بررسی تأثیر برنامة فلسفه
برای کودکان بر افزایش مهارتهای شناختی
دانشآموزان با استفاده از
مؤلفههای تربیت اقتصادی
سند تحول بینادین آموزشوپرورش
سیده فاطمه شفیعی بهنمیری*                    طیبه ماهروزاده**                    علی ستاری***  

چكيده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامة فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانشآموزان
با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تجول آموزشوپرورش است .پژوهش از نوع آمیخته (کمی و
کیفی) بوده و با روش نیمهآزمایشــی و بهرهگیری از طرح پیش آزمون -پس آزمون اجرا شده است .جامعة
آماری شــامل همة دانشآموزان دختر پایة اول دبیرستانهای شــهر «بهنمیر» بود که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ســاده 60 ،نفر در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در این پژوهش ،به دلیل نبود
پرسشنامة استاندارد ،از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/808
به دست آمد .آموزش طی  10جلسه  70دقیقهای با استفاده از داستانهای کهن فارسی انجام گرفت و نتایج آن
با پیشآزمون مقایسه شد .در بخش کیفی ،از مصاحبة نیمه سازمانیافته استفاده و با  20نفر از گروه آزمایش
مصاحبه شد .دادههای کمی پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شدند.
در بخش ک ّمی ،پس از نمرهگذاری دانشآموزان در پیشآزمون و پسآزمون ،با اســتفاده از آمار توصیفی و
اســتنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون  Fبرای دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس) دادههای
گردآوریشده تجزیهوتحلیل شدند .در بخش دوم ،برای تفسیر یافتههای حاصل از مصاحبه ،از «روش تحلیل
محتوای کیفی میرینگ (به شیوة مقولهبندی قیاسی)» استفاده شد .نتایج در دو بخش کمی و کیفی نشان
دادند استفاده از برنامة فلسفه برای کودکان در رشد مهارتهای شناختی دانشآموزان در مؤلفههای تربیت
اقتصادی تأثیر مثبت دارد و این برنامه باعث افزایش مهارتهای شناختی دانشآموزان شده است.

كليد واژهها:

برنامة فلســفه برای کودکان ،تربیت اقتصادی ،ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش،
مهارتهایشناختی

 ïتاريخ دريافت مقاله97/10/23 :

 ïتاريخ شروع بررسي98/4/12 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/11/5 :

شوپرورش دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)seyedfatemeh.shafiee@yahoo.com ................................
* دانشآموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفة آموز 
** دانشیار فلسفة تعلیموتربیت دانشگاه الزهراmahrouzadeh@alzahra.ac.ir............................................................................................................................
*** استادیار فلسفة تعلی موتربیت ،دانشگاه الزهراalisattari@alzahra.ac.ir...............................................................................................................................
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مقدمه

تربیت فرایندی اســت که بهواســطة آن میتوان به نیازهای مختلف انسان پاسخ گفت .یکی از
نیازهای اولیة انســان ،تأمین معاش اســت .تحقق این امر مســتلزم تربیت اقتصادی است .از سوی
دیگر ،اعتالی کیفیت نیروی انســانی موجب افزایش بهرهوری و تســریع رشد اقتصادی میشود که
از طریق سرمایهگذاری برای تأمین نیروی انسانی کارآمد میسر است.
منظور از «تربیت اقتصادی ،»1تربیت افرادی اســت کــه با تقویت دانش اقتصادی خود بتوانند
بهعنوان مصرفکننده ،پساندازکننده ،ســرمایهگذار ،نیروی کار ،شهروند و مشارکتکننده در عرصة
اقتصاد جهانی ،آگاهانه و مسئوالنه دست به انتخاب بزنند (طغیانی.)1391 ،
تاکنون پژوهشــگران در زمینههــای متفاوت تربیت کودکان و نوجوانــان چون تربیت اخالقی،
دینــی ،اجتماعی ،عقالنی و عاطفی ،تحقیقات فراوانی انجــام دادهاند ،اما درزمینة تربیت اقتصادی
کودکان و نوجوانان گام مؤثری برداشــته نشــده اســت (جدیری .)1379 ،توجــه به اهمیت تربیت
اقتصادی طی دهههای گذشته ،همواره مدنظر برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف
بهویژه کشورهای پیشرفته بوده است.
یکی از وظایف نظامهای آموزشــی ،تربیت نیروی انســانی بهعنوان محور توسعه پایداراست.
ازاینرو فراهم آوردن بســتر مناســب تعلیموتربیت از مهمترین زیرســاختهای پیشرفت کشور و
ابزاری مهم برای ارتقای ســرمایه انســانی در ساحتهای متفاوت تربیتی است ،سند «مبانی نظری
تحول بنیادین نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی» درصدد تحقق چنین آرمانی است.
در این ســند تربیت در شش ســاحت تعریف شده اســت که عبارتاند از :اعتقادی ،عبادی و
اخالقی؛ زیســتی و بدنی؛ اجتماعی و سیاســی؛ اقتصادی و حرفهای؛ علمــی و فناوری و هنری و
زیباییشناختی.
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای شامل حدود و قلمرو ،رویکرد و اصول است که به توضیح
آنها میپردازیم.
 èحدود و قلمرو :ســاحت تربیت اقتصادی و حرفهای بخشی از جریان تربیت رسمی است.
این ســاحت ناظر بر رشــد تواناییهای متربیــان در تدبیر امر معــاش و تربیت اقتصادی و
حرفهای اســت که عبارتاند از :درک و فهم مسائل اقتصادی و مهارتهای حرفهای؛ التزام
بــه اخالق حرفهای؛ توان کارآفرینی؛ پرهیز از بطالــت و بیکاری؛ رعایت بهرهوری؛ تالش
برای توســعة ثروت؛ اهتمام به بســط عدالت اقتصادی؛ مراعات قوانین کسبوکار؛ احکام
معامــات و نیز التزام به اخالق و ارزشها در روابط اقتصادی (مبانی نظری تحول بنیادین
در نظام تعلیموتربیت ،وزارت آموزشوپرورش.)1390،
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 èرویکــرد :مهمترین جهتگیری ســاحت تربیت اقتصادی و حرفــهای ،جهتگیری کلنگر و
تلفیقی اســت که برخی مشــخصههای آن عبارتاند از :توســعة متوازن ابعــاد وجودی فرد؛
درونی سازی ارزشهای اصیل دینی و اخالقی درزمینة اقتصادی و حرفهای ،مانند ارزش کار
و تالش ،کســب حالل ،انصاف و عدالت ،تعاون ،وفای به عهد و پرهیز از اســراف؛ پرورش
شایستگیهای متربیان برای یادگیری مادامالعمر؛ توجه به نیازهای فردی و اجتماعی و تحول
مشاغل متناسب با آنها.
 èاصول :اصول حاکم بر سند تحول بنیادین نظام تعلیموتربیت عبارتاند از :انعطافپذیری در
ســاختار از طریق هماهنگی ســاختار نظام تربیت رسمی عمومی با ساختار اقتصادی کشور و
نیز انعطافپذیری در برنامة درسی؛ تأکید بر تربیت مستمر (آموزش مادامالعمر) و خودآموزی
دانشآموزان؛ آموزش مهارت کارآفرینی؛ توجه به تفاوتهای فردی ،عالقهها و اســتعدادهای
متربیان در تولید برنامههای درســی و روشهای تدریس؛ کســب شایستگیهای عام بهعنوان
پیشنیاز رشــد حرفهای و اقتصادی؛ تأکید بر کســب شایســتگیهای اخالقی؛ کسب مهارت
حل مســائل فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،اســتفادة مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات
در تربیــت اقتصادی و حرفــهای (مبانی نظری تحول بنیادین در نظــام تعلیموتربیت ،وزارت
آموزشوپرورش.)1390 ،
هدفهای ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
هدفهای ســاحت تربیت اقتصادی و حرفهای شامل این مواردند :تدبیر امر معاش؛ درک مسائل
اقتصــادی درزمینة تولید ملــی؛ توزیع و مصرف کاال و خدمات؛ مراعــات قوانین و احکام معامالت
و التزام به ارزشهای اخالقی ،کســب شایســتگیهای حرفهای و انتخاب آگاهانة شــغل متناسب با
تواناییها و عالقههای فردی؛ تالش برای تحقق رشــد و اســتقالل اقتصادی ،حفظ و توســعة ثروت
ملی ،افزایش بهرهوری ،تأمین رفاه عمومی و بسط عدالت اقتصادی و( ...همان).
یکی از راههای مؤثر برای تحقق هدفهای ســاحت تربیت اقتصادی ،شــناخت و درک مفاهیم
اقتصادی و نهادینه کردن این مفاهیم در کودکان از طریق بحث و گفتوگو دربارة آنها با اســتفاده از
داســتان بهعنوان جزئی از برنامة فلســفه برای کودکان است .این برنامه نخستین بار با عنوان «برنامة
فلسفه برای کودکان »2بهوسیلة متیولیپمن 3و دستیاران وی در دانشگاه «مونتکلیر »4آمریکا تدوین شد.
در حال حاضر نیز از سوی «مؤسسة پیشبرد فلسفه برای کودکان »5در آمریکا و نیز چند کشور جهان
در حال اجراست .این برنامة درسی که بررسیهای اولیة آن از سال  1969شروع شد ،اکنون بهصورت
یک برنامة درسی کامل در تمامی سطوح آموزشی قابلاجراست (قائدی.)1385 ،
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برنامة فلسفه برای کودکان درصدد است تا شاگردان با استفاده از شیوة تفکر فلسفی ،ذهنی فلسفی
پیدا کنند و بتوانند با نگاهی جامع ،کلنگر ،مســتدل و منطقی ،به تجزیهوتحلیل امور و حل مســائل
روزمره بپردازند (ماهروزاده.)1391 ،
شــالودة مهارتهای فکری باید از ســالهای نخســتین کودکی پایهگذاری شــود .این در حالی
اســت که نظامهای آموزشــی در دورة ابتدائی بیشــترین تالش خود را به آموزش خواندن ،نوشتن و
حساب کردن معطوف داشتهاند .بنابراین الزم است ،عالوه بر آموزشهای فوق ،از طریق فعالیتهای
فراشناختی ،توانایی یادگیری و تفکر را در کودکان افزایش داد .برای نیل به این مقصود باید آموزش
را نوعی تحقیق به حســاب آورد .در نظر لیپمن ،داســتان وسیلهای طبیعی برای پرورش تفکر ،دانش
و مهارتهای زبانی است .لیپمن برنامة فلسفه برای کودکان را تحت تأثیر آرای سقراط ،جان دیوئی
وپیرس طراحی کرده است .وی کوشید فلسفه را آنطورکه سقراط در نظر داشت ،معرفی کند .فلسفه
در این معنا روشی برای پرورش قوة تفکر و درست اندیشیدن است.
در اینجا باید یادآور شد ،مقصود لیپمن از «آموزش فلسفه به کودکان» ،مطالعة آرا و اندیشههای
فلسفی نیست بلکه رسیدن بهنوعی فلسفة کاربردی است و بهبیاندیگر شیوهای برای اندیشیدن است
که به کمک داســتان  -بــرای آغاز بحث و گفتوگو  -صورت میگیرد .در این برنامة هدف داشــتن
تفکر فیلســوفانه و پرداختن به فعالیتهای فلســفی است ،بهطوریکه تفکر کودک از سطحینگری به
ژرفاندیشی و از تفکر معمولی به تفکر نقاد و اندیشهورز هدایت شود.
در ایران بهمنظور اجرای برنامة فلسفه برای کودکان از داستانهای ترجمهشده مانند داستانهای
فیلیپ کم استفاده میشد .گرچه آن داستانها دارای نکات و پیام تربیتی بودند ،اما با فرهنگ ایرانی
هماهنگ نبودند .تقریب ًا یک دهه اســت که با عنایت به وجود گنجینههای عظیم در ادبیات فارســی،
پژوهشهایی درزمینة اســتفاده از داستانها و شعرهای ایرانی -مانند داستانهای «گلستان» سعدی
و یا شــعرهای «مثنوی» مولوی -در برنامة فلســفه برای کودکان صورت گرفته است .این پژوهش
درصدد اســت تا تأثیر داســتانهایی را که حاوی مضامین اقتصادی هســتند ،بر پرورش مؤلفههای
اقتصادی موجود در ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،با استفاده از برنامة فلسفه برای کودکان،
بررسی کند.
محتوای مورداســتفاده در برنامة فلسفه برای کودکان داستانهایی از کتابهای «مثنوی معنوی»،
«بوســتان» ســعدی« ،جامع الحکایات» و مجموعه ادبیات کهن ایرانزمین بوده است .بدین ترتیب
که از کتاب مثنوی معنوی ،حکایت «پارچهفروش باتجربه» برای مؤلفة اشــتغال و بیکاری ،حکایت
«کاهل و گاو» برای مؤلفة کسب درآمد مشروع ،حکایت «بخشندهای در بخارا» برای مؤلفة کمک به
دیگران (بخشــش) بهره گرفته شد (ابراهیمی .)1393 ،از بوستان سعدی ،حکایت «گربه» برای مؤلفة
قناعت و مصرف بهینه بهکار گرفته شد .از جامع الحکایات ،حکایت «پسر و ارثیه پدر» برای مؤلفة
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پرهیز از اســراف انتخاب شــد .از مجموعة ادبیات کهن ایرانزمین نیز حکایت «رفتگر» برای مؤلفة
ارزش و اهمیت کار ،حکایت «آش سنگی» برای مؤلفة تعاون و همکاری استفاده شد.
در فرایند یاددهی-یادگیری ،با توجه به هدف و محتوای آموزش ،میتوان از روشهای متفاوتی
بهویژه روشهای جدید و خالقانه بهره جســت .برنامة فلســفه برای کودکان از آن جمله اســت .این
برنامه که برای همة ســطوح آموزشی قابلاجراســت ،از روش اجتماع پژوهشی ،یعنی اندیشهورزی
بهصورت جمعی و ایجاد حلقة کندوکاو در محیطی امن ،با بهرهگیری از هنر پرســشگری و نیز طرح
مسئله ،گفتوشنود و تبادل ایدهها صورت میپذیرد.
دربارة پیشــینة پژوهش ،تحقیقات میدانی و نظری متعددی درزمینة برنامة فلســفه برای کودکان
انجام شــده است .بررسی مطالعات نشــان میدهد ،برنامة فلسفه برای کودکان میتواند قوة تفکر و
مهارتهای فکری و حل مسئله کودکان را پرورش دهد و آنان را در حل مسائل و مشکالت متعدد
پیرامون خود مدد رســاند (ر.ک :جاویدی کالته1382 ،؛ ناجی و قاضینژاد1386 ،؛ جهانی1386 ،؛
رمضانپــور ،1387 ،هدایتی1388 ،؛ ماهــروزاده1391 ،؛ خدابنده امیــری1392 ،؛ نیازی 1393 ،و
هدایتی و ماهزاده .)1395 ،پژوهشهای خارجی انجامشــده در این زمینه نیز حاکی از آناســتکه
برنامة فلسفه برای کودکان در پرورش مهارتهای فکری و تربیت اخالقی تأثیری بسزا داشته است
(ر.ک :پــری1981 ،6؛ تریکی و تاپینگ2004 ،7؛ دانیل2012 ،8؛ برک و ویلیامز.)2010 ،9
در خصــوص لــزوم توجه و تأکید بــر تربیت اقتصادی و اهمیت آن و نیز شــیوههای دســتیابی
بــه هدفهای تربیت اقتصــادی ،پژوهشهای میدانی و نظری انجام شــدهاند (ر.ک :رحیمی1374 ،؛
طهماســبی1379 ،؛ جدیری1379 ،؛ حیــدری ،1380 ،حدادیان1381 ،؛ پوربیاتــی 1390 ،و طغیانی،
 .)1391درزمینــة تربیت اقتصادی ،ضرورت آموزش اقتصاد و موضوعهای مرتبط با آن و نیز مفاهیم
تخصصــی اقتصادی ماننــد تولید ،هزینه ،انگیزههــای اقتصادی ،تخصص ،تقســیم کار ،بازار و نظام
قیمتهــا ،و عرضه و تقاضا پژوهشهایی بهصورت تخصصی یا میانرشــتهای انجام گرفتهاند (ر.ک:
استیگلر2014 ،10؛ کرت1984 ،11؛ ناپی و رنا 1987 ،12و الیس.)1961 ،13
بررســی اجمالی پژوهشها نشان میدهد ،هدف از تربیت اقتصادی فهم صحیح دانش اقتصادی
اســت؛ بهنحویکه افراد بتوانند مســائل اقتصادی شخصی و نیز مســائل پیچیدهتر اقتصادی را درک
کننــد .در ایران ،دانشآموختگان نظام آموزشــی عمدتــ ًا دارای اطالعات کافی دربــارة مفاهیم اولیة
اقتصادی ،چون درآمد ،هزینه ،تولید و مصرف نیســتند .به همین ســبب نمیتوانند در زندگی فردی و
اجتماعی و در مواجهه با موقعیتها و شرایطی که صبغة اقتصادی دارد آنگونه که باید و شاید حضور
داشــته باشند (طغیانی .)1391 ،عالوه بر این ،دانشآموزان از مسائل اقتصاد شخصی چون اشتغال و
بیکاری ،همکاری ،کســب درآمد مشروع ،مصرف بهینه و( ...مؤلفههای اقتصادی سند تحول بنیادین)
شناخت کافی و عمیق ندارند و نیازمند آموزش هستند؛ بهنحویکه فهم مؤلفههای اقتصاد شخصی در
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آنها نهادینه شود و این پژوهش به همین منظور انجام شد.
غــرض از این پژوهش بررســی میزان تأثیر برنامة فلســفه برای کودکان بــر افزایش مهارتهای
شــناختی دانشآموزان در مؤلفههای اقتصادی اشــتغال و بیکاری ،اهمیت و ارزش کار ،همکاری و
تعاون در کارها ،کســب درآمد مشــروع ،قناعت و مصرف بهینه ،پرهیز از اســراف و کمک به دیگران
(بخشــش) بوده اســت .بنابراین فرض کلی آن اســت که برنامة فلســفه برای کودکان باعث افزایش
مهارتهای شناختی دانشآموزان در مؤلفههای اقتصادی میشود .همچنین برنامة فلسفه برای کودکان
باعث افزایش مهارتهای شــناختی دانشآموزان در مؤلفههای اقتصادی اشــتغال و بیکاری ،ارزش
اهمیت کار ،همکاری و مشــارکت ،کســب درآمد مشروع ،قناعت و مصرف بهینه ،پرهیز از اسراف و
کمک به دیگران (بخشش) میشود.
در این پژوهش آزمودنیها نوجوانان بودند .طبق تعریف «یونســکو» افراد زیر  18ســال کودک
نامیده میشــوند .از ســوی دیگر برنامة فلسفه برای کودکان برای همة ســطوح آموزشی و نیز سنین
مختلف از کودکی تا جوانی قابلاجراســت .بنابراین از این پس در این پژوهش ،این برنامه با عنوان
برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان نامیده میشود.

روش پژوهش

کمی با اســتفاده از روش
(کمی و کیفی) اســت .پژوهش در بخش ّ
پژوهش حاضر از نوع آمیخته ّ
نیمهآزمایشــی 14ســبا بهرهگیری از طرح پیشآزمون  -پسآزمون روی دو گروه آزمایش و گواه انجام
شد .در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای میرینگ ،شیوة مقولهبندی قیاسی و ابزار مصاحبه استفاده
کمی ،حاصل شناخت و تغییر نگرش
به عمل آمد .بدین معنی که ببینیم ،نتایج بهدستآمده از رویکرد ّ
دانشآموزان بوده و یا اینکه بهصورت اتفاقی به دست آمده است.
جامعــة آماری این پژوهش همة دانشآموزان دختر ســال اول متوســطة آموزشوپرورش شــهر
بهنمیر در سال تحصیلی  1394-95بود که مجموع ًا  107نفر بودند .حجم نمونه در پژوهش کمی 60
نفر (گروه آزمایش و کنترل) و در پژوهش کیفی  20نفر اســت که از میان آزمودنیهای گروه آزمایش
انتخاب شــدند .در این پژوهش برای انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی ســاده بهره گرفته
شد.
به دلیل فقدان پرســشنامة اســتاندارد ،از پرســشنامة محقق ســاخته اســتفاده شــد .بدین
ترتیب که ابتدا با مطالعة هدفهای ســاحت تربیت اقتصادی ســند «مبانی نظری تحول بنیادین
نظــام تعلیموتربیــت رســمی عمومی» ،هفت مؤلفة اشــتغال و بــیکاری ،ارزش و اهمیت کار،
همکاری و مشــارکت در کارها ،کســب درآمد مشروع ،قناعت و مصرف بهینه ،پرهیز از اسراف
و کمــک به دیگران (بخشــش) به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمــره و اقتصادی دانشآموزان
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داشــتند ،انتخاب شدند و پرسشنامه بر این اســاس طراحی شد .روایی محتوای آن با استفاده
از نظرات شــش نفر از اســتادان گروه علوم تربیتی بررســی و تأیید شد .در پایان نیز از بین 85
گویــة مرتبط بــا مؤلفههای اقتصادی موردنظر پژوهش 37 ،گویه در ارتبــاط با  7مؤلفه انتخاب
شــدند .اعتبار پرســشنامه با اســتفاده از آلفای کرونباخ  0/808به دســت آمــد .ضریب آلفای
کرونبــاخ بیانگــر پایایــی قابلقبول بــرای ابزار پژوهش اســت .در پژوهش کیفــی از مصاحبه
اســتفاده شــد کــه برگرفته از گویههای پرســشنامه بود و روایــی آن نیز با اســتفاده از نظرات
متخصصان بررســی و تأیید شد.
در بخش کمی ،پژوهش روی  60نفر از دانشآموزان دختر منطقة آموزشوپرورش شــهر بهنمیر
انجام گرفت .این تعداد به دو گروه گواه و آزمایش تقســیم شــدند که هر گروه شــامل  30نفر بود .در
مرحلة اجرای پیشآزمون ،پرســشنامة محققســاخته برای هر دو گروه اجرا شد .سپس برنامة فلسفه
برای کودکان و نوجوانان در حلقههای کندوکاو بر روی گروه آزمایش هفتهای دو بار طی  10جلســه
 70دقیقهای اجرا شــد .بستة آموزشی مورداســتفاده در این پژوهش ازنظر روش ،برنامة فلسفه برای
کودکان و نوجوانان بود و از نظر محتوا ،داســتانهای سادهســازی شده متون ادبیات فارسی است که
مرتبط با مفاهیم و مؤلفههای اقتصادی موردنظر پژوهش بوده است.
پــس از پایان دورة آموزش در گــروه آزمایش ،از هر دو گروه پسآزمون گرفته شــد و برای
تجزیهوتحلیــل ،نمرهگــذاری شــد .در بخش کیفی از روش مصاحبة نیمه ســازمانیافته اســتفاده
شــد .مصاحبههــا بــا  20دانشآمــوز از گروه آزمایــش بهصورت مجــزا انجام گرفتند و پاســخ
کمی ،پس از نمرهگــذاری دانشآموزان در
مصاحبهشــوندگان طبقهبندی و ثبت شــد .در بخــش ّ
پیشآزمون و پسآزمون ،با اســتفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
و آزمــون  Fبرای دو گروه مســتقل و تحلیل کوواریانس) دادههای گردآوریشــده تجزیهوتحلیل
شــدند .در بخــش دوم ،برای تفســیر یافتههــا از روش تحلیــل محتوای کیفی میرینگ-به شــیوة
مقولهبندی قیاســی -اســتفاده شــد .بهاینترتیب که ابتــدا مؤلفههای تربیــت اقتصادی بهصورت
ســؤال مطرح شــدند؛ ســپس مقولههای اصلی وزیر مقولهها مشــخص و کدگذاری شــدند و در
نهایــت ،پس از تفکیــک مقولههای اصلی از مقولههــای فرعی ،محتوای مصاحبه برحســب این
مقولههای اصلی و فرعی تحلیل شــد.

یافتهها

الف) یافتهها در پردازش ک ّمی
یافتههای اصلی پژوهش در قالب یک فرضیة اصلی و هفت فرضیه فرعی به شــرح زیر توصیف
و تفسیر شدند.
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جدول    .1نمرههای پیشآزمون و پسآزمون تربیت اقتصادی در دو گروه پژوهش                                                                                                     

خردهمقیاس

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

اشتغال و بیکاری

15/87

2/19

23/50

1/50

16/20

2/00

15/87

1/90

ارزش و اهمیت کارکردن

16/90

2/44

23/37

1/56

16/53

2/24

16/63

2/17

همکاری در کارها و تعاون

16/27

2/11

24/47

0/73

16/03

1/45

16/23

1/47

کسب درآمد مشروع

16/97

2/83

23/63

1/27

17/00

2/76

16/93

2/81

قناعت و مصرف بهینه

16/17

2/15

23/53

1/35

16/40

1/71

16/07

1/78

پرهیز از اسراف و تبذیر

17/23

1/32

22/83

1/51

16/30

1/81

15/07

2/00

کمک به دیگران (بخشش)

16/30

2/70

23/13

1/47

15/57

2/66

15/20

2/57

نمرة کل

115/70

6/76

164/47

3/29

114/40

7/48

114/13

7/83

یافتههــای جدول  1نشــان میدهند؛ میانگیــن نمرة کل «تربیت اقتصــادی» در گروه آزمایش در
پسآزمون ( )164/47نســبت به پیش از آزمون ( )115/70افزایش داشته است .این افزایش در گروه
گــواه دیده نمیشــود .نمرة کل تربیت اقتصــادی گروه گواه در پیشآزمــون  114/40و در پسآزمون
 114/13اســت .خردهمقیاسهای آزمون تربیت اقتصادی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون نشــان
میدهد ،که میانگین نمرههای آنها در خردهمقیاس اشتغال و بیکاری در گروه آزمایش در پسآزمون
( )23/50نسبت به پیشآزمون ( )15/87افزایش داشته است .این افزایش در گروه گواه دیده نمیشود.
خردهمقیاس «ارزش و اهمیت کارکردن» نشــان میدهد که گروه آزمایش در پسآزمون ()23/37
نســبت به پیشآزمون ( )16/90افزایش داشــته اســت .این افزایش در گروه گواه دیده نمیشــود .در
خردهمقیاس «همکاری و تعاون در کارها» ،گروه آزمایش در پسآزمون ( )24/47نسبت به پیشآزمون
( )16/27افزایش داشــته اســت .این افزایش در گروه کنترل دیده نمیشــود .در خردهمقیاس «آزمون
کسب درآمد مشــروع» ،گروه آزمایش در پسآزمون ( )23/63نسبت به پیشآزمون ( )16/97افزایش
داشــته است .این افزایش در گروه کنترل دیده نمیشــود .در خردهمقیاس «قناعت و مصرف بهینه»،
گروه آزمایش در پسآزمون ( )23/53نسبت به پیشآزمون ( )16/17افزایش داشته است .این افزایش
نیز در گروه کنترل دیده نمیشــود .در خردهمقیاس «پرهیز از اســراف» گروه آزمایش در پسآزمون
( )22/83نســبت به پیش از آزمون ( )17/23افزایش داشــته اســت .این افزایش در گروه کنترل دیده
نمیشود .در خردهمقیاس «کمک به دیگران» (بخشش) ،گروه آزمایش در پسآزمون ( )23/13نسبت
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به پیش از آزمون ( )16/30افزایش داشته است .این افزایش در گروه کنترل دیده نمیشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامة فلســفه بــرای کودکان و نوجوانان درافزایش مهارتهای
شــناختی دانشآموزان در مؤلفههای هدفهای ســاحت تربیت اقتصادی ســند «مبانی نظری تحول
بنیادین نظام تعلیموتربیت رســمی عمومی» تأثیر داشته اســت .پس فرض کلی تأیید میشود .به این
معنا که برنامة فلســفه برای کودکان و نوجوانان باعث افزایش مهارتهای شــناختی دانشآموزان در
مؤلفههای تربیت اقتصادی میشود.
با توجه به میانگین نمرههای آزمون هدفهای ساحت تربیت اقتصادی در دو گروه آزمایش و گواه در
جدول  ،1عملکرد گروهها در قالب پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس سنجیده شد.
برای ســنجش نرمال بودن گروهها که یکی از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس اســت ،از «آزمون
کلموگروف-اسمیرنف» ( )k-sاستفاده شد .همچنین همگنی واریانسی بهوسیلة آزمون لوین بررسی شد.
جدول    .2بررسی نرمالیتة تربیت اقتصادی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (                                                                                                    )k-s
متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

Z

مقدار احتمال

اشتغال و بیکاری

0/88

0/34

ارزش و اهمیت کارکردن

0/94

0/23

همکاری در کارها و تعاون

0/80

0/36

کسب درآمد مشروع

0/94

0/22

قناعت و مصرف بهینه

0/96

0/20

پرهیز از اسراف و تبذیر

0/88

0/37

کمک به دیگران (بخشش)

0/77

0/49

نمرة کل

0/69

0/51

اشتغال و بیکاری

0/83

0/35

ارزش و اهمیت کارکردن

0/79

0/41

همکاری در کارها و تعاون

0/61

0/50

کسب درآمد مشروع

0/65

0/51

قناعت و مصرف بهینه

0/86

0/32

پرهیز از اسراف و تبذیر

0/82

0/34

کمک به دیگران (بخشش)

0/89

0/30

نمره کل

0/67

0/55
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نمرههای مندرج در جدول  2نشان میدهند که توزیع نمرههای تربیت اقتصادی و خردهمقیاسهای
آن نرمال است .لذا با توجه به اینکه توزیع متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون نرمال بوده
و مقیاس اندازهگیری متغیرها فاصلهای است ،از «آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس» برای تحلیل
دادهها استفاده شد.
جدول    .3آزمون  Fلوین برای برابری واریانسهای نمرههای تربیت اقتصادی و زیرمقیاسها                                                                                                     
متغیرها
تربیت اقتصادی

F

df1

df2

Sig

6/86

54

5

0/22

جــدول  3میزان  Fلوین برای برابری واریانسهــای متغیرهای پژوهش را در پسآزمون در گروه
آزمایش و گواه نشان میدهد که این مقدار در بین گروهها معنادار نیست.
جدول  .4تحلیلکوواریانستکمتغیرینمرههایپسآزموننمرةتربیتاقتصادیبابرنامةآموزشفلسفهبانمرههایهمپراشپیشآزمون

منبع

SS

df

MS

F

Sig

2η

پیشآزمون

64/85

1

64/85

0/26

0/65

0/002

برنامة آموزش فلسفه

839/50

1

839/50

100/32

0/000

0/65

خطا

369/00

57

73/80

113259/00

60

کل

*

* p > 0/001

چنانکه در جدول  4مشــاهده میشود F ،محاسبهشده برای اثر پیشآزمون ( )0/26از لحاظ آماری
معنادار نیست .بهبیاندیگر ،نمرههای پسآزمون تحت تأثیر نمرههای پیشآزمون قرار نگرفتهاند .اما اثر
برنامــه آموزش فلســفه ( )F =100/32, p>0/001پس از تعدیل میانگینهای دو گروه بر اســاس نمرة
پیشآزمون ،ازلحاظ آماری معنادار است.
مالحظة میانگینهای دو گروه نشــان میدهد که نمرة آزمودنیهــای گروه آزمایش در پسآزمون
نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که برنامة فلسفه برای کودکان
و نوجوانان باعث افزایش مهارت شــناختی دانشآموزان در مؤلفههای تربیت اقتصادی شــده است.
مقدار «مجذور اتا» نیز نشــان میدهد که حدود  65درصــد واریانس مؤلفههای تربیت اقتصادی ،از
طریق برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان تبیین میشود.
نتایج بررســی فرضیهها :بهمنظور بررســی اثر برنامة فلســفه برای کودکان و نوجوانان بر افزایش
مهارتهای شناختی دانشآموزان در مؤلفههای تربیت اقتصادی (اشتغال و بیکاری ،ارزش اهمیت کار،
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همکاری و تعاون ،کســب درآمد مشــروع ،قناعت و مصرف بهینه ،پرهیز از اسراف ،کمک به دیگران و
بخشش) ،از «روش تحلیل کوواریانس مانکاوا ( )MANCOVAچندمتغیری» به دالیل زیر استفاده شد:
 .1بیش از یک متغیر وابسته را موردبررسی قرار میدهد.
 .2این روش درصدد کنترل اثر پیشآزمون بر نمرههای پسآزمون است.

بــه این منظور نمرة کل پیشآزمون برنامة فلســفه برای کودکان و نوجوانــان بهعنوان متغیر کمی
(هم پراش) در نظر گرفته شد.
جدول    .5تحلیلکوواریانسچندمتغیرینمرههایپسآزمونمؤلفههایتربیتاقتصادیباآموزشونمرههایهمپراشپیشآزمون

منبع

خردهمقیاسها

SS

df

MS

F

sig

2η

ارزش و اهمیت کارکردن

10/88

1

10/88

0/41

0/46

0/01

8/18

1

8/18

همکاری در کارها

0/81

0/52

0/009

23/45

1

23/45

0/72

0/22

0/002

کسب درآمد مشروع

43/63

1

43/63

قناعت

0/49

0/39

0/02

12/76

1

12/76

پرهیز از اسراف

0/53

0/47

0/01

5/98

1

5/98

بخشش

0/23

0/63

0/009

8/11

1

8/11

0/61

0/44

0/02

ارزش و اهمیت کارکردن

4462/50

1

4462/50

159/22

0/000

0/84

1823/559

1

1823/559

همکاری در کارها

40/23

*

0/000

0/76

2526/47

1

2526/47

61/41

*

کسب درآمد مشروع

0/000

0/68

قناعت

3500/73

1

3500/73

48/05

0/000

0/64

3441/77

1

3441/77

143/69

پرهیز از اسراف

0/000

0/77

2227/69

1

2227/69

88/22

*

بخشش

0/000

0/79

644/24

1

644/24

48/67

*

0/000

0/81

اشتغال و بیکاری

884/10

57

24/40

ارزش و اهمیت کارکردن

665/50

57

21/23

همکاری در کارها

887/60

57

22/67

کسب درآمد مشروع

349/10

57

12/50

قناعت

646/7

27

23/95

پرهیز از اسراف

681/75

27

25/25

بخشش

357/35

27

13/23

اشتغال و بیکاری

پیشآزمون

اشتغال و بیکاری

*

برنامه آموزش فلسفه

*
*

خطا
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چنانکه در جدول  5دیده میشــود F ،محاسبهشــده برای برنامة «آموزش فلسفه برای کودکان
و نوجوانــان» بــر همــة مؤلفههای تربیت اقتصادی تأثیر داشــته اســت .با توجه بــه میانگین دو
گــروه جــدول  1گروه آزمایــش در تمامی هفت مؤلفة تربیت اقتصادی میانگین بیشــتری نســبت
بــه گروه گواه به دســت آوردهاند .ازاینرو میتــوان نتیجه گرفت که برنامة فلســفه برای کودکان
و نوجوانــان باعث افزایش مهارتهای شــناختی دانشآموزان در مؤلفههای هدفهای ســاحت
تربیت اقتصادی بوده اســت .همچنین مشــاهده میشــود که  Fمحاسبهشــده برای اثر پیشآزمون
بــر مؤلفههای تربیت اقتصادی ازلحاظ آماری معنادار نیســت .ازاینرو میتــوان نتیجه گرفت که
تغییرات ایجادشــده در نمرههای پسآزمون گروه آزمایش تحــت تأثیر نمرههای پیشآزمون قرار
نگرفته اســت .مقادیر مجذور اتا نیز نشــان میدهند که برنامة آموزش فلسفه 84 ،درصد اشتغال و
بیکاری 76 ،درصد ارزش و اهمیت کار 68 ،درصد همکاری در کارها و تعاون 64،درصد کسب
درآمد مشــروع 77 ،درصد قناعت و مصرف بهینه 79،درصد پرهیز از اســراف و  81درصد کمک
به دیگران (بخشــش) را تبیین میکند.
ب) یافتهها در پردازش کیفی
در این بخش ،پاســخهای مصاحبهشــوندگان با توجه به میزان همخوانی و همپوشانی آ نها
مقولهبنــدی و کدگذاری شــدند .بــرای تأیید و اثبات فرضیهها با گروه آزمایش مصاحبه شــد و
پاســخ مصاحبهشــوندگان مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشــان دادند که برنامة فلســفه
بــرای کودکان به افزایش مهار تهای شــناختی در مؤلفههای تربیت اقتصادی ،شــامل اشــتغال
و بــیکاری ،ارزش و اهمیت کار ،همکاری و تعاون ،کســب درآمد مشــروع ،قناعت ،پرهیز از
اســراف و کمک به دیگران (بخشــش) منجر شــده اســت .بنابراین ،فرضیههای پژوهش که بر
اســاس آمار توصیفی و اســتنباطی تأیید شده بودند ،در بخش کیفی پژوهش نیز مورد تأیید قرار
گرفتند .همپوشــانی پاســخ مصاحبهشــوندگان در مؤلفههای تربیت اقتصــادی در جدولهای6
(اشــتغال و بــیکاری)( 7 ،ارزش و اهمیــت کار)( 8 ،همکاری و تعاون در کارها)( 9 ،کســب
درآمد مشــروع یا روزی حالل)( 10 ،قناعت)( 11 ،پرهیز از اســراف) و ( 12کمک به دیگران)
نشان داده شده است.
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جدول    .6میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان -اشتغال و بیکاری                                                                                                           
مقوله اصلی
یا محوری

مقوله
فرعی

تفاوتهای تفاوتهای
همپوشانی
فراوان
جزئی

توضیحات /نمونه مصاحبه

-

1
٪5

اکثریت اظهار داشتند :شغل دارای جایگاهی باالست .منبع کسب درآمد و
تأمینکنندة نیازهای فرد ،خانواده و جامعه اســت .جامعه به انواع شغلها نیاز
دارد .معیار اهمیت شغل آن است که خالف قانون نباشد و به جامعه و اقتصاد
کشور صدمه نزند.

-

اکثریت معتقد بودند :تالش و کوششی که به کسب درآمد و تأمین مخارج
زندگی منجر میشود ،فعالیتی بدنی و فکری برای تولید کاال و کسب درآمد،
خدمت به مردم و جامعه.

1
٪5

اکثریت معتقد بودند :هم فعالیت اســت و هم منبع درآمد انسان .هر شغلی
که خالف قانون نباشد ،قابلاحترام و موردنیاز جامعه است .در صورت نداشتن
کار ثابت ،دستفروشی و مسافرکشی از شغلهای خالف قانون بهتراست.
اکثریت معتقد بودند :کاری که خالف قانون و نامشــروع اســت ،به اقتصاد
کشور صدمه میزند ،مجازات در پی دارد ،باعث ضرر زدن به دیگران میشود
و اختالفات خانوادگی وبی خانمان شدن و نیز زیانهای مادی و جانی بسیاری
به دنبال دارد.

اشتغال و بیکاری

جایگاه
شغل

19

چه
فعالیتی؟

20
٪100

-

دستفروشی
و مسافرکشی
بهعنوان شغل

19
٪95

-

فروش
کاالی
قاچاق شغل
محسوب
میشود؟

19
٪95

-

1
٪5

بیکاری و
تنبلی و
نتیجة آن
برای جامعه

15
٪75

-

5
٪25

اکثریت پاســخ دادند :بــیکاری یکی از عوامل عقبماندگــی ،فقر و رکود
اقتصادی است .شــخص بیکار ،انگیزهای برای تالش ندارد و چون در تأمین
نیازهای خود ناتوان است ،سربار دیگران میشود و عزتنفس خود را از دست
میدهد .به همین سبب زمینة گرایش به کارهای خالف در او قوت میگیرد.
بیکاری مانع پیشرفت و شکوفایی جامعه میشود.

بیکاری و
پیشرفت و
شکوفایی

18
٪90

-

2
٪10

اکثریت اظهار داشتند :فرد بیکار سربار دیگران است و به سمت کار خالف
میرود ،ازاینرو؛ امنیت کشور آســیب میبیند .بیکاری باعث کاهش درآمد
میشود.
درصد کمی هم اعتقاد داشتند :افرادی کاردارند ولی چون کار را بهدرستی و
با مهارت انجام نمیدهند ،باعث میشود که کار پیشرفت چندانی نداشته باشد.

بیکاری
باعث
عقبماندگی

20
٪100

-

-

همه پاســخ دادند :با بیکاری اقتصاد کشــور به هم میخورد .اگر تالش و
کوشــش نباشد ،پیشرفتی هم در کار نیست .پیشرفت نکردن به عقبماندگی
منجر میشود .افراد به سمت کار خالف میروند ،کشور به ورطة رکود میافتد،
فقر بیشتر و تولید کمتر میشود.

علت
بیکاری

15
٪75

-

5
٪25

اکثریت پاســخ دادند :علل بیکاری ،زیادهخواهی فــرد و قبول نکردن هر
کاری ،نبود کار مناســب برای افراد متخصص ،حمایــت نکردن دولت و نیاز
نداشتن بازار کار به جذب افراد جدید است.
درصد کمی هم جواب دادند :تا فرد مهارتی نداشــته باشد ،نمیتواند شغلی
داشته باشد.

درک نکردن
لذت
رشد و
پیشرفت
جامعه

20
٪100

-

-

میانگین

٪91/66

-

٪8/34

٪95

همه اظهار داشــتند :فــرد بیکار درکی از زندگی ندارد و بهمرور افســرده
میشود .بنابراین لذت رشد و پیشرفت کشور را درک نمیکند .پیشرفت کشور
بر اســاس تالش تحقق مییابد؛ ازاینرو ،کسی که در آن سهیم نباشد درکی
از نتیجه تالش ندارد ،با بیکاری رشد و پیشرفتی وجود ندارد ،اگر فرد شغلی
نداشته باشد ،ناامید است و نسبت به جامعه و کشور بیتفاوت میشود و دیگر
چیزی برای او مهم نیست.
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جدول    .7میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان  -ارزش و اهمیت کار کردن                                                                                                     
مقولة اصلی
یا محوری

مقولة
فرعی

تفاوتهای تفاوتهای
همپوشانی
فراوان
جزئی

توضیحات /نمونه مصاحبه

ارزش و اهمیت کار کردن

عالقه
شغلی

15
٪75

5
٪25

-

اکثریت بیان کردند :معلمی شــغل انبیا ،کار نیمهوقت مناســب برای خانمها،
دارای هیجان و تنوع شغل ،دفاع از حق دیگران ،دارای حفاظت و امنیت شغلی و
کمک به نیازمندان است.

کار را
تمام
نکردن

13
٪65

-

7
٪35

 6نفر عنوان کردند :تا حاال برای آنها پیش نیامده است.
 7نفر عنوان کردند :در هر شــرایطی کار را تمام میکنند و بعد به ســراغ کار
دیگر میروند.
بقیه ،با دالیل خاص خود ،کار را رها میکنند .مانند کاری را که دوست ندارم
تا آخر ادامه نمیدهم.

کار سخت

17
٪85

1
٪5

2
٪10

اکثریت عنوان کردند :با سعی و تالش ،کمک گرفتن از دیگران ،عالقه به کار و
توکل به خدا آن را ادامه میدهند.
 2نفر عنوان کردند :ادامه نمیدهند.
 1نفر هم عنوان کرد :بستگی دارد به اینکه عالقه داشته باشم یا نه.

علت
انتخاب
شغل

18
٪90

-

2
٪10

گروهی اظهار داشــتند :جایگاه شــغلی ،استعداد ،شــرایط خانوادگی ،محیط
زندگی ،عالقه ،درآمد خوب و مشروع علتهای انتخاب شغل هستند.
تعدادی میگفتند :با جدیت و تالش درس میخوانند و شغلشــان را بر اساس
رشتهای که قبول شدهاند ،انتخاب میکنند.

ارزش
شغل

20
٪100

-

-

همه گفتند :تأمینکنندة نیاز خــود و خانواده ،روزی حالل ،خدمت به مردم،
رضای خداوند و مردم ،و خالف قانون نبودن.

٪6

٪9

میانگین

٪83

جدول    .8میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان  -همکاری و تعاون در کارها                                                                                                     
مقولة اصلی
یا محوری

همکاری و تعاون در کارها

66

مقولة
فرعی

تفاوتهای تفاوتهای
همپوشانی
فراوان
جزئی

توضیحات /نمونه مصاحبه

همکاری
تا چه
اندازه؟

17
٪85

3
٪15

-

اکثریت بیان کردند :در حد توان کمک میکنیم چون مسئولیت داریم.
 3نفر هم بهصورت مشروط جواب دادند :اگر به فرد و خانوادهاش آسیب نرساند
و در حد علم و تخصص فرد باشد همکاری صحیح است.

ادامه ندادن
همکاری

18
٪90

-

2
٪10

 5نفر عنوان کردند :تاکنون برای آنها پیش نیامده است.
 13نفر هم عنوان کردند :اگر قبول کردیم که در کاری همکاری داشته باشیم،
تا پایان کار ادامه میدهیم.
 2نفر بیان کردند :اگر نتیجة کار مشــخص نباشــد و یا طرف مقابل همکاری
نکند ،ادامه نمیدهیم.

همکاری با
چه کسانی؟

17
٪85

-

3
٪15

گروهی بیان داشتند :با دوســتان و آشنایان ،آنان که توان انجام کار را دارند.
مسئولیتپذیر باشند ،همکاری میکنیم.
گروهی دیگر گفتند :همرأی و همعقیده و سازگار با روحیات ما باشند.

نظر دادن در
کارها

15
٪75

4
٪20

1
٪5

اکثریت پاســخ دادند :فرقی ندارد که چه مسئولیتی دارند و در چه جایگاهی
قرار دارند ،بلکه مهم کار گروهی و موفقیت و پیشرفت در کار موردنظر است.

همکاری
در چه
کارهایی؟

14
٪70

2
٪10

4
٪20

اکثریت اظهار داشــتند :اگر به کاری عالقه نداشــته باشیم ،قبول نمیکنیم
چون اگر عالقه نباشــد انگیزهای هم نخواهد بود و موفقیت و پیشــرفتی در کار
نخواهد بود.
 2نفر عنوان کردند :در برخی مواقع مجبوریم کارهایی را که عالقه نداریم انجام
دهیم چون از وظایف ماست.

میانگین

٪81

٪9

٪10

 ëشمارة 72
 ëسال هجدهم
 ëزمستان 1398

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی تأثیر برنامة فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارتهای شناختی دانشآموزان با استفاده از مؤلفههای تربیت اقتصادی سند تحول بینادین آموزشوپرورش

جدول    .9میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان – کسب درآمد مشروع                                                                                                     
مقوله اصلی
یا محوری

کسب درآمد از راه مشروع و قانونی (روزی حالل)

مقولة
فرعی

همپوشانی

تفاوتهای
جزئی

تفاوتهای
فراوان

توضیحات /نمونه مصاحبه

کسب درآمد

17
٪85

3
٪15

-

 اکثریــت جواب دادند :کارهایــی را باید انتخاب کرد کهدرآمد مشــروع داشــته باشــند و کار خالف قانون نباشند.
نمیشــود از هر راهی درآمد کسب کرد؛ مثل قاچاق ،فروش
مواد مخدر ،دزدی و ...

کسب درآمد
مشروع

20
٪100

-

-

همه توافق داشــتند :درآمد باید حاصل دســترنج انسان
و تالش او باشــد ،از کار او راضی باشــند ،رعایت دستورات
اسالمی ،لحاظ شود .درست و قانونی باشد و حق کسی ضایع
نشود.

راه به دست
آوردن درآمد
مشروع

16
٪80

4
٪20

-

 اکثریت پاســخ دادند :درآمد انسان باید از خریدوفروشقانونی و مشــروع به دســت آید .درآمد باید حاصل تالش و
دســترنج انسان باشد و یا طبق دســتورات شرعی و دینی
به دست آید.
ارث ،هدیه یا جایزه ،و برنده شــدن در قرعهکشــیها هم
دستاوردهای مشروع هستند که به فرد میرسند.

میانگین

٪88/33

٪11/67

-

جدول    .10میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان – قناعت                                                                                                     
مقولة اصلی
یا محوری

قناعت

مقولة
فرعی

همپوشانی

تفاوتهای
جزئی

تفاوتهای
فراوان

توضیحات /نمونه مصاحبه

خرید بدون
برنامهریزی

14
٪70

-

6
٪30

 اکثریت گفتند :باعث مصرفگرایی و اسراف میشود .شایدبدون اســتفاده بماند و خراب شــود .در خرید لوازم ضروری و
موردنیاز باید در اولویت باشند.

نحوة استفاده
از اموال خود
و دیگران

15
٪75

-

5
٪25

 اکثریــت پاســخ دادند :ما در قبال امــوال خود و دیگرانمســئولیم تا آســیب نبینند و باعث ضرر نشود .ما به یکدیگر
نیازمندیم و باید به هم کمک کنیم تا آنها هم نسبت به اموال
ما احساس مسئولیت کنند.
 عدهای هم عنوان کردند :هر کسی خودش مسئول است وباید مراقب اموال خود باشد.

خرج کردن
پول توجیبی

18
٪90

-

2
٪10

 اکثریت گفتند :فرد باید برنامهریزی داشته باشد و پساندازکنــد تا در مواقع لزوم مصرف کند .او باید طبق نیاز خرج کند
تا محتاج دیگران نشود.
 عدهای هم عنوان کردنــد :گاهی ما چیزی نیاز داریم کهمجبور میشویم تمام پساندازمان را خرج کنیم .از چیزی که
خوشمان بیاید ،حتماً خریداری میکنیم.

استفاده
از امکانات
خانواده

19
٪95

-

1
٪5

اکثریت پاسخ دادند :ما باید درست مصرف کنیم چون حق
همة خانواده اســت .با زحمت و هزینه تهیه شدهاند ،پس باید
از آنها بهخوبی مواظبت کرد تا خراب نشود و مجبور به خرید
دوباره آنها نشــویم و خانواده مجــددا ً متحمل هزینة اضافی
نشود.

احساس
قناعت

17
-٪85

-

3
٪15

 اکثریــت معتقد بودند :با قناعت کردن احســاس خوب،خوشــحالی ،آرامش و وجــدان راحت خواهیم داشــت چون
نیازمند دیگران نمیشویم.
 -عدهای هم بیان کردند :احساس خاصی نداریم.

میانگین

٪83

-

٪17
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جدول    .11میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان – پرهیز از اسراف                                                                                                     
مقولة اصلی
یا محوری

مقولة
فرعی

تفاوتهای تفاوتهای
همپوشانی
فراوان
جزئی

توضیحات /نمونة مصاحبه

پرهیز از اسراف

مکان
و
نوع
غذا
خوردن

15
٪75

3
٪15

2
٪10

اکثریت معتقد بودند :غذای ســالم و بهداشــتی مهم است و سالمتی مهمتر از
هر چیزی است.
 3نفر هم معتقد بودند :برای آنها فرقی ندارد غذا از کجا تهیه میشود ،غذا باید
خوشمزه و سالم باشد.
 2نفر دیگه هم بیان کردند :در رستورانهای خوب و گرانقیمت ،غذاهای خوب
و سالم و بهداشتی تهیه میشود.

خرید
وسایل

14
٪70

3
٪15

3
٪15

اکثریت معتقد بودند :کیفیت و ماندگاری وسایل و زیبایی آنها مهم است.
 3نفر عنوان کردند :شاید کسی توان خرید آنها را نداشته باشد.
 3نفر هم عنوان کردند :بهترین و گرانقیمتترین وسایل را میخریم چون دلیل
بر بهتر بودن جنس است و نشانة شخصیت و باکالس بودن است.

برگزاری
مهمانی

15
٪75

1
٪5

4
٪20

اکثریت معتقد بودند :غذای ســادهتر باعث میشــود لذت مهمانی بیشتر باشد.
مهمانی بهمنظور دیدار و دور هم بودن اســت ،نه غــذای آنچنانی خوردن .مهم
صمیمیت در مهمانی است.
 1نفر هم عنوان کرد :چند نوع غذا بر ســر ســفره باشــد ،اما با هزینة کم که
اسراف نشود.
 4نفر هم عنوان کردند :اگر بهترین مهمانی را داشته باشیم ،به کسی ضرر نمیزنیم.

زیادهروی
در بخشش

15
٪75

-

5
٪25

اکثریت معتقد بودند :باعث ضرر و صدمه به خود فرد میشود .امکان دارد آنها
سوءاستفاده کنند .زیادهروی در هر کاری نادرست است.
عدهای هم عنوان کردند :اگر نیازمند واقعی باشــد و ما نیز توان بخشش داشته
باشیم این کار را انجام میدهیم ،زیرا ثوابش بیشتر است.

میانگین

٪73/75

٪8/75

٪17/5

جدول    .12میزان همخوانی و همپوشانی پاسخ مصاحبهشوندگان  ،کمک به دیگران                                                                                                     
مقولة اصلی
یا محوری

کمک به دیگران

68

مقولة
فرعی

تفاوتهای تفاوتهای
همپوشانی
فراوان
جزئی

توضیحات /نمونة مصاحبه

کمک به
دیگران

18
٪90

-

2
٪10

اکثریــت پاســخ دادند :در حد تــوان کمک میکنند ،چون بنــیآدم اعضای
یکدیگرند .شــاید ما هم روزی نیازمند شــویم .احساس مســئولیت در برابر هم،
دلسوزی و درک موقعیت آنها ازجمله دالیل کمک به دیگران بود.
درصد کمی هم عنوان کردند :بستگی دارد که مشکل برای چه کسی باشد ،زیرا
ما به هر کسی کمک نمیکنیم.

کمک به
دیگران
تا چه
اندازه

13
٪65

1
٪5

6
٪30

اکثریت پاسخ دادند :در هر حال کمک میکنیم ،چون دوست داریم ،برای ثواب
آن کمک کنیم و وظیفة انسانی است .امکان دارد ،برای ما هم پیش بیاید .در حد
وسعمان کمک میکنیم.
 1نفر هم عنوان کرد :اگر طرف مقابلم آدم خوبی باشد و دوستش داشته باشم،
کمک میکنم.
 6نفــر هم عنوان کردنــد :با این کمک به خودمان ضرر میزنیم و به مشــکل
برمیخوریم .یا اینکه :ما که درآمدی نداریم نمیتوانیم زیاد کمک کنیم.

علت
کمک به
دیگران

16
٪80

3
٪15

1
٪5

اکثریت جــواب دادند :به خاطر ثواب و لذت کمک کردن ،خوشحالی دیگران،
خشنودی خدا ،داشتن حس خوب ،حس مسئولیتپذیری و انساندوستی.
 3نفر هم بیان کردند :به خاطر دلسوزی و حس غرور کمک میکنیم.

کمک
به چه
کسانی؟

11
٪55

-

9
٪45

اکثریت اظهار کردند :به همه کمک میکنیم چون همه انســانیم و حس کمک
کردن در درونمان وجود دارد ،واقعاً نیازمند کمک ماست ،شاید برای ما هم پیش
بیاید ،دلیل کمک ما درک موقعیت فرد ،وظیفه انسانی و رضای خداوند است.
 تعدادی گفتند :فقط به دوســتان و آشــنایان کمک میکنیم چون مطمئننیستیم ،نمیتوانیم به غریبهها کمک کنیم.

میانگین

٪72/5

٪5

22/5
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بررسی تأثیر برنامة فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارتهای شناختی دانشآموزان با استفاده از مؤلفههای تربیت اقتصادی سند تحول بینادین آموزشوپرورش

بحث و نتیجهگیری
بــا توجه بــه میانگین دو گــروه آزمایش و گواه ،گــروه آزمایش در هفــت مؤلفه تربیت
اقتصادی ،شــامل :اشــتغال و بیکاری ،ارزش و اهمیت کار ،همکاری و تعاون ،کسب درآمد
مشــروع ،قناعت و مصرف بهینه ،پرهیز از اســراف و کمک به دیگران (بخشش) که به روش
«آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان» انجام شده است میانگین بیشتری نسبت به گروه
کمی و کیفی نشــان داد :مشارکت
گواه به دســت آوردند .یافتههای این پژوهش در دو شــیوة ّ
دانشآموزان در برنامة فلســفه برای کودکان و نوجوانان بر رشد مهارتهای شناختی آنان در
ارتبــاط با مؤلفههای تربیت اقتصادی موجود در ســند تحول آموزشوپــرورش تأثیر دارد.
بهطورکلــی ،نتایج بهدســتآمده از پژوهــش حاضر و پژوهشهای انجامشــدة قبلی در
خصوص برنامة «آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان» نشان میدهد :بهکارگیری برنامة فلسفه
برای کودکان و نوجوانان موجب ارتقای انگیزش بیشتر دانشآموزان در فرایند یاددهی-یادگیری
میشود .نتایج جانبی اجرای این برنامه :افزایش روحیة کاوشگری ،مشارکت وهم فکری گروهی
بین دانشآموزان است .همچنین درافزایش مهارتهای ارتباطی ،همچون رعایت نظم و احترام
متقابل در بحث گروهی ،یادگیری روشهای گفتوگو (گوش دادن فعال) ،کاهش و تصحیح
برخی از رفتارهای نابهنجار (تمسخر نظرات دیگران ،قطع سخن دیگران) ،افزایش سعة صدر،
توانایی ارزیابی ،قضاوت صحیح و پرهیز از پیشداوری عجوالنه ،تفکر قبل از سخن گفتن،
پرسشگری و پاسخ دادن هدایتشده ،تعامل و ارتباط مطالب درسی با زندگی روزمره (مدرسه
زندگی) ،تفکر و لمس مشکالت واقعی و عینی ،آیندهنگری ،مهارتهای زندگی (صرفهجویی،
پسانداز ،برنامهریزی در خرید) ،افزایش حس تعهد ،حس نوعدوســتی ،مسئولیت نسبت به
دیگران ،قدرت تمیز و مقایسه ،گسترش دایرة لغات و افزایش اطالعات عمومی کمک میکند.
طراحان و برنامه ریزان آموزشــی و نیز معلمان باید تالش کنند ،بر مبنای رویکرد فلسفه
برای کودکان و نوجوانان و با رویکرد بومی ،دانشآموزان را با مسائل مختلف مواجه سازند
بهنحویکه آنان با نظم فکری درباره مسئله موردنظر تحقیق کنند و یافتههای خود را توضیح دهند،
آنچه را که فکر میکنند درست است بدون واهمه و نگرانی بیان و از آن دفاع کنند .بهطورکلی
برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با رویکرد بومی بر فعال بودن یادگیرنده تأکید دارد .معلم
باید با فراهم کردن فرصتهای یادگیری ،ذهن شاگرد را از وضعیت تعادل موجود خارج سازد
تا دانشآموز خود ،از راه تعادلجویی به تعادل جدید دســت یابد .بهعبارتدیگر ،غایت این
برنامه همان ایجاد موقعیت جدید و مبهم ،طرح مسئله و مواجهه با چالش است تا از این طریق
روحیة پرسشگری و پژوهش ،و قدرت خالقیت ،ابداع و کشف در دانشآموز پرورش یابد.
بدون شک آموزش و توسعة اقتصادی بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند .توسعة آموزش
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باعث توســعة اقتصادی میشــود و توســعة اقتصادی میتواند در قالب برنامههای آموزشی
اثرگذار باشــد و پیشرفت جامعه را ممکن ســازد .نکتة مهم آن است که هریک از دورههای
آموزشی و نوع آموزش ،اثر خاصی بر روند توسعة اقتصادی خواهد داشت ،ازاینرو آموزش
مفاهیم اقتصادی باید از زمان کودکی آغاز شود و بهتدریج در آنان پرورش یابد و نهادینه شود.
یکی از نهادهای مهمی که میتواند در این زمینه مؤثر واقع شــود «مدرســه» اســت .مدرسه
میتواند با ایجاد زمینههای مناســب روحیه گذشت ،فداکاری ،بخشش ،ایثار ،تعاون ،قناعت،
پرهیز از اســراف ،کمک به دیگران (بخشــش) و  ...را در آنان پرورش دهد .بنابراین والدین
و مربیــان باید کودکان را بهگونهای تربیت کنند که بتواننــد در دنیای پیچیدة کنونی ،در زمینة
مسائل اقتصادی شخصی و نیز مسائل کالن اقتصادی در عرصة جامعه درک صحیح ،قضاوت
درســت و رفتاری مســتدل و عقالنی داشته باشند و در امور اقتصادی مشارکت فعال کنند.
پیشنهادها:
 èدر این پژوهش ،مشــارکتکنندگان دانشآموزان دختر بودند .پیشــنهاد میشود،
پژوهشــی در مورد آزمودنیهای پســر و دختر توأم ًا انجام شود تا بتوان نتایج را
برای هر دو جنس بررسی و با هم مقایسه کرد.
 èدر این پژوهش ،مشــارکتکنندگان غالب ًا از طبقة متوســط جامعه بودند .پیشنهاد
میشود این پژوهش برای دانشآموزانی که از طبقات مختلف اجتماعی-بهویژه
متعلق به طبقة مرفه و فقیر جامعه هستند -اجرا شود.
 èاین برنامه برای سایر مؤلفههای ساحت اقتصادی سند تحول به کار گرفته شود.
 èاین برنامه برای تحقق هدفهای ساحتهای ششگانة سند «مبانی نظری تحول
بنیادین نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی» اجرا شود.
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