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 چکیده
 نیط بو رواب یکودکان بر جرأت ورز یبرنامه فلسفه برا یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

آزمون با سپ-آزمونشیپ یشیآزما مهیاز نوع ن یفیم شد. پژوهش حاضر توصدانش آموزان انجا یفرد
 لیتشک ییابتدا دوم دوره پسر آموزاندانش هیپژوهش را کل نیا یگروه کنترل بود. جامعه آمار

 لیشهر تهران مشغول به تحص یدولت یهااز دبستان یکیدر  96-97 یلیکه در سال تحص دادندیم
 نیهران انتخاب و از بت 2ابتدا منطقه  یاچندمرحله یاخوشه یریگه روش نمونهجامعه ب نیبودند. از ا

 رآموز پسر ددانش 84که شامل  دیمدرسه انتخاب گرد کی( 2پسرانه منطقه ) ییمدارس ابتدا
در دو  یطور تصادفنفر به 30ها آن انی( بودند که از م30( و ششم )26(، پنجم )28چهارم ) یهاهیپا

مداخله برنامه فلسفه  یاجلسه 8آموزش  ش،ی( قرار گرفتند. گروه آزما15( و گواه )15) شیگروه آزما
 از هاهداد وریآجمع ینکردند. برا افتیدر ایکردند و گروه کنترل مداخله افتیکودکان را در یبرا

سط زمون توآ نیا ییایو پا ییاستفاده شد که روا یچیو ر لیگمبر تیقاطع ای ورزی جرأت پرسشنامه
( 1386) یشده است و بهرامگزارش 87/0و  70تا  39/0برابر با  بی( به ترت1975) یگیو ر لیگمبر

 یفرد نیب روابط یابیارز اسیاز مق نیمحاسبه کرده است. همچن 88/0آزمون را  نیاعتبار ا بیضر
 قیاز طر نیاود رویکه و دیشده استفاده گرد هی( ته1980) نیداو رویکودکان از نظر معلم که توسط و

نجش س یبرا یدیفمپرسشنامه ابزار  نیکه ا دندیرس جهینت نیسؤاالت پرسشنامه به ا لیوتحلهیتجز
 آزمون از استفاده با هاداده لیوتحلهیز(. تجr.=/87) باشدیدانش آموزان م یرفتار اجتماع یهاجنبه
ان در کودک برای لسفهف برنامه که داد نشان هاداده لیوتحلهیتجز جیانجام شد. نتا انسیکووار لتحلی

پژوهش  یهاافتهی(. >05/0Pد )معنادار دار ریآموزان تأثدانش یفرد نیو روابط ب یورزبهبود جرأت
مؤثر جهت  یاداخلهمروش  کیمنظور کودکان به یفلسفه برا هاز برنام توانیاز آن است که م یحاک
 سود جست. یفرد نیو بهبود روابط ب ورزیجرأت شیافزا
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 مقدمه

ها که در فرایند آن، انسان خواستههای اجتماعی است ترین مهارتیکی از مهم 1ورزیجرأت

کند. و افکار خویش را به شکل مطلوب و با توجه به حفظ حریم و حقوق دیگر افراد بیان می

زی، فرد ضمن احترام به حقوق دیگران، حقوق خود را مطالبه وردرواقع، در جریان جرأت

ورزی ممکن است با پرخاشگری (. برخی مواقع، جرأت2004، 2کند )بگلی و گالکنمی

اشتباه گرفته شود. با این وجود، جرأت ورزی بر مشکل و پرخاشگری بر هیجان متمرکز 

مت روان رابطه مستقیم دارد ورزی با بهداشت و سال( نشان داد جرأت2010) 3است. گوون

ناپذیر است. شخص جرأت و برای شروع و حفظ روابط بین فردی امری ضروری و اجتناب

نفس خوبی برخوردار پذیرد و از اعتمادبهها و رفتارهای خود را میورز، مسئولیت انتخاب

حفظ کند که ضمن های مناسبی برای برقراری ارتباط استفاده میاست. درنتیجه از روش

هایش را با سرعت بیشتری نفس خود در بین دیگران، رسیدن به اهداف و خواستهعزت

(. بین باال بودن سطح جرأت ورزی و اضطراب در افراد 1389کند )اسماعیلی، پیگیری می

( 2018فراگاسو و همکاران )-(. پژوهش گونزالز2015، 4رابطه منفی برقرار است. )القدمی

آموزان رابطه مثبت دارد. در مقابل، با پیشرفت تحصیلی در دانش ورزینشان داد که جرأت

کم جرأت بودن با احساس ناکارآمدی، تعارض و خودکم بینی در ارتباط است. دانش آموزان 

باشد چراکه اگر نیاز کم جرأت معتقدند که نیازهای افراد دیگر مقدم بر نیاز خودشان می

یگران طرد شوند. این افراد احساسات خود را خودشان را مرتفع کنند ممکن است توسط د

شان از کنند و برای رسیدن به اهدافآمیز و توام با پرخاشگری ابراز میبه شکل خصومت

بین، (. دراین2012، 5کنند )اونالهای ناکارآمد مانند تهدید و کنترل استفاده میروش

 رابطه دارد.ورزی هایی است که با جرأتاز جمله مؤلفه 6روابط بین فردی
روابط بین فردی به برقراری ارتباط بین دو یا چند فرد اشاره دارد که در جریان این 

، 7گذاری تمایالت، افکار و مواردی از این قبیل است )زاهرانیارتباط فرد به دنبال اشتراک

فردی مناسب و کارآمد بر سالمت روانی فرد اثر های ارتباطی بین(. وجود مهارت2012

شناختی از قبیل افسردگی، های ارتباطی پایین منجر مشکالت روانم دارد. مهارتمستقی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Assertiveness 

2. Begley & Glacken 

3. Guven 

4. Alghamdi 

5. Unal 

6. Interpersonal relationship 
7. Zahrai 
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(. اهمیت جرأت ورزی 2003، 1شود )براون و کلوتاضطراب اجتماعی و حتی خودکشی می

آموزان در این دهد، چرا که دانشو روابط بین فردی در مدرسه بیشتر خود را نشان می

خود را بر اساس کیفیت روابط اجتماعی با همساالن دوران بخش زیادی از خودپندارنده 

ورزی و روابط بین فردی های مربوط به جرأتسازند. درواقع، اهمیت کسب مهارتخود می

ای است که اگر کودکی در مدرسه توانمندی برقراری ارتباط با گونهآموزان بهبرای دانش

شد و این مهم بر بعضی از ابعاد ها طرد خواهد همساالن خود را نداشته باشد، از سوی آن

، 2و همکاران شود )ورلیگذارد که منجر به شکست تحصیلی نیز میشخصیتی آنان تأثیر می

ورزی و بین فردی در های جرأتهای مختلف به نقش کلیدی مهارت(. نتایج پژوهش2016

ایی در (. با وجود اهمیت دوران ابتد2017، 3و همکاران مدارس تأکید دارند )روالنکبا

های الزم و مرتبط با دوره آموزان، مداخالت و آموزشهای آتی دانشگیری مهارتشکل

ابتدایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به مطالب یاد شده، ارتقاء و رشد مهارت 

ناپذیر است، زیرا با آموزان امری ضروری و اجتنابورزی و ارتباط بین فردی در دانشجرأت

توانند به شکل مطلوب در گروه همساالن خود پذیرفته شوند که ها آنان مین مهارترشد ای

نفس بیانجامد و پیشرفت نفس، خودباوری و اعتمادبهتواند به افزایش عزتاین امر، می

 تحصیلی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

گیرد، باهدف یکه با مخفف فبک نیز مورد استفاده قرار م 4برنامه فلسفه برای کودکان

طلبی، جویی و استقاللهای اجتماعی، رشد انواع تفکر، ارتقاء حس مشارکتپرورش مهارت

های فردی، بهبود روابط بین فردی، رشد حس رقابت و پیشرفت، پرورش پرورش مهارت

طراحی شد )ونسیلقام و  5درک و قضاوت اخالقی و خلق اجتماع پژوهی توسط متیو لیپمن

کند تا درباره موضوعاتی که ذهن خویش را این برنامه به فراگیر کمک می( 2011، 6کیندی

ها مشغول ساخته، به کندوکاو و جستجو پرداخته و در جمع دوستان با جرأت، افکار و به آن

ها بپردازد، دیگران را نقد کرده و نقدپذیر نیز باشد، احساسات خود را بیان و به دفاع از آن

را طی کرده و از این طریق فراگیر با کمیت و کیفیت بیشتری به  آهسته روند خود اصالحی

(. برنامه فلسفه برای 1389جانبه خود بپردازد )هدایتی و همکاران، رشد و پرورش همه

کند. در این برنامه محیط کودکان بر نقش مشارکتی و اجتماعی دانش آموزان تأکید می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brown & Klute 
2. Worley et al 
3. Ruvalcaba et al 

4. Philosophy for children 
5. Matthew Lippmann 

6.Vansieleghem & Kennedy 
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هایی از قبیل طرح سؤاالت باز ود. ویژگیشمثابه یک اجتماع پژوهشی قلمداد میکالس به

واسطه مربی برای دانش سازی بهپاسخ، صحبت کردن در مورد سؤاالت، هدایت و مدل

آموزان به دفاع از ای شکل داشتن کالس درس، همچنین تشویق دانشآموزان، شکل دایره

قل از محمدیان و مشاهده است )صفایی مقدم، به نها و نظرات خود، در این برنامه قابلایده

کند. (. فبک مباحث فلسفی را به شیوه جذاب برای دانش آموزان ارائه می1397فرقدانی، 

هایی مانند رمان مختص به گروه سنی کودکان معموالً در راستای مباحث مثالً کتاب

تر به های رمان مربوط به سنین بزرگکه کتابشناسی و منطق است درصورتیمعرفت

(. ماهیت برنامه فلسفه برای کودکان 2012، 1خالقی است )گازاردسمت موضوعات ا

آموزان و کنترل افراطی آنان که تواند مانع از خاموشی و سکوت دانشای است که میگونهبه

شود، در کالس درس شده و آنان را یاری نماید تا عدالتی شناختی محسوب مینوعی بی

مساالن خود بیان کنند و از آن دفاع نمایند. ایجاد آنچه در ذهن دارند را با جرأت در میان ه

آموزان در کنار فضای امن جهت کندوکاو برای فراگیران، باال بردن سطح تعامل دانش

شود آنان نقش های این برنامه است که سبب میکنندگی معلم از دیگر ویژگیتسهیل

(. با توجه و تأکید بر 2015، 2خویش را در معناسازی رویدادها برجسته و مهم ببینند )باروو

عنوان یکی از راهکارهای تواند بهرسد برنامه فلسفه برای کودکان میموارد فوق به نظر می

آموزان ورزی و روابط بین فردی در دانشهای جرأتمنظور رشد مهارتآموزشی و تربیتی به

 مورد استفاده قرار گیرد.

 پیشینه پژوهش

ژوهشی به بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان ( در پ1389هدایتی و همکاران )

های میان فردی در دانش آموزان مقطع ابتدایی صورت اجتماع پژوهشی، بر بهبود مهارتبه

وپرورش شهر تهران از دیدگاه آموزگاران پرداختند. نتایج پژوهش آنان آموزش 5منطقه 

های میان فردی دانش آموزان را ارتقاء حاکی از آن بود که برنامه فبک توانسته است مهارت

های میان منظور بهبود مهارتعنوان یک راهکار آموزشی مناسب بهتواند بهبخشیده و می

( 1394اسماعیلی زاده و کرمی ) فردی دانش آموزان مقطع ابتدایی مورداستفاده قرار گیرد.

ودکان و بررسی تأثیر آن ای فلسفه برای کتحقیقی شبه آزمایشی با عنوان اجرای چندرسانه

های پژوهش آنان بر خردورزی دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوانرود انجام دادند. یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gizzard 
2. Barrow 
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ای فلسفه برای کودکان موجب بهبود خردورزی در حاکی از آن بود که اجرای چندرسانه

روه اند از نظراتی که در گکه آنان با جرأت بیشتری توانستهنحویدانش آموزان شده به

اثربخشی  همساالن مطرح کرده دفاع کنند و دالیل منطقی برای نظرات خود ارائه دهند.

برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد انواع تفکر موردسنجش قرارگرفته است که نتایج 

گردد تحقیقات حاکی از آن است که این برنامه موجب رشد انواع تفکر در دانش آموزان می

( نشان داد که برنامه فلسفه برای 1397پژوهش الواری و مقامی )(. نتایج 1395)رستمی،

های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان به شیوه اجتماع پژوهی موجب رشد مهارت

( در پژوهشی که باهدف ارائه مدل ارتباطی 1397گردد. همچنین، عابدی و همکاران )می

ان تحقیق خود به این نتیجه فلسفه برای کودکان و هوش هیجانی انجام دادند، در پای

رسیدن که برنامه فلسفه برای کودکان موجب رشد ابعاد شناختی، عاطفی و عملی در دانش 

تأثیر کاوشگری »( پژوهشی تحت عنوان 2007) 2و تریکی 1توپینگگردد. آموزان می

که ی این پژوهش آن بود اند. فرضیهانجام داده« آموزانفلسفی بر روی رفتار تعاملی دانش

ها، منجر به آموزان و یاددادن این روش به آنی کاوشگری فلسفی به دانشآموزش به شیوه

نفر بود که در بین  180ی این پژوهش شود. تعداد نمونهها میبهبود رفتار تعاملی در آن

های ماه بود. میزان مهارت 7شده بودند. طول اجرای پژوهش ی ابتدایی پخششش مدرسه

های گیری شد. نتایج آزمونی باز پاسخ اندازهموزان با استفاده از پرسشنامهآتعاملی دانش

آموزان، منجر آماری نشان داد که استفاده از روش کاوشگری فلسفی برای آموزش به دانش

ی این پژوهش پیشنهاد شود. پژوهشگران درنتیجهها میبه بهبود مهارت تعاملی در آن

آموزان مقطع ابتدایی، از های معمول برای دانشسایر روش کردند که عالوه بر استفاده از

ی آموزشی با توجه به این روش روش آموزش کاوشگری فلسفی استفاده شود و برنامه

وگو در بین کودکان پرداخته ای به نقش گفت( در مقاله2010) 3آموزشی توسعه یابد. باروو

منزله مکانیزمی مشارکتی تواند بهمیکه برنامه فلسفه برای کودکان تا چه حد است و این

کند که وگو کند. وی بیان میوگویی ایفای نقش کند و کودکان را درگیر در گفتگفت

تواند تأثیر بسزایی در افزایش توانایی خواندن کودکان و منزله ابزار مشارکتی میوگو بهگفت

وگو قادر است وه گفتتعامل با دیگران و رشد روابط بین فردی داشته باشد. همچنین شی

کنندگان را باال ببرد؛ بنابراین این شیوه در برنامه فلسفه برای کودکان تحمل مشارکت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مختلف بین تواند در برنامه بسیاری از مدارس وارد شود و مشکالت ناشی از نابرابریمی

یران شود نفس فراگکنندگان در اجتماع پژوهشی را بکاهد و باعث افزایش اعتمادبهمشارکت

های کالسی شرکت نمایند و با جرأت بیشتری نظرات خود را بیان تا بتوانند آزادانه در بحث

( تحقیقی با عنوان یادگیری کاوشگری فلسفی 2015) 3و گیجلِرز 2، جِرسِن1نمایند. یسینک

اند. هدف پژوهش آنان حمایت از فرایند کسب دانش توسط برای کودکان سرآمد انجام داده

 64ها در طی جریان کسب دانش بود. تعداد رندگان سرآمد و وضعیت روحی آنیادگی

صورت تصادفی در سه گروه قرار داده شدند. این سه گروه آموزان مقطع ابتدایی بهدانش

آموزان از این حمایت، با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج این ازنظر میزان برخورداری دانش

آموزان از حمایت از فرایند کاوشگری فلسفی، شتر دانشداد برخورداری بی تحقیق نشان

شود. ها میهای کاوشگری و بهبود روابط بین فردی در آنمنجر به بهبود بیشتر مهارت

های استدالل در ( تحقیقی با عنوان بهبود مهارت2016) 6و تولویستِل 5، لوئیک4ساری

اند. این تحقیق، ی کودکان انجام دادهی فلسفه برادبستانی در استفاده از برنامهکودکان پیش

های استدالل ی فلسفه برای کودکان را بر روی مهارتتأثیر بحث گروهی فلسفی در برنامه

نفر  175کننده در این پژوهش این کودکان موردبررسی قرار داد. تعداد کودکان شرکت

زمایشی بود که سال بودند. طرح این پژوهش، نیمه آ 6تا  5ی سنی بودند که در محدوده

ها در گروه نفر از آن 67نفر از کودکان در گروه آزمایش قرار گرفتند و تعداد  58تعداد 

کنترل جای گرفتند. این تحقیق، یک روز در هفته و به مدت هشت ماه انجام شد. کودکان 

که کردند؛ درحالیی بحث گروهی برگزار میگروه آزمایش یک روز در هفته یک جلسه

روه کنترل از این جلسه محروم بودند. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای جلسات کودکان گ

تواند ی فلسفه برای کودکان، میبحث گروهی فلسفی برای کودکان بر مبنای برنامه

های کالمی کودکان را پرورش دهد تا آنان بتوانند با جرأت بیشتری نظراتشان را در مهارت

 صورت فعاالنه شرکت کنند.ها بهو در بحثمیان همساالن خود بیان نمایند 
ای مستلزم توسعه در آموزش آن است، شناسایی که توسعه هر جامعهبا توجه به این

عوامل مؤثر بر بهبود کارکرد این نهاد و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن با توجه به نیازهای 

زه برنامه فلسفه برای های انجام شده در این حوجامعه از ضروریات است. مطالعه پژوهش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های اساسی این برنامه مبتنی بر پرسشگری، گفتگو، تأمل، دهد که پایهکودکان نشان می

جرأت در ابراز عقیده، احترام به عقاید و نظرات دیگران، احترام به نظرات خود و دفاع 

مستدل از آن، رعایت قواعد گروهی، پذیرش نظرات دیگر دوستان و ...است که اجرای 

های فردی و اجتماعی از قبیل بهبود روابط میان تواند موجب بهبود مهارتیح آن میصح

فردی ورزی و روابط بینهای جرأتفردی دانش آموزان شود. با توجه به نقش مهم مهارت

های آموزشی و آموزان و همچنین اهمیت استفاده از روشدر زندگی اجتماعی دانش

های اجتماعی از یک سو و کمبود پژوهش در راستای تای مناسب جهت بهبود مهارمداخله

ای( بر عنوان یک برنامه آموزشی مداخلهبررسی اثربخشی فلسفه برای کودکان )به

آموزان از سوی دیگر، محققان برآن شدندکه به بررسی ورزی و روابط بین فردی دانشجرأت

وابط بین فردی ورزی و راثربخشی برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان بر جرأت

آموزان بپردازند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا برنامه فلسفه برای دانش

 های جرأت ورزی و روابط میان فردی دانش آموزان تأثیر دارد؟کودکان بر مهارت

 روش پژوهش

 آزمون با گروه کنترلآزمون و پسروش این پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی پیش

باشد، که در آن به دنبال شناخت اثر متغیر مستقل برنامه فلسفه برای کودکان بر می

متغیرهای وابسته جرأت ورزی و روابط میان فردی هستیم. در این پژوهش، جامعه آماری 

-97شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر تهران است که در سال تحصیلی 

ولتی شهر تهران در حال تحصیل هستند. نمونه تحقیق های ددریکی از دبستان 96

ای انجام شد بدین ترتیب که ابتدا از میان مناطق تهران ای چندمرحلهخوشه صورت نمونهبه

یک مدرسه انتخاب شد که  2برگزیده و از میان مدارس منطقه  2طور تصادفی منطقه به

( هستند که از 30( و ششم )26م )(، پنج28های چهارم )آموز پسر در پایهدانش 84شامل 

 طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.نفر به 30ها میان آن

 (1980پرسشنامه ارزیابی روابط بین فردی کودکان از نظر معلم. ویرو داوین )

های مختلف رفتار کودکان از پرسشنامه ویرو داوین استفاده شد. این برای ارزیابی جنبه 

ها در یک باشد که هر یک از سؤالسؤال می 20امه عالوه بر داشتن مقدمه داری پرسشن

های شده و دارای رتبهبندیندرت، تا حدی، و مطمئناً درجهامتیاز که شامل: به 3مقیاس 

 60و بیشترین  20باشد. طبیعتاً دامنه نمرات این پرسشنامه بین کمترین می 3و  1،2
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این پرسشنامه، آن را در اختیار معلم قراردادیم و از او خواستیم باشد. برای اجرای نمره می

ها را تکمیل که با شناختی که از دانش آموزان دارد با صرف وقت و دقت کافی پرسشنامه

وتحلیل سؤاالت پرسشنامه به این نتیجه رسیدند ( از طریق تجزیه1980نماید. ویرو داوین )

های رفتار اجتماعی دانش آموزان نجش جنبهکه این پرسشنامه ابزار مفیدی برای س

( ترجمه و مورداستفاده قرار گرفت. 1375این پرسشنامه توسط جدیدی ) r.=/87باشد. می

اجتماعی و توانایی حل مسئله اجتماعی، جدیدی مجدد میزان  -با توجه به تأثیرات فرهنگی

محاسبه نمود . /81اعتبار آزمون را موردبررسی قرارداد و مقدار ضرایب آن را 

 (.1381)جمشیدی،

 پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی

دسته سؤال است: رد  ( است که دارای چند1975این پرسشنامه ساخته گمبریل و ریکی )

در آغاز یک  قدم شدنهای خود، تقاضا کردن، پیشمحدودیت کردن تقاضا، بیان کردن

داشتن با  ار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوتمثبت، کن برخورد اجتماعی، بیان احساسات

مقیاس  که باید کمک کرد و دادن بازخورد منفی. این هاییدیگران، ابراز وجود در موقعیت

شود. که امتیاز کمتر گذاری مینمره 6تا  1ای است که از ماده شش گزینه 22دارای 

ها ت کمتر است. قاطعیت آزمودنیدهنده قاطعیو امتیاز باالتر نشان دهنده قاطعیت باالنشان

 25/0امتیاز و باال کمتر از  75/0تا  25/0امتیاز به باال، متوسط  75/0در سه سطح پایین 

 87/0و  70تا  39/0بندی شد. روایی و پایایی این آزمون به ترتیب برابر با امتیاز طبقه

 88/0زمون را (. بهرامی ضریب اعتبار این آ1975شده است )گمبریل و ریچی، گزارش

 (.1996محاسبه کرده است. )بهرامی، 

های آزمایش و کنترل، در پژوهش حاضر، پس از تقسیم دانش آموزان در گروه

پرسشنامه ویرو داورین که در مورد رفتار اجتماعی دانش آموزان است را در اختیار معلمان 

های اجتماعی دانش قرار داده و از آنان خواستیم که نظر خود را در مورد میزان مهارت

آموزان اعمال کنند. همچنین پرسشنامه جرأت ورزی را در اختیار دانش آموزان قراردادیم تا 

گیری کنیم. سپس دانش آموزان گروه میزان جرأت ورزی آنان را قبل از شروع برنامه اندازه

شد در کالس ساعته که هر جلسه در یک هفته اجرا می 5/1جلسه  8آزمایش به مدت 

حاضر شدند. پس از اتمام دوره آموزشی مجدداً پرسشنامه  "فلسفه برای کودکان"رنامه ب

ویرو داوین را در اختیار معلمان قراردادیم تا از طریق آن میزان تغییر در روابط بین فردی 
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گیری نمایند و پرسشنامه جرت ورزی نیز به دانش آموزان داده شد تا دانش آموزان را اندازه

 بار دیگر در مورد این متغیر لحاظ نمایند.را یکنظرات خود 

 شرح جلسات

های فکری و برای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در جلسات مورد نظر از بازی

های های فلسفی که توسط نویسندگان این حوزه برای گروه سنی ب و ج )پایهداستان

که معلم در طول کالس نحویچهارم، پنجم و ششم( نگاشته شده بود، استفاده گردید، به

وگو تشویق مثابه یک راهنما دانش آموزان را برای اجرای نمایش یا بحث و گفتدرس به

های گروهی و بحث با های فکری، اجرای نمایشکرد تا دانش آموزان آزادانه به اجرا بازیمی

فلیشمن، های فلسفی از قبیل: پل یکدیگر بپردازند. برای این جلسات از کتاب داستان

(، پیتر 1392(، آنتونی براون، ترجمه رضی هیرمندی )1389ترجمه نسرین وکیلی )

(، شل سیلور اشتاین، 1396(، نوروزی و عابدی )1395رینولدر، ترجمه دامون رجایی )

(. 1389(. اسکار برنه فیه، ترجمه، آرزو نیر احمدی )1377ترجمه رضی هیرمندی، )

 استفاده کردیم.

 . شرح جلسات اجرای برنامه فلسفه برای کودکان(1جدول شماره )

جلسه 

 اول

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم )عشق به طبیعت و حیوانات و چگونگی روابط افراد خانواده(  
وگو در مورد آشنا شدند و پس از روخوانی متن داستان با کمک و راهنمایی معلم به بحث و گفت

 مفاهیم فوق پرداختند.

جلسه 

 دوم

صورت حلقه وار دورهم نشاند و پس از ارائه داستان با برای این جلسه ابتدا معلم دانش آموزان را به
 های چالشی بحثی را آغاز و دانش آموزان آن را ادامه دادند.طرح سؤال

جلسه 

 سوم

گوید هر کس کند )و به دانش آموزان میدر طی جلسه سوم، معلم شروع به روایت کردن داستان می
که صحبت کند تا اینکه معلم ؤالی در ارتباط با داستان دارد، فقط دست خود را باال ببرد، بدون اینس

کند و از دانش آموزان سؤال به او اجازه صحبت کردن بدهد(، سپس بخشی از داستان را روایت می
به دانش  بینی(. در اینجا معلم کاغذهای خود راکند که ادامه داستان چگونه خواهد شد )پیشمی

خواهد که ادامه داستان را روی کاغذها بنویسند. پس از اتمام این ها میدهد و از آنآموزان می
 کنند.دهند و با یکدیگر صحبت مینوبت کارشان را ارائه میمرحله دانش آموزان به

جلسه 

 چهارم

و به دانش آموزان  کنددر این جلسه مربی بخشی از داستان فلسفی را برای دانش آموزان بازگو می

 "اجرای نقش"های داستان جای شخصیتهای داستان را انتخاب کنند و بهگوید که شخصیتمی

های داستان در جای شخصیتهای مهم بهکنند، این مهم دانش آموزان را وادار به گرفتن تصمیم
نقد دیگر دانش  شرایط دشوار کرده و بعد از اتمام داستان عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی و

 آموزان قرار گرفت.

جلسه 

 پنجم

همکاری موش و کالغ و آهو  "در این جلسه باراهنمایی معلم دانش آموزان به مطالعه داستان فلسفی
های صورت گروهازآن بههای فکری برای کودکان ایرانی کردند و پساز مجموعه داستان "پشتو الک
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های مختلف داستان پرداختند. الزم به ذکر است که در وگو در مورد قسمتکوچک به بحث و گفت
های کوچک داشت و این جلسه معلم تأکید زیادی به چگونگی شروع، ادامه و اتمام بحث در گروه

 دانش آموزان موظف بودند که چارچوب بحث را رعایت نمایند.

جلسه 

 ششم

را انتخاب کردند و باهم  های کوچک تقسیم شدند، نمایشیدر این جلسه دانش آموزان به گروه

کردند و پس از اجرا مورد ارزیابی دیگر افراد قرار  اجراهای خود با زدن صورتک در کالس آن را گروه

 ها در مورد نمایشی که اجرا کرده بودند پاسخ دادند.کالسیهای همگرفتند و به پرسش

جلسه 

 هفتم

ای صورت چندرسانهاز کالس به که قبل "درخت بخشنده "در طی این جلسه داستان فلسفی 
تولیدشده بود اجرا شد. در این داستان مشاجره بر سر این است که آیا رابطه درخت و پسرک مثبت 

کند( یا منفی )یعنی پسرک از درخت سوءاستفاده است )یعنی درخت برای پسرک ایثارگری می
وه موافق و مخالف تقسیم کرد و کند(. پس از اجرای این داستان معلم دانش آموزان را به دو گرمی

نوبت نظرات خود را ارائه دادند و در مورد نظرات خویش استدالل آوردند سپس دانش آموزان به
 وگو ادامه داشت.موردنقد و ارزیابی گروه مخالف قرار گرفتند و با کمک معلم بحث و گفت

جلسه 

 هشتم

. این داستان در مورد شیوه برخورد با در این جلسه داستان فلسفی در کالس توسط معلم اجرا شد
های مختلف است که پس از اجرای داستان با کمک معلم دانش همساالن و دوستان در محیط

وگو نشستند و به سؤاالت یکدیگر های داستان به بحث و گفتآموزان در مورد هر یک از قسمت
 پاسخ دادند.

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه

در دو سطح آمار توصیفی و  spssافزار های این تحقیق از نرمداده وتحلیلمنظور تجزیهبه

آمار استنباطی استفاده گردید. در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح 

عنوان یک آمار استنباطی از تحلیل کواریانس یک متغیری استفاده شد. تحلیل کواریانس به

کردن اثر متغیر کمکی از متغیر وابسته، موجب افزایش  ابزار کنترل آماری است که با حذف

 شود.گیری میدقت اندازه

 هایافته 

های روابط بین فردی و جرأت ورزی در هر گروه های توصیف آماری مربوط به نمرهشاخص

 شود.مشاهده می 2های توصیفی مربوط به آن در جدول طور جداگانه محاسبه شد. دادهبه

آزمون نمرات روابط بین فردی و جرأت ورزی به آزمون و پسآماری پیش(. توصیف 2جدول )

 هاتفکیک گروه

 مراحل هاگروه
 جرأت ورزی روابط بین فردی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آزمایش
 54/16 33/85 77/6 86/36 آزمونپیش

 77/11 86/75 84/7 88/47 آزمونپس
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 کنترل
 40/13 80/89 99/5 88/38 آزمونپیش

 82/13 60/86 67/5 4/38 آزمونپس

( و مقادیر میانگین و انحراف استاندارد، تفاوت میان ارزیابی معلمان از 2با توجه به جدول )
آزمون چندان آموزان گروه آزمایش و کنترل، در پیشروابط بین فردی و جرأت ورزی دانش

انگین نمرات روابط بین فردی گروه آزمایش در توجه نیست. این در حالی است که میقابل
دهد، توجهی را نشان می(، تغییرات قابل88/47آزمون )( و پس86/36آزمون )پیش

که در گروه کنترل تفاوتی جزئی و نامحسوس است. همچنین، میانگین نمرات درحالی
ات (، تغییر86/75آزمون )( و پس33/85آزمون )جرأت ورزی گروه آزمایش در پیش

که در گروه کنترل تفاوتی جزئی و نامحسوس است؛ دهد، درحالیتوجهی را نشان میقابل
تر تفاوت موجود و اینکه آیا تفاوت ازنظر آماری معنادار است منظور تحلیل دقیقبنابراین به

منظور کنترل اثر میانگین، از روش تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد یا خیر، و همچنین به
است. الزم به ذکر است که در پرسشنامه جرأت ( آورده شده 2ج آن در جدول )که نتای

 تر نشان از جرأت ورزی باالتر دارد.ورزی نمره پایین

های آزمون مورد تأیید قرار بگیرد فرضهای آماری پارامتریک، باید پیشدر بکار گیری روش
های روش تحلیل فرضپیشتا بتوان از آزمون موردنظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا 

ها موردبررسی قرار کوواریانس از قبیل نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و همگنی واریانس
ای استفاده شد؛ اسمیرینف تک نمونه-گرفت. برای استقالل مشاهدات از آزمون کلموگروف

توجه به بود. با  82/0و سطح معناداری  63/0آمده برابر با دستبه Zکه در متغیر شاخص، 
(. از آزمون لوین برای بررسی همگنی p>05/0ها نرمال است )سطح معناداری، داده

باشد؛ می 10/0با سطح معناداری  93/2آمده برابر با دستبه Fشده که ها استفادهواریانس
 (.p>05/0ی پژوهش برقرار بود )ها نیز برای متغیرهابنابراین فرض تساوی واریانس

 هاهای رابطه بین فردی و جرأت ورزی با توجه به گروهتحلیل کواریانس نمره (. نتایج3جدول )

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

روابط بین 
 فردی

    66/340 1 66/340 آزمونپیش

 41/0 001/0 74/19 97/674 1 97/674 ها )مستقل(گروه

    001/36 27 03/972 واریانس خطا

     30 09/57828 مجموع

جرأت 
 ورزی

    28/1436 1 28/1436 آزمونپیش

 21/0 01/0 99/6 63/824 1 63/824 ها )مستقل(گروه

    81/117 27 04/3181 واریانس خطا
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( و با فرض همراه کردن متغیر 3جدول ) شود با توجه به نتایجگونه که مشاهده میهمان

های رابطه بین فردی و جرأت ورزی دو گروه در مرحله آزمون بین میانگین نمرهپیش

یعنی با توجه به ارزیابی معلمان، دو گروه (. ≥05/0Pآزمون تفاوت معنادار وجود دارد )پس

نین تفاوت بین باشند. همچآزمایش و کنترل در متغیرهای روابط بین فردی متفاوت می

درصد اطمینان  95توان با ها در مورد متغیر جرأت ورزی نیز صادق است؛ بنابراین میگروه

گیری کرد که آموزش فلسفه برای کودکان موجب بهبود روابط بین فردی و نتیجه

 مندی در دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شده است.جرأت

 گیرینتیجه

اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان بر جرأت ورزی و روابط هدف از پژوهش حاضر بررسی 

بین فردی دانش آموزان پسر شهر تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد، میزان مهارت جرأت 

ورزی در دو گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی اگرچه قبل از آغاز 

پس از اجرای برنامه فبک در گروه آزمایش، بر  برنامه، ازنظر آماری تفاوت نداشته است، اما

آزمون تفاوت چشمگیر بین دوگروه آزمایش و کنترل آزمون و پساساس تحلیل نتایج پیش

شده با برنامه فلسفه آموزانی که در محیط آموزشی طراحیکه دانشنحویمشاهده شد به

یان آموزش نشان دادند برای کودکان قرار گرفتند و در جلسات آموزشی شرکت کردند در پا

مندی بیشتری اند از جرأتآموزانی که در این برنامه شرکت نکردهکه نسبت به دانش

ها شده است، به برخوردار بودند. همچنین این برنامه موجب رشد روابط بین فردی در آن

هایی که درون کالس ها و چالشنحوی که در پایان دوره آموزش آنان به راحتی در بحث

گرفت شرکت کرده و در ارائه و دفاع از نظرات خود استقالل بیشتری از خود نشان می شکل

 دادند.می
(، قبادیان 1388های قهامی و عزتی )های این تحقیق با بخشی از پژوهشیافته

آموزانی که در این برنامه شرکت (، همسو است. دانش2012(، الخالف و همکاران )1394)

اند، برای مثال دانش آموزان پس از اجرای اختی خود را رشد دادههای شناند مهارتکرده

های جمعی، جرأت و قاطعیت بیشتری از خود های خود در محیطاین برنامه در ابراز عقیده

های خودشان های دانش آموزان دیگر که در راستای ایدهاند و در پذیرش ایدهنشان داده

(. 1389، به نقل از هدایتی و همکاران،2000نبود نرمش بیشتری نشان دادند )نیکلز 

     30 00/208703 مجموع
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( نیز در پژوهش خود که درمورد اثربخشی برنامه 2016) 1همچنین دی ماسی و سانتی

گیری بود نشان دادند که این فلسفه برای کودکان بر تفکر آزادمنشانه و استقالل در تصمیم

ه به تفکر بپردازند و در شرایط تواند دانش آموزان را توانمند سازد تا بتوانند آزادانبرنامه می

گیری نمایند. در راستای نتایج این پژوهش جعفری سخت و دشوار با جرأت بیشتری تصمیم

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که اجرای برنامه فلسفه برای کودکان 1394و همکاران )

طفی بر بعد شناختی )پرسشگری، استدالل کردن، خالقیت و تفکر انتقادی( و بعد عا

نفس، ابراز وجود( و جویی، اعتمادبهها و حس مشارکتمندی به شرکت در بحث)عالقه

مندی در بیان نظرات خود و دفاع از آن در دانش آموزان دبستانی تأثیر همچنین جرأت

( با هدف تعیین تأثیر 1397مثبت داشته است. در پژوهش دیگری که بنیسی و همکاران )

های اجتماعی دانش آموزان دوره اول بر تحمل ابهام و مهارت آموزش فلسفه برای کودکان

های آنان حاکی از آن بود که اعمال روش آموزش فبک متوسطه انجام دادند، نتایج پژوهش

که نحویهای اجتماعی دانش آموزان شده بهموجب بهبود تحمل ابهام و مهارت

رای روابط میان فردی بهتری نسبت اند داآموزانی که در این دوره آموزشی قرار گرفتهدانش

که بهبود باشند. با توجه به ایناند میبا افرادی که در این دوره آموزشی شرکت نکرده

مهارت جرأت ورزی بر کاهش متغیرهای استرس، اضطراب، ترس، احساس تنهایی و 

، مهر اندیش و 1389، رنجبر کهن و سجادی نژاد،1388افسردگی )احدی،

نفس و خودکارآمدی )برنا و نفس، عزتو افزایش متغیرهای اعتمادبه(، 1398همکاران،

( تأثیر مستقیم دارد، استفاده از راهکار آموزشی مفیدی که 2،2010، ولمان1389سواری،

رسد. با توجه به نتایج این موجب بهبود مهارت جرأت ورزی شود بسیار ضروری به نظر می

تواند از برنامه آموزش فلسفه برای شور میهای مشابه، نظام آموزشی کپژوهش و پژوهش

عنوان راهکاری مفید جهت افزایش مهارت جرأت ورزی در دانش آموزان استفاده کودکان به

 نماید.

دهد، ازنظر مربیان، بین دانش عالوه بر این، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

وابط بین فردی قبل از آموزان گروه آزمایش و کنترل در میزان برخورداری از مهارت ر

پایه چهارم، پنجم اجرای برنامه فبک تفاوت معناداری وجود نداشته است؛ اما مربیان هر سه

و ششم ابتدایی اذعان داشتند که میزان مهارت روابط بین فردی دانش آموزان پس از 

که در آموزانی که دانشنحوییافته است. بهتوجهی افزایشاجرای این برنامه به شکل قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Di Masi, & Santi 

2. Velleman 
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این برنامه شرکت کرده بودند در پایان آموزش اغلب پیوند و دوستی عمیقی بین خود و 

کردند که این مهم موجب از بین رفتن یا به حداقل رسیدن احساس دیگران احساس می

ناتوانی و از خودبیگانگی در آنان شده بود، زیرا بسیاری از دانش آموزان قبل از شروع دوره 

گویی و شرکت در دانستند از پاسخکه جواب بسیاری از سؤاالت معلم را میآموزشی با این

دیدند بعد از پایان کردند وتوان ابراز وجود و استقالل رأی را در خود نمیها امتناع میبحث

های کالسی از خود ها و چالشجویی و شرکت در بحثجلسات حس بهتری برای مشارکت

برای دفاع از نظرات خود برخی از دوستانشان را متقاعد و  نشان دادند و به نسبت توانستند

(، کوتا 1383های قائدی )با خود همراه سازند. نتایج این پژوهش با بخشی از پژوهش

(، ویلیامز 1394(، بدری و واحدی )1390(، صدری زاده )1389به نقل از ناجی، 2002

وه کنترل و کواه تحت ( همسو است. تحقیقی آزمایشی با گر2003(، تاپینگ )1993)

عنوان تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان فردی 

( انجام شد. نتایج 1397دانش آموزان دختر مقطع متوسطه توسط فتحی و همکاران )

آموزانی که آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی دریافت پژوهش نشان داد که دانش

که نحویاند بهروابط میان فردی بهتری نسبت به دیگر دانش آموزان شده اند دارایکرده

درصد از تغییرات در روابط میان فردی در اثر آموزش  23نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 

توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه فلسفه به روش پژوهش مشارکتی بوده است. لذا می

دی دانش آموزان راهکار مناسبی است. اجرای برنامه های میان فرفبک برای بهبود مهارت

های ارتباطی دانش آموزان طور چشمگیر منجر به افزایش مهارتفلسفه برای کودکان به

اند اجرای برنامه فبک به شکل بالقوه موجب شده است تا جایی که مربیان بیان داشته

ان شده است. عالوه بر آن های دانش آموزمندی در مباحثهافزایش ارتباط کالمی و جرأت

اجرای برنامه فبک موجب پیشرفت کودکان در حوزه رفتارهای مبتنی بر اخالق در 

های جمعی اجتماعی شده و بر روابط اجتماعی و عاطفی دانش آموزان نیز تأثیر محیط

( در پژوهشی تحت عنوان فلسفه و 2016(. ورلی )12011مثبت داشته است )گرگوری

های استدالل، تواند در جهت پرورش توانایییجه رسید که برنامه فبک میکودکان به این نت

های میان خالقیت، پرورش انواع تفکر، رشد درک اخالقی، پرورش شهروندی و رشد مهارت

فردی و برون فردی )اجتماعی( اثر مطلوب داشته باشد. روابط میان فردی فرایندی است که 

های کالمی و غیرکالمی به یک ش را از طریق پیامدر آن افراد احساسات و اطالعات خوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gregory 
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دهد. این توانمندی سبب بهبود رابطه صمیمی با دیگر دوستان، ارتقای فرد دیگر انتقال می

گردد. الزم به سالمت روانی، حل مشکالت، قطع روابط ناسالم و رفع تضادها و تعارضات می

کند و طور مداوم تغییر مییام بهذکر است در این گونه روابط نقش گیرنده و فرستنده پ

باشد که روابط میان فردی یک تعامل گزینشی و نظامند منحصر به فرد و رو به پیشرفت می

(. 1385گردد )کربالیی اسماعیلی و همکاران،سبب خلق معانی مشترک میان افراد می

رزی و نتایج این پژوهش حاکی از اثربخش بودن برنامه فلسفه برای کودکان بر جرأت و

توان از روش آموزش فلسفه برای بهبود روابط میان فردی دانش آموزان ابتدایی بود. لذا می

حال آید و درعینحساب میکودکان که در نظام آموزشی کشورمان رویکرد جدیدی به

باشد متحوالنه و در راستای تحوالت جدید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور می

شیدن به رشد روابط میان فردی دانش آموزان و افزایش جرأت ورزی منظور بهبود بخبه

عنوان راهکار مفیدی در نظام آنان در کالس درس بهره برد و این روش آموزش را به

اکنون نظام آموزشی برای آموزش فلسفه به آموزشی کشور قلمداد کرد، هرچند که هم

ازپیش رود که بیشانتظار مییادگیرندگان خود تا حدی مقاومت نشان داده است اما 

آموزش فلسفه برای کودکان در دستور کار نظام آموزشی قرار گیرد. با توجه به گسترش 

های متفاوتی در مورد نقش روزافزون ساختارهای اجتماعی، دانشمندان معتقد به دیدگاه

 سازی متناسبانسان هستند، اما آنچه موجب توافق همگان است ضرورت تربیت و آماده

افراد با دنیای پیچیده کنونی است، بدون تردید تربیت صحیحی که بتواند فرد را برای 

مواجه با دنیای گسترده و پیچیده امروزی آماده کند باید به متغیرهایی از قبیل: پرورش 

های اجتماعی، افزایش قدرت استدالل و قضاوت، رشد تفکر خالق و انتقادی، بهبود مهارت

که رتقاء جرأت ورزی در افراد توجه اساسی داشته باشد. با توجه به اینروحیه پرسشگری و ا

های طراحان برنامه فلسفه برای کودکان این برنامه را باهدف رشد انواع تفکر و بهبود مهارت

های مذکور شده در این زمینه بهبود مهارتهای انجاماند و پژوهششخصیتی طراحی کرده

(. همچنین این تحقیق 2001اند )فیشر،ورد تأیید قرار دادهرا توسط اجرای این برنامه م

اثربخشی برنامه فوق را بر جرأت ورزی و روابط بین فردی مثبت ارزیابی کرده است لذا 

شود اجرای برنامه فبک در مدارس موردتوجه قرار گیرد تا از همان ابتدا به پیشنهاد می

دانش آموزان پرداخته شود. پیشنهاد دیگر های گوناگون در پرورش انواع تفکر و رشد مهارت

این پژوهش این است که آموزگاران و والدین محترم سعی در تشویق دانش آموزان به تفکر 

و بحث داشته باشند تا آنان بتوانند نقش محوری را موارد درسی و محیط اجتماعی خود ایفا 

خشی مربیان و والدین از منظور آگاهی بکنند بهنمایند. همچنین پژوهشگران پیشنهاد می
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چگونگی اجرای این برنامه و طراحی بستری مناسب جهت رشد تفکر و تعقل دانش آموزان 

های آموزشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان طراحی و اجرا گردد. این پژوهش نیز کارگاه

افت در  توان بههایی مواجه بود که ازجمله آن میهای دیگر با محدودیتمانند تمام پژوهش

نمونه، عدم کنترل دقیق متغیرهای مزاحم ازجمله مسائل خانوادگی، دانش آموزان و 

 گیری اشاره کرد.های مربوط به صحت و دقت کافی ابزار اندازهمحدودیت
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 منابع

(. انتشارات: شهر 1389ترجمه آرزو نیر احمدی ) من یعنی چه؟(. 2010اسکار برنه فیه )

 تاش

ای فلسفه برای کودک اجرای چندرسانه(. 1394، و کرمی، آزاد اهلل. )اسماعیلی زاده، تیمور
(P4Cو بررسی تأثیر آن بر خردورزی دانش آموزان ابتدایی )ی تفکر و . دو فصلنامه

 .21-1، 2کودک، 

رفتاری  -شناختیهای اجتماعی به روش(. اثربخشی آموزش مهارت1389اسماعیلی، مریم )
اعتیاد  جرأت ورزی دختران دارای والد معتاد.نفس و گروهی در افزایش عزت

 (.16) 4پژوهشی سوءمصرف مواد. شماره 

 . انتشارات: آفرینگان1392، ترجمه رضی هیرمندی،یک اتفاق تازه(. 2009آنتونی بروان )

بستگی های دلنفس با سبکرابطه احساس تنهایی و عزت(. 1388بتول، احدی )
 .1. شماره 5شناختی. دوره . فصلنامه مطالعات رواندانشجویان

تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر (. 1394بدری گرگری، رحیم، واحدی، زهرا )
. تفکر و کودک )پژوهشگاه علوم انسانی و رشد هوش اخالقی دانش آموزان دختر

 1-18مطالعات فرهنگی(.

فس، احساس تنهایی نارتباط ساده و چندگانه عزت(. 1389برنا، محمدرضا و سواری، کریم )
 .17. شماره 5شناسی. دوره های نو در روان. یافتهو ابراز وجود با کمرویی

های آموزش قاطعانه دانش آموزان دختر دبیرستانی مقایسه روش (.1386بهرامی، محمد )
نامه کارشناسی . پایانبدون ادعا توسط مشاوره شخصی و گروهی در شهر اصفهان

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.ده روانشناسی، دانشکارشد روان

تأثیر آموزش فلسفه (. 1397بنیسی، پریناز، شمس اسفندآباد، حسن و امامی پور، سوزان )
شناسی اجتماعی. سال . مجله روانهای اجتماعیبه کودک بر تحمل ابهام و مهارت

 45-55. صفحات 5سیزدهم. شماره 

. انتشارات: کانون 1389، ترجمه نشرین وکیلی،نصفه مسافرخانه ماه (.2008پل فلیش من )

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 . انتشارات: شهر تاش1395، ترجمه دامون رجایی،ای همچین( 2014پیتر رینولدر )

بررسی تأثیرات آموزش فلسفه به کودکان در رشد  (.1394جعفری، زهره و دیگران )
، ص 7العات برنامه درسی ایران، ش . انجمن مطهای اخالقی دانش آموزانمنش

37-60 
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های برقراری روابط اجتماعی دانش ای مهارت(. بررسی مقایسه1381جمشیدی، علی )
در سال ساله شهر تهران.  12-8های ویژه در یادگیری و عادی آموزان با نارسایی

شناسی گرایش کودکان جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روان 80-81تحصیلی 

 . دانشگاه عالمه طباطبایی.استثنایی

های فکری فیلیپ تأثیر داستان( 1395رستمی، کاوه؛ فیاض، ایراندخت؛ و قاسمی، امید. )
شناسی تربیتی، شماره . روانکم بر رشد خالقیت کودکان دوره آمادگی شهر تهران

41 
تأثیر آموزش ابراز وجود بر (. 1389رنجبر کهن، زهره و سجادی نژاد، مرضیه سادات )

. مجله علمی دانشگاه نفس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیعزت

 هلوم پزشکی بیرجند.

 (. انتشارات: آروین1377، رضی هیرمندی )درخت بخشنده (.2012شل سیلور استاین )

های زندگی در ادبیات داستانی های مهارتبررسی آموزش(. 1390صدری زاده، نگین )
های خارجی، پژوهشگاه ناسی ارشد دانشکده ادبیات و زباننامه کارش. پایانکودک

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ارائه (. 1397رضا، حیدری، محمدحسین، مهرابی، حسینعلی )عابدی، منیژه، نوروزی، علی
های . فصلنامه نوآوریمدل مفهومی ارتباط فلسفه برای کودکان باهوش هیجانی

 .. سال هفدهم65آموزشی. شماره 

تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان به (. 1397فتحی، لیال، قدسی، احقر و نادری، عزت اهلل )
. فصلنامه تعلیم و تربیت. روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان فردی دانش آموزان

 .140شماره 

، بررسی مبانی نظری، تهران: انتشارات آموزش فلسفه به کودکان (.1383قائدی، یحیی )

 دواوین.

های اجتماعی دانش تأثیر برنامه فلسفه به کودکان بر مهارت (.1394دیان، مسلم )قبا
 30های تربیتی. شماره . پژوهشآموزان پایه پنجم ابتدایی

های مطالعه تأثیر تفحص گروهی بر رشد مؤلفه(. 1388قهامی، ریحانه، عزتی، محسن )
 شهر اصفهان. 5احیه های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی نمهارت

فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزش. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 88. تابستان 4مرودشت. سال دوم شماره 
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