
 

  
  
  

  
بر رشد  های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه بررسی تأثیر داستان

  آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک اخالقی دانش
  *فریبا حسین محمدی

  **ستاریلی ع
  *** هدی السادات محسنی سهی

  چكيده
بـر   حضرت فاطمه  برگرفته از سيرةهاي فكري  هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان تأثير داستان

از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش شبه آزمايشي بـوده و   آموزان بوده است. پژوهش رشد اخالقي دانش
آزمون با دو گروه گواه و آزمـايش اسـتفاده شـد. جامعـه آماريشـامل       پس−آزمون در انجام آن از طرح پيش

گيري در دسترس در  ستان شهربابكبوده كهبا استفاده از نمونهآموزان دختر پايه ششم دبستان شهر تمامي دانش
سـاخته بـا طيـف پـنج      نامـة محقـق   دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش

نامه با استفاده از  نامه با استفاده از روش دلفي به دست آمد. پايايي پرسش اي ليكرت بود. روايي پرسش درجه
هـاي رشـد اخالقـي     مؤلفـه  ) بود.8/0اي كرونباخ حاصل شد كه بيانگر پايايي قابل قبول (بيش از آزمون آلف

مداري، پذيرش مسئوليت، كمك بـه ديگـران، راسـتگويي، وفـاي بـه عهـد و بخشـش         عبارت بودند از: حق
ـ    هاي حاصل با استفاده از شاخص اشتباهات ديگران. داده افـزار   رمهاي آمار توصيفي و اسـتنباطي در محـيط ن

spss   تحليل شدند. در تجزيه و تحليل اطالعات، در سطح آمار توصيفي از فراواني درصدي تراكمي، شـاخص
 tمسـتقل و   tمستقل و آزمـون مقايسـة ميـانگين     t مركزي و پراكندگي و در سطح آمار استنباطي از آزمون

هـاي هـر يـك از     ها به تفكيك گويه گينبندي ميان ها رتبه تك متغيره استفاده شد. با استفاده از اين آزمون
حضـرت    هـاي برگرفتـه از سـيره    هاي اخالقي صورت گرفت. نتايج نشـان داد كـه اسـتفاده از داسـتان     مؤلفه
گيري از حلقه موسـوم بـه اجتمـاع پژوهشـي بـر رشـد        در برنامه فلسفه براي كودكان و با بهره فاطمه

هـاي بـومي و برگرفتـه از     پيشنهاد پژوهشگر استفاده از داستانآموزان تأثير مثبت داشته است.  اخالقي دانش
   هاي الگو براي تربيت اخالقي كودكان است. فرهنگ اسالمي همراه با شخصيت

    داستان فكري، رشد اخالقي، فلسفه براي كودكان، اجتماع پژوهشي.  ،سيره حضرت فاطمه: واژگان كليدي
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  . مقدمه و بیان مسئله١
های آموزشی جهان است و در ایران نیز بـه کـار  فلسفه برای کودکان در حال گسترش در نظامبرنامه 

های شناختی، اجتمـاعی و  گرفته شده است. این برنامه خواص انکارناپذیری در حوزه رشد مهارت
هـا و  اخالقی کودکان دارد؛ اّما برنامه با توجه به شرایط فرهنگی و اعتقادی کشـور مـا دارای کاسـتی

). نتـایج پژوهشـی نشـان از ایـن اسـت کـه ٧٠−۵٠، ص١٣٩۵نقاط ضعفی نیز هست (سـتاری، 
های فکری فلسفه برای کودکان با مبانی فرهنگی جامعه ایران سازگاری ندارد (نظام اسالمی،  داستان
خود با مبـانی فلسـفی تربیـت اسـالمی سـازگار نیسـت  ). همچنین برنامه در مبانی فلسفی١٣٩٣

  ). ١٠۴−٨٧ص ،١٣٩٣(ستاری، 
کید بر استفاده انحصاری از محتـوای آموزشـی در قالـب  از طرفی ضعف جدی تر این برنامه تأ

بـر ایـن  1ها یعنی آمریکاست. جسپرسن های فکری تولید شده به وسیله جامعه تولید داستان داستان
کودکـان) متناسـب بـا گذار برنامه فلسفه برای  های فلسفی برنامه لیپمن (پایه اعتقاد است که داستان

هـا بـا  کارگیری تقلیـدی آنهـا در دیگـر فرهنـگ رو به اند؛ ازاین فرهنگ جامعۀ آمریکایی تدوین شده
هـای تفکـر کودکـان در دیگـر  تواند موجب عقیم مانـدن شـیوه بسا می مخاطراتی همراه است و چه

  ها شود.  فرهنگ
ای بایـد متناسـب بـا  ر و جامعهبراساس دیدگاه جسپرسن، آموزش فلسفه به کودکان در هر کشو

). معمـوًال ١٣٨٨فرهنگ و تاریخ فلسفۀ آن جامعه صورت گیرد (به نقل از باقری و یـاری دهنـوی، 
شوند رنگ و بوی همان محیط و فرهنـگ را دارنـد. در  ها در هر محیط فرهنگی که تولید می داستان

هـا و  ید بـر ایـن اسـت کـه فعالیـتایران نظام آموزش و پرورش متأثر از فرهنگ اسالمی بوده و تأک
عنوان دین پذیرفته شده اغلب مردم صورت گیرد (شـورای  های اسالمی به ها در تطبیق با آموزه برنامه

هـای  ). ایـن در حـالی اسـت کـه داسـتان١٣٩٠عالی انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، 
هـای  های تولید شده در فرهنـگ نموجود در برنامه فلسفه برای کودکان اغلب در قالب ترجمه داستا

هـای ایـن برنامـه غیربـومی بـوده و  سان داستان شود. بدین سازی شده و به کار گرفته می دیگر آماده
سـازی و  عناصر محتوایی آنها ریشه در فرهنگ و باورهای جامعه تولید داستان دارد. لذا نیاز به بومی

شـود (سـتاری،  کودکان در ایـران احسـاس مـی های برنامه فلسفه برای استقالل در محتوای داستان
  ). ٧٠−۵٠، ص١٣٩۵

ها و رویکردهای آموزش و پـرورش از خـارج  دهد که اقتباس مستقیم برنامه تجارب نشــان می
های فکری، فلسفی، فرهنگی و اجرایـی در نظـام تربیتـی کشـورهای  تواند مشکالتی را در حوزه می
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های هویتی اعم از هویت ملی، هویــت مذهبی  در پی داشته باشد. ایــن اتفاق بیشــتر در حوزه مقصد
رو ضروری اسـت تـا بـا توجـه بـه  )؛ ازاین٩٨−٩١، ص١٣٨۵دهد (کارنوی،  و هویت فرهنگی رخ می

  های یاد شده تأمل بیشتری صورت گیرد. ها و تأثیرات آنها بر هویت اهمیت نقش تربیتی داستان
های اخالقی و ضرورت رسیدگی و پرداختن به  له دیگر در ارتباط با کودکان، ضعف نگرشمسئ

های اخالقی عمیق  آموزان در کسب نگرش ها نشان از ضعف دانش این ضعف است. نتایج پژوهش
احسـن و  آرا، طریقی  ). در ایـن راسـتا صـف١۴٣−١١٣، ص١٣٨٩پور و همکـاران،  است (عبدالله

کید می سازی ارزش ت نهادینه) بر ضرور١٣٩٧اخوی ( کنند که در میـان  های اخالقی در کودکان تأ
هـای اخالقـی توصـیه  سازی ارزش های نهادینه عنوان یکی از روش گیری از داستان به آنها روش بهره

  شده است. 
های دینی و رشـد اخالقـی کودکـان  از طرفی دیگر پژوهشگران به وجود رابطه مثبت میان آموزه

) رابطـه مثبـت و معنـاداری را میـان ١٣٩۴کاظمی و همکـاران ( نند. در این راستا شـعاعک اشاره می
رو ضرورت رسـیدگی بـه ضـعف  های دینی والدین و رشد اخالقی کودکان نشان دادند؛ ازاین آموزه

  منظور رشد اخالقی کودکان وجود دارد. اخالقی کودکان از دوران کودکی و تربیت اخالقی آنان به
هـای بـومی  ویژه داسـتان ها به گیری از داستان ای که به آنها اشاره شد، بهره با دو مسئلهدر ارتباط 

ها نشانگر تأثیر داستان بـر افـزایش رشـد  منظور رشد اخالقی کودکان اهمیت دارد. نتایج پژوهش به
داستان نقش «) در پژوهشی با نام ١٣٨۵پور و ژیان باقری ( اخالقی کودکان و نوجوانان است. زندی

درمانی به روش مشاوره گروهی بر رشد استدالل اخالقی دختران نوجوان بزهکار کـانون اصـالح و 
توانند بر رشد اسـتدالل اخالقـی دختـران نوجـوان تـأثیر  ها می نشان دادند که داستان» تربیت تهران

 هـای شـاخص دیـن اسـالم در قالـب بگذارند. در این راستا معرفـی سـبک زنـدگی و سـیره چهـره
هـای فکـری و  تواند محتوای مناسبی بـرای غنـا بخشـیدن و تقویـت مهـارت های فکری می داستان

هـا بـر ابعـاد مختلـف رشـد  گیری میزان تأثیر این داستان اخالقی کودکان باشد. بدیهی است اندازه
کودکان همچون رشد اخالقی، رشد شناختی و رشد اجتمـاعی قبـل از توصـیه بـه اسـتفاده از ایـن 

  ها وجود دارد. داستان
و همسـر  عنوان دختـر پیـامبر بـه در پی مسئله و ضرورت یاد شـده، حضـرت فاطمـه

عنوان الگـوی زنـان و سـرور زنـان  رو که در عقاید اسالمی به و نیز ازآن و مادر حسنین علی
در  عنوان چهره شاخص اسالمی در نظر گرفته شد. شخصیت حضرت فاطمـه معرفی شده، به
، شخصیتی پرهیزکار و الگـوی »َبضَعه«و حدیث » سرور زنان«سنت همچون حدیث  احادیث اهل

  ). ١٩٩٩زنان معرفی شده است (معزی، 
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مقایسه و حتـی برتـر از  سنت شخصیت او با حضرت مریم همچنین در منابع حدیث اهل
مرجع  اطمه). در نزد شیعه حضرت ف٢٠١۶معرفی شده است (کلیم، » سرور زنان بهشت«او 

ــوت، امامــت و والیــت شــمرده شــده اســت (صــیامیان گرجــی و ســمیعی،  ــاطی نب ، ١٣٩۵ارتب
). هانری کربن، فیلسوفی که مسیحی بوده و بعدًا مسلمان و شیعه شده، بر نقـش فاطمـه ٣۴−٧ص
 الگوی همیشگی زنانگی و مظهر تجلّیات خداوند و عنصر زنانه پیـامبر عنوان کهن به زهرا

کید دارد (کربن،  و امامان    )٢٠٩و  ۵١، ص١٣٩۵تأ
به آنها آراسته بوده و در سیره نظری و عملـی  های اخالقی که حضرت فاطمه در باب مؤلفه

پـذیرش مسـئولیت، وفـای بـه عهـد،  1مـداری، هـای حق توان به مؤلفـه خود به آنها عمل نموده می
هـای اخالقـی یادشـده از  مؤلفه بخشش اشتباهات دیگران و راستگویی اشاره کرد. در این پژوهش،

های پژوهش به کار گرفته شد.  برگزیده و در فرضیه میان سایر سجایای اخالقی حضرت فاطمه
هـای تـاریخی  شواهد و نشـانه های یادشده در سیره نظری و عملی حضرت فاطمه در تبیین مؤلفه

و در  منظور جانشـینی پیـامبر بـه مداری ایشان در دفاع از علی محکمی وجود دارد. مؤلفه حق
   2های فراوانی را به عمل آورده است. خصوص دفاع از ملک فدک معروف است که در پی آن احتجاج

آمـده آشـکار  کـه در گفتـار پیـامبر 3»مادِر پـدر بـودن«پذیری او از صفت  مؤلفه مسئولیت
در رسـیدگی بـه امـور  شود؛ زیرا او افزون بر نقش دختـری بعـد از فـوت مـادرش خدیجـه می

بـه  ترین دوره زندگی پدر یعنی اوایل رسـالت پیـامبر را در حساس نقش خدیجه پیامبر
هم در سیره نظری و  ). مؤلفه وفای به عهد در نزد ایشان۴٠، ص١٣٩۴عهده داشته است (شهیدی، 

انجـام امـور  شود. در سیره نظری در عهدی که با خداوند بـرای هم در سیره عملی ایشان نمایان می
مشـهور » سرور زنان«مربوط به تقوا و پاکدامنی بسته به نیکی عمل نموده و از همین رو است که به 

  شده است. 
(زن بسـیار » صـّدیقه«(زن پـاک)، » مطهـره«همچنین وجود اسامی دیگری بـرای او همچـون 

و » عفیفـه«هـایی چـون  (زن پرهیزکـار) و نیـز لقـب» زکّیـه«(زن پاکـدامن) و » طاهره«راستگو)، 
رو در منابع گوناگون شـیعه و  نشان از تقوا و پاکدامنی او در سیره نظری و عملی دارد؛ ازاین» زاهده«

  ).١٩٩٩نام برده شده است (معزی، » الگوی تقوا«عنوان  سنت از او به نیز در منابع اهل
                                                           

 آنچـه بـه دیگرسـخن،به. کنیم می عمل آن به که آنچه و داریم باور آن به که آنچه بین هماهنگی ایجاد یعنی مداری حق .١
  .کنیم عمل است  سازگار عقاید و اصول با دانیم می  که

  .زهرا فاطمه حضرت زندگانی شهیدی،: ک.ر. ٢
 فاطمـه حضـرت زنـدگانی شـهیدی،: ک.ر. اسـت داده فاطمـه حضـرت بـه پیـامبر کـه بـوده صفتی »ابیها اّم « .٣

  .۴٠ص ،زهرا
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ت و مشـهوریت چهـره؛ . معروفی١شاخص:  با توجه به آنچه بیان شد، در این پژوهش ابتدا پنج
. تطابق داستان ها ۴های برگرفته از سیره ؛  . محتوای تفکربرانگیز داستان٣. الگو بودن شخصیت؛ ٢

. زبان آشکار و قابل فهم داستان (سـاده و روان ۵شناختی)؛ و  آموزان (بعد روان با شرایط سنی دانش
نفر از متخصصان حـوزه تربیـت های یادشده به وسیله شش  بودن) در نظر گرفته شد. آنگاه شاخص

عنوان شخصـیتی مشـهور، الگـو و  سان ایشان بـه اسالمی بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. بدین
  نمونه و دارای سیره نظری و عملی تفکربرانگیز شناسایی شد. 

هـا  هایی از روی سیره نظری و عملی او در زندگی بازنویسی شد. داسـتان در مرحله بعد داستان
اند. داستان اول که پژوهشگر بـرای کودکـان بـا عنـوان فرضـی  مأخذهای معتبر تاریخی بوده دارای

) شـامل عناصـر محتـوایی ١٣٨۶بـه کـار بـرده از عالمـه مجلسـی (» بانوی راستگو و درسـتکار«
از » همـراه پـدر«پذیری و بخشش اشتباهات دیگران است. داستان دوم با عنـوان فرضـی  مسئولیت

)پژوهشگر تاریخ اسالم نقل شده است. این داستان شامل عناصر محتـوایی ١٣٩۴جعفر شهیدی (
  مداری و راستگویی است.  وفای به عهد، حق

) نقـل شـده و شـامل ١٣٨۶از عالمـه مجلسـی (» پشـتیبان حـق«داستان سوم با عنوان فرضی 
زی سان ضمن رعایت عنصر تفکربرانگیـ مداری و کمک به دیگران است. بدین عناصر محتوایی حق

های اخالقی، ویژگی مشهوریت و الگـو بـودن شخصـیت داسـتان یعنـی حضـرت  محتوای داستان
هـا در قالـب برنامـه فلسـفه بـرای کودکـان و بـا  نیز در نظر گرفته شد. در آخـر داسـتان فاطمه
  گیری از روش اجتماع پژوهشی برای کودکان به کار گرفته شد. بهره

های غیربـومی یـاد شـد، یعنـی خـأل  کـارگیری داسـتانبا نظر به مسـائلی کـه در ارتبـاط بـا بـه
هـای اخالقـی  های دینی و ضعف نگـرش های فکری برگرفته از فرهنگ اسالمی و شخصیت داستان

کودکان و نوجوانان و ضرورت رسیدگی و پرداختن به این ضعف، هدف اصلی این پژوهش بررسی 
آموزان پایۀ ششـم  ر رشد اخالقی دانشب های برگرفته از سیره حضرت فاطمه میزان تأثیر داستان

هـای برگرفتـه از  شهرستان شهربابک بوده است. همچنین، هـدف فرعـی، پـر کـردن خـأل داسـتان
به زبان کودکان بوده است. با توجه  و سبک زندگی معصومین  چارچوب فرهنگ اسالمی و سیره

  های پژوهش به شرح زیر است: به اهداف یادشده فرضیه
  

  پژوهشفرضیه کلی 
آمـوزان تـأثیر مثبـت  بر رشد اخالقـی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان

  دارد.
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  های جزئی پژوهش فرضیه

آمـوزان در  بـر رشـد اخالقـی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمـه داستان −
  مداری تأثیر مثبت دارد؛ ارتباط با مؤلفۀ حق

آمـوزان در  بـر رشـد اخالقـی دانـش از سیرۀ حضرت فاطمـه های فکری برگرفته داستان −
  ارتباط با مؤلفۀ پذیرش مسئولیت تأثیر مثبت دارد؛

آمـوزان در  بـر رشـد اخالقـی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمـه داستان −
  ارتباط با مؤلفۀ کمک به دیگران تأثیر مثبت دارد؛

آمـوزان در  بـر رشـد اخالقـی دانـش حضرت فاطمـههای فکری برگرفته از سیرۀ  داستان −
  ارتباط با مؤلفۀ راستگویی تأثیر مثبت دارد؛

آمـوزان در  بـر رشـد اخالقـی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمـه داستان −
  ارتباط با مؤلفۀ وفای به عهد تأثیر مثبت دارد؛

آمـوزان در  اخالقـی دانـشبـر رشـد  های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمـه داستان −
  ارتباط با مؤلفۀ بخشش اشتباهات دیگران تأثیر مثبت دارد؛

هـای فکـری برگرفتـه از فرهنـگ اسـالمی در  دستاورد این پژوهش افزون بر رفع کمبود داسـتان
هـای شـاخص دینـی را در  های برگرفته از سیره چهـره برنامه فلسفه برای کودکان، میزان تأثیر داستان

  تربیتی نشان خواهد داد. های برنامه
 

 ها . مبانی نظری و پیشینه پژوهش٢
در مؤسسـه پیشـبرد  1برنامه فلسفه برای کودکان با هدف آموزش تفکر به کودکان به وسـیله متیـو لیـپمن

(IAPC)فلسفه برای کودکان 
2
طراحی و تولید شده است. محتوای برنامه  3وابسته به دانشگاه مونت کلیر 

کنـد. ایـن  آفرین بوده و کودکـان را بـه فکـر کـردن وادار مـی های فکری که سؤال عبارت است از داستان
  ). ٢٨، ص١٩٩٨رود (فیشر،  سال نوشته شده و به کار می  ١۶تا باالی  ٣ها برای کودکان از  داستان

های کودکان است که لیپمن به تأسی از  سؤال و جوابگوی فلسفی در قالب  و روش برنامه گفت
). لیپمن هدف برنامه آموزش ٢٨٠−٢۴١، ص١٣٧٠اش به کار برده است (هاینز،  سقراط در برنامه

تربیـت  ).۵٣، ص١٩٨٠(لیپمن،  داند فلسفه برای کودکان را بار آوردن کودکانی با تفکر مستقل می
ای فلسـفی تمـرین  ت و اسـتدالل اخالقـی در زمینـهاخالقی در این برنامه یکی از وجوه مهـم اسـ
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طورکلی این برنامه در سه زمینه رشد اخالقی، رشد اجتماعی و  ). به٢٨، ص١٩٩٨شود (فیشر،  می
  ).٧٠−۵٠، ص١٣٩۵کند (ستاری،  رشد شناختی به کودکان کمک می

دهنـده  هـا نشـان در ارتباط با تأثیرات این برنامه در رشد اخالقی کودکان در ایران نتایج پژوهش
 هـدف ) بـا١٣٩۴واحـدی ( و گرگری بدری های اخالقی است. پژوهش رشد کودکان در مهارت

دختر در شـهر مهربـان (اسـتان  آموزان دانش تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد اخالقی تعیین
شـده  جـامآزمـون ان آزمـون و پس با استفاده از طرح پیش تجربی نیمه روش با آذربایجان غربی) و

کودکـان بـا اسـتفاده از ابـزار  بـرای فلسفه آموزش برنامه اجرای که داد نشان پژوهش نتایج .است
 آنان اخالقی هوش افزایش دختر تأثیر داشته و موجب آموزان دانش اخالقی هوش رشد بر داستان

  است.  شده
نیسـت کـه تـأثیر باوجوداین، در این پژوهش نیز محتوای مورد اسـتفاده بـومی نبـوده و معلـوم 

بوم ایران بوده اسـت یـا خیـر. در پـژوهش جلیلیـان،   یادشده در مسیر فرهنگ مورد پذیرش زیست
حـل  توانایی پرورش بر کودکان به فلسفه آموزش برنامۀ اجرای ) تأثیر١٣٩۵پور ( جلیلیان و عظیم

 آبـاد غـرب اسـالم شهرسـتان ابتـدایی سوم پایه آموزان در دانش اخالقی قضاوت افزایش و مسئله

 آزمون اجرا شـد. نتـایج، تفـاوت آزمون و پس تجربی پیش بررسی شد. پژوهش به کمک طرح نیمه

  آموزان نشان داد.  را در رشد شناختی و اخالقی دانش معناداری
کید نشده و معلـوم  همچون پژوهش های قبلی در این پژوهش نیز بر استفاده از محتوای بومی تأ
بوم ایران بوده است یا خیر؟ در پژوهش دیگر،  راستای فرهنگ بومی در زیستنیست که تأثیرات در 
) پژوهشی را با هدف بررسی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکـان (فبـک) ١٣٩٨نویدیان و همکاران (
تجربی بـا طـرح  آموزان دوره ابتدایی شهرستان مریوان با اسـتفاده روش نیمـه در رشد اخالقی دانش

مون و گروه کنترل انجام دادند. نتایج نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان در آز آزمون و پس پیش
 آموزان دختر و پسر تأثیر مثبت دارد. رشد اخالقی دانش

فلسـفه «) پژوهشی با عنـوان ٢٠٠۴( 1های خارج از ایران، سانجانا و وایتبرید در میان پژوهش
 کودکـان برای فلسفه درسی برنامه تأثیر ادند.برای کودکان و توسعه اخالقی در جامعه هند انجام د

آموزان در هنـد بررسـی شـد. پـژوهش بـا  های اجتماعی، شناختی و اخالقی دانش مهارت رشد در
آزمون بـه سـنجش تفکـر کودکـان از خـاطرات  آزمون و پس تجربی طرح پیش استفاده از روش نیمه

  م شد. انجا» نوز«تفکر آنها با زمینه قرار دادن داستان اخالقی 
آمـوزان بـود. بـا  دانش اجتماعی و اخالقی استدالل آموزان در دانش بهتر عملکرد نتایج بیانگر
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 3) و گریگوری٢٠٠٠( 2)، پریچارد٢٠٠٠( 1توان به نتایج پژوهش دانیل روش و نتایجی مشابه، می
های عاطفی و اخالقی  ) اشاره کرد که در آن تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر روی مهارت٢٠٠٩(

  کودکان نشان داده شده است.
شـود. در ایـن  در مطالعاتی که در کشورهای اسالمی صورت گرفته، نتایج مشابهی مالحظه می

با این فرضیه که برنامه فلسـفه ) با انجام پژوهشی در کشور مالزی ٢٠٢٠راستا ذوالکیفلی و هاشم (
های اخـالق در کـالس آمـوزش اخـالق کمـک کنـد، بـا بـه تواند به تقویت آموزه برای کودکان می

آزمون با استفاده از گروه کنترل نشان دادنـد کـه  آزمون و پس تجربی و طرح پیش کارگیری روش نیمه
توانـد  و با تکیـه بـر تفکـر انتقـادی میوگو  برنامه فلسفه برای کودکان از راه ایجاد شرایط برای گفت

  تأثیرات مطلوبی در اهداف کالس آموزش اخالق از خود به جای بگذارد. 
شـده در  ) به شـیوه مقایسـه نتـایج مطالعه٢٠١١( 4های کاگال همچنین، در کشور ترکیه، بررسی
 کمک فلسفه برای کودکان  برنامه اجرای دهد که کند، نشان می جهان با آنچه که او در ترکیه مالحظه می

 دیگران نظرات به بوده و  سالم تفکر با افرادی که طوری کنند؛ به فکر ای متفاوت گونه به که آنها  کند می

خود  به اشتباهات کنند؛ رعایت را اخالقی های ارزش باشند؛ خود حقوق بیان به قادر احترام بگذارند و
کننـد.  مطـرح راحتی بـه را خـود جدیـد نظرات کنند وتصحیح  خود روزمرۀ و آنها را در زندگی توجه 
های خارج از ایران هم در کشورهای اسالمی و هم کشـورهای غیراسـالمی  های پژوهش سان یافته بدین

دهد؛ اّما اینکه چه تأثیراتی را در حوزه فرهنگ  تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در حوزه اخالق را نشان می
  های یادشده مشخص نیست. کشورها از خود به جای گذاشته در پژوهشبومی و اعتقادات خاص آن 

توان دریافت این است که در هر  شده در ایران و جهان می های انجام آنچه که از بررسی پژوهش
هـای  ها تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان در رشد اخالق کودکان از طریق داستان دو دسته از پژوهش

یـک  شود؛ اّما هـیچ گو و سؤال و جواب کودکان تأیید می و اد شده برای گفتبه کار رفته و فضای ایج
اند. بنابراین، تفـاوت پـژوهش  های فرهنگی و بومی نبوده دارنده دغدغه بر های یادشده در از پژوهش

هـای برگرفتـه از سـیره و  شده در ایران و جهان در این است کـه داسـتان های انجام حاضر با پژوهش
هـا و معیارهـای فرهنگـی و بـومی اسـت و  حاوی توجه به مالک ضرت فاطمهسبک زندگی ح

های برگرفته از سـیره حضـرت  رود تغییراتی در رشد اخالقی کودکان در اثر شنیدن داستان انتظار می
گو پیرامون آن در قالب پرسش و پاسخ به سبک برنامه فلسفه برای کودکـان رخ  و و گفت فاطمه
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نامه  از رشد اخالقی در این پژوهش میزان تغییری است که با توجه به پرسـش دهد. بنابراین، منظور
شود. همچنین، منظور از سـیره در ایـن پـژوهش عبـارت اسـت از سـبک  محقق ساخته حاصل می

  مورد نظر است. زندگی که در اینجا سبک زندگی حضرت فاطمه
 

  روش پژوهش. ٣
هـا، کّمـی و از نظـر روش پـژوهش و شـیوه  دهاین پژوهش از نظر هدف کـاربردی، از نظـر نـوع دا

بـا اسـتفاده از دو گـروه آزمـایش و گـواه و بـا  آزمایشی است که گردآوری اطالعات، میدانی و شبه
آزمون انجـام شـده اسـت. جامعـۀ آمـاری ایـن پـژوهش تمـامی  پس−آزمون کارگیری طرح پیش به

اقـع در اسـتان کرمـان در سـال آموزان دختر پایه ششم مقطع دبسـتان شهرسـتان شـهربابک و دانش
این، تعداد نمونۀ ایـن پـژوهش، مطـابق بـا نفر بوده است. براساس ۵٩۶برابر با  ٩۶−٩۵تحصیلی 

شهرسـتان  ٩٧−٩۶آموزان مقطع دبستان پایه ششم سال تحصیلی  نفر از دانش ٢٢۴جدول مورگان 
گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند که هـر  شهر بابک به روش نمونه

  نفر بودند.  ١١٢گروه شامل 
آزمـون بـه هـر دو  عنوان پیش نامه به پژوهش در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست پرسش

آوری شد. در مرحلـه بعـد توسـط پژوهشـگر بـرای گـروه  ها جمع گروه آزمایش و گواه ارائه و پاسخ
گـو و پرسـش و  و ای گفـت دقیقـه۴۵جلسه  ١٠طور تقریبی بیش از  ها تقریر شد و به زمایش داستانآ

پاسخ در میان اعضای گروه آزمایش، پیرامون مفاهیم و وقایع داستان با استفاده از برنامه فلسفه برای 
و گـو و پرسـش  و کودکان و روش اجتماع پژوهشی صورت گرفت؛ اّما به گروه گـواه فرصـت گفـت

نامه  وپاسخ، مجددًا پرسش وگو و پرسش پاسخ داده نشد. در مرحله سوم پس از پایان جلسات گفت
آموزشی مورد اسـتفاده در  آوری شد. بسته  ها جمع آزمون در گروه آزمایش اجرا و پاسخ عنوان پس به

 شده سیرۀ حضـرت فاطمـه سازی های ساده های کندوکاو و از بعد محتوایی داستان قالب حلقه
  های موردنظر پژوهش بودند. بود که مرتبط با مفاهیم و مؤلفه

ای لیکـرت شـامل کـامًال  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق ابزار گردآوری اطالعات، پرسش
موافقم، مـوافقم، نظـری نـدارم، مخـالفم، کـامًال مخـالفم بـوده اسـت کـه بـه ایـن منظـور ابتـدا 

سازی آن اقـدام شـد. در  حوزه، بررسی و سپس برای بومی های استاندارد موجود در این نامه پرسش
های  های موجـود و همچنـین مؤلفـه نامه های قابـل اسـتخراج از پرسـش همین راستا براساس مؤلفه

ای متناسـب بـا اهـداف و  نامه مستخرج از ادبیات و مبانی نظری پژوهش توسط پژوهشگر، پرسـش
  که مورد تأیید استادان راهنما و مشاور قرار گرفت. گویه تدوین شد  ٣٨مؤلفه و ٧محتوای پژوهش با 
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و در سه مرحله، با  2نامه، با استفاده از روش دلفی محتوایی پرسش 1در ادامه جهت تعیین روایی
های علـوم تربیتـی و دو تـن از دانشـجویان مقطـع  همراهی چهار نفر از اعضای هیئت علمی رشته
نامه بـا اسـتفاده از آلفـای  پرسـش 3تأیید شـد. پایـایی دکتری در این حوزه بررسی، جرح و تعدیل و

های  نامه، گویه ) بود. در این پرسش٨/٠به دست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول (بیش از  4کرونباخ
 ١٠هـای  برای مؤلفۀ عمل کردن مبتنی بر اصول، گویه ٣۶و  ٣۴و  ٢٩و  ٢۶و  ١۶و  ١۴و  ٨و  ٣و  ١
و  ٢٢و  ١٩و  ١٨و  ١١و  ۵های  ها، و گویه اقرار به اشتباهات و شکستبرای مؤلفۀ  ٢٧و  ٢٣و  ١٢و 
برای مؤلفۀ  ٣٣و  ٢١و  ١۵و  ٧و  ٢های  برای مؤلفۀ قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، گویه ٣١

و  ٣٢و  ٢٨و  ٢۵و  ۴هـای  پذیری، گویـه برای مؤلفۀ مسئولیت ٣٠و  ١٧و  ٩های  راستگویی، گویه
بـرای مؤلفـۀ بخشـش  ٣٨و  ٢۴و  ٢٠و  ١٣و  ۶هـای  وفای بـه عهـد و گویـه برای مؤلفۀ ٣٧و  ٣۵

  اشتباهات دیگران درنظر گرفته شد. 
برای تجزیه و تحلیل اطالعات، در سطح آمار توصیفی از فراوانی درصـدی تراکمـی، شـاخص 

تقل و مس tمستقل و آزمون مقایسۀ میانگین  tمرکزی و پراکندگی و در سطح آمار استنباطی از آزمون 
t افزار  منظور از نرم متغیره استفاده شد. بدین تکspss هـا  استفاده شـد و بـا اسـتفاده از ایـن آزمـون

  های اخالقی صورت گرفت. های هر یک از مؤلفه ها به تفکیک گویه بندی میانگین رتبه
  

  ها . یافته۴
  آزمون های مربوط به گروه آزمایش؛ پیش . یافته١−۴

هـای اخالقـی کـه قـبًال از سـیره حضـرت  نامه مربـوط بـه مؤلفـه سؤاالت پرسشدر آغاز پژوهش ابتدا 
گیری از روش  استخراج و تدوین شده بود، بدون استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان و بهره فاطمه

هـا ثبـت شـد.  آموزان گروه آزمایش و گـواه توزیـع و پاسـخ اجتماع پژوهشی در میان هر دو گروه دانش
پذیری،  مداری، پذیرفتن مسئولیت، کمک به دیگران، راستگویی، مسئولیت ارت بودند از: حقها عب مؤلفه

آزمون گروه آزمایش با در نظر گرفتن  های حاصل از پیش وفای به عهد و بخشش اشتباهات دیگران. یافته
  است. ١های پاسخگویان به شرح جدول  های مورد انتظار و پاسخ های مربوط، پاسخ فرضیه

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :١ فرضیه
 تأثیر مثبت دارد؛» مداری حق«در ارتباط با مؤلفۀ 

                                                           
1. validity 

2. Delphi Method 

3. Reliability 

4. Cronbach's alpha 
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، نتـایج ١در ارتبـاط بـا آزمـون فرضـیه »: مـداری حق«پاسخ مورد انتظار در خصـوص مؤلفـه 
  است: ١آزمون به شرح جدول  پیش

  
  آزمون) در میان گروه مورد آزمایش (پیش» مداری حق«معیار مؤلفۀ . میانگین و انحراف ١جدول 

  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر
  ٠٠/٠  -۵٧/۶ ١٨/۶ ١۶/٢٣ ٢٧ مداری حق

  
 ٣ای لیکرت است، میانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق با توجه به اینکه پرسش

درنظـر گرفتـه شـد.  ٢٧مـداری  پذیرفته شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفـه حق ۵از 
در میـان » مداری حق«دهد، میانگین پاسخ صحیح به مؤلفۀ  نشان می ١که مقادیر جدول گونه همان

تـوان  رو مـی ) کمتر است؛ ازایـن٢٧است که این مقدار از حد متوسط ( ١۶/٢٣گروه مورد آزمایش 
) ٠٠/٠داری ( تر (نامطلوب) است. همچنـین سـطح معنـا ه متغیر فوق از حد متوسط پایینگفت ک

دار بـین وضـع موجـود و وضـعیت مطلـوب (حـد  ) بوده و نشان از اخـتالف معنـا٠۵/٠کمتر از (
» مـداری حق«باشد. این به آن معناست که دانش اعضای گروه آزمایش نسبت به مؤلفه  متوسط) می

  تر است. از حد متوسط پایین
آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :٢فرضیه 

  تأثیر مثبت دارد.» پذیرفتن مسئولیت«در ارتباط با مؤلفۀ 
  »:پذیرفتن مسئولیت«پاسخ مورد انتظار در ارتباط با مؤلفه 

دارد که در انجام کـار خـود  است، نشانه آن است که قبول  پذیرش مسئولیتی که فرد انجام داده«
مسئول بوده و موفقیت و قصور او متوجه خودش خواهد بود. پذیرش چنین امری گرچه دشـوار هـم 

  ».دهد پذیری فرد را نشان می ای از اخالق مسئولیت باشد، نمونه
  است: ٢آزمون به شرح جدول  ، نتایج پیش٢در ارتباط با فرضیه 

  
  آزمون) در میان گروه مورد آزمایش (پیش» پذیرفتن مسئولیت«. میانگین و انحراف معیار ٢جدول 

  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر
  ٠٠/٠  -۶۵/۵ ٠٠/٣ ٣٩/١٠ ١٢پذیرفتن مسئولیت

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظر گرفتـه  ١٢پذیرفته شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه پذیرفتن مسئولیت،  ۵از 
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پـذیرفتن «دهـد، میـانگین پاسـخ صـحیح بـه مؤلفـۀ  نشان مـی ٢که مقادیر جدول  گونه شد. همان
) کمتـر ١٢باشد که این مقـدار از حـد متوسـط ( می ٣٩/١٠در میان گروه مورد آزمایش » مسئولیت
تر (نامطلوب) است. همچنـین  توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط پایین رو می ت؛ ازاینبوده اس

دار بـین وضـع موجـود و  ) بوده و نشـان از اخـتالف معنـا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( سطح معنا
باشد. این به آن معناست که سطح دانش اعضای گروه آزمـایش  وضعیت مطلوب (حد متوسط) می

  تر است. از حد متوسط پایین» پذیرفتن مسئولیت«ؤلفه در ارتباط با م
آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :٣فرضیه 

  تأثیر مثبت دارد.» کمک به دیگران«در ارتباط با مؤلفۀ 
  »:کمک به دیگران«پاسخ مورد انتظار در ارتباط با مؤلفه 

های درست است؛ اعم از آنکه آن کمک  برآوردن نیازهای آنان از راه کمک به دیگران به معنای«
  ».مادی یا معنوی باشد. ضمن آنکه کمک صرفًا برای رضای خدا انجام شود

  است: ٣آزمون به شرح جدول  ، نتایج پیش٣در ارتباط با فرضیه 
  

  آزمون) مورد آزمایش (پیشدر میان گروه » کمک به دیگران«). میانگین و انحراف معیار مؤلفۀ ٣جدول (
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر

  ٠٠/٠  -۵٩/٣ ٧٣/۴ ٣٩/١۶ ١٨کمک به دیگران

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظـر گرفتـه  ٢٧تناسب، برای مؤلفه کمک به دیگـران، پذیرفته شده و با قرار دادن در جدول  ۵از 
کمـک بـه «دهـد، میـانگین پاسـخ صـحیح بـه مؤلفـۀ  نشان می ٣که مقادیر جدول گونه شد. همان

) کمتر بـوده ١٨باشد که این مقدار از حد متوسط ( می ٣٩/١۶در میان گروه مورد آزمایش » دیگران
باشـد. همچنـین  تر (نامطلوب) مـی حد متوسط پایین توان گفت که متغیر فوق از رو می است؛ ازاین
دار بـین وضـع موجـود و  ) بوده و نشـان از اخـتالف معنـا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( سطح معنا

وضعیت مطلوب (حد متوسط) است. این به آن معناست که سطح دانش اعضای گروه آزمـایش در 
  و نامطلوب بوده است.کمتر از سطح متوسط » کمک به دیگران«ارتباط با مؤلفه 

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان: ۴فرضیه 
  تأثیر مثبت دارد.» راستگویی«در ارتباط با مؤلفۀ 

  »:راستگویی«پاسخ مورد انتظار در ارتباط با مؤلفه 
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شود، مطابق امر حادث در   راستگویی در اصل به این معناست که گفتار و یا خبری که داده می«
» راسـتگو«و » صـادق«خارج از ذهن باشد و کسی را که خبرش مطـابق بـا واقـع و خـارج باشـد، 

اند، در نتیجـه   طور استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم قول نامیده گویند؛ اّما از آنجا که به  می
ش مطابق با اعتقادش باشد و یا کـاری کـه صدق را در آنها نیز استعمال کرده، انسانی را هم که عمل

  ».نامند کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد، راستگو می  می
  است: ۴آزمون به شرح جدول  ، نتایج پیش۴در ارتباط با فرضیه 

  
  آزمون) در میان گروه مورد آزمایش (پیش» راستگویی«. میانگین و انحراف معیار ۴جدول 

  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار تجربیمیانگین میانگین نظری  متغیر
  ٠٠/٠  -٧٧/۴ ٩۵/٣ ٢١/١٣ ١۵ راستگویی

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظـر گرفتـه شـد.  ١۵شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه راسـتگویی،  پذیرفته ۵از 
در میـان گـروه » راستگویی«دهد، میانگین پاسخ صحیح به  نشان می ۴که مقادیر جدول گونه همان

تـوان  ) کمتـر اسـت. بنـابراین، مـی١۵باشد که این مقدار از حد متوسط ( می ٢١/١٣مورد آزمایش 
) ٠٠/٠داری ( باشد. همچنین سطح معنا تر (نامطلوب) می گفت که متغیر فوق از حد متوسط پایین

دار بـین وضـع موجـود و وضـعیت مطلـوب (حـد  ) بوده و نشان از اخـتالف معنـا٠۵/٠( کمتر از
باشد. این به آن معناست که سطح دانش اعضـای گـروه آزمـایش در ارتبـاط بـا مؤلفـه  متوسط) می

  تر و نامطلوب بوده است. از حد متوسط پایین» راستگویی«
آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان: ۵فرضیه 

  تأثیر مثبت دارد.» وفای به عهد«در ارتباط با مؤلفۀ 
جا آوردن و  وفای به عهد، به معنـای بـه»: «وفای به عهد«پاسخ مورد انتظار در خصوص مؤلفه 

  ».نگهداری عهد و پیمان است
  است: ۵آزمون به شرح جدول  ، نتایج پیش۵در ارتباط با فرضیه 

  
  آزمون) در میان گروه مورد آزمایش (پیش» وفای به عهد«نگین و انحراف معیار . میا۵جدول 

  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر
  ٠٠/٠  -٢۶/۴ ۶۵/۴ ١٣/١۶ ١٨ وفای به عهد
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 ٣نظـری ای لیکرت است، میـانگین  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش
در نظر گرفتـه شـد.  ١٨شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه وفای به عهد،  پذیرفته ۵از 

در میـان » وفای به عهد«دهد، میانگین پاسخ صحیح درباره  نشان می ۵که مقادیر جدول گونه همان
تـوان  رو می ازاین) کمتر است؛ ١٨باشد که این مقدار از حد متوسط ( می ١٣/١۶گروه مورد آزمایش 

) ٠٠/٠داری ( باشد. همچنین سطح معنا تر (نامطلوب) می گفت که متغیر فوق از حد متوسط پایین
دار بـین وضـع موجـود و وضـعیت مطلـوب (حـد  ) بوده و نشان از اخـتالف معنـا٠۵/٠کمتر از (

به مؤلفه  آزمون نسبت باشد. این به آن معناست که دانش اعضای گروه آزمایش در پیش متوسط) می
  کمتر از حد متوسط و نامطلوب است.» وفای به عهد«

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :۶فرضیه 
  تأثیر مثبت دارد.» بخشش اشتباهات دیگران«در ارتباط با مؤلفۀ 

  »:بخشش اشتباهات دیگران«پاسخ مورد انتظار در خصوص مؤلفه 
گاهی از عیوب و تحمل اشتباهات دیگرانبخشش ا«   »شتباهات دیگران عبارت است از: آ

  است: ۶آزمون به شرح جدول  نتایج پیش ۶در ارتباط با فرضیه 

  آزمون) در میان گروه مورد آزمایش (پیش» بخشش اشتباهات دیگران«. میانگین و انحراف ۶جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری متغیر

  ٠٣/٠  -١٧/٢  ٣٨/٣ ٣٠/١۴ ١۵بخشش اشتباهات دیگران

 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش
در نظر  ١۵شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه بخشش اشتباهات دیگران،  پذیرفته ۵از 

بخشـش «دهد، میـانگین پاسـخ صـحیح دربـاره  نشان می ۶که مقادیر جدول  گونه گرفته شد. همان
) ١۵باشد که این مقدار از حد متوسـط ( می ٣٠/١۴در میان گروه مورد آزمایش » اشتباهات دیگران

باشـد.  تـر (نـامطلوب) مـی توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط پـایین رو می کمتر بوده است؛ ازاین
دار بین وضـع موجـود  ) بوده و نشان از اختالف معنا٠۵/٠) کمتر از (٠٣/٠داری ( اهمچنین سطح معن

باشد. این به آن معناست کـه دانـش اعضـای گـروه آزمـایش در  و وضعیت مطلوب (حد متوسط) می
  کمتر از حد متوسط و نامطلوب است.» بخشش اشتباهات دیگران«آزمون نسبت به مؤلفه  پیش

  
 آزمون به گروه آزمایش؛ پسهای مربوط  . یافته٢−۴

در قالب برنامه فلسفه برای کودکان و  های برگرفته از سیره حضرت فاطمه در مرحله بعد داستان
آموزان در اجتماع پژوهشی و پرسش و پاسخ پیرامون مفاهیم و وقـایع  وگوی دانش با استفاده از گفت



      ١۵١  …آموزان دانش اخالقی رشد بر فاطمه حضرت سیرۀ از برگرفته فکری های داستان تأثیر بررسی

 

. در ایـن مرحلـه بـه گـروه گـواه هـیچ ها و با هدایت مربی به اعضای گروه آزمایش ارائه شد داستان
وپاسخ در اجتماع پژوهشی به عمل نیامـد.  وگو و پرسش داستانی ارائه نشد و تالشی در جهت گفت

هـا بـا توجـه بـه مفـاهیم اخالقـی  های مورد انتظار و نتایج آزمون فرضـیه در ادامه، فرضیات، پاسخ
  شود: ها ارائه می موجود در داستان

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه های داستان :١فرضیه 
 مداری تأثیر مثبت دارد. در ارتباط با مؤلفۀ حق

  است: ٧آزمون به شرح جدول  ، نتایج پس١در ارتباط با آزمون فرضیه 
  

  در میان گروه مورد آزمایش» مداری حق«. میانگین و انحراف معیار مؤلفۀ ٧جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی نظریمیانگین  متغیر

  ٠٠/٠  ٣٨/١٢ ٨۶/٢ ١٨/۴٢ ٢٧ مداری حق

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

شد. در  در نظر گرفته ٢٧مداری،  شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه حق پذیرفته ۵از 
دهد، میـانگین پاسـخ صـحیح بـه مفهـوم  نشان می ٧که مقادیر جدول گونه آزمون همان مرحله پس

) باالتر ٢٧باشد که این مقدار از حد متوسط ( می ١٨/۴٢در میان گروه مورد آزمایش » مداری حق«
همچنـین  باشد. توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط باالتر (مطلوب) می رو می بوده است؛ ازاین

دار بـین وضـع موجـود و  ) بوده و نشـان از اخـتالف معنـا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( سطح معنا
هـا در برنامـه  معناست کـه پـس از اجـرای داسـتان باشد. این بدین وضعیت مطلوب (حد متوسط) می

پژوهشـی های به عمـل آمـده در اجتمـاع  وپاسخ وگو و پرسش فلسفه برای کودکان و با استفاده از گفت
  شود. افزایش یافته و مطلوب گزارش می» مداری حق«دانش اعضای گروه آزمایش در ارتباط با مفهوم 

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :٢فرضیه 
  تأثیر مثبت دارد.» پذیرفتن مسئولیت«در ارتباط با مؤلفۀ 

  است: ٨آزمون به شرح جدول  نتایج پس، ٢در ارتباط با آزمون فرضیه 
  

  در میان گروه مورد آزمایش» پذیرفتن مسئولیت«. میانگین و انحراف معیار ٨جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر

  ٠٠/٠  ۵٢/٨ ۵٧/١ ٨٨/١٨ ١٢پذیرفتن مسئولیت



                        ١۴٠٠ تابستان /٣۶ش /١۶س/ تربیت اسالمی   ١۵٢

 

 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه با طیف پنجساخته  نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش
در نظـر گرفتـه  ١٢شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه پذیرفتن مسئولیت،  پذیرفته ۵از 

پـذیرفتن «دهـد، میـانگین پاسـخ صـحیح بـه مفهـوم  نشان مـی ٨که مقادیر جدول گونه شد. همان
) بـاالتر ١٢باشد که این مقدار از حـد متوسـط ( می ٨٨/١٨در میان گروه مورد آزمایش » مسئولیت
باشد. همچنـین سـطح  توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط باالتر (مطلوب) می رو می بوده ازاین

دار بین وضـع موجـود و وضـعیت  ) بوده و نشان از اختالف معنا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( معنا
ها در برنامه فلسفه برای  ت که پس از اجرای داستانبدین معناس باشد. این مطلوب (حد متوسط) می

های به عمل آمده در حلقه کندوکاو دانش اعضـای  وپاسخ وگو و پرسش کودکان و با استفاده از گفت
  شود. افزایش یافته و مطلوب گزارش می» پذیرفتن مسئولیت«گروه آزمایش در ارتباط با 

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش رت فاطمههای فکری برگرفته از سیرۀ حض داستان :٣فرضیه 
  شود. می» کمک به دیگران«در ارتباط با مؤلفۀ 

  است: ٩آزمون به شرح جدول  ، نتایج پس٣در ارتباط با آزمون فرضیه 
  

  در میان گروه مورد آزمایش» کمک به دیگران«. میانگین و انحراف معیار ٩جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   معیارانحراف میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر

  ٠٠/٠  ٢١/١٠  ١٧۴/٠ ٨۴/٢٨ ١٨کمک به دیگران

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظـر گرفتـه  ١٨شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه کمک بـه دیگـران،  پذیرفته ۵از 
کمـک بـه «دهد، میـانگین پاسـخ صـحیح بـه مفهـوم  نشان می ٩که مقادیر جدول  گونه شد. همان

تر بوده  ) باال١٨باشد که این مقدار از حد متوسط ( می ٨۴/٢٨در میان گروه مورد آزمایش » دیگران
باشـد. همچنـین سـطح  توان گفت که متغیر فوق از حد متوسـط بـاالتر (مطلـوب) مـی رو می ازاین
دار بین وضـع موجـود و وضـعیت  ) بوده و نشان از اختالف معنا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( معنا

ها در برنامه فلسفه برای  معناست که پس از اجرای داستان باشد. این بدین مطلوب (حد متوسط) می
های به عمل آمده در حلقه کندوکاو دانش اعضـای  وپاسخ وگو و پرسش کودکان و با استفاده از گفت

  شود. یافته و مطلوب گزارش می افزایش» کمک به دیگران«در ارتباط با  گروه آزمایش
آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :۴فرضیه 

  شود. می» راستگویی«در ارتباط با مؤلفۀ 
  است: ١٠آزمون به شرح جدول  ، نتایج پس۴در ارتباط با آزمون فرضیه 



      ١۵٣  …آموزان دانش اخالقی رشد بر فاطمه حضرت سیرۀ از برگرفته فکری های داستان تأثیر بررسی

 

  در میان گروه مورد آزمایش» راستگویی«میانگین و انحراف معیار . ١٠جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر

  ٠٠/٠  ۴٢/١١ ١٢/٢ ۴١/٢٣ ١۵ راستگویی

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظـر گرفتـه شـد.  ١۵شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه راسـتگویی،  پذیرفته ۵از 
در » راسـتگویی«دهد، میانگین پاسخ صـحیح بـه مفهـوم  نشان می ١٠که مقادیر جدول  گونه همان

رو  ) بـاالتر بـوده ازایـن١۵باشد که این مقدار از حـد متوسـط ( می ۴١/٢٣میان گروه مورد آزمایش 
داری  باشـد. همچنـین سـطح معنـا توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط باالتر (مطلوب) مـی می

دار بـین وضـع موجـود و وضـعیت مطلـوب  ) بوده و نشان از اختالف معنا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠(
ها در برنامه فلسفه برای کودکان  باشد. این بدین معناست که پس از اجرای داستان (حد متوسط) می

های به عمل آمده در حلقه کنـدوکاو دانـش اعضـای گـروه  پاسخ و وگو و پرسش تفاده از گفتو با اس
  شود. یافته و مطلوب گزارش می افزایش» راستگویی«آزمایش در ارتباط با 

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه داستان :۵فرضیه 
  ثبت دارد.در ارتباط با وفای به عهد تأثیر م

  است: ١١آزمون به شرح جدول  ، نتایج پس۵در ارتباط با آزمون فرضیه 
  

  در میان گروه مورد آزمایش» وفای به عهد«. میانگین و انحراف معیار ١١جدول 
  داری سطح معنا tمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری  متغیر

  ٠٠/٠  ٣۶/١٢ ٠۶/٢ ۵٨/٢٨ ١٨ وفای به عهد

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظر گرفتـه شـد.  ١٨شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای مؤلفه وفای به عهد،  پذیرفته ۵از 
ر د» وفـای بـه عهـد«دهد، میانگین پاسخ صحیح به مفهوم  نشان می ١١که مقادیر جدول گونه همان

رو  ) بـاالتر بـوده ازایـن١٨متوسـط ( باشد که این مقدار از حـد می ۵٨/٢٨میان گروه مورد آزمایش 
داری  باشـد. همچنـین سـطح معنـا توان گفت که متغیر فوق از حد متوسط باالتر (مطلوب) مـی می

دار بـین وضـع موجـود و وضـعیت مطلـوب  ) بوده و نشان از اختالف معنا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠(
ها در برنامه فلسفه برای کودکان  باشد. این بدین معناست که پس از اجرای داستان متوسط) می(حد 

های به عمل آمده در حلقه کنـدوکاو دانـش اعضـای گـروه  وپاسخ وگو و پرسش و با استفاده از گفت
  شود. یافته و مطلوب گزارش می افزایش» وفای به عهد«آزمایش در ارتباط با 



                        ١۴٠٠ تابستان /٣۶ش /١۶س/ تربیت اسالمی   ١۵۴

 

آمـوزان  بر رشد اخالقی دانـش ای فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمهه داستان :۶فرضیه 
  در ارتباط با مؤلفۀ بخشش اشتباهات دیگران تأثیر مثبت دارد.

  است: ١٢آزمون به شرح جدول  ، نتایج پس۶در ارتباط با آزمون فرضیه 
  

  در میان گروه مورد آزمایش» بخشش اشتباهات دیگران«. میانگین و انحراف ١٢جدول 
 داری سطح معناtمقدار   انحراف معیار میانگین تجربی میانگین نظری متغیر

  ٠٠/٠ ٠٢/١٠  ٨۵/١ ۴٣/٢٣ ١۵بخشش اشتباهات دیگران

  
 ٣ای لیکرت است، میـانگین نظـری  درجه ساخته با طیف پنج نامۀ محقق باتوجه به اینکه پرسش

در نظر  ١۵مؤلفه بخشش اشتباهات دیگران، شده و با قرار دادن در جدول تناسب، برای  پذیرفته ۵از 
بخشـش «دهد، میانگین پاسخ صحیح به مفهوم  نشان می ١٢که مقادیر جدول گونه گرفته شد. همان
) ١۵باشد که این مقدار از حد متوسـط ( می ۴٣/٢٣در میان گروه مورد آزمایش » اشتباهات دیگران
باشـد. همچنـین  حد متوسط باالتر (مطلوب) می توان گفت که متغیر فوق از رو می باالتر بوده ازاین

دار بـین وضـع موجـود و  ) بوده و نشـان از اخـتالف معنـا٠۵/٠) کمتر از (٠٠/٠داری ( سطح معنا
هـای برگرفتـه  باشد. این بدین معناست که پس از اجرای داستان وضعیت مطلوب (حد متوسط) می

وگـو و  کـان و بـا اسـتفاده از گفـتدر برنامـه فلسـفه بـرای کود از زندگی حضرت فاطمه زهـرا
های به عمل آمـده در حلقـه کنـدوکاو دانـش اعضـای گـروه آزمـایش در ارتبـاط بـا  وپاسخ پرسش

  شود. یافته و مطلوب گزارش می افزایش» بخشش اشتباهات دیگران«
  

  آزمون .مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه بین دو گروه آزمایش و گروه گواه در پیش٣−۴
مستقل (برای دو گروه مستقل) استفاده شد که نتـایج آن در  tبرای بررسی مقایسه یادشده، از آزمون 

  آورده شده است. ١٣جدول 
جداول برای پاسخ به فرضیات تحقیق تنظیم شده است. برای ترسیم وضعیت موجود هر مؤلفـه 

  مستقل استفاده شده است. tای و برای بررسی تفاوت بین دو گروه از آزمون  تک نمونه tاز آزمون 
  

  آزمون . مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و گروه گواه در پیش١٣جدول 
  داری سطح معنا مقدارt  انحراف معیار میانگین هاگروه بندی متغیر گروه

 ٧٨/۵ ٠٧/٣٧ گواه  ٠٣/٠  ٣٩/٧ ١٨/۶ ١۶/٢٣ آزمایش  مداری حق

 ٢٢/٣ ٧٩/١۶ گواه  ٠٢/٠  ۴٣/۵ ٠٠/٣ ٣٩/١٠ آزمایش  پذیرفتن مسئولیت
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  داری سطح معنا مقدارt  انحراف معیار میانگین هاگروه بندی متغیر گروه

 ۶٣/٣ ۶٩/٢۶ گواه  ٠٠/٠  ٢٢/٨ ٧٣/۴ ٣٩/١۶ آزمایش  کمک به دیگران

 ۵۵/٣ ٨٣/٢٠ گواه  ٠١/٠  ٩۴/۴ ٩۵/٣ ٢١/١٣ آزمایش  راستگویی

 ۴۵/٢ ٠٧/١٢ گواه  ٠٠/٠  ١۶/٣ ۴٧/٢ ٧٢/٧ آزمایش  پذیری مسئولیت

 ۵۶/٣ ٣٩/٢۶ گواه  ٠٠/٠  ۵٣/٨ ۶۵/۴ ١٣/١۶ آزمایش  وفای به عهد

 ٢٣/٣ ۴٩/٢٠ گواه  ٠۴/٠  ٩١/٣ ٣٨/٣ ٣٠/١۴ آزمایش  بخشش دیگران

  
دهد، میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسـی بـین دو  نشان می ١٣های جدول  طورکه داده همان

ها نشـان  مؤلفـههـا در تمـامی  داری است. مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه دارای اختالف معنا
  آزمون بوده است. دهد که میانگین گروه گواه بیشتر از گروه آزمایش در پیش می

  
  آزمون آزمون و پس .مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه در گروه آزمایش در پیش۴−۴

  آزمونمتغیرهای مورد مطالعه در گروه آزمایش در پیش و پس  . مقایسه میانگین١٧جدول 
  داری سطح معنا مقدارt انحراف معیار میانگین هاهگرو  متغیرها

 ٨۶/٢ ١٨/۴٢ آزمونپس  ٠٠/٠  ۵۴/٩ ١٨/۶ ١۶/٢٣ آزمونپیش  مداری حق

 ۵٧/١ ٨٨/١٨ آزمونپس  ٠٠/٠  ۴٨/۶ ٠٠/٣ ٣٩/١٠ آزمونپیش  پذیرفتن مسئولیت

 ١٧۴/٠ ٨۴/٢٨ آزمونپس  ٠٢/٠  ٩٣/۵ ٧٣/۴ ٣٩/١۶ آزمونپیش  کمک به دیگران

 ١٢/٢ ۴١/٢٣ آزمونپس  ٠٣/٠  ٠١/۴ ٩۵/٣ ٢١/١٣ آزمونپیش  راستگویی

 ٢٧/١ ٩٩/١٣ آزمونپس  ٠٠/٠  ۴۶/٨ ۴٧/٢ ٧٢/٧ آزمونپیش  مسؤولیت پذیری

 ٠۶/٢ ۵٨/٢٨ آزمونپس  ٠٠/٠  ۴٢/۵ ۶۵/۴ ١٣/١۶ آزمونپیش  وفای به عهد

 ٨۵/١ ۴٣/٢٣ آزمونپس  ٣۶/٠  ٩١۴/٠ ٣٨/٣ ٣٠/١۴ آزمونپیش  بخشش دیگران

  
جز متغیر  شود میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی به مشاهده می ١٧طور که در جدول  همان

که  طوری داری است. به آزمون، دارای اختالف معنا بخشش دیگران، در گروه آزمایش در پیش و پس
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های اخالقی بهتر  مؤلفهآزمون در ارائه پاسخ صحیح و مورد انتظار درباره همه  گروه آزمایش در پس
  آزمون عمل کرده است. از گروه آزمایش در پیش

  
  آزمون . مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه بین دو گروه گواه و گروه آزمایش در پس۴−۵

  آزمونمتغیرهای مورد مطالعه در دو گروه گواه و گروه آزمایش در پس  . مقایسه میانگین١٨جدول 
  داری سطح معنا مقدارt انحراف معیار میانگین هاگروه بندی متغیر گروه

 ٨۶/٢ ١٨/۴٢ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ٣۶/٨ ٧٨/۵ ٠٧/٣٧ گواه  مداری حق

  پذیرفتن مسئولیت
 ٢٢/٣ ٧٩/١۶ گواه

 آزمایش  ٠٠/٠  ١۵/۶
  ۵٧/١  ٨٨/١٨ آزمونپس

 ١٧۴/٠ ٨۴/٢٨ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ۵٩/۵ ۶٣/٣ ۶٩/٢۶ گواه  کمک به دیگران

 ١٢/٢ ۴١/٢٣ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ۵٩/۶ ۵۵/٣ ٨٣/٢٠ گواه  راستگویی

 ٢٧/١ ٩٩/١٣ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ٣۵/۴ ۴۵/٢ ٠٧/١٢ گواه  پذیری مسئولیت

 ٠۶/٢ ۵٨/٢٨ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ٨١/٧ ۵۶/٣ ٣٩/٢۶ گواه  وفای به عهد

 ٨۵/١ ۴٣/٢٣ آزمونآزمایش پس  ٠٠/٠  ٧۶/٩ ٢٣/٣ ۴٩/٢٠ گواه  بخشش دیگران

  
شود میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه  مشاهده می ١٨طورکه در جدول  همان

باشـد و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه  داری می آزمون و گروه گواه، دارای اختالف معنا آزمایش در پس
در قالب برنامـه فلسـفه بـرای کودکـان و  های برگرفته از سیره حضرت فاطمه استفاده از داستان

آمـوزان در ضـمن برنامـه در رشـد اخالقـی  وپاسـخ دانش وگـو و پرسش اجتماع پژوهشـی و گفـت
  آموزان تأثیر داشته و شرایط مطلوبی از رشد را حاصل نموده است. دانش
 

  گیری بحث و نتیجه
د. بنابراین تقویـت بنیـۀ گیر ها در دوران کودکی شکل می بخش عظیمی از شخصیت اخالقی انسان
ای دارد. رشد اخالقی را شاید بتوان حلقۀ مفقوده بسیاری  اخالقی فرد در دوران کودکی اهمیت ویژه

شـود.  های رفتاری افراد در سنین باالتر دانست. چیزی که در دوران کودکی حاصل می از ناهنجاری
برعهـده  ا دختران در آینده نقش تربیت نسـل راکند؛ زیر این امر در ارتباط با دختران نمود بیشتری پیدا می
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هـای  ای دارد. این پژوهش با هدف اسـتفاده از داسـتان گذاری روی این قشر اهمیت ویژه دارند و سرمایه
بخشی از محتوای برنامـه فلسـفه  های مشهور در این زمینه برای تأمین برگرفته از فرهنگ اسالمی و چهره
 های برگرفته از سیره حضرت فاطمه نشان دادن میزان تأثیر داستان برای کودکان و نیز تالش در جهت

   آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک انجام شد. بر رشد اخالقی دانش
در برنامـه فلسـفه  های مربوط به سیرۀ حضرت فاطمه نتایج نشان داد که استفاده از داستان

هـای  آموزان در تمامی مؤلفـه برای کودکان در قالب اجتماع پژوهشی در افزایش رشد اخالقی دانش
کـه رشـد  طوری اخالقی مورد نظر در این پژوهش مـؤثر بـوده و دارای اخـتالف معنـادار اسـت؛ به

آمـوزان  نسبت دانـش ها به کننده در گروه آزمایش، بعد از اجرای داستان آموزان شرکت اخالقی دانش
های برگرفتـه از سـیره  دهنده آن است که با استفاده از داستان گروه گواه افزایش یافت. این نکته نشان

توان سطح رشد اخالقی را افـزایش داد و ایـن  در برنامه فلسفه برای کودکان می حضرت فاطمه
 دهندۀ موفقیت این روش و محتوای مورد نظر است. نشان

های پژوهش نشانگر آن  آزمون، داده آزمون و پس داف و فرضیات پژوهش و با انجام پیشبا نظر به اه
گیری از روش اجتماع پژوهشی از طریـق  فلسفه برای کودکان و بهره  توان با استفاده از برنامه است که می

دسـت  آمـوزان دنبال آن رشـد اخالقـی دانش های اخالقی و به وپاسخ به تعمیق آموزه وگو و پرسش گفت
های اخالقی مورد مطالعه بین دو گروه آزمایش و گـواه  یافت. در همین راستا مقایسه کلی میانگین مؤلفه

هـای مـورد  یافته بـه پاسـخ آزمون نشان داد که اختالف معناداری در میانگین نمرات اختصـاص در پیش
   وجود داشت.» بخشش دیگران«های اخالقی به جز مؤلفه  انتظار در تمامی مؤلفه

آزمون از گروه آزمایش بیشتر بود. شـاید  در این مورد میانگین نمرات اعضای گروه گواه در پیش
آموزان گروه گواه از مدارس قرآنـی نسـبت داد کـه طبعـًا  بتوان این اختالف را به استفاده قبلی دانش

های  ش در مؤلفهآموزان گروه آزمای های دانش دارای بار اخالقی بوده است. باوجوداین، میانگین نمره
های برگرفتـه از سـیره  ، بعـد از ارائـه داسـتان»)بخشـش دیگـران«اخالقی مورد نظر (به جز متغیـر 

آموزان گروه گواه فراتر رفت. به این معنا که در میان  های دانش ، از میانگین نمرهحضرت فاطمه
بخشـش «تغیـر هـای مـورد بررسـی بـه جـز م اعضای گروه آزمایش، نتایج میانگین تمـامی مؤلفـه

  داری بود.  ، دارای اختالف معنا»دیگران
طـور  رسد، بخشش دیگران، امری اسـت کـه بـه در این باره با توجه به نتایج پژوهش به نظر می

که باعث شده، بـین گـروه  فطری برای کودکان پسندیده است و شاید یکی از دالیل همین امر باشد
طح معناداری نرسد. در این خصوص بهتر است ایـن آزمون اختالف به س آزمون و پس گواه در پیش
تری بتوان ایـن مؤلفـه را  طور دقیق های دیگر مثل مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد تا به مؤلفه با روش
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هـای مـورد مطالعـه در گـروه آزمـایش و گـواه در  سـان مقایسـه میـانگین مؤلفـه بررسی کرد. بدین
های مورد بررسی بین دو گروه آزمایش و گروه گـواه در  هآزمون نشان داد که میانگین تمامی مؤلف پس
آزمون، به جز مؤلفه بخشش دیگران، دارای اختالف معناداری بوده است. ایـن امـر نشـانگر آن  پس

در برنامه فلسـفه بـرای کودکـان بـا  های فکری برگرفته از سیره حضرت فاطمه است که داستان
پاسخ همراه است، در رشد اخالقـی  و گو در قالب پرسشو گیری از اجتماع پژوهشی که با گفت بهره
  آموزان جامعه مورد نظر تأثیر دارد. دانش

آزمون اخـتالف  آزمون و پس ها به جز مؤلفۀ بخشش دیگران، در گروه آزمایش در پیش تمامی مؤلفه
برای کودکان طور فطری  رسد، بخشش دیگران، امری است که به دار داشتند. در این راستا به نظر می معنا

طـور مسـتقیم  پسندیده است و در بعضی موارد بخشیدن دیگران امری است که با احساسـات افـراد بـه
آزمون اختالف بـه  آزمون و پس شده بین گروه پیش رو احتماًال یکی از دالیلی که باعث ارتباط دارد. ازاین

هـای دیگـر هـم مـورد  ه با روشرو بهتر است این مؤلف سطح معناداری نرسد، همین مسئله باشد؛ ازاین
  آموزان در این مؤلفه را بررسی کرد. تر بتوان میزان رشد دانش طور دقیق بررسی قرار گیرد تا به

هـای  کنیم، یکی از راه توان گفت، زمانی که با کودکان کار می برای تبیین بهتر نتایج پژوهش می
گیر شوند این است که آنها را از لحاظ های داستان در کند تا با شخصیت مؤثری که به آنها کمک می

وپاسـخ را انجـام  های داسـتان درگیـر کنـیم کـه فراینـد پرسش عاطفی و ذهنی در زندگی شخصیت
ویژه در  تواند با همانندسازی، صورت گیرد. ایـن امـر بـه . نحوۀ مشارکت دادن کودکان می دهند می

اخالقی همواره با یکسری فضائل و رذایل  تواند راهگشا باشد؛ زیرا در امور مورد مسائل اخالقی می
سروکار داریم و اگر ما به کودک کمک کنیم که آنها را در دنیای خودش و عملکرد خودش پیدا کنـد 

توانـد در  کند و در نتیجه مـی های داستان می و با خودش تطبیق دهد، احساس نزدیکی با شخصیت
ر در چنـدین مـورد بعـد از جلسـات اجتمـاع اش به کار ببرد. این مـورد را پژوهشـگ زندگی روزمره

  آموزان مشاهده کرد. پژوهشی و تقریر داستان در عملکرد دانش
هـایی در عـدم کنتـرل کامـل برخـی از متغیرهـا ماننـد  پژوهش در نوع خود حاوی محـدودیت

ویژه رقابت در مسـیر موفقیـت در آزمـون مدرسـه  خستگی و اضطراب ناشی از امتحانات درسی به
شود در محتواهـای درسـی  دولتی و نیز محدود بودن جامعه به نمونه دختران بود. پیشنهاد مینمونه 

از  هـای فکـری برگرفتـه از سـیره حضـرت فاطمـه زهـرا آموزش و پرورش، افـزون بـر داسـتان
نیز اسـتفاده شـود. همچنـین مربیـان فلسـفه  و دیگر ائمه معصومین های سیره پیامبر داستان

هـای  هـای فکـری بـومی را از میـان داسـتان واننـد خـأل ناشـی از نبـود داسـتانت برای کودکان مـی
  جبران نمایند.  شده از سیره حضرت فاطمه بازنویسی
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ها در قالب برنامه فلسفه بـرای  کارگیری این داستان شود به بینی می با توجه به نتایج این پژوهش پیش
قی کودکان کمک نماید. نمونۀ مورد بررسـی در کودکان و در قالب اجتماع پژوهشی بتواند به رشد اخال

هـا پسـر  شود پژوهشی نیز انجام گیـرد کـه در آن آزمـودنی این پژوهش صرفًا دختران بودند، پیشنهاد می
شود  باشند و نتایج با هم مقایسه شود. این پژوهش در شهرستان شهربابک انجام شده است. پیشنهاد می

ای نیز با هـم  ها به صورت منطقه شهرهای بزرگتر نیز انجام و نتایج پژوهشویژه  ها و به در دیگر شهرستان
های رسـمی مـدارس و در سـاعاتی انجـام شـده اسـت کـه  مقایسه شود. این پژوهش در فضای کالس

شود در پژوهش در فضـاهای غیررسـمی آموزشـی  آموزان در مدارس حضور داشتند. پیشنهاد می دانش
  آموزان نیز انجام و نتایج مقایسه شود.  برنامه و اوقات فراغت دانش های فوق مانند مساجد و کالس

تـوان در  نامه بسته پاسخ اسـتفاده شـد. مـی در این پژوهش از روش کّمی و با استفاده از پرسش
نامه باز پاسخ مصاحبه نیز استفاده نمـوده و از  نامه از پرسش های بعدی افزون بر این پرسش پژوهش

روش و تحلیــل کیفــی را نیــز انعکــاس داد. در مقایســه میــان ایــن پــژوهش و هـای حاصــل از  داده
های برنامه فلسفه برای کودکـان  های قبلی عمومًا از داستان توان گفت پژوهش های قبلی می پژوهش

کـه  انـد؛ درحالی اسـتفاده کرده )IAPC( که پیشنهادی مؤسسه پیشبرد فلسفه بـرای کودکـان اسـت
رو در ایـن  ده شده با فرهنگ جامعه ایران چندان سازگار نبوده است، ازاینهای استفا محتوای داستان

های بومی متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی استفاده شـد. بنـابراین نتـایج ایـن  پژوهش از داستان
هـایی  های مورد نظر تطبیق داده شود. باوجوداین، پژوهش تواند با نتایج پژوهش پژوهش منطقًا نمی

گیـری از  اهـدافی تـا حـدودی مشـابه بـا ایـن پـژوهش و بـا رویکـردی بـومی در بهره هستند که با
اند کـه نتـایج مشـابهی از تـأثیر  های بومی در قالب برنامه فلسفه برای کودکـان انجـام شـده داستان
توان به پـژوهش مـاهروزاده، سـتاری و ملکـی  دهند. در این راستا می های بومی را نشان می داستان

های کلیله و دمنه در قالب برنامه فلسفه برای کودکان به کار رفته  ه کرد که در آن داستان) اشار١٣٩١(
  های پرسشگری، استدالل و تفکر انتقادی نشان داده شده است.  و تأثیر برنامه در ایجاد مهارت

های  گیـری از داسـتان ) نشانگر آن اسـت کـه بهره١٣٩٨همچنین پژوهش نویدیان و همکاران (
آمـوزان تـأثیر معنـاداری  تواند در رشـد اخالقـی دانش قالب برنامه فلسفه برای کودکان می بومی در

تواند با نتایج پژوهش حاضـر مقایسـه  داشته است. باوجوداین، حتی نتایج پژوهش یادشده نیز نمی
 های به کار گرفتـه شـده های بومی به کار گرفته شده در پژوهش یادشده با داستان شود؛ زیرا داستان

شـباهت بـه  توان گفت پژوهش حاضر از ایـن حیـث بی رو می در این پژوهش متفاوت است؛ ازاین
های مورد استفاده در  هاست. در این صورت پیشنهاد پژوهشگران به استفاده از داستان دیگر پژوهش

 ها و مقاطع تحصیلی دیگر های دیگر از جمله در میان پسران، پایه این پژوهش در شرایط و موقعیت
   گیری در دیگر مناطق است. و بهره
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