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های مقاله حاضر درصدد تحلیل محتوای کتاب: چکیده
 برنامه درسیهای بتدايی بر اساس مؤلفهدرسی پايه پنجم ا

 .است معنویفلسفه برای کودکان مبتنی بر هوش  آموزش
تحلیل شامل تحلیل اسنادی و روش پژوهش توصیفی، 

یل منابع مورد تحل و بوده رويکرد آن کاربردیو محتوا 
و  ایمتن اسناد کتابخانهها، مؤلفهجهت شناسايی ابعاد و 

ابزارهای  است. پنجم ابتدايی بوده های پايهکتاب کلیه
تحلیل  برداری و همچنین سیاههفرم فیش گیری،اندازه

نظر محقق ساخته بوده و روايی تحقیق از  محتوای
رای کودکان و ب نظران و متخصصان فلسفهصاحب

ز ایز نرديد و پايايی آن ريزی درسی مورد تأيید واقع گبرنامه
بیان گشت. در تحلیل  ٪93ی آلفای کرونباخ طريق محاسبه

ی فرد مؤلفه پیامدهایمحتوا و با استفاده از آنتروپی شانون 
بیشترين و مؤلفه  564/0تفکر فلسفی با ضريب اهمیت 
 ، کمترين توجه را به027/0چیستی فلسفه با ضريب اهمیت 

 خود اختصاص داده است.

 فلسفه برای کودکان، اجتماع پژوهشی، هوشها: ژهکلیدوا

 یهای درسی پايه پنجم ابتدايمعنوی، کتاب

P. Yousefiyan Ahari 
Sh. Ranjdoust (Ph.D) M. Azimi (Ph.D) 

Abstract: The present study seeks to analyze 
the content of fifth grade elementary textbooks 
based on the components of the philosophy for 
children curriculum based on spiritual 
intelligence. To this aim, descriptive research 
method is used which includes documentary 
analysis as well as content analysis. The corpus 
which is analyzed to identify the dimensions and 
components (4 main components and 49 sub-
components) includes the text of the library 
documents as well as all fifth-grade elementary 
textbooks. The measuring instruments, 
checklists and also the researcher's content 
analysis list and research validity are validated 
and confirmed by research experts and experts 
in philosophy for children and curriculum 
planning. The reliability is evaluated by 
Cronbach's alpha calculation of which shows 
93%. In content analysis, using Shannon's 
entropy, the component of individual 
consequences of philosophical thinking with the 
coefficient of significance of 0.564 has the 
highest and the component of philosophy with 
the coefficient of significance of 0.027 has 
received the least attention. 
Keywords: philosophy for children, community 
inquiry, spiritual intelligence, elementary, fifth 
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 مقدمه

ء تربیتی و ظهور آرا ی مختلفهاحیطهبروز پرشتاب تغییرات و استحاله ساختاری امروزه، 

بخشیده و  ته تا فرايندهای آموزشی را سامانرا بر آن داشو تربیت  تعلیمگوناگون، متولیان 

نمايند؛ چرا که مواجهه صحیح و منطقی با اين رخدادهای متعدد، مستلزم تالشی  سازماندهی

 ه وبودقضاوت و برخورد صحیح با مسائل  ورزی،ه در راستای رشد و توسعه استداللاست ک

دهد ناسره تشخیصاز ی را رقم بزند که فراگیر در گرو آن سره را آموزش و پرورش بتواند

اً در مراحل پايانی اختیاری نیست که صرف یفکرورزی فعالیتکه يیو از آن جا (1389)رمضانی، 

های يادگیری فعالیت تمامیفراگیران و همه مندی عامل مهمی در بهره ود وشيادگیری حاصل

حرکتی  آموزش فلسفه برای کودکان برنامه درسیظهور ؛ لذا (1394 گرگری،)بدری باشدمی

 آيد.شمار میبهاين راستا نوين در 

دادن به با گوش و تهگو پرداخو  که در آن کودکان به گفتفضايی است  1پژوهشیجتماعا

، اکرمی، قمرانی و آقالر)پردازند نظرات ديگران، با استداللی منطقی به نقدی منصفانه می

1394.) 

های اين در پژوهشی مؤلفه( 1398عابدی، نوروزی، مهرابی و حیدری )راستا،  اين در

وگو، قضاوت، پرسش، السالم در سه محور مهارتی )گفتهای امام علی علیهآموزه دربرنامه را 

نگری، جانبهزدگی، همه، پرهیز از شتابذهنیوش دادن و تحقیق(، نگرشی )گشودگیگ

يابی، تفکر، عقالنیت، رد قیقتگرايی و حیرت( و شناختی )شناخت امور غیرمادی، حفهم

 (1396) زادهيوسفسلحشوری و طارسی، خنکدار. نمودندسازی( شناسايی گرايی و عینیشک

د دندا نشانابتدايی  پنجم پايه آموزاندانش اجتماعی هایبر مهارت برنامهاين  تأثیربا بررسی  نیز

 صفاتی و بوده کودکان مؤثر رفتاری عملکرد و فکری استداللی، هایتوانمندی بر اين برنامهکه 

 و به خودشکوفايی تمايل عملی، و فکری استقالل مندانه،هوش کنجکاوی قوی، انگیزه چون

خانیکی، نتايج پژوهش د. نمايمی ايجادرا  مسائل به نسبت حساسیت و خوداطمینانی کار، انجام

تواند با اوی میوگوی کندوکآموزش گفتحاکی از اين بود که نیز  (1394) رادذکايی و نوری

ويج چندصدايی در کالس، نگرشی و نیز با تر های اطرافپديدهبه  کودکان نمودنحساس

                                                 
1. Community of inquiry  
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 (1394)قباديان نتايج پژوهش . همچنین انديشانه، مسئوالنه، انتقادی و خالقانه ايجاد کندباز

مؤثر بوده  ابتدايی پنجم پايه آموزاندانش اجتماعی هایمهارتبر  اين برنامهبیانگر اين بود که 

 به اين نتیجه رسیدند که با اين برنامهنیز  (1393) ضايی، پادروند، سبحانی و رضايی. راست

نیز  (1393) قدمیاری و رشیدپورنتايج پژوهش داد. را افزايش فراگیرانتوان خالقیت می

شود، کودکان تقويت می در اين برنامههايی که از طريق که بسیاری از مهارتداد نشان

نیز با  (1388) تچی و کیوانفر. رشباشندمی شهروندی محورهای اصلی تربیتدهنده تشکیل

اين که داشتند  اين برنامه بیانعنوان روش آموزش پژوهشی بهبررسی مبانی نظری اجتماع

کودکان فرصت  همهی مشارکتی استوار است؛ چرا که بر رويکرد آموزش ، در نحوهروش

اين نیز به  (0162) 1ورلی. گذارندمی و به نظريات يکديگر احترام را داشته آزادانه نظرتبادل

فردی،  وفردی میان ورزی، رشدبهبود توانايی استداللو  توسعه اين برنامه سبب نتیجه رسید که

هنری  هایاخالقی و ارزش، دركتفکر انتقادی يابی در تجربه، خالقیت،پرورش توانايی مفهوم

شان داد که اين نجهانی اکو  در پروژهنیز  (2005) 2فیشر شود.می و نیز پرورش شهروندی

های مدرسه؛ در آزمون متربیانافزايش دستاوردها يا پیشرفت  چوننتايج مثبتی  آموزش دارای

کیفیت باالی سؤاالت کودکان؛  عنوان متفکر و يادگیرنده؛ سیالی ونفس بهاحترام و اعتمادبه

های حثدر ب شرکتکیفیت تفکرات خالق و استدالل کالمی؛ توانايی گوش دادن به ديگران و 

تا  1970های تحقیق طی سال 10با بررسینیز ( 2004) 3. تريکی و تاپینگباشدمی کالسی

 نفس و، عزتورزیی خواندن، تفکر انتقادی، استداللبرنامه درزمینه، به اثرات مثبت اين 2002

ی میرزامحمد فراهانی،فرمهینینتايج مطالعات تطبیقی  .نمودنداشارهتوانايی شناختی و رياضی 

که  دادنشاندر کشورهای مختلف نیز در مورد تبیین اهداف اين برنامه  (1387) خارستانی و

ر يادگیری؛ د ه، پرورش تفکر و استدالل و بهبودمتحدترين اهداف اين برنامه در اياالتمهم

و چگونگی انتقادپذيری؛ در انگلستان، پرورش تفکر  آرژانتین، پرورش تفکر و روحیه

 رالیا، پرورش تفکر، پرورش روحیهوگو و کاوشگری؛ در استگفت رش روحیهشهروندی و پرو

سازی و تقويت تفکر، مفهومپرسشگری و انتقادی و نیز قضاوت؛ در فرانسه، پرورش و 

  باشد.می های فردی و اجتماعیارك، پرورش تفکر و توسعه توانايیپردازی؛ و در دانممسئله

                                                 
1. Worley 

2 . Fisher 

3 . Tricky & Topping 
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 ن، آنچهآموزش فلسفه برای کودکا برنامه درسیقوت  گرفتن نقاطبا درنظر و وجودبااين

باشد. ارچوب فکری اين برنامه می، وجود برخی تضادها در چبیش از همه مشهود است

اری جذاب راهک محوری و ارائهانزوا کشیدن نظام حافظهديگر، اگرچه اين برنامه در بهرتعبابه

ب ه خود جلبن بسیاری را موفق بوده و مخاطبازيادی حد  تربیت تا و و عملی برای نظام تعلیم

ا اهیم بمنظر برخی مفکشور، از تعلیم و تربیتتوجه به چارچوب نظام  است، لیکن بانموده

 .باشدتعارض میهای دينی و فرهنگی کشور ما در آموزه

های مکاتب شدن ارزشهمزمان با نهادينه 1لیپمنشیرازه برنامه ابداعی  سخن،ديگربه

ويژه امريکا، متأثر در بیشتر جوامع غربی و به 5و اومانیسم 4، سکوالريسم3، پلورالیسم2الیسملیبر

جمعی و عقالنیت خودبنیاد و تنی بر تکثرگرايی، فردگرايی، خردکه مب استبوده هايیاز ارزش

برنامه،  اينرو، اين؛ از(1398)صدر،  اندآمدهدستبه« مشتركخیر»زاری بوده و با توافق بر سر اب

باشد، کشور می آموزش و پرورشمعنوی، که جزء الينفک هايی جدی برای تربیت چالش

 تواند محل تأمل واقع گردد.که اين موضوع می زده استرقم

ويکرد اخالقی و نهادی است که بر ر و تربیت تعلیمنظام است  معتقد( 2016) 6بست

نیز اذعان  (2012) 7ماتا (.1397پیری و ياری، )نجار، طالبی،  مستقیم دارد فرهنگی جامعه اثر

)اديب، زارع و  دهندمی رخبهبود بازده آموزشی  در راستایآموزشی  هایدگرگونیدارد که می

و  خود را بر اساس نظام فکریو تربیت  تعلیمهر کشوری زيربنای نظام لیکن (؛ 1394، عزتی

، بر اساس فرهنگ اسالمی موزش و پرورشآنهد و در کشور ما نیز نظام می فرهنگی خويش بنا

 گرفته است.ـ ايرانی و بر مبنای اسناد باالدستی شکل

گیری شخصیت شکل وکودکی دوران جانبه فرد در داشت که رشد همهبايد توجهطرفی، از

دلیل نیست بی؛ بنابراين، (1395)آزادمنش، سجاديه و باقری نوپرست،  باشدمی مهمبسیاروی 

اين زمینه ارائه  الزم را در رهنمودهایو  داشتهاين دوره تأکیداهمیت بر ن دينی نیز که پیشوايا

  (.1393)قاسمی و کاظمی،  اندنموده

                                                 
1 . Lipman 

2 . Liberalism 

3. Pluralism 
4 . Secularism 

5. Humanism 

6 . Best 
7. Mata 
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در که  برانگیزی استچالش ،حالعیننو و در میاز مفاه یکي یمعنوهوشراستا، ايندر

 تيو معنو نيد روانشناسان حوزه ،آنانپژوهشگران و متخصصان و در رأس توجهات  سايه

در پژوهشی  (1395) قنبری و کريمی (.2000، 1)امونز استيافته و توسعه شدهمعرفی

و  یمحور، خودانگیختگی، ارزشخودآگاهی را شاملالبالغه معنوی در نهجهای هوشمؤلفه

 فروتنی،و  رأی، تواضعها، استقاللی، استقبال از تفاوتخواهنگری، دگرمحوری، کلاندازچشم

مثبت از مشکالت و  های ذهنی، استفادهتغییر چارچوببنیادی، توانايی تمايل به طرح چراهای

به  نیز (1390) و جهانی شيراندیخمتین، زارعیاند. معرفی نموده ها و احساس رسالتچالش

خودآگاهی زندگی،  وبخشی به کار باور ربوبیت خداوند، معنیو  شناختهايی چون مؤلفه

 زندگی، توانايی استفاده از منابعندی معنوی، داشتن اهداف متعالی در کار و عمیق، خردم

مأبانه، روحیه خدمتگذاری، ائل زندگی، ظرفیت رفتارهای فضیلتمعنوی در جهت حل مس

تمیز، وجدان و  ازمانی، داشتن بصیرت، درك، تشخیصظرفیت همسوسازی اهداف فردی و س

های معنوی، داشتن احساس مثبت، توانايی جه به ارزش، توتوجه به ابعاد روحی انسانکاری، 

با اشاره  نیز (1394) بهزادفر اند.اشاره نمودههای بنیادين پرسیدن سؤاالت اساسی و يافتن پاسخ

تربیت معنوی از بعد عناصری چون بر ماهیت پرسشگری فلسفه برای کودکان و قرابت آن با 

اد کنجکاوی و سؤال نوعی در جهت ايجمه بههردو برنابیان داشت که  و روشهدف، محتوا 

 نیز( 2008) 2ويال، ويلما، والتون و وودکاك. باشندمی متربیان بنیادين در ذهننسبت به مسائل

)هدايتی  دانندمیپروش  و آموزش در معنويت عدب کردنيکپارچهجهت  را گامی در اين برنامه

بین منافع، پاسخ  اصولیو تعادل  نبودهاز خرد  منفکها ارزش؛ چرا که (1391زريباف، و 

، 3نبرگ)است دنگردمی مشخصها ارزش پايهمشترك نیز، بر به محیط و حتی خیر درست

داند هايی میارزش جهت ظهور دگربارهدر گامی خرد را  (2013) 4ماکسولهمچنین،  (.2001

ها ها در آنارزشکه  ضمح های مبتنی بر دانشآموزش در تقابل با رو،ايناز ؛اندشدهکه ترك

های اخالقی مثبت ارزشبر  همواره بايستمی ،پرورش خرد راستای در و دنجايگاهی ندار

 برنامههم درواقع،  (.1398عسگری، خواه، باقری و علیبلداجی، حسینی)صفیان  شودأکید ت

                                                 
1. Emmons 
2. Vialle, Wilma, Walton & Woodcock 
3. Sternberg 
4 . Maxwell 



 1399زمستان  ،پانزدهمسال ، 59شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

120 

تعالی  بهرزی وخرد ،دينی تربیت درباشد و هم می زيادی اخالقی و تربیتی اثرات دارای« فبک»

  .(1393)صادقی هاشم آبادی و علوی،  نمايدمی کمک انسان روحی

 يک روش برای عنوانبهاخیر ه چند ده تفکر فلسفی که درواضح و مبرهن است که 

به  موزش فلسفهآ هایبرنامهقالب  غیره در کاوشگری و ،خالقیت ،تخیل ،تفکرپرورش قوه

 کشور سهم آموزش و پرورشکردن کل نظام تحولم در تواند، میاست شده مطرحکودکان 

 هنوز دارداذعان می (1393) هدايتی ؛ لیکن(1392)کريمی و سلحشور،  داشته باشد ایعمده

 هاکتاب و آموزشیمحتوای و نگشتهما تبیین برنامه درسی در که بايدچنانآن فکری هایمهارت

  (.1394عسگری، دلو، قائدی و علی)بیگاند بیگانه آموزانزندگی دانش مسائلنیز با 

 ررسیبدر  (1398) محمدآبادی، عظیمی و نوروزیمعتمدی پژوهشنتايج در اين راستا، 

 هاکتاب اين که در بیانگر اين بودابتدايی  دورهخوانداری  درسی فارسیی هاکتابمحتوای 

. اندهخود اختصاص دادوانی را بهقضاوت کمترين میزان فرا مقولهاستدالل بیشترين و  مقوله

های درسی تفکر و کتاب تحلیل محتوایدر نیز  (1395) میرزايی میرآبادی، اسالمی و آفانی

ين به ااول  های هفتم و هشتم متوسطهابتدايی و تفکر و سبک زندگی پايهششم پژوهش پايه

یز نی و اوشگرهای مهارت تحقیق و کترتیب به مؤلفهکه در هر سه کتاب، بهشدند نتیجه نائل

ی مؤلفه ،کهاست درحالیری شدهدهی اطالعات توجه بیشتسازی يا سازمانمهارت مفهوم

تحلیل  نیز در (1395) است. معتمدی محمدآبادی شده استدالل کمتر موردتوجه واقعمهارت

 قولهاستدالل بیشترين و م که مقوله داشتبیانهای کتاب تفکر و پژوهش داستان محتوای

 نصاريانامطلق، دلگشايی و پورهاشمی. انددادهخود اختصاصن توجه را بهت کمترين میزاحکم

ستدالل، توای کتاب در پرورش امحدريافتند که پژوهش  و کتاب تفکربررسی با  نیز (1393)

ايجاد  زمینهدر  متناسب بوده؛ اماپرسش  های مناسب برای پاسخگويی و طرحشتفکر، رومنش 

شی، مرع نموده است.ناموفق عمل  فراگیرانگیری در مسئله و مهارت نتیجهحلکسب مهارت 

بنويسیم و  و های درسی بخوانیمکتاب تحلیل محتوایدر  نیز (1391) گسکهاشمی و مقیمی

را  میزان فراوانی الل بیشتريناستد اين نتیجه رسیدند که مقولهابتدايی به دوره یآسمان هایهديه

 . استقضاوت صورت گرفته  ص داده و کمترين توجه به مقولهاخود اختصبه
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لسفه ه آموزش فهای برناماستحصال مؤلفه و درباره شناسايی اگرچه تحقیقات بسیاری

چندانی  هایشپژوهلیکن گرفته است؛ معنوی به صورت مجزا صورتبرای کودکان و هوش

سويی برخی که هماينتوجه بهباشد. باو در دسترس نمی وددو حیطه، مشه پیرامون اشتراك اين

ودکان به کفکری و معنوی  آوردن نیازهای تواند در فراهمدو موضوع می های اينمؤلفه از

نمايد می پیش ضروری از های درسی بیشاهمیت واکاوی کتاب مان رهگشا باشد،واصورت ت

ها اط قوت و ضعف آنقرسی، به نهای داز وضعیت موجود محتوای اين کتاب تا با اطالع

براين، بنادوره آمد؛  نیازهای فراگیران اينآوردن محتوايی متناسب با برد و درصدد فراهمپی

فلسفه  شهای برنامه آموزاندازه مؤلفهچهتااين سؤال است که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به

جه وت ايی موردابتدپنجم های پايهمعنوی در محتوای کتاب برای کودکان مبتنی بر هوش

 اند؟ شدهواقع

 عقالنیت معنوی و معنویت عقالنی

نه ، به برخی مشکالت در زمیبه دانشجويان خود تدريس فلسفه در خالل استادلیپمن، 

 اینظريه ساختن آنها،در راستای مرتفع و پی برد امريکا آموزش و پرورش نظامخردورزی در 

در  ،وی نظرزا(. 1389)لیپمن، نمود  ارائه فلسفی زیخردورمبنای بر  کاربردی الگويی و تربیتی

 ودشان نیزخشود که شايد میاز مفاهیمی  آکندهذهن فراگیران  ،سنتیو تربیت  تعلیمهای نظام

لیپمن، ) شندبا بسا از درك آن عاجزعملی اين مفاهیم را ندانند؛ و چهمفهوم حقیقی و کاربست 

2005.)  

 بر عالوه ،فکرورزی هایبا مهارت کودك سازیآشنا ندمعتقد ربیتیت علوم متخصصان

 را سرعت آنان در شدناجتماعی روند ،در کودکان شنیداری و یرگفتا مثبت تأثیراتداشتن 

 (.1384، 1ینز)ه مؤثر است نیز خالق و انتقادی تفکر کری،ف استقاللبخشیده و در بهبود 

 عالوه ،کاو در کودكوحريک حس کنجکاوی و کندبا ت کودکان، برای برنامه فلسفهراستا، ايندر

ايجاد  در شايستگی احساس مشارکتی،و  تأملی تفکر ، بهنگریو ژرف فکرورزی توسعه قوه بر

 کودك حقارت احساس از مانعمسئولیت در او کمک کرده، احساس نیز و هاايده و توسعه

 .(1389)هدايتی،  شودمی

                                                 
1 . Haynes 
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گردد، تلقی می محور اساسی اين برنامه که کندوکاو يا حلقه پژوهشیاجتماع مفهوم 

ماهیت  ،پژوهشیدر يک اجتماع (.1383)قائدی، شد معرفی( 1955) 1توسط پیرس بار،نخستین 

های پديده تا با نگاهی دوباره به داردمی را بر آنانتقادی، خالق و مراقبتی کودکان  وگویگفت

 را شامللیپمن اهداف اين برنامه  (.2013، 2)سوانند يابدستزيابی دقیق نوع ار يک اطراف، به

میان فردی، و  خالقیت، رشد فردی توسعهو استنباط،  و تعقل، استدالل ورزیاستدالل توسعه

  (.1395زاده، حسن)صباغ داندمیدر تجربه  تفسیرومعنايابینیز  اخالقیدرك توسعه

کسب  اخیر، برهای دههدر  و تربیت تعلیمهای نظامداشت که بیشترين تمرکز  بايد توجه 

آن، غفلت از ابعاد  تبعقبول در امتحانات و به ه موضوعات مختلف، اخذ نتیجه قابلدانش دربار

 (.2011، 3)سسرو و پرات استی، معنوی و اجتماعی متربیان بودهعاطف

 ماعیو اجت روانی ،جسمانی سالمتاعم از  خاصی ابعاد اساس بر سالمتی ها،دهه طول در

 مواجه موضوع اين با جهانی بهداشت پیش، سازمان قرن ربع يک حدود بود؛ لیکن شده تحلیل

خیر؟  يا شود هگنجاند نیز معنوی بعد ابعاد مذکور، بر هعالو تعريف سالمت، در آيا که گشت

با بسط و  خود از سالمت،در تعريف جديد  اين سازمان ،صورتدرهر(. 1979، 4آنونیموس)

شناخت و ورود بعدی، بعد معنويت را نیز به رسمیت تعريف ابعاد وجودی انسان سه توسعه

معنوی سی، سبب پیدايش مفاهیمی نظیر هوششناروان و شناسیانسان به حیطه وجه معنوی

  (.1395چرمهینی، نژاد و اکبری)سجادی شد

و بعد  5وسط استیونزت 1996در ادبیات آکادمیک روانشناسی در سال  بارنخستین مفهوماين 

 (2005) 6مامـراز نظر  (.1389)سهرابی و ناصری،  گرديد مطرح مونزتوسط ا 1999در سال 

مسئولیت و تقدس در زندگی  ها، احساس هدفمندی وبه معنای درك پديده معنوى وشه

 (.2002، 7)ووناست 

                                                 
1. Peirce 

2. Swann 

3. Cecero & Prout 
4. Anonymous 

5. Stevens 

6. Amram 
7. Vaughan 
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 در کمتر مهم، عيک موضو عنوانبه متربیان معنوی رشد معتقدند( 2010) 1اسمال و بوومن 

با توجه به نقش مهم دارد نیز اذعان می (2011) 2بیندر است و قرارگرفته موردتوجه هاپژوهش

تعلم و ايجاد روحیه و  معنوی و دانش معنوی فراگیران در ارتقای تعلیمو اساسی هوش

مهم از جايگاه درخوری در  نمايد تا اينمی مشارکت و تعامل در محیط آموزش، ضروری

( نیز 2010) 3دانیلیوك، کنداکوف و تیشکوفهای درسی مدارس ابتدايی برخوردار گردد. امهبرن

معنوی در توسعه معنوی و اخالقی توجه به نقش حیاتی هوشبابه اين نتیجه رسیدند که 

فراگیران بهتر است اين مقوله در مدارس شکل رسمی به خود گرفته و با ايجاد ارتباط سازنده 

جتماعی ديگر، زمینه رشد و توسعه عقالنی، معنوی و اخالقی در متربیان فراهم با بنیادهای ا

نیز حاکی از اين بود که جهت توسعه ( 2001) 4سیسک و تورنس پژوهشهای يافته آيد.

ها، هدفمند، شناسايی ارزشهايی چون تفکرتوان افراد را تحت آموزشمی معنویهوش

( 2012) 5مهرورزی نسبت به فراگیران قرار داد. گوپتا ، معنايابی در زندگی ومسئولیتاحساس

 تنظیمی و ابعاد آن رابطه مثبت وجود دارد.معنوی و خودبین هوشنیز نشان داد که 

ا باشته و هنر د و قرابت بسیاری با دين، علم که تفکر فلسفی يابیممی تیزبینانه دربا نگاهی 

داشته  ه دينعملکردی مشابتواند می و عاطفی، ای عقالنی، از لحاظ عملی، عقلیداشتن پشتوانه

 رژی نموده،تواند محیط آموزشی را سرشار از انمی نیز معنويت . همچنین،(1381باشد )شرفی، 

 .(1397)صفامنش، بخشد  يادگیری را بهبود-ند ياددهیفراي

 تأثیر اجرایبررسی با  (1394هشی، عباسپور و حسنی )نصرتی نوروزی،راستا، ايندر

اين نتیجه به آموزان دختر شهر اصفهان فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانشآموزش  برنامه

که اجرای اين برنامه به طوریدر رشد معنوی فراگیران اثرگذار است؛ بهکه اين برنامه  رسیدند

 هنگامبه زندگی صحنه در يأساحساس رشد آگاهی از وجود خداوند، کاهش ناامیدی و

 شده و دردر متربیان منجر منفی رفتاری عنوانهنمايی بها؛ و نیز کاهش بزرگسختی با مواجهه

 پی نکته اين به فراگیران و است مؤثر خداوند با رابطه در خود فراگیران بر تمرکز کاهش

بدانند و  خويش زندگی بر حاکم را خداوند و گزيننددوری خودمحوری از که برندمی

                                                 
1. Bowman & Small 

2. Binder 
3. Daniliuk, Kondakov & Tishkov 

4 . Sisk & Torrance 

5 . Gupta 
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 در خداوند با پايدار ایهرابط نداشتن و خداوند با رابطه اتی درثبهمچنین، موجب کاهش بی

بر  آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی برنامه درسیاوصاف، بااين شود.فراگیران می میان

رشد ساز زمینههای کودکان، نیاز ی بهپاسخگويبا  ای از تفکر و عقالنیت وبا آمیزه معنویهوش

 بود.هدخوا نیز معنوی آنانو  عقالنی

 روش پژوهش

، قرآن ابتدايی شاملهای پايه پنجمتحلیل محتوای کتابدر اين پژوهش سعی بر اين شد تا 

 هایؤلفهبر اساس م اجتماعیآسمان و مطالعاتهایفارسی، رياضی، هديهعلوم، فارسی، نگارش

 انمیز و گیردتحت بررسی قرارمعنوی فلسفه برای کودکان مبتنی بر هوش آموزش برنامه درسی

 گردد.های درسی تعیینمذکور در کتاب هایمؤلفه به اهمیت و توجه

نادی و جهت بررسی ها توصیفی و شامل تحلیل اسروش تحقیق جهت استخراج مؤلفه

 شود. بوده و رويکرد تحقیق نیز کاربردی محسوب میتحلیل محتوا ها، کتاب

برای  آموزش فلسفه رنامه درسیبهای منابع مورد تحلیل جهت شناسايی ابعاد و مؤلفه

 ابتدايیهای پايه پنجمکتابای بوده و برای کودکان مبتنی بر هوش معنوی متن اسناد کتابخانه

 ابتدايی انتخاب گرديدند.ی پنجمکتاب پايه 7ها بود که ابنیز، کل کت

خته ساقق تحلیل محتوای مح برداری و همچنین سیاههفرم فیش گیری نیز،ابزارهای اندازه

 شد.ها نگاشتهها و تمريناوير، پرسشها، تعداد جمالت، تصلیستبود که در اين چک

صورت بود که روش کار بدينجهت بررسی روايی محتوايی و صوری ابزار تحقیق نیز 

(؛ )عابدی 1395محمدآبادی، )معتمدی از منابع مختلفی نظیر مذکور،های مؤلفهجهت انتخاب 

(؛ )قنبری 1396مطلق و نوشادی، ی)کمال (؛1396)فتحی، احقر و نادری، (؛ 1398)و همکاران، 

(؛ 2016) 1موريس (؛1392نوبريان، میرلو و اسدزاده،  زاده)موسوی، طالب ،(1395و کريمی، 

 (؛2010(؛ بومن و اسمال )2016) 3ماسی و سانتیدی(؛ 2016) (؛ ورلی2016) 2دولیبو و تشز

نظران و های مستخرج از تحقیق، از نظر صاحبمؤلفهشده و  هاستفاد و ...( 2010) 4بوچانان

و پايايی آن نیز از گرديد تأيید واقع موردريزی درسی برای کودکان و برنامهفلسفه متخصصان 

                                                 
1. Murris  

2. D'Olimpio & Teschers 

3. Di Masi & Santi 
4. Buchanan  



.. بر اساس  يیپنجم ابتدا هيپا یدرس یهاکتاب یمحتوا لیتحل  

125 

 

به دست آمد که بیانگر پايايی مناسب ابزار تحقیق بود.  ٪93آلفای کرونباخ  طريق محاسبه

ش فلسفه برای نخست مبانی نظری مربوط به آموز نیز نظرمورد یهامؤلفهجهت شناسايی 

شد. اين مبانی نظری از منابع ی موردبررسی قرارگرفته و گردآوریمعنوکودکان، همچنین هوش

های ها، مقاالت و سايتراستا، به کتاباينداخلی و خارجی استخراج گرديد. درگوناگون 

تحقیقات داخلی و  هش، همچنین پیشینهبا موضوع پژو اينترنتی مراجعه شد و مطالب مرتبط

فلسفه برای کودکان  آموزش برنامه درسینظری  آوری گرديد. سپس، چارچوبرجی جمعخا

اسنادی و با روش توصیفی ـ تحلیلی تدوين گیری از روش تحلیلعنوی، با بهرهممبتنی بر هوش

 بررسی استنتاجی موردای به روش توصیفی ـ تحلیلی ـ اسناد کتابخانهصورت که گشت؛ بدين

، مورد آزاد، محوری و انتخابیمکرر، متون، به روش کدگذاری  مطالعه واسطهقرارگرفته و به

فرعی  مؤلفه 49اصلی و  مؤلفه 4حصل اين بررسی، استخراج گرفتند و ما تحلیل قرار و تجزيه

مندی از آمار و با بهره شده و کدها را وارد نمودهبود. در مرحله آخر نیز، جدول مربوطه تشکیل

( بیانگر 1جدول )، فراوانی و درصد کدهای محوری محاسبه گشت. spssافزار توصیفی و نرم

 باشد.تحلیل محتوا میفرم سیاهه 
 

 های فرعی تأثیرگذار بر آموزش فلسفه برای کودکانهای اصلی و مؤلفه. مؤلفه1جدول

 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی

  تحیرو  شگفتی

 

 یستی فلسفهچ

 

1 

 2 کنجکاوی

 3 کشف

 4 پرسیدن

 5 گرايینسبیت

  خود اصالحی

 

 

 پیامدهای فردی

 تفکر فلسفی

 
 

6 

 7 شناخت خويشتن

 8 تفسیر و معنايابی

 9 ارتباط با درون

 10 قدرت استدالل

 11 خالقیت

 12 تفکر مراقبتی
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 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی

 13 هوشیاری و آگاهی

 14 قضاوت منطقی

 15 ن و تفکرانديشید

 16 درونیوحدت و يکپارچگی

 17 بینش

 18 تعالی

 19 شناختیانعطاف

 20 نگریکل

 21 فرارفتن از خويشتن

 22 نظارت درونی

 23 ادراك فراحسی و فراروندگی

 24 گشودگی

 25 تعمق

 26 نگریجامع

 27 خودانديشی

 28 ساخت دانش

 29 خودارزيابی

  تعامل

 

 

 

 پیامدهای اجتماعی تفکر فلسفی

 

 

 

 

 

30 

 31 ارتباط با بیرون

 32 مساعیهمکاری و تشريک

 33 های اخالقیپرورش ارزش

 34 پرورش شهروند مطلوب

 35 پذيریمسئولیت

 36 تبادل تجربیات

 37 سازگاری

 38 پذيریانطباق

 39 يکی بودن با جهان

 40 استقالل رأی
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 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی

 41 ساالریمردمدموکراتیک و 

 42 حل مسئله

 راهکارهای رشد جنبه درونی

 آموزش فلسفه

 

43 

 44 پرسشگری

 45 کاوشگری

 46 کندوکاو

 47 اجتماع و تشکیل گروه

 48 شک اصولی

 49 کاربردی کردن مطالب

 

در حلیل شده و واحد ت استفادهتحلیل محتوا که در اين پژوهش از روش ينبا توجه به ا

ت ها و تصاوير بودند، چندين مرحله جهها، تمرينجمالت، پرسش مواردی همچون فحاتص

 ها نیز از روش جديدی استفاده شد.تحلیل محتوا طی شده و در پردازش داده

صـورت با نگاه جديد و بهتحلیل محتوا ها را در بحث پردازش داده 1روش آنتروپی شانون

تر و بسیار قویتحلیل محتوا ها، در ن روش تحلیل دادهايکند. بر اساس کمی و کیفی مطرح می

گیری عدم اطمینان اطالعات، شاخصی است برای اندازهکند. آنتروپی در تئوری میمعتبرتر عمل

  (.1395)عظیمی،  شودمیی يک توزيع احتمال بیان وسیلهکه به

( بررسی مـواد پیـام 2 پیام یدهو سازمان یساز( آماده1را  امراحل فن تحلیل محتو چنانچه

يعنـی پـردازش  3مرحلـه  شـانون در حـوزهروش جديـد آنتروپی ،هـا بـدانیم( پردازش داده3

ی آن، بنـدمقولهاز رمزگـذاری پیـام و يعنـی پـس گیرد.یقرار مشده از پیام یآورجمعی هاداده

 ی،طورکلبـه تحلیل محتـواها در پردازش داده یهاروششوند. یمتحلیل آمدهدستبهاطالعات 

بناشـده اسـت. ايـن  هاآنیری از درصدگو  صورت غیر جبرانی و بر اساس فراوانی هر مقولهبه

و عمـدتاً  سازدیها را محدود مها دارای معضالت رياضی و تئوريک هستند که کاربرد آنروش

رای رفـع بـ توانیم کهیاز اعتبار الزم برخوردار نیست. درحال نیز هانوع اطالعات حاصل از آن

تناسب هر پاسخگو ها بهبرحسب مقولهدر ابتدا پیام . جبرانی استفاده کرد یهااين نقیصه از مدل

                                                 
1. Shannon entropy 
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های جـدول فراوانـی مراحـل زيـر بـه شود. سپس، بر اساس دادهدر قالب فراوانی شمارش می

 شود:ترتیب انجام می

ز ايـن ن کـار اکـه بـرای ايـهای جدول فراوانی بايد بهنجار شوند : ماتريس فراوانیمرحله اول

 شود: می رابطه زير استفاده

Pij=   

 (i=1, 2, 3, …, m, j=1, 2, …, n) 

  

 (P:) ماتريس فراوانی هنجار شده  (F:) ی فراوانیمؤلفه  

 (i :)ی پاسخگوشماره   (n :)تعداد مؤلفه  

 (m :)تعداد پاسخگو   (j :)ی مؤلفهشماره 

 وقرارمـی گیـرد های مربـوط و در سـتون شـدهالعاتی هر مقولـه محاسـبه : بار اطمرحله دوم

 شود:می ، از رابطه زير استفادهمنظوربدين

Ej =  

K=  
 (i=1, 2, 3, …, m, j=1, 2, …, n) 

(P:) ماتريس فراوانی هنجار شده   (Ej :)اطالعاتی بار 

(m :)تعداد پاسخگو    (i :)پاسخگوی شماره  

(Ln :)لگاريتم     (j :)ی مؤلفهشماره 

(n :)تعداد مؤلفه  

ا محاسـبه يک از نشانگره هر، ضريب اهمیت ستفاده از بار اطالعاتی نشانگرها: با امرحله سوم

ی بیشـتر Wjاهمیـت  اطالعاتی بیشتری باشـد، از درجـه هر نشانگری که دارای بار شود ومی

  .باشدمیبرخوردار 

 -=Wj 

(Ejبار :) اطالعاتی      (Wj :)اهمیت درجه 

(j :)ی مؤلفهشماره     (n :)تعداد مؤلفه  
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دلیل بروز خطا و ، بهکه برابر صفر باشد Pijمقادير  Ejی محاسبهالزم به ذکر است، در 

 جايگزين شده است. 00001/0نهايت در محاسبات رياضی با عدد بسیار کوچک یبجواب 

Wj اتوجه به شکل پاسخگوههمیت هر مقوله را در يک پیام، بايب ای است که ضرشاخص ،

شوند می یبندرتبهی حاصل از پیام نیز هامقوله، Wبا توجه به بردار  ،طرفیکند. ازیممشخص 

 (.1380)آذر، 

 های پژوهشیافته

 جموعـهمحتـوا، م ای و آغــاز فراينـد تحلیـلکتابخانـهها بـه روش پـس از استحصـال مؤلفـه

 روش اول مرحلـه اسـاسبر و گرديـدهمؤلفـه تهیه هـر برحسـب آمدهدسـتبه هـایفراوانی

 حاصـل هایداده اطالعاتی بار مقدار درآمدند و شده بهنجار هایداده صورتبه شانون،آنتروپی

ند. جـداول درج گشـت در ترتیب به شانون،روش آنتروپی مرحله دوم اساسمذکور بر جداول از

 آمـد تـا دسـتبه اطالعـات اهمیـت ضريب شانون،آنتروپی روش مرحله سوم اساس بر ،نهايتاً

يـل ذنتـايج دارد و درمجمـوع، تعلق مؤلفه کدام به اهمیت و توجه بیشترين میزان گرددمشخص

 گشت:حاصل
بر  أثیرگذارت یهامؤلفه و ابعاد رتبهی فرعی، فراوانی، درصد و هامؤلفهی اصلی، هامؤلفهکلی،  ینهزم. 2جدول

 آموزش فلسفه برای کودکان

 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی فراوانی درصد رتبه

10 006/0 تحیرویشگفت 26    

 

 چیستی فلسفه

210 

1 

9 007/0  2 کنجکاوی 32 

6 01/0  3 کشف 83 

6 01/0  4 پرسیدن 48 

12 004/0 گرايینسبیت 21   5 

10 006/0   خوداصالحی 27 

 

 

 پیامدهای فردی

 تفکر فلسفی

 

6 

4 04/0 خويشتنشناخت 169   7 

5 02/0 معنايابیتفسیرو 86   8 

5 02/0  9 ارتباط با درون 87 

4 04/0 استداللقدرت 181   10 

6 01/0  11 خالقیت 75 
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 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی فراوانی درصد رتبه

9 007/0  12 2527 تفکر مراقبتی 32 

2 06/0  13 هوشیاری و آگاهی 258 

6 01/0 منطقی قضاوت 70   14 

1 15/0  15 انديشیدن و تفکر 650 

7 009/0 وحدت و يکپارچگی  39 

 درونی

16 

9 007/0  17 بینش 32 

6 01/0  18 تعالی 84 

6 01/0 شناختیانعطاف 48   19 

6 01/0 نگریکل 74   20 

6 01/0  21 فرارفتن از خويشتن 52 

6 01/0  22 نظارت درونی 68 

5 02/0 ادراك فراحسی و  119 

 فراروندگی

23 

11  005/0  24 گشودگی 23 

6 01/0  25 تعمق 78 

6 01/0 نگریجامع 82   26 

5 02/0  27 خودانديشی 100 

8 008/0 دانش ساخت 37   28 

6 01/0  29 خودارزيابی 56 

6 01/0   تعامل 79 

 

 

 

پیامدهای 

اجتماعی تفکر 

30 

5 02/0  31 ارتباط با بیرون 87 

6 01/0 و  همکاری 45 

مساعیتشريک  

32 

3 05/0 های پرورش ارزش 225 

 اخالقی

33 

9 007/0 پرورش شهروند  30  34 
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 ردیف مؤلفه اصلی مؤلفه فرعی فراوانی درصد رتبه

 فلسفی مطلوب

 

1025 

 

 

 

 

10 006/0 پذيریمسئولیت 26   35 

5 02/0  36 تبادل تجربیات 124 

6 01/0  37 سازگاری 52 

6 01/0 پذيریانطباق 44   38 

8 008/0  39 يکی بودن با جهان 37 

11 005/0 ل رأیاستقال 22   40 

10 006/0 دموکراتیک و  28 

ساالریمردم  

41 

3 05/0  42 حل مسئله 226 

6 01/0  راهکارهای رشد جنبه درونی 63 

 آموزش فلسفه

454 

43 

6 01/0  44 پرسشگری 57 

11 005/0  45 کاوشگری 25 

6 01/0  46 کندوکاو 43 

4 04/0 اجتماع و تشکیل  189 

 گروه

47 

7 009/0 لیاصوشک 41   48 

8 008/0  49 کاربردی کردن مطالب 36 

 
ه برای مطلوب آموزش فلسفهای فراوانی مؤلفه 4216گردد، از مجموع چنانچه مالحظه می

فردی  مورد به پیامدهای 2527مورد به چیستی فلسفه،  210کودکان مبتنی بر هوش معنوی 

رهای مورد به راهکا 454مورد به پیامدهای اجتماعی تفکر فلسفی و  1025تفکر فلسفی، 

، بیشترين فراوانی 2527پیامدهای فردی تفکر فلسفی با  مؤلفهآموزش فلسفه اختصاص دارد و 

 .اندهدادخود اختصاص راوانی، کمترين میزان توجه را بهف 210چیستی فلسفه با  مؤلفهو 
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وش معنوی در مبتنی بر ه های مطلوب آموزش فلسفه برای کودکان. توزيع فراوانی توجه به مؤلفه3جدول 

 ابتدايی پنجم های پايهکتاب

هامؤلفه هاکتاب   فراوانی 

 

 

 مؤلفه

 اصلی 

 

 

 مؤلفه فرعی

آن
قر

 

دیه
ه

ان
سم
ی آ
ها

 

سی
ار
ف

 

سی
ار
ش ف
ار
نگ

عی 
ما
جت
ت ا
لعا
طا
م

 

ضی
ریا

 

وم
عل

 

نی
اوا
فر
ده 
خر
ر 
ع ه
مو
مج

ها 
ه 
ؤلف
ی م
وان
فرا
ع 
مو
مج

 

 

چیستی 

 فلسفه

 873 235 56 50 17 8 41 38 25 شگفتی و تحیر

 300 92 19 24 18 53 58 36 کنجکاوی

 202 30 75 10 10 41 36 0 کشف

 136 29 13 21 9 28 31 5 پرسیدن

گرايینسبیت  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامدهای 

فردی 

تفکر 

 فلسفی

اصالحی خود  1 20 3 0 0 0 0 24 440

شناخت  3

 خويشتن

2 21 1 2 4 0 0 30 

 تفسیر و

 معنايابی

125 202 430 10

2 

82 90 45 107

6 

 48 0 0 4 7 4 27 6 ارتباط با درون

 664 66 199 105 30 94 135 35 قدرت استدالل

 185 62 50 23 20 4 26 0 خالقیت

 46 0 0 28 0 3 15 0 تفکر مراقبتی

هوشیاری و 

 آگاهی

22 26 31 4 0 0 0 83 

 63 1 21 3 12 6 14 6 قضاوت منطقی

انديشیدن و 

 تفکر

48 146 174 40 100 195 99 802 

وحدت و 

يکپارچگی 

0 2 11 1 0 0 0 14 
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هامؤلفه هاکتاب   فراوانی 

 

 

 مؤلفه

 اصلی 

 

 

 مؤلفه فرعی

آن
قر

 

دیه
ه

ان
سم
ی آ
ها

 

سی
ار
ف

 

سی
ار
ش ف
ار
نگ

عی 
ما
جت
ت ا
لعا
طا
م

 

ضی
ریا

 

وم
عل

 

نی
اوا
فر
ده 
خر
ر 
ع ه
مو
مج

ها 
ه 
ؤلف
ی م
وان
فرا
ع 
مو
مج

 

 درونی

 44 0 0 3 3 8 16 14 بینش

 10 0 0 0 1 0 6 0 تعالی

انعطاف 

 شناختی

0 4 3 0 3 0 0 16 

نگریکل  0 10 9 2 3 0 3 60 

فرارفتن از 

 خويشتن

27 34 42 6 4 0 1 76 

 107 0 0 2 3 4 20 3 نظارت درونی

ادراك 

فراحسی و 

 فراروندگی

82 105 79 12 13 1 1 220 

 198 3 0 17 0 6 13 0 گشودگی

 523 35 187 68 29 165 157 47 تعمق

نگریجامع  0 9 6 3 1 0 2 21 

 52 0 0 4 8 10 26 4 خودانديشی

 3 0 0 0 0 0 3 0 ساخت دانش

 38 0 0 7 4 1 24 2 خودارزيابی

 

 

 

پیامدهای 

  401 78 17 106 9 71 75 45 تعامل

 

 

 

269

 210 32 15 20 7 46 43 47 ارتباط با بیرون

همکاری و 

مساعیتشريک  

57 41 14 0 62 24 62 260 

 913 5 35 127 32 196 346 172پرورش 
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هامؤلفه هاکتاب   فراوانی 

 

 

 مؤلفه

 اصلی 

 

 

 مؤلفه فرعی

آن
قر

 

دیه
ه

ان
سم
ی آ
ها

 

سی
ار
ف

 

سی
ار
ش ف
ار
نگ

عی 
ما
جت
ت ا
لعا
طا
م

 

ضی
ریا

 

وم
عل

 

نی
اوا
فر
ده 
خر
ر 
ع ه
مو
مج

ها 
ه 
ؤلف
ی م
وان
فرا
ع 
مو
مج

 

اجتماعی 

تفکر 

 فلسفی

های ارزش

 اخالقی

2 

پرورش 

شهروند 

 مطلوب

0 34 11 3 45 10 7 110 

پذيرمسئولیت

 ی

0 24 11 2 31 0 1 69 

 171 31 11 35 3 38 40 13 تبادل تجربیات

 15 0 0 6 0 4 5 0 سازگاری

پذيریانطباق  0 5 4 0 6 0 0 15 

يکی بودن با 

 جهان

35 6 8 0 2 0 0 51 

 97 9 1 13 13 32 9 20 استقالل رأی

دموکراتیک و 

الریسامردم  

0 12 7 0 38 0 2 59 

 321 32 184 50 1 28 26 0 حل مسئله

 

 

 

راهکارها

ی آموزش 

 فلسفه

ی رشد جنبه

 درونی

7 25 24 5 5 0 0 66 121

0 

 106 26 1 21 8 28 21 1 پرسشگری

 284 62 125 15 9 35 38 0 کاوشگری

 84 27 4 12 0 25 16 0 کندوکاو

اجتماع و 

 تشکیل گروه

87 98 38 3 110 28 79 443 
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هامؤلفه هاکتاب   فراوانی 

 

 

 مؤلفه

 اصلی 

 

 

 مؤلفه فرعی

آن
قر

 

دیه
ه

ان
سم
ی آ
ها

 

سی
ار
ف

 

سی
ار
ش ف
ار
نگ

عی 
ما
جت
ت ا
لعا
طا
م

 

ضی
ریا

 

وم
عل

 

نی
اوا
فر
ده 
خر
ر 
ع ه
مو
مج

ها 
ه 
ؤلف
ی م
وان
فرا
ع 
مو
مج

 

 12 0 0 0 2 3 7 0 شک اصولی

کاربردی کردن 

 مطالب

 

1 20 5 0 43 98 48 215 

211 975 جمع کل

5 

5818  43

1 

129

3 

145

3 

102

6 

917

8 

917

8 

 

های فردی ابتدايی، مؤلفه پیامد کتاب پايه پنجم 7گردد، در بررسی چنانچه مالحظه می

حالی که ردخود اختصاص داده است، د بیشترين میزان فراوانی را بهمور 4403تفکر فلسفی با 

فراوانی  9178باشد. از مجموع می 873کمترين مقدار مربوط به مؤلفه چیستی فلسفه با فراوانی 

م های پايه پنجمطلوب آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر هوش معنوی در کتابهای مؤلفه

مورد  2612 مورد به پیامدهای فردی تفکر فلسفی، 4403فلسفه، مورد به چیستی  873ابتدايی، 

 اص دارد. مورد به راهکارهای آموزش فلسفه اختص 1210به پیامدهای اجتماعی تفکر فلسفی و 

 (Pi) 2های بهنجار شده جدول داده. 4جدول

هامؤلفه هاکتاب   

 

 

مؤلفه 

 اصلی

 

 

 مؤلفه فرعی

 

 قرآن

 

های هدیه

 آسمان

 

 فارسی

 

ش نگار

 فارسی

 

مطالعات 

 اجتماعی

 

 ریاضی

 

 علوم

 

تحیرویشگفت   106/0  161/0  174/0  034/0  072/0  212/0  238/0  

12/0 کنجکاوی  193/0  176/0  06/0  08/0  063/0  306/0  
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هامؤلفه هاکتاب   

 

 

مؤلفه 

 اصلی

 

 

 مؤلفه فرعی

 

 قرآن

 

های هدیه

 آسمان

 

 فارسی

 

ش نگار

 فارسی

 

مطالعات 

 اجتماعی

 

 ریاضی

 

 علوم

 

چیستی 

 فلسفه

178/0 0 کشف  202/0  049/0  049/0  371/0  148/0  

036/0 پرسیدن  227/0  205/0  066/0  154/0  095/0  213/0  

گرايییتنسب  0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامدهای 

فردی تفکر 

 فلسفی

041/0 خوداصالحی  833/0  125/0  0 0 0 0 

شناخت 

 خويشتن

066/0  7/0  033/0  066/0  133/0  0 0 

تفسیر و 

 معنايابی

116/0  187/0  399/0  094/0  076/0  083/0  041/0  

125/0 ارتباط با درون  562/0  083/0  145/0  083/0  0 0 

رت استداللقد  052/0  203/0  141/0  045/0  158/0  299/0  099/0  

140/0 0 خالقیت  021/0  108/0  124/0  270/0  335/0  

326/0 0 تفکر مراقبتی  065/0  0 608/0  0 0 

هوشیاری و 

 آگاهی

265/0  313/0  273/0  048/0  0 0 0 

095/0 قضاوت منطقی  222/0  095/0  190/0  047/0  333/0  015/0  

و انديشیدن 

 تفکر

059/0  182/0  216/0  049/0  124/0  243/0  123/0  

وحدت و 

يکپارچگی 

 درونی

0 142/0  785/0  071/0  0 0 0 

318/0 بینش  363/0  181/0  068/0  068/0  0 0 

857/0 0 تعالی  0 142/0  0 0 0 

انعطاف 

 شناختی

0 4/0  3/0  0 3/0  0 0 
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هامؤلفه هاکتاب   

 

 

مؤلفه 

 اصلی

 

 

 مؤلفه فرعی

 

 قرآن

 

های هدیه

 آسمان

 

 فارسی

 

ش نگار

 فارسی

 

مطالعات 

 اجتماعی

 

 ریاضی

 

 علوم

 

نگریکل  0 370/0  333/0  074/0  111/0  0 111/0  

فتن از فرار

 خويشتن

236/0  398/0  368/0  052/0  035/0  0 008/0  

093/0 نظارت درونی  625/0  125/0  093/0  062/0  0 0 

ادراك فراحسی 

 و فراروندگی

279/0  358/0  269/0  040/0  044/0  003/0  003/0  

333/0 0 گشودگی  153/0  0 435/0  0 076/0  

068/0 تعمق  228/0  239/0  042/0  098/0  271/0  050/0  

نگریجامع  0 428/0  285/0  142/0  047/0  0 095/0  

076/0 خودانديشی  5/0  192/0  153/0  076/0  0 0 

 0 0 0 0 0 1 0 ساخت دانش

052/0 خودارزيابی  631/0  026/0  105/0  184/0  0 0 

 

 

 

پیامدهای 

اجتماعی 

تفکر 

 فلسفی

112/0 تعامل  187/0  177/0  022/0  264/0  042/0  194/0  

بیرونارتباط با   223/0  204/0  219/0  033/0  095/0  071/0  152/0  

همکاری و 

مساعیتشريک  

219/0  157/0  053/0  0 238/0  092/0  238/0  

پرورش 

های ارزش

 اخالقی

188/0  378/0  214/0  035/0  139/0  038/0  005/0  

پرورش 

شهروند 

 مطلوب

0 309/0  1/0  027/0  409/0  090/0  063/0  

پذيریمسئولیت  0 0347/0  159/0  028/0  449/0  0 014/0  

076/0 تبادل تجربیات  233/0  222/0  017/0  204/0  064/0  181/0  

333/0 0 سازگاری  266/0  0 4/0  0 0 
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هامؤلفه هاکتاب   

 

 

مؤلفه 

 اصلی

 

 

 مؤلفه فرعی

 

 قرآن

 

های هدیه

 آسمان

 

 فارسی

 

ش نگار

 فارسی

 

مطالعات 

 اجتماعی

 

 ریاضی

 

 علوم

 

پذيریانطباق  0 333/0  266/0  0 4/0  0 0 

يکی بودن با 

 جهان

686/0  117/0  156/0  0 039/0  0 0 

206/0 استقالل رأی  092/0  329/0  134/0  134/0  010/0  092/0  

دموکراتیک و 

ساالریمردم  

0 203/0  118/0  0 644/0  0 033/0  

080/0 0 حل مسئله  087/0  003/0  155/0  573/0  099/0  

 

 

راهکارهای 

آموزش 

 فلسفه

ی رشد جنبه

 درونی

106/0  378/0  363/0  075/0  075/0  0 0 

009/0 پرسشگری  198/0  264/0  075/0  198/0  009/0  245/0  

133/0 0 کاوشگری  123/0  031/0  052/0  440/0  218/0  

190/0 0 کندوکاو  297/0  0 142/0  047/0  321/0  

اجتماع و 

 تشکیل گروه

196/0  221/0  085/0  006/0  248/0  063/0  178/0  

اصولیشک  0 583/0  25/0  166/0  0 0 0 

کاربردی کردن 

 مطالب

 

004/0  093/0  023/0  0 2/0  455/0  223/0  

ر بـا شـانون، مقـدارفاده از فرمـول مرحلـه دوم آنتروپیها بـا اسـتسازی دادهپس از نرمال

 است. ( بیان گشته5ست آمد که در جدول )دها بهيک از مؤلفه اطالعاتی هر
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ر هوش های آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بمؤلفه (Wj)و ضريب اهمیت  (Ej). بار اطالعاتی 5جدول 

 پنجم ابتدايیهای معنوی در کتاب

هافهمؤل  کتاب ها 

مؤلفه 

 اصلی

 (Wj)ضریب اهمیت ( Ej)مقدار بار اطالعاتی  مؤلفه فرعی

 

 

مجموع 

ضرایب 

 اهمیت

 

چیستی 

 فلسفه

تحیروشگفتی  932/0  004/0   

027/0 918/0 کنجکاوی   005/0  

811/0 کشف  013/0  

928/0 پرسیدن  005/0  

گرايینسبیت  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامدهای 

فردی تفکر 

فیفلس  

اصالحی خود  279/0  051/0   

 

 

 

 

 

564/0  

 

 

510/0 شناخت خويشتن  035/0  

معنايابیتفسیرو  868/0  009/0  

657/0 ارتباط با درون  024/0  

913/0 قدرت استدالل  006/0  

811/0 خالقیت  013/0  

434/0 تفکر مراقبتی  040/0  

631/0 هوشیاری و آگاهی  026/0  

860/0 قضاوت منطقی  009/0  

935/0 انديشیدن و تفکر  004/0  

وحدت و يکپارچگی 

 درونی

337/0  047/0  

723/0 بینش  019/0  

210/0 تعالی  056/0  

559/0 انعطاف شناختی  031/0  

نگریکل  727/0  019/0  

711/0 فرارفتن از خويشتن  020/0  

601/0 نظارت درونی  028/0  

711/0ادراك فراحسی و   020/0  
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هافهمؤل  کتاب ها 

مؤلفه 

 اصلی

 (Wj)ضریب اهمیت ( Ej)مقدار بار اطالعاتی  مؤلفه فرعی

 

 

مجموع 

ضرایب 

 اهمیت

 فراروندگی

623/0 گشودگی  026/0  

889/0 تعمق  007/0  

نگریجامع  702/0  021/0  

691/0 خودانديشی  022/0  

 0 0 ساخت دانش

559/0 خودارزيابی  031/0  

 

 

 

پیامدهای 

اجتماعی 

تفکر 

 فلسفی

901/0 تعامل  007/0   

 

 

 

254/0  

927/0 ارتباط با بیرون  005/0  

همکاری و 

مساعیتشريک  

865/0  009/0  

های پرورش ارزش

 اخالقی

800/0  014/0  

پرورش شهروند 

 مطلوب

745/0  018/0  

پذيریمسئولیت  608/0  028/0  

900/0 تبادل تجربیات  007/0  

557/0 سازگاری  031/0  

پذيریانطباق  557/0  031/0  

476/0 يکی بودن با جهان  037/0  

883/0 استقالل رأی  008/0  

دموکراتیک و 

ساالریمردم  

501/0  035/0  

654/0 حل مسئله  024/0  

ی درونیرشد جنبهراهکارهای   701/0  021/0   

832/0 پرسشگری   011/0  
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هافهمؤل  کتاب ها 

مؤلفه 

 اصلی

 (Wj)ضریب اهمیت ( Ej)مقدار بار اطالعاتی  مؤلفه فرعی

 

 

مجموع 

ضرایب 

 اهمیت

آموزش 

 فلسفه

763/0 کاوشگری  016/0  131/0  

752/0 کندوکاو  017/0  

اجتماع و تشکیل 

 گروه

886/0  008/0  

493/0 شک اصولی  036/0  

اربردی کردن ک

 مطالب

692/0  022/0  

 

ای های آموزش فلسفه برمؤلفه( بیشترين ضريب اهمیت در بین 5با توجه به جدول )

ی تفکر پیامدهای فرد ها پنجم ابتدايی مربوط به مؤلفهمعنوی در کتابدکان مبتنی بر هوشکو

چیستی فلسفه،  و کمترين ضريب اهمیت مربوط به مؤلفه 564/0فلسفی، مجموعاً با مقدار 

 باشد.مقدار می 027/0مجموعاً با مقدار 

 گیرینتیجه

سپاری انبوه خاطرمداری و بهاند که حافظهباور رسیده اينبه ديگرو تربیت  تعلیمهای نظام

 از کنونی راعلمی عصرو  ر برابر سیل عظیم جريان اطالعاتیگشايی دها، قابلیت گرهآموخته

 شماری دربارهها و چراهای بیوجوی چیستیجستکودکان همواره در  فیطرازاند. هداد دست

 گرايانهدالوصفی نیز در باب موضوعات هستیهای اطراف خود هستند و کنجکاوی زائپديده

یز، نمروز ها و باورهای معنوی در جهان اهويت، ارزش ، مواجهه با بحرانديگرسویدارند. از

نموده هايی مواجهرا با نگرانی تعلیم و تربیتمتولیان امر ای جدی است که هازجمله چالش

 است. 

شدت متأثر از محیط اطراف نهاد کودك چون لوح سفیدی است که بهداشت که  بايد توجه

وجودی آنان  رفتاری و خمیرهکه در سنین پايین و دوره ابتدايی که ساختاربوده و درصورتی

گیری هويت در آنان با نوجوانی نیز، شکل ر دورهپذيرد، دگیرد، مسامحه صورتمیشکل
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 ،تعلیم و تربیتتمامی ابعاد فرايند خور بهتوجه درلذا  جدی مواجه خواهد بود. یهايچالش

سئله، تربیت معنوی و مکاوشگری علمی، توانايی حل چون فلسفه و چرائی حیات، روحیه

 صورت تؤامان، ازجملهن بهی انساسخن، پرداختن به رسالت حقیقديگر اخالقی و به 

اداشته و او را جوگر کودك را به تفکر ووتواند ذهن خالق و جستموضوعاتی است که می

اخص، در زندگی اجتماعی نیز طورسالی و بهکودکی، بلکه در دوران بزرگ تنها در دورهنه

 رساند.ياری

های يهبا غور در ال و وکاویی کنديک حلقهدر ، با قرارگرفتن اين برنامه درکودکان 

نوين، در پذيرش  هایآموزند که در برابر پديدهمی ورزی، فلسفیدن را مشق نموده وانديشه

 واشته دو مشکالت زندگی، نگاهی پويا  های زندگی و باألخص، در حل مسائلها و باورارزش

 فکورانه گام نهند.در اين مسیر 

 نظردمورهای که میزان توجه به هر يک از مؤلفهبیانگر اين بودند  حاضر های پژوهشيافته

کل، رو د اندشدهواقع نیز مغفولها موردتوجه قرارگرفته و برخی متفاوت بوده، برخی از مؤلفه

ها، ه کتابکلیمتون  تحلیل محتوایو با  استنامتوازن و ناهماهنگ بودهها به آنمیزان توجه 

 ر حدهای فرعی نیز دهای اصلی، به برخی مؤلفههر مؤلفبگرفت عالوهتوان چنین نتیجهمی

ه ک ن استن ايمبینشده و میزان آن صفر است؛ که اين نکته شده و يا اصالً اشارهکم اشارهربسیا

مه که رناباين  های اصلیجم ابتدايی از نظر توجه به مؤلفههای درسی پايه پنمتأسفانه کتاب

 جلوه ترها پررنگيت در آنگرفته و بعد فردلهپژوهشی است فاصهمانا پرسشگری و اجتماع

و پرسیدن جزء الينفک وتحیر، کنجکاوی، کشف حالی است که شگفتی. اين درنمايدیم

نه مدالهدگیری مشارکتی و آموزش فلسفه برای کودکان بوده و در حلقه کندوکاو است که يا

 د.شومی مسئله شکوفاجهت حلگیرد و خالقیت کودکان درصورت می

 ورزی کودکان دری در زمینه توجه به ابعاد انديشهتوجههای قابلالبته اخیراً تالش

« و پژوهشتفکر »توان به کتاب نمونه میشود که برای ابتدايی ديده میهای درسی دوره کتاب

 و تدريجی یسیرمهای قبل و طی چینی از پايهزمینه کرد، اما اين مهم مستلزماشارهپايه ششم 

ساختن فرصت ديگر، فراهمعبارتبه باشد.می هادر اين کتاب ورزیفرايند فلسفهدر ی صعود

تنها و يک کتاب ويژه، نه خاصيکباره و در يک پايه لسفیدن، با حجمی باال و آن هم بهف
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های علمی آن و گاه تنبودن زيرساخبودن موضوع و آمادهبه دلیل جديد، بلکه ساز نیستچاره

ای ای را، هم برای مربیان و تسهیلگران، و هم برهای الزم، مشکالت عديدهفقدان آموزش

ن از فلسفه برای کودکا برنامهشود که سازد و نتیجه همان میمیها فراهممتربیان و والدين آن

  گیرد.خود میکرده و حالت ويترينی بهجايگاه واقعی خود تنزل پیدا

از  (1396طارسی و همکاران )خنکداريج تحقیق اپژوهش با نتهای در اين راستا، يافته

 کنجکاوی قوی،چون انگیزه صفاتی و رفتاری عملکرد و فکری استداللی، هایمنظر توانمندی

 و خوداطمینانی کار،انجام و به خودشکوفايی تمايل عملی،و  فکری استقالل هوشمندانه،

از باب  (1394) انو همکار خانیکی های پژوهشيافتهو مسائل  به نسبت حساسیت

نگرشی ويج چندصدايی در کالس و ايجاد به مسائل پیرامون و ترنسبت کودکان  نمودنحساس

در پرورش  (1393) ها و رضايی و همکارانانديشانه، مسئوالنه، انتقادی و خالقانه در آنباز

در ( 2016)به نظريات يکديگر و ورلی احترام در  (1388) خالقیت و رشتچی و کیوانفر

و پرورش توانايی  فردیمیانو  فردی انتقادی و رشدتفکرخالقیت، ورزی، استدالل

های در آزمونی متربیان افزايش دستاوردهادر  (2005) پژوهش فیشرتجربه و دريابیمفهوم

متفکر و يادگیرنده؛ تفکرات خالق و استدالل کالمی؛ توانايی گوش مدرسه؛ احترام به عنوان 

ورزی، تفکر انتقادی، استداللاز باب  (2004) تريکی و تاپینگدادن به ديگران و 

استدالل، پرورش  و پرورش تفکردر  (1387) فراهانی و همکارانفرمهینیشناختی و توانايی

، سازیتقويت تفکر، مفهوم و پرورش قضاوت؛ انتقادپذيری؛ و انتقادی ؛ پرورش روحیهتفکر

 دادندر قضاوت، گوش (1398) ردی و عابدی و همکارانفهای توانايی پرورش تفکر و توسعه

غیرمادی، گرايی و شناخت امور نگری، فهمجانبهشتابزدگی، همهاز ی، پرهیز ذهنگشودگیو 

گاهی، خودانگیختگی، خودآدر ( 1395)و قنبری و کريمی  سازینیت و عینیتفکر، عقال

 هایی تغییر چارچوبفروتنی، توانايو  ها، تواضعاهی، استقبال از تفاوتخورنگری، دگکل

خداوند،  ناخت و باور ربوبیتشدر ( 1390)متین و همکاران زارعیرسالت و  ذهنی و احساس

خودآگاهی عمیق، خردمندی معنوی، داشتن اهداف متعالی در کار زندگی،  بخشی به کار ومعنی

ندگی، ظرفیت رفتارهای ائل زو زندگی، توانايی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مس

تمیز، وجدان کاری، توجه وتگذاری، داشتن بصیرت، درك، تشخیصخدم مأبانه، روحیهفضیلت

تفکر در  (2001) های معنوی و سیسک و تورنسبه ابعاد روحی انسان و توجه به ارزش
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( 2201)و گوپتا  مهرورزی نسبت به فراگیرانها، معنايابی در زندگی، ارزش شناسايیهدفمند، 

 به اين نتیجه رسیدند که برنامه که (1394) از منظر توجه به خودتنظیمی و نوروزی و همکاران

که اجرای اين طوریبه ؛آموزش فلسفه برای کودکان در رشد معنوی فراگیران اثرگذار است

ثباتی در رابطه باخدا نمايی و بیبرنامه به رشد آگاهی از وجود خداوند، کاهش ناامیدی، بزرگ

میرآبادی و میرزايیاستدالل  مقولهدر  (1398) محمدآبادی و همکارانمعتمدیشود و منجر می

 اطالعات و معتمدی محمدآبادی ا سازماندهیسازی يمهارت مفهومدر  (1395) و همکاران

پرورش استدالل، منش در  (1393) مطلق و همکارانپورهاشمیاستدالل و  مقولهدر  (1395)

 باشد.می همسواستدالل  در مقوله (1391) و همکارانتفکر و مرعشی 

موزش و آهای کلی ايجاد تحول در نظام داشتن اين موضوع که سیاستنظربا در بنابراين،

ی جم برافرهنگ تفکر، تحقیق، ايجاد تفکر منطقی و منس توسعه برکشور نیز، اشاره  پرورش

ر مرحله دلذا الزم است تا هم (؛ 1392نظام،  کلیهای سیاست) تحلیل و بررسی موضوعی دارد

مهم  اجرا، به اينحیطه درسی و  یهاکتابطراحی و نگاه کالن به موضوع و هم در متون 

ری ی مؤثر و درخوهاگامی گوناگون کودکان هامهارتاهتمام ورزيده و در جهت ارتقای کیفی 

ه يی کنجاندن محتواهای پژوهش، بهتر است نسبت به گيافته برداشته شود و با عنايت به

 .دارد همت گمارده شودمی پرسشگری وا ،تبع آن به کودکان را به کنجکاوی بیشتر و

يی مواجه بود هاتيمحدوددر مسیر انجام خود با  هاپژوهشديگر  مانندبهپژوهش حاضر 

ز از برخی ای پژوهش با نتايج حاصل هاافتهي سهيمقابه محدوديت در  توانیم هاآن ازجملهکه 

 معنوی اشاره کرد.ر به دلیل متفاوت بودن متغیر هوشی ديگهاپژوهش

رای بآموزش فلسفه  برنامه درسیی هافرضشیپبرخی از  کهنيادر خاتمه، با توجه به 

د، از ، مغايرت داراندگشتهو اسناد باالدستی تعريف  آموزش و پرورشدر نظام  آنچهکودکان با 

 تا ضمن نظارت رودیمدرسی و آموزش رسمی انتظار یهای متولی تألیف کتابهاسازمان

و با  ، محتوايی درخورناسازوارتعديل، اصالح و پااليش و حذف عناصر  واسطهبهمستمر، 

 بود: خواهند ثمرمثمری ذيل هاگام ،راستااينايرانی تهیه نمايند. در_فرهنگ اسالمی پشتوانه
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 وم هن منظوکاحاديث و روايات، متون ی قرآنی، هانداستای از منابع غنی و وزين، مندبهره -

آنان  نويسیادب پارسی، میراث حکمی و فلسفی و باز ور و آثار ادبی ارزشمند در ساحهمنث

 به زبان ساده و در حد درك و فهم کودکان و در جهت تربیت اخالقی آنان.

عايت با ر ا اين حیطهی فلسفی فاخر مرتبط بهاداستانی از منابع خارجی معتبر و مندبهره -

ز ااستفاده  منظوربهو متناسب با هويت دينی و ملی کشور و  آموزش و پرورشقواعد نظام 

 آثار جديد جهانی.

کیفی  یدر جهت ارتقاها یاچندرسانهی هاستیگرافريزان، طراحان و ی از برنامهمندبهره -

گیران و ودن آن برای فرانم ی بصری در راستای جذابهاجلوهو ايجاد  شدهارائهمحتوای 

ی هاداستانذهنی و عادت، طنز، معماهایاز محتوای هنربند در ساختار خرق یمندبهره

 انگیزشی، در جهت ايجاد رغبت و کشش در فراگیران.

ی درسی زيربرنامهی و شناسروانی هاگروهی تخصصی بین هاکارگروهو ها ايجاد نشست -

يی و در افزاهمی و شياندهم نهیزمجهت تدارك  و همچنین تسهیلگران آموزش فبک، در

ی هادهيای آموزشی و استفاده از طهیحی اين هایکاستراستای انعکاس مشکالت و رفع 

 ی درسی.هاکتابدر  هاآنبديع و جذاب 

ی هاتابکاصالح و بازنگری جدی و عمیق از بعد تنوع و جذابیت در تصاوير و محتوا در  -

 ودکان.کآسمان و در راستای ايجاد باورمندی همراه با تأمل در یهاهيهددرسی قرآن و 

معنوی، جهت آموزش و فلسفه برای کودکان و هوش ژهيوتشکیل بانک اطالعاتی  -

ی از مندبهرهافکار، بازخورد به کاربران، تبادل ارائهی به والدين فراگیران، رساناطالع

 یطراحی اقدامات و سازکپارچهي تجربیات موفق معنوی، نظرسنجی از روند آموزش و

 هیلگران،تس معنوی ويژه رشد هایمؤلفه و ابعاد آموزش با مرتبط افزارهاینرم و هابسته

 ادهمورداستف درسی هایکتاب تکمله محتوای عنوانبه تواندمی متربیان و والدين که

 .قرارگیرد
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 منابع

 ،محتوالیرهرا در تحلپرردازش داده یاشانون برر یروش آنتروپ بسط و توسعه .(1380آذر، عادل )

 .18 - 1، 38و  37 دانشگاه الزهرا )س(، یانسانفصلنامه علوم

در  تبیین ماهیت دوران کودکی(. 1395نوع پرست، خسرو ) دمنش، سعید؛ سجاديه، نرگس؛ باقریآزا

 .103- 83(، 1)6، و تربیت  تعلیممبانی نامه ، پژوهشهندسه نظریه اسالمی عمل

ششرم  پایره در تردری  از معلمان تجارب(. 1394يوسف؛ زارع، سعیده؛ عزتی، محمدرضا )اديب، 

، رسیدبرنامه مطالعات ، آموزشینظام تغییر سال اولین در ،)شناسانهپدیدار جستاری( ابتدایی

 .22ـ  5، 37سال دهم، 

 بر ندوکاوک حلقه هشیو به فلسفه آموزش ثربخشیا (.1394اکرمی، لیال؛ قمرانی، امیر؛ آقالر، صديقه )

 4 انسـانی، علـوم در خالقیـت و ابتکار ،نابینا آموزاندانش در خالقیت به نگرش و پرسشگری

(4،) 71 – 88. 

کر های آموزش تفمعلمان درباره اثربخشی انواع روشتعیین باورهای (. 1394رحیم ) گرگری،بدری

ـ  87، صص 38، سال دهم، درسی برنامهمطالعات  ،آموزانانتقادی بر اساس توان متفاوت دانش

104. 

 ، دومـینمعنروی موزش فلسفه برای کودکان در تربیتبررسی اثربخشی آ(. 1394بهزادفر، مرجان )

 پايدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.کنفرانس ملی توسعه

رسی دوه ارزشیابی در برنامه بررسی نح (.1394عسگری، مجید )ائدی، يحیی؛ علیبیگدلو، مصطفی؛ ق

، کرانتفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کود

 .102ـ  81، 37، سال دهم، برنامه درسیمطالعات 

گوی وگفرت»اوی الگروی واکر(. 1394خانیکی، هـادی؛ ذکـايی، محمدسـعید؛ نـوری راد، فاطمـه )

 تتعلیم و تربیروگو و های صاحبنظران گفتسانی، مطالعه دیدگاهدر ارتباطات ان« یکاووکند

(، 41)11، انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطـات، در خصوص کاربرد آموزشی این الگو

101 - 130. 
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 ود اهتمام میزان بررسی(. 1396زاده، محمدرضا )سی، معصومه؛ سلحشوری، احمد؛ يوسفطارخنکدار

عـات ، مطالابتردایی پایه پنجم تجربی علوم درسی کتاب در درونی یلم و انتقادی تفکر مؤلفه

 .299 - 283، 2معرفتی در دانشگاه اسالمی، 

 کاو بره عنروان روش آمروزشمبانی نظری اجتماع کنردو .(1388فر، ارشیا )رشتچی، مژگان؛ کیوان

 .58ـ  39، 69، فرهنگ، فلسفه به کودکان

ثیر بررسری تر (. 1393نی، عبدالرضا؛ رضايی، علـی محمـد )رضايی، نور محمد؛ پادروند، نادر؛ سبحا

ی، سیالی، انعطرا  پرریرهای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خالقیت و مؤلفه

 .36 - 19(، 2) 4، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، ابتکار و بسط

د استای توجره بره ابعرادرسی فلسفه برای کودکان در ر بررسی برنامه(. 1389رمضانی، معصومه )

 .35 -21(، صص 1) 1، تفکر و کودك، مختلف ذهنیت فلسفی

هوش های مؤلفه شناسایی و سنجش (.1390زارعی متین، حسن؛ خیر انديش، مهدی؛ جهانی، مهدی )

مـديريت هـای ، پژوهشمعنوی در محیط کار؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهرران

 .94 - 71(، 12)4عمومی، 

معنروی از بررسری تحرولی هوش(. 1395) السادات؛ اکبـری چرمهینـی، صـغرینژاد، مرضیهسجادی

 .18 -1(، 2)3شناسی مثبت، ، رواننوجوانی تا سالمندی

معنروی و سراخت های هوشبررسری مفهروم و مؤلفره (.1389، اسماعیل )سهرابی، فرامرز؛ ناصری

 .77 - 69، 4ی، شناخت، پژوهش در سالمت روانابزاری برای سنجش آن

، کشرور آموزش و پررورشای کلی ایجاد تحول در نظام هسیاست(. 1392های کلی نظام )سیاست

 سامانه جامع نظرات شورای نگهبان.

  .، تهران، سروشتفکر برتر(. 1381رضا )ی، محمدشرف

های وهش، اسالم و پژفلسفه برای کودکان(. 1393کاظم )محمدآبادی، محمد؛ علوی، سیدهاشمصادقی

 .78ـ  59، 12( پیاپی 2تربیتی، سال ششم، )

شناسی( آموزش فلسفه برای کودکان از منظرر تبیین مبانی )هستی(. 1395حسن زاده، طلعت )صباغ

المللـی ، اولـین کنفـرانس بینشناسی سند تحول بنیادینمی ر ایرانی بر مبنای مبانی هستیاسال

 و عمل. مقاومتی و اقدام تربیتی و اقتصادمديريت، حسابداری، علوم
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  اهردا ری با دیدگاه متیو لیرممن دربرارهبررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطه(. 1398صدر، فاطمـه )

 .94 _ 75، 28اسالمی، سال چهاردهم،  ، تربیتتعلیم و تربیت

معنوی بر اساس مدل تایلر و  برنامه درسیروی های پیشبررسی چالش(. 1397صفامنش، نـرگس )

 نور مشهد. ارشد دانشگاه پیامنامه کارشناسی، پايانابتداییی اجرای آن در دوره سنجامکان

طراحری (. 1398عسـگری، مجیـد )علیخواه، علی؛ بـاقری، خسـرو؛ بلداجی، رضوان؛ حسینی صفیان

، ردهم، سال چهـابرنامه درسی، مطالعات خرد با ت کید بر دیدگاه استنبرگ برنامه درسیالگوی 

 .78ـ  37، 54

شناسرایی (. 1398عابدی، منیـره؛ نـوروزی، رضـاعلی؛ مهرابـی، حسـینعلی؛ حیـدری؛ محمدحسـین )

(، 28) 14، تربیـت اسـالمی، السالمعلیههای امام علی های فلسفه برای کودکان در آموزهمؤلفه

 . 137ـ  115

آمروزش بهداشرت و ارتقرای  برنامه درسیطراحی و اعتبارسنجی الگوی (. 1395عظیمی، محمد )

 .، رساله دکتری، دانشگاه تبريزهای نظام سالمتت در دوره دبستان بر اساس مفروضهسالم

روش  به p4cت ثیر آموزش فلسفه برای کودکان(. 1396فتحی، لیال؛ احقر، قدسی، نادری، عزت اله )

 .18ـ  7، 38، خانواده و پژوهش، آموزانپریری دانشپژوهش مشارکتی بر مسؤلیت

 تبیرین تطبیقری(. 1387خارسـتانی، اسـماعیل ) حسـن؛میرزامحمدی، محمد محسن؛فراهانی، مهینیفر

 .70 ـ 45، 4، حکمت و فلسفه، اهدا  آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف

 ششرم پایه آسمانهدیه های درسی کتاب تحلیل محتوای (.1393) محمود حسین؛ کاظمی، قاسمی،

 هایوری، نوآآموزش و پرورش بنیادین لتحو سند و آنیقر مبانی با آن انطباق میزان ابتدایی و

 .116 – 100(، 52) 31 آموزشی،

 ، تهران، دواوين.آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری(. 1383قائدی، يحیی )

 آموزاندانش اجتماعی هایتمهار بر کودکان به فلسفه برنامه آموزش ت ثیر(. 1394قباديان، مسلم )

 .148 -138(، 30) 9های تربیتی، ، پژوهشتداییاب پایه پنجم

ومی بررسی جایگاه فلسفه برای کودکان در نظم عمر(. 1393قدمیاری، معصومه؛ رشیدپور، رکسانا )

 .92 - 79 (،8کودك، )و ، نشريه فلسفه جامعه
 ه، پژوهشـنامالبالغرههای هروش معنروی در نه مؤلفره(. 1395قنبری، سـیروس؛ کريمـی، ايمـان )

 .119 ـ 99، 13البالغه، نهج
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ایجاد تحول در نظرام آموزشری کشرور برا توجره بره (. 1392کريمی، مصطفی؛ سلحشور، احمد )

 .ايرانو تربیت  تعلیمچهارمین همايش انجمن فلسفه ، تفکر فلسفیهای روش

 ریسطح پرسشگ بر کودکان برای فلسفه آموزش ت ثیر(. 1396مطلق، طاهره؛ نوشادی، ناصر ) کمالی

 .13ـ  1، 15(، پیاپی 1) 8، تفکر و کودك، دوره ابتدایی آموزاندانش

 هبرنامر پیشرگامان برا وگو)گفرت نوجوانانو  کودکان برای فلسفی کاوکندو(. 1389متیو ) لیپمن،

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ، تهران،1فبک(، ترجمه سعید ناجی، جلد 

هرای کتاب تحلیرل محتروای(. 1391گسک، اعظـم )سیدمنصور؛ هاشمی، سیدجالل؛ مقیمیمرعشی، 

 وره ابتدایی بر اساس معیارهرای برنامره درسریآسمان دهایوبنویسیم و هدیهدرسی بخوانیم

 .86ـ  69، 5(، پیاپی 1) 3، تفکر و کودك، فلسفه برای کودکان

هرای کتابتحلیل محتروای (. 1398محمدآبادی، مرضیه؛ عظیمی، الهام؛ نوروزی، رضـاعلی )معتمدی

ظریره خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی برا ت کیرد برر ندرسی فارسی

 .107ـ  93(، 63)16ريزی درسی، ، پژوهش در برنامهلیممن

فکر و پژوهش پایه ششرم های کتاب تداستان تحلیل محتوای(. 1395محمدآبادی، مرضـیه )معتمدی

 ، کنفـرانس جهـانیفلسرفه بررای کودکران برنامههای تفکر فلسفی در اساس مؤلفهابتدایی بر

 سوم. اجتماعی در آغاز هزارهمتربیتی، حقوق و علوشناسی و علومروان

نقرش  (.1392زاده، سـمیه )نوبريان، محسن؛ میرلو، محمدمهـدی؛ اسـدزادهموسوی، سیدحسین؛ طالب

 ، مطالعـاتسرازمانیشناختی در ابعاد رفتار مدنیمعنوی و توانمندسازی روانهای هوشمؤلفه

 .123 ـ 99 (،2) 2آموزشگاهی، و  آموزشی

کر و کتب درسی تف تحلیل محتوای(. 1395اسالمی، ادريس؛ آفانی، کمـال ) میرآبادی، خسرو؛میرزايی

منظر های هفتم و هشتم متوسطه اول ازششم ابتدایی و تفکر و سبک زندگی پایه پژوهش پایه

 .78ـ  47، 2، تفکر و کودك، سال هفتم، آموزش تفکر به کودکان برنامه

های الگروی زیرسراخت طراحری (.1397) هـانگیرج ،يـاری ؛موسی، پیری ؛بهنام ،طالبی ؛زهرا ،نجار

امـه برنلعـات مطا ،یش سرزمین در دوره ابترداییاغیرمتمرکز مبتنی بر آم برنامه درسیتدوین 

  .168ـ  141، 48، سال سیزدهم، درسی

نامره ت ثیر اجررای بر(. 1394هشی، کمال؛ عباسپور، نفیسه؛ حسنی، میهن )نوروزی، رضاعلی؛ نصرتی

 از تربیتیعلـوم ،آموزان دختر شرهر اصرفهانکودکان در رشد معنوی دانش آموزش فلسفه به

  .75 - 55، 5اسالم،  ديدگاه

https://www.civilica.com/Papers-PESI04=چهارمین-همایش-انجمن-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-ایران.html
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