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  مسئله حل بر همدلی و  اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان
 ان پنجم ابتداییآموزدانشاجتماعی 

 3، فاطمه السادات فاطمی 2، زهرا نفر1مراد ابولقاسم عیسی 

 15/08/98تاریخ پذیرش:  15/05/98تاریخ وصول: 

 چکیده
زمینه آموزش و فلسفه مورد توجه  های اخیر، فلسفه و کودک تحت عنوان فلسفه برای کودکان در  در دهه  

قرار گرفته است. با توجه به اهمیت آموزش برای کودکان در فلسفه معاصر، این مطالعه به بررسی اهمیت 
تدریس فلسفه برای کودکان پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر برنامه آموزشی »فلسفه برای 

آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی عی در دانشاجتما  مسئلهحل ( بر همدلی و  P4Cکودکان« )
تهران بودند. با   آبادحسنآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان  انجام شد و جامعه آماری آن کلیه دانش

طور تصادفی در دو  آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی انتخاب و بهنفر از دانش  30استفاده از روش در دسترس،  
شدند. در ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه تجدیدنظر شده همدلی   قرارگرفتهنفری آزمایش و کنترل    15گروه  

اجتماعی دزوریال پاسخ دادند. در مرحله بعد گروه آزمایش، تحت آموزش فلسفه برای   مسئلهحلدیویس و  
ن جلسات آموزشی، جلسه( و به گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نشد. پس از پایا  5کودکان قرار گرفتند )

ها از روش تحلیل وتحلیل دادهکننده قرار گرفت. برای تجزیهها در اختیار هر دو گروه شرکتدوباره پرسشنامه
به ارتقا همدلی و مهارت کلی    تواندکوواریانس استفاده شد. در پایان مشخص شد که اجرای این برنامه می 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است (.  >05/0P)بگذارد  اجتماعی دانش آموزان تأثیر معناداری    مسئلهحل 
کلی   مهارت  و  همدلی  بهبود  به  منجر  کودکان«  برای  »فلسفه  آموزشی  برنامه  در  مشارکت   مسئلهحلکه 

 شود.اجتماعی می 
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 مقدمه
است،  دوران    ،کودکی مهمی  است    فراگرفته  آنچهرد    ای  رشیپذ  یبرا  کودک  رایزبسیار 

  ی با موانع و مشکالت یکودکان در زندگ  ،در این دوران است. اری و استعداد بس تی قابل  یدارا
م برایروبرو  و  مهارت    ازجملهمختلف    یها مهارت  یری ادگ یبه    هاآناز  عبور    یشوند 

 دارند. ازی ن 1مسئله حل
  کی  ی برا  یمناسب  حلراهوشد  کیآن فرد م  وسیله بهاست که    یشناخت  یندیفرآ  مسئله حل
فرد    مسئله حلذهن است؛ در مهارت    ی عال  هایتواناییاز    ی کی   مسئلهحل،  کند  دای مشکل پ

را کشف و با توجه به    هاآن  ن ی گذشته و مسئله، رابطه ب   یهاتجربه  ن ی روابط ب  یبا برقرار  دیبا
است که   یری گ می ، عمل تصممسئلهحل دیگرعبارتیبه، مناسب را اتخاذ کند یهاحلراهآن، 

شناسا و  شناخت  تصم  ی ت یوضع  ییشامل  آن  در  که  اطالعات،    یآورجمع  ،یر ی گ می است 
ارز  وتحلیلتجزیه  ،یبررس م  تیوضع  یاب یو  انجام  پیموجود  آن    ی امدهای شود،  در  رفتار 
شخص    جه یشود و درنت یم  ی ابیتوسط فرد ارز ی تماعاج  ط ی و گرفتن بازخورد از مح  تی وضع
در   یو  یزندگ  یرا برا  یمثبت و مؤثرتر  جینتا  تواندمیکه    ییهامی کردن تصم   ن یگزیبا جا

زاده، اهلل کرمی و موسوی،  )اسماعیل  کندمیتر  مناسب  یمی داشته باشد، اقدام به اتخاذ تصم  یپ
برای  هایی حلفعاالنه راه طوربهاجتماعی قوی دارند  مسئلهحلکودکانی که مهارت   (.1397

. همچنین موجب  ( 2013،  2)یانگ و مونکنند  مشکل و سازگاری مناسب با موقعیت پیدا می
راهمی و  کنند  شناسایی  را  مشکالت  تا  هیجانی،  حلشود  شناختی،  فرآیندهای  طبق  هایی 

، شوندمیکه در زندگی روزمره با آن مواجه  مختلف    هایموقعیترفتاری برای مواجهه با  
کودکانی که دارای مشکالت    رو ازاین .  (2011،  3زوریال، مایدو اولیور و گاالردو پیدا کنند )د 

راهسازگاری اخت حلاند،  در  اجتماعی  مسائل  برای  محدودی  به  های  نسبت  و  دارند  یار 
بی اطرافیان  بر  رفتاری خود  هستندپیامدهای  ها  پژوهش .  (1395  ،زادهماهو    یتیهدا)تفاوت 

در برخورد با مشکالت    ،برخوردارند  ینیی پا  مسئلهحل  یهاکه از مهارت  یاند افرادنشان داده
  ، ختهی برانگ   یبا موانع، ممکن است با بروز رفتارها  ییارویرو  محضبهبا شکست مواجه شده و  

به آن واکنش   ناکام  و  دهندنشاننسبت  پرخاشگر شوند    ی احساس  از    زی پره   یبرا  ایکنند، 
  تواند میکه    یندی ؛ فرادداشته باشن نو یا همدلی با دیگران    شوند  گیر گوشهساز  مشکل  ت ی عموق

 
1  . Problem solving 

2  . Yang & Moon 

3  . D’Zurilla., Maydeu-Olivares, & Gallardo-Pujol. 
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  ازجمله   مسئلهحل  یی توانا  روازاین داشته باشد؛    یفرد در پ   یرا برا  افتهیسازش نا  یبروز رفتارها
و همکاران،    زادهاسماعیل)  مشکالت است  گونهاین با    ییارویها در رومهارت  ن یتریاساس

از مهارت    گرانیدارند در مواجهه با د  ینیی پا  یاجتماع   مسئلهحل  ییکه توانا  ی کودکان  (.1397
همدل  ی ترن ییپا  1همدلی آس  ی مهم  ییتوانا  ، یبرخوردارند.  از  که  د  ب ی است    گران یبه 

را در    یاست که انسجام گروه   یاجتماع   ی رفتارها  زانندهی برانگ   یروی و ن   کندمی  ی ری جلوگ
و    دارد  یپ لیبرمن  عاطف  کی  عنوانبه و    (2015،  2زاکی)مورلی،  درک    یناش  یپاسخ  از 

  ی تجربه ییعبارت است از توانا ی، همدلدرواقع  شود،یم  فیتعر گرانید  عاطفی   یها حالت
که    انددادهشواهد نشان    است،  ژهیو  ت ی موقع  کیدر پاسخ به    گریاحساسات مشابه شخص د

  یهمدل  درواقع،  دهدمی  ش ی را افزا  یرفتار پرخاشگرانه را کاهش داده و رفتار اجتماع   ،یهمدل
  گران یو عواطف د  ازهای ن   صیتشخ  یدر خانواده و جامعه است و برا  رشیپذ  طیاز شرا  یکی

  هستند،  یکه قادر به همدل  ی است. افراد  یو عواطف خود شخص ضرور  ازهای ن   ن ی و همچن
  نی حل کنند. ا  ترسادهرابطه    کیو مسائل را در    ری اطراف خود را تفس  عیوقا  توانندمیبهتر  

  و  یونی دار  یعابد)  کندمی  لی را تسه  یاجتماع  طیدر مح  هاآن  رشیدر افراد، پذ  هاویژگی
  یبرا ییبنا ریز یکه همدل  اندکردهاظهار  یرشد همدل یزمینهدر  هاپژوهش .  (1392 ،بشاش

 مثبت است. ی رشد و پرورش اجتماع
خصوص  یتعداد   دربرگیرنده  یهمدل  سازه برا  اتی از  و    شناختیروانسالمت    یالزم 

و    وری اول   و،ی آمبروس  ی،و ضرورت همدل  تی درباره اهم  ن ی در کودکان است. همچن  یاجتماع 
همدل2009)  3بسچ که  معتقدند  کودک   صرفاً  ی(  دوره  اهم  یدر  در    تی حائز  بلکه  نبوده، 

تأث   زی ن   یسالرگبز وعت یشر  ،یجان خان) است  دار برخور  یمهم   رات ی از  در .  (1392  ،نی ام  ی 
همدل  است  شدهمشخص  شدهانجامهای  پژوهش  رفتارها  کودکاندرک    یبرا  یکه    ی از 
)پسینگهام  است    یضرور  شانیتحول اخالق   یو برا  یاجتماع   یرفتارها  می تنظ   یبرا  ی،اجتماع 

اهم   تنوع  (.2012،  4و ویس  تا    ،یهمدل  راتی تأث   ت ی و  داشته  آن  بر  را  مختلف  پژوهشگران 
روند   ی. بررسندیآن در کودکان اقدام نما  ایجاد و افزایش   ندیو فرا  همدلی  ینسبت به بررس

کودکان    یهمدل  افزایش  شناسانهیزم  تواندمیدر    افزایش در    یاحتمال  یکمبودها  ییساز 

 
1  . empathy 

2  . Morelli, Lieberman & Zaki 

3  . Ambrosui, Oliver & Besche 

 .4 Passingham & Wise 
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راستا    نیدر ا،  در کودکان شود  همدلی  یالزم جهت ارتقا  یهابرنامه  سازیآمادهو    یهمدل
  تر بزرگکودکان    دیگرعبارتبه.  ابدییم  ر یی سن تغ   ا افزایش ب  ی است که همدل  شده مشخص

  نیعالوه بر ا  ابند،ییدست م  یاز همدل  یبه سطوح باالتر  ترکوچکبا کودکان    سهیدر مقا
نشا تحقیقات  است   ننتایج  سطو  داده  از  پسران  به  نسبت  دختران  همدل  یباالتر  حکه    یاز 

در    یتحول همدل  ندیفرابا توجه به نتایج تحقیقات،  .  ( 1395  ، محمدی و امیری)  برخوردارند
به سطوح    ن یریاز کودکان نسبت به سا  یافتد و برخیاتفاق نم  کسانی  صورتبههمه کودکان  

  ،یاسد  یبن )و برخی دیگر نیز سطح پایینی از همدلی را دارند  یابندمیدست    یاز همدل  یباالتر
که هدف آن توجه    ی مناسب آموزش  ار ی بس  اهبردهای ر  .(1394  ،یاسد  ی بن   ی ودی مف  ،یبرجعل

  یفلسفه براآموزش  ، برنامه  باشدمی  یو همدل  مسئلهحلمهارت    ازجملهکودکان    یازهای به ن
  ران ی فراگ  ی و اجتماع  ی کودکان بر نقش مشارکت   رایبرنامه آموزش فلسفه ب.  است  1کودکان 

به    هدر تالش است تا با آموزش فلسف  کودکان  ه دارد. آموزش فلسفه ب  تأکیدعلم    دی در تول
را به قلمرو معنایابی و معناسازی وارد نماید و از این راه، زیربنای پرورش    هاآنآموزان  دانش 

 ایبرنامه(  1997)  2لیپمن.  (1393  ،دالور  و  دیئقا  ،شفیع آبادی ،رضایی)  تفکر را فراهم آورد
با    ،یداستان کوتاه فلسف   یشامل تعداد برا  یراهنما   هایدفترچههمراه  استفاده همه    یمعلم 

فاقد    انش یبود را فراهم نمود. لیپمن متوجه شد دانشجو  سالبزرگسال تا    3کودکان از سن  
بود که    ن ی ا  یو  ن مسئله ذه  روازاین نقادانه هستند.    یافکار خود و قدرت داور  انی ب   ییتوانا
  سالگی 18و عالقه هستند اما در سن    تیخالق ،یکودکان سرشار از کنجکاو  که درحالیچرا  

.  شوندمی  مسئله حلو فاقد مهارت در    یری ادگ ی  یبرا  حوصلهبی،  منفعل، فاقد پرسش   هاآن
  ی کودک  ن یاز سن   یست یاست و با  رید  یدوره دانشگاه   ن یمسئله، سن   ن یحل ا  یبرا  ،یو  ازنظر

  شکل یک  عنوانبهکودکان،    یلیپمن فلسفه برا  ازنظرشود.    دهآموزش دا  یتفکر و پرسشگر
با    یبرنامه تفکر و پرسشگر  یاساس، داستان برا  نیسطح باال است. بر ا  یاز تفکر و پرسشگر

کودکان   یبرا  و همدلی  مسئلهحلی و  زبان  یهاهدف رشد و توسعه استدالل و رشد مهارت
 .(1396 ،ینوشادو مطلق  ی کمال)قرار گرفت  مورداستفاده یی و ابتدا هیاول نی در سن

( فلسفه    (2016لیپمن  آموزش  از  هدف  که  است    هایمهارتتقویت    کودکان،معتقد 
تفکر و استدالل در آنان است و نباید فکر کرد که هدف آن آموزش افکار، آرای پیچیده  

 
1  . philosophy for children 

2   . Lipman. 
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فلسفه برای کودکان، دارای    هایبرنامهفیلسوفان بزرگی مانند افالطون، ارسطو و کانت است.  
کرد فرایندی، رویکرد محتوایی، رویکرد مبتنی  روی که شامل    باشدچهار رویکرد مختلف می

وابستگی   فرهنگ  بر  متون که  فرهنگی  زمینه  بر  مبتنی  و رویکرد  ادبیات  و  فلسفه  پیوند  بر 
 . از فرهنگ بومی تأکید دارد  هاییداستانو بازنویسی    محتوای داستان فلسفی و طرح، انتخاب

  ن ییتب   ن یکودکان را چن   یبرنامه آموزش فلسفه برا  یری کارگ به( ضرورت  1988)  جانس 
مردم به    یوابستگ  نهدمیبه عصر اطالعات قدم    یکه جهان از عصر صنعت  طورهمان:  کندمی

وابستگ  یهامهارت امور واقع کمتر شده و در عوض  به  تواناآن  ی ناظر  مهارت و  به    ییها 
اطال   دهی سازمان پردازش  اشودمی  شتری ب  عاتو  عال  هایمهارت  ن ی .  به سطوح   تریمربوط 

از آن    ش یما در عصر اطالعات ب  ازی ن  ن ی بنابرا  ؛در مدارس آموزش داده شوند  ی ست یتفکر، با
  نیذکر شده است که ا  یهااطالعات و مهارت  تناسببهکه به حجم اطالعات باشد مربوط  

ذهن مهارت داشتن  مستلزم   طی(  1991)  پمن ی ل  .(1394زاده،  حسن )صباغ  است  یفلسف   یها 
 و  رشد  روی  بر  معناداری  تأثیرات  فلسفه  آموزش  برنامه  است  شده  متوجه  متعدد  تحقیقات

 حاضر  حال  در   .دارد  کودکان  صحیح   قضاوت   و  استدالل  قوه   تفکر،   های مهارت  پرورش
  جامعه   یک  در   خوب  شهروند  یک  به   بلکه  ندارند  نیاز  خوب  دانشمند  یک  به   صرفاً  جوامع

  توان می  را   شهروندانی  کودکان  برای  فلسفه  آموزش   برنامه  با.  دارند  نیاز   هم  دموکراتیک 
  طریق  از   مهم   این   و   است  قضاوت  و  تعقل   مستلزم  ها این   و  هستند  خالق   و   نقاد   که   داد  پرورش
  منزله به  ،یبرنامه آموزش   ن یا  (.1395  نظری،عابدینی)  شد  خواهد  پذیرامکان  فلسفه   آموزش

برنامه،    ن ی آن را انجام دهد. ا  تواندمی  یاست که هر فرد  قیتحق  ی برا  یروش  ،یفکر  یتی فعال
باشد،    ها آنحل مسائل    ای  لسوفانی ف  ر ی به غ  ی مطرح کردن موضوعات فلسف   یدر پ  نکه یا  ی جابه

مسائل خود را    یفکر  یکارهاآموزان با  دانش   هاآناست که در    ییهافرصت  جاد یبه دنبال ا
کودک   رایعام آن، ب  یکودکان، آموزش فلسفه، به معنا  یفلسفه برا  کردیحل کنند. در رو

و انتقاد    کندوکاو روش کودکان را با فکر کردن، پرسش و پاسخ،    ن ی بلکه ا  ست، ی هدف ن
روح   کندمیآشنا   در ضمن  همدلیریپذتی مسئول  ه ی و  و  در    ی  م  هاآنرا  وجود    آورد یبه 

برا  .(1397  ،انیقباد) پژوهش  ایجاد  باهدفکودکان    یفلسفه    ل ی تسه  منظور به  یاجتماع 
و   استدالل یابیساخت و ارز ده،ی ابراز عق  ،یپرسشگر قیاز طر و تفکر مسئلهحل یهامهارت

برا از  راه  یجستجو  فلسف   طریقحل  با    ی مسائل  معنا  مل،  أت  ،یریبر خطاپذ  تأکیدو ساخت 
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 شدهساده  می کودکان آموزش مفاه   یهدف فلسفه برا  ن ی همچن(.  2011،  1)بلیزبی   است  یهمدل
  و  انیمحمد)کردن است  ، سازگاری و تفکربلکه هدف آن پرسش  ست،ی ن  یفلسف  کی کالس 
  کیتوانند خودشان و جهان را در  ی، مانددیدهفلسفه  آموزش  که    ی کودکان  .(1397  ،یفرقدان
کنند که ممکن است   افتی در گرانیرا از د  ییهادهیتوانند ایم هاآن. نندیجدید بب  اندازچشم

یفلسفه،    ن یبنابرا،  باشد  رممکن ی به ذهنشان غ   هاآنخطور   نظریه  هادهیا  یری ادگفقط    های و 
  ن، ی ب  ن ی در ا منتقل کند. دیداریرا به تجارب  ذهنی  میمفاه  دیبا هرکسی که بل ست، ی ن  یفلسف 
هدا  دیبا  انمعلم به  کالسدانش   وگوگفتو    یفلسف   هایبحث  تیقادر  در   دن باش   آموزان 

 (. 2005، 2)فیشر
برا  یثربخشا   نهیزم  در  یمتعدد  یهاپژوهش  فلسفه  پذ  یبرنامه  صورت    رفتهیکودکان 

راستا    است. این  )اهلل  ،زادهاسماعیلدر  موسوی  و  اثربخشی  1397کرمی  پژوهش  در   )
آموزان پایه ششم ابتدایی به این  دانش   مسئلهحل( بر P4Cفلسفه برای کودک ) ای چندرسانه

اجرای   که  رسیدند  بر    ایچندرسانهنتیجه  کودک  برای  مؤلفه  مسئلهحلفلسفه  آن  و  های 
به   مسائل)اعتماد  گرایشحل  دانش -،  بین  در  شخصی(  کنترل  و  ابتدایی  اجتناب  آموزان 

( در پژوهشی با عنوان یادگیری تفکر آزادمنشانه  2016)  3اثرگذار است. دی ماسی و سانتی
)دموکراتیک( با استفاده از آموزش فلسفه برای کودکان به این نتیجه رسیدند که با استفاده  

آموزان قادر به اندیشیدن به سبک آزادمنشانه در فرایند  از آموزش فلسفه برای کودکان دانش 
توانند تفکر پیچیده در خود را بهبود  گیری هستند و از طریق آموزش برای آنان میتصمیم

برنامه درسی فلسفه برای کودکان    تأثیربررسی    ی با عنوان( در پژوهش2016)  4بخشید. موریس
آل فیلسوف، انجام گرفت به این نتیجه رسید که آموزش  گیری کودک ایدهکلبر روی ش 

و همدلی در کودکان مؤثر باشد و همچنین    گیری تفکردر شکل  تواندمیفلسفه برای کودک  
بسیار مؤثر   تواندمیهای خود  این برنامه آموزشی در کمک به مربیان کودکان در آموزش

آموزشی  باشد. با کو  برنامه  مقطع  فلسفی  در  امکان شکل  دبستاندکان  و  که  شناختی  دهی 
با توجه به   .بگیردزیادی قرار  موردتوجه  تواندمیدر کودکان بیشتر است،  و رفتاری هیجانی

سهم بسزایی در رشد و بالندگی کودکان داشته    تواندمیپیشینه نتایج، آموزش فلسفه کودک  

 
1  . Bleazby 

2  . Fisher 

3  . Di Masi & Santi 

4  . Murris 
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در حیطه    کودکتحقیقات بسیار کمی در زمینه آموزش فلسفه    کهن یاباشد و با عنایت به  
آموزش    است.  شدهانجام،  و همدلی  مسئله حلمهارت   اثربخشی  بررسی  به  پژوهش حاضر 

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی پرداخته  اجتماعی دانش   مسئلهحلفلسفه کودک بر همدلی و  
 است.

 روش 
این    است،  کاربردی  هایپژوهش   زمره  در  هدف   لحاظ  به   حاضر  پژوهش  در  ازآنجاکه 

آموزان پسر ابتدایی  اجتماعی دانش   مسئله حلپژوهش تأثیر برنامه آموزش فلسفه بر همدلی و  
آزمودنی تصادفی  گزینش  امکان  و  قرارگرفته  جزءموردبررسی  است؛  نداشته  وجود    ها 

  جامعه .  است  ترلکن   گروه  با  آزمونپس -آزمونپیش   طرح  با  و  آزمایشی  نیمه  هایپژوهش 
آباد  حسن   شهرستان  ابتدایی  پنجم  پایه  پسر  آموزاندانش   کلیه  شامل  حاضر،  پژوهش   آماری
  این  به  بود، در دسترس    گیرینمونه  روش .  بود  تحصیل  به  مشغول  1397  سال  در  که  تهران

 حاضر   پژوهش   با  که   ای مدرسه  تهران،  استان   های شهرستان  ابتدایی  مدارس  بین  از   که   صورت
  در  شدند،  انتخاب  کالس  دو   مدرسه  آن  پنجم  هایپایه  بین   از  و  انتخاب  داشت،  همکاری

 بعد  و شدند انتخاب تصادفی  صورتبه نفر 30 کالس دو این  آموزاندانش   بین  از بعد مرحله
  15)  ش یآزما  گروه  دو  در  تصادفی  صورتبه  آموزاندانش   ها،آن  والدین   از  اجازه  کسب  از

  هر دو  از کنترل،  و آزمایش  گروه شدن  مشخص از  پس . گرفتند قرارنفر(  15کنترل ) و( نفر
 مسئلهحل  و(  1983)  1دیویس  مارک  همدلی  هایپرسشنامه  آزمون،پیش   عنوانبه  گروه

  آزمایش  گروه  آزمون،پیش   انجام  از  بعد  و  گرفته شد(  2002)  2همکاران   و  دزوریال   اجتماعی
 گرفت.  قرار(  کودکان  فلسفی  منطقی  هایپرسش کودک )  برای  فلسفه  آموزش   معرض  در

  همدلی هایپرسشنامه  دوباره  گروه  دو   هر  آموزان دانش   از   جلسات،  پایان  در   آموزش،   از  بعد
 در.  شد  گرفته(  2002)  همکاران  و  دزوریال   اجتماعی  مسئلهحل  و(  1983)  دیویس   مارک

 . گرفت قرار تحلیل مورد شدهآوریجمع اطالعات کار، پایان
ی  این پژوهش، جهت اجرای برنامه  ی آموزش فلسفه به کودکان: درمواد و روش برنامه

از مجموعه سه به کودکان  فلسفه  »داستانآموزش  ترجمهجلدی  فیلیپ کم  فکری«  ی  های 
ها کودکان  سال استفاده شد. این داستان 12 – 8( برای کودکان 1395شهرتاش و ابراهیمی )

 
1  . Empathy Questionnaire 

2  . Social problem solving inventory 
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تشویق می تا سؤالرا  ماهیت حقیقتکنند  مانند  موضوعاتی  درباره  را  و  های خود  ، خوبی 
ها دنیای فلسفی دارد، تفکر منطقی  زیبایی، دوستی و غیره مطرح کنند. ازآنجاکه این داستان

کنند و به پرورش صفاتی که به خوب قضاوت کردن های استداللی را تقویت میو مهارت
 کند.شود، کمک میدر زندگی روزمره منجر می

فکری با مشورت با متخصصان و در نظر گرفتن    هایهای انتخابی: از کتاب داستانداستان
داستان جهت بحث در کالس انتخاب شد. این    5مفاهیم مرتبط با متغیرهای اصلی پژوهش،  

عبارت  5 از:  داستان  ایده1اند  با  پرنده  النه  داستان  می(  نظر  به  چگونه  دست  های  رسیم، 
اختالف دیگران،  احساسات  رعایت  موافقت.  انداختن،  دا2نظر،  ایده(  با  گابریل  های  ستان 

ی زیر ستارگان  ( شب 3ها، افراد خوب و هنر خوب. نفس، قواعد و مالکنفس، اعتمادبهعزت
های احساسات  ( لیندا و کالرا ایده4های دوستی، از دست دادن، تنها بودن و ترسیدن.  ایده

ترجمه (؛  1993)  کم  پی لی فهای اعتراض، تعارض حقوق )( اکوسیسترز ایده5میان دوستان.  
 .(1395ی، می شهرتاش و ابراه 

 1983  سال  در  دیویس   مارک  توسط  همدلی  پرسشنامه  دیویس:  همدلی  پرسشنامه
  افراد   در  را  همدلی   میزان  و   است  شدهتشکیل  سؤال  21  از  پرسشنامه  این .  است  شدهساخته

  دغدغه   مؤلفه  سه  داری  دیویس   همدلی  پرسشنامه.  دهدمی  قرار  ارزیابی  و  موردبررسی
  طیف  اساس  بر  پرسشنامه  این   گذارینمره.  است  شخصی  آشفتگی  گرایی،  دیدگاه  همدالنه،

 به  برای.  است  شده  امتیازبندی  مخالف  کاماًل  تا  موافق  کاماًل  از  و  بوده  ایدرجه  5  لیکرت
  محاسبه   باهم  سؤاالت  تکتک  امتیازات  مجموع  پرسشنامه،  کلی  امتیاز  آوردن  دست

.  برعکس   و  بود  خواهد  دهندهپاسخ  فرد  در  بیشتر  همدلی  دهندهنشان  باالتر،  امتیازات.  شوندمی
  بود،  خواهد  ضعیف  همدلی میزان  دهندهنشان   نماید  کسب  21-42  بین   نمره  آزمودنی  چنانچه

  نشان  را  باال  همدلی  میزان  ،63  از   باالتر  نمره  و  متوسط  همدلی  دهندهنشان  42-63  بین   نمره
 .داد خواهد

  مسئلهحل   شده  تجدیدنظر  پرسشنامه  کوتاه  فرم  :(SPSI-R)  اجتماعی  مسئلهحل  پرسشنامه
باهدف   گزارشی  خود  ابزار  یک  ،(2002  همکاران،  و  دزوریال   ؛SPSI-R)  اجتماعی

  5  و  سؤال  25  دارای  پرسشنامه  این .  باشدمی  اجتماعی  مسئلهحل  در  افراد  مهارت  گیریاندازه
  مسئله  به  منفی  گیریجهت  ،(PPO)  مسئله   به   مثبت   گیریجهت  مقیاس )  مقیاس  خرده

(NPO)،  منطقی  مسئلهحل  (RPS)،  است  اجتنابی  سبک  احتیاط، بی  /تکانشی  سبک   با   و( 
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  شیوه .  شودمی  گذارینمره   5  زیاد  خیلی   تا  1  وجههیچبه  از   لیکرت  ای درجه  5  مقیاس
مسئله    به  مثبت  گیریجهت  مقیاس   دو  که  است  صورت  این   به  پرسشنامه  این  گذارینمره 

(PPO  )منطقی  مسئلهحل  و  (RPSبه )  گرفته   نظر  در  سازنده،  مسئلهحل  مقیاس  خردهعنوان  
  سبک   شامل  که  هامقیاس  دیگر  اما  ؛شوندمی  گذارینمره   نیز  مثبت صورت  به  و  شوندمی

  هستند،(  NPOمسئله )  به  منفی  گیریجهت  و(  AS)  یسبک اجتناب  ،(ICS)  اطی احتبی  /تکانشی
منفبه  که  دهندمی  تشکیل  را  ناکارآمد  مسئلهحل  هایمقیاس  خرده   نیز(  وارونه)  یصورت 
را بر  اسی نمره هر خرده مق  باید اسی نمره کل مق  آوردنبه دست  یبرا. شوندمی گذارینمره 

در نمره   کسانی  طور به  هااسی تا همه خرده مق   کرد  م ی تقس   اسی خود خرده مق  یهاتمیتعداد آ
با  یینها نمره  باشند.  داشته  است،    دهندهنشان  المشارکت  مسئله  و سازنده  حل آسان، کارا 

پا  کهدرحالی نا  دهندهنشان  نیی نمره  بدکارکرد  ناکارآمد  قص،حل  است  یبرا  یو    ؛ مسئله 
  ، PPO  در  باال  نمرات   توسط  «خوب»  اجتماعی   مسئله حل  توانایی  ابزار   این   اساس  بر  بنابراین 

RPS  در   پایین   نمرات  و  NPO،  ICS  و  AS   مسئله حل  توانایی   کهدرحالی  شودمی  مشخص  
  AS  و  NPO،  ICS  در  باال  نمرات   و  RPS  و  PPO  در  پایین   نمرات  توسط « ضعیف»  اجتماعی
 نمره. است ضعیف اجتماعی، مسئلهحل  در شما مهارت: 50  تا 25 بین  نمره. شودمی مشخص

  مهارت:  75  از  باالتر  نمره.  است  متوسط  اجتماعی،  مسئلهحل  در  شما  مهارت:  75  تا  50  بین 
  تا  68/0 بین  پرسشنامه  این برای مجدد  آزمون  پایایی . است قوی  اجتماعی، مسئله حل در  شما
(.  2000  همکاران،   و   دزوریال )  است   شده گزارش/.  95  تا  69/0  بین  آن  آلفای  ضریب  و  91/0

  دیگر  با  همبستگی  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  نیز  پرسشنامه   این   سازه  روایی
  و   دزوریال )  است  شده  تائید  همپوش،  شناختیروان  هایسازه  و  مسئلهحل  هایمقیاس

 را  85/0  آلفای  ضریب  ،(1389)  کردی  دره  و  درتاج  مخبری،  ایران  در(.  2000  همکاران، 
  مسئله حل  پرسشنامه  برای  را  88/0  بازآزمایی  پایایی  ضریب  و  شده  سنجیده  عامل  پنج  برای

  مقیاس یکعنوان به را  SPSI روایی،  های تحلیل همه . آوردندبه دست  شده  کوتاه  اجتماعی
 (.1390 همکاران،  و مخبری عادل از نقل  بهاست ) کرده تائید  اجتماعی مسئلهحل

گیرد، کالسی که گروه نمونه از آن  با توجه به اینکه آموزش در قالب گروهی انجام می
عنوان مکان آموزش مورداستفاده قرار گرفت. به دلیل تداخل آموزش با  شده بود، بهانتخاب

دقیقه در روزهای    45آموزان، در هر هفته در زنگ فارسی به مدت  ی هفتگی دانش برنامه
آموزان در کالس به صورتی بود که رو  شد. نحوه نشستن دانش می  مختلف جلسات برگزار
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نشستند تا بتوانند صدای یکدیگر را بشنوند و همدیگر را ببینند. معلم نیز ی یکدیگر میرو  در
 گیرد. آموزان، مانند یکی از اعضا در گروه قرار میبرای تعامل کافی با همه دانش 

ی  آموزان را جهت تدوین قوانینی برای ادارهپیش از شروع کار معلم باید توافق دانش 
بحث بگیرند.  بهتر  نوبت  باید  بحث  در  شرکت  برای  افراد  شامل:  قوانین  برخی  بگیرند.  ها 

باشد. هیچموضوعاتی را که مطرح می مباحث اصلی  با  مرتبط  باید  نباید حرف  کنند  کس 
آموزان با یکدیگر، فرایند  ش پس از توافق اولیه دان   دیگران را قطع کند و مزاحمت ایجاد کند.

بند را با  نوبت یکآموزان بهصورت که دانش شود. بدین آموزش با خواندن داستان آغاز می
خوانند. پس از خواندن داستان، باید زمانی به توجه و تفکر بر آنچه  صدای بلند و رسا می

ند در رابطه با داستان  آموزان داده شود. همچنین از خود بپرسند و فکر کناند به دانش خوانده
های خود را  آموزان سؤالبرانگیز بوده است. سپس دانش ای برایشان جالب و سؤالچه نکته

آموزان سؤالی برای شروع بحث انتخاب  نظر معلم یا رأی دانش   بر اساس کنند و  مطرح می
به دنبال آن تعامل، گفتگو و فعالیت  شد. بدین ترتیب طرح بحث صورت میمی گرفت و 

های خود را در رابطه  آموزان ایدهگرفت و دانش پیرامون آن جهت تثبیت مطالب شکل می
آموزان به ارزیابی محتوای بحث  کردند. در پایان جلسه، دانش شده ابراز میبا مفاهیم مطرح

 پرداختند.و فعالیت خود در طول جلسات می
  مسئلهحلهمدلی و    جهت بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به کودکان در

آزمایش   در گروه  پیش   باهدفاجتماعی  اثرات  از آزمون  کنترل  مداخله،  نتایج  بر  آزمون 
 . شد استفادهتحلیل کوواریانس 

 نتایج
ها برحسب مرحله  های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( آزمودنیشاخص  1  در جدول

 است.  شدهدادهو عضویت گروهی نشان 

 اجتماعی مسئلهحل همدلی و  آزمون درها آزمودنی های آماریشاخص . 1  جدول

 گروه متغیر شاخص
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 همدلی 
 56/6 60/54 8/ 088 87/40 آزمایش 

 50/8 13/41 8/ 328 93/40 کنترل
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  مسئلهحل
 اجتماعی

 02/11 20/90 9/ 669 93/62 آزمایش 

 82/8 33/69 10/ 218 53/62 کنترل

در    اجتماعی  مسئلهحلو    همدلینمرات    ن ی انگ ی م  دهدمینشان    1که جدول    طورهمان
است که پس از    93/62و    87/40برابر با    بیبه ترت  ش یگروه آزما  ی آزمون براش یمرحله پ

و   60/54برابر با    بینموده است و به ترت  دای پ  ر یی تغ   ریمقاد  ن ی ا  فلسفه کودک   انجام آموزش 
پ  کنترلدر گروه    ری مقاد  نیا  ن یاست. همچن   20/90 به ترت ش یدر مرحله  با   ب ی آزمون  برابر 
  که نمرات   ای گونهبه.  است  33/69و    13/41  با  رابرب  آزمونپس   مرحله  در  و  53/62و    93/40

تفاوت    ن ی معنادار بودن ا  یبررس  یداشته است؛ که برا  ش یافزا   اجتماعی  مسئلهحلهمدلی و  
 است. شدهاستفاده انس یکووار  لی از آزمون تحل

  ن ی از ا  یکهای آن رعایت شود. ی فرضبایست پیش برای انجام تحلیل کوواریانس می
 نمونه در هر گروه کمتر بود   یوابسته از تعداد اعضا  یرهای بود که تعداد متغ  ن ی ا  هافرضپیش 
  یهاانس یوار  یتساو  یآزمون لون برا  جینتا  یبعد  فرضپیش برقرار شد.    فرضش ی پ  نیکه ا

 است.  شدهدادهنشان  2جدول خطای متغیر وابسته است که نتایج آن در 

 هابرای بررسی همگنی واریانس. نتایج آزمون لون 2جدول  
  F 𝒅𝒇𝟏 𝒅𝒇𝟐 P 

 0/ 617 28 1 0/ 256 همدلی 

 0/ 395 28 1 0/ 745 اجتماعی  مسئلهحل

نشان می لون  معنی  ازلحاظ   هایدهد که تساوی واریانس نتایج آزمون  نبود  دار  آماری 
(05/0p> پیش بنابراین  پیش   هاواریانس   تساوی  فرض(  است.  شده  بعدی  رعایت  فرض 

 است.  شدهدادهنشان  3جدول همگنی شیب رگرسیون است که نتایج آن در 
 . بررسی همگنی شیب رگرسیون متغیرهای پژوهش 3جدول  

 SS df MS F P متغیر  شاخص آماری 

اثر تعاملی  
  گروه و

 آزمون پیش

 198/0 744/1 732/173 1 732/173 همدلی 
  مسئلهحل

 اجتماعی 
350/14 1 350/14 238/0 630/0 

می  طور همان مشاهده  جدول  در  معنیکه  رگرسیون  شیب  تفاوت  و  شود  نیست  دار 
فرض همگنی شیب رگرسیون برای اجرای آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده    جه یدرنت 
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می  است لذا  است  برقرار  مفروضات کوواریانس  تمام  آزمون  بنابراین  از  کوواریانس  توان 
 استفاده کرد. 

 آزمون همدلی  . نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت پس 4جدول  
منبع  

 SS Df MS F P Eta تغییرات 

 0/ 317 0/ 001 12/ 525 512/ 515 1 512/ 515 آزمونپیش
 0/ 553 0/ 001 33/ 411 136/ 137 1 1367/ 137 گروه
    40/ 919 27 1104/ 819 خطا
     30 71714 کل

می  طور همان مشاهده  جدول  در  پیش که  نمرات  تعدیل  از  پس  همدلی  شود  آزمون 
بنابراین   ؛( =P  ،411/33F<001/0)  های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داردگروه 

توان نتیجه گرفت  می  دیگرعبارتبهشود.  فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می
 آموزان مؤثر است. که آموزش فلسفه کودک بر همدلی دانش 

 اجتماعی   مسئلهحل آزمون . نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوت پس 5جدول  
 SS df MS F P Eta منبع تغییرات 

 0/ 049 25/0 1/ 381 13/ 860 1 135/ 860 آزمونپیش
 0/ 549 00/0 32/ 903 3/ 566 1 3236/ 566 گروه
    9/ 366 27 2655/ 873 خطا
     30 196939 کل

می  طور همان مشاهده  پیش که در جدول  نمرات  تعدیل  از    مسئلهحلآزمون  شود پس 
 =P  ،903/32F<001/0)  های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارداجتماعی گروه

توان  می  دیگرعبارتبهشود.  بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می  ؛(
 آموزان مؤثر است. اجتماعی دانش  مسئلهحلنتیجه گرفت که آموزش فلسفه کودک بر 

 گیرینتیجه بحث و 
حاضر   اثربخشی    منظوربهپژوهش  و    یبرنامهتعیین  همدلی  بر  کودکان  به  فلسفه  آموزش 

در    مسئلهحل برنامه  آموزدانش اجتماعی  که  داد  نشان  نتایج  بود.  ابتدایی  پنجم  پایه  پسر  ان 
توانایی   و  همدلی  افزایش  موجب  کودکان  به  فلسفه  در    مسئلهحلآموزش  اجتماعی 

(، پروژه 2010ی تانگن و ماریلن )هایافتهبا    هایافتهان پایه پنجم شده است. این  آموزدانش 
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،  محسن زاده ،  (2016ورلی ) (،2011)  کاگا (،2016هدایتی و ماهزاده ) (،2009-2012)  1والز
بر   همسو است.  ( 1392منش و محمودی )و فرامرزی، کرمی(  1394و کشاورز )  جهان بخشی

پژوهش  هایافته  اساس این  از  حاصل  مهارت    توانمیی  رشد  در  برنامه  این  اجرای  گفت، 
بسیار مثبتی را بر جای گذاشته است و این    تأثیراجتماعی و افزایش توانایی همدلی    مسئلهحل
 است. مشاهدهقابلاجتماعی و همدلی  مسئلهحل هایمؤلفه یهمهدر  تأثیر

این   پاول )هایافتهدر تبیین  اندیشه را نخستین هدف    هایانسان( تربیت  1993،  صاحب 
تربیت   و  دارداندمیتعلیم  عقیده  او  نهایی  .  محصول  که  باید    هاینظامد    هایذهن تربیتی 

ان دارد و  آموزدانش پرسشگر باشد. پرسش نقش مهمی در فرایندهای تدریس و یادگیری  
، 2المدیا)خود را باال ببرد    سؤاالت بتواند سطح    آموز دانش مگر اینکه    دهدمییادگیری رخ ن

دالیل شکست افراد در حل مسائل خصوصاً مسائل   ترین مهمبر همین اساس، یکی از    (.2010
در   مثل    هایمهارتاجتماعی، ضعف  باال  است.    هایمهارتفکری سطح  و خالق  منطقی 

رویکرد تربیتی »فلسفه برای کودکان« که به دنبال پرورش تفکر منطقی و خالق و مراقبتی از  
ستقالل فکری که حاصل  ا  نوعیبهنوجوانان را    تواندمی،  باشدمینخست کودکی    هایسال
ی که فرد  هایموقعیتاست، مجهز سازد تا در    اندیشیژرفبا دیگران و    وشنودگفت  هاسال

و   العملعکس یا در ارتباط با دیگران قرار دارد، بهترین    شودمیمستقل وارد جامعه    طوربه
باشد )هدایتی و ماه زاده،    حلراه فلسفه برای    یبرنامهدر    موردنظرهدف    (.1395را داشته 

به   کودکان  که  است  این  متفکرتر،  های انسانکودکان  و    تربامالحظه،  پذیرترانعطافی 
منطقی    سویبه(. برنامه آموزش فلسفه به کودکان، افراد را  2007تبدیل شوند )فیشر،    ترمنطقی

سوق   به  دهدمیبودن  برنامه  این  کمک  آموزدانش .  حل   تدریجبهتا    کندمیان  برای 
 مشکالتشان تالش کنند و از فرایندهای تفکر آگاه شوند. 

فکری اعم از استدالل، داوری، تمیز میان امور ظاهراً مشابه و سر    های مهارتآموزش  
دقیق،   خودآگاه،  معقول،  شهروندانی  تربیت  در  پذیرمسئولیتآخر،  اجتماعی  و  اخالقی   ،

پیگیری    هایبرنامه کودک  برای  که  .  شودمیفلسفه  است  و    ی نقطهروشن  آموزش  آغاز 
)  هایمهارتکسب   است  درس  کالس  و  مدرسه  و زادهاسماعیلاجتماعی،  کرمی  اهلل   ،

فضای مقتدرانه کالس    شود میآموزش فلسفه برای کودکان باعث    روازاین (.  1397موسوی،  

 
1  . Wales 

2  . Almedia 
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در    هایحلقهبه   فکری  استقالل  و  دموکراسی  ترویج  برای  فلسفی  فکری  کندوکاو 
 (.1392ان تبدیل شود )هدایتی و شاطلبی، موزآدانش 
چنین نتیجه گرفت که کودک امروز برای یادگیری، تنها به شنیدن    توان می  طورکلیبه

سوی   از  اطالعات  دریافت  ن  سالبزرگو  هر  کندمیاکتفا  و  نصیحت  و  پند  از   یآموزه، 
بنابراین باید با پرورش قدرت تفکر و تمیز، از سنین    ؛گریزان است  شدتبهاخالقی مستقیمی  

را   او  بتواند    ایگونهبهکودکی  که  داد  در    هایمهارتپرورش  را  و    هاگیریتصمیمالزم 
زاده،   صدی  و  )پارساپور  باشد  داشته  خود  را  1392اقدامات  کودکان  برنامه  این   ازنظر(. 

تا توانایی گوش دادن    کندمیکمک    ها آنو به    کندمیتوانایی شناختی و اجتماعی قدرتمند  
، تحلیل و حل مشکالت، مباحثه و گفتگو و جستجو و ارزیابی عقاید را  سؤاالتو پاسخ به  

رویکرد گروهی در آموزش فلسفه به   یواسطهبهبه دست آورند. از سویی مهارت گفتگو را  
 . دهدمیآموزش  هاآنکودکان به 

  ای عده  گردآمدناست،    قرارگرفته  موردتوجه   ی پیشین کمترهاپژوهش که در    اینکته
ان در گروه کوچک با تعامالت باال و نسبتاً عمیق است که فرایند ارتباطی گسترده  آموزدانش 

استدالل کردن و    یجنبهاز    نظرصرفکه    سازدمیان فعال  آموزدانش را میان    ایپیچیدهو  
 را بهبود بخشد.  هاآنهمدلی و تعامالت میان   تواندمی، مسئلهحل

قرار    موردتوجهاین برنامه در سطح مدارس    شود میگفته شد، پیشنهاد    آنچهبا توجه به  
ان را به  آموزدانش آموزگاران و مربیان در بیان مطالب و موضوعات درسی،    عالوهبهگیرد.  

سائل اجتماعی و زندگی خود  درسی را با م  هایکتابدر    شدهمطرحفکر وادارند و مباحث  
برای والدین، آنان را    درپیپیعجین سازند. همچنین در مدارس، از طریق برگزاری جلسات  

و  فکری  سطح  ارتقا  جهت  از    در  امور    هایظرفیتاستفاده  در  فرزندانشان  و  خود  فکری 
پژوهش حاضر، محدود بودن جامعه آماری    هایمحدودیت  ترین مهمزندگی یاری نمایند.  

ان پایه پنجم ابتدایی بود، همچنین استفاده صرف از پرسشنامه و عدم استفاده از  آموزدانش ه  ب
دیگر    هادادهگردآوری    هایروشدیگر   از  مصاحبه  و  مشاهده  این    هایمحدودیتمانند 

   .باشدمیپژوهش 
  تواندمیاجتماعی    مسئلهحل  هایمهارتبه این مسئله که نبود همدلی و کمبود    توجهبا  

به همراه داشته باشد،    یسالبزرگآن در دوران    تبعبهپیامدهای زیانباری در دوران نوجوانی و  
(، 2013الکترونیک )توما، فریدمن و سوچان،    اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا ابزارهای  ازجمله
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،  ارتباطی ضعیف )هدایتی  های مهارت(،  2005پرخاشگری و خودکشی )اسپکنز و هاتون،  
آموزشی و پرورشی و نهادینه ساختن این    هایبرنامه(؛ ضرورت  1389،آبادیشفیعائدی و  ق

ی چون آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان و نهادینه ساختن  هایبرنامهاز طریق    هامهارت
 .رسدمیتفکر فلسفی در نظام آموزش رسمی و غیررسمی ضروری به نظر  

 منابع 
فلسفه    ی اچندرسانه ی(. اثربخش1397)  رانکف ی،موسو  و  زاداهللآ  ی، کرم  یمور؛ ت   ،زادهاسماعیل
)  یبرا بر  P4Cکودک  پادانش   مسئلهحل(  ابتدا  هیآموزان    یفناورنشریه  .  ییششم 

 . 338-329 ،(4)12 ،آموزش
  ی (. اثربخش1394)، فاطمه  یاسد   ی بن  و  مفیدی، فرخنده   ، احمد؛یبرجعل  براهیم؛ا  ،یداس  یبن 

همدل زورگو  یآموزش  پ  4-6کودکان    ییبر  مراکز  در  دبستان.    ش ی سال  مطالعات  از 
 . 29- 1 ،(1)1 ،دبستان و دبستانپیش 

بررسی آموزش مهارت تفکر انتقادی در ادبیات  (. 1392زاده، نگین )پارساپور، زهرا و صدری
 .کتاب ماه کودک و نوجوان :تهران .داستانی کودک

یادگاری خانجان امین،  و  مریم  زینب؛ شریعتی،  مقا1392)  ،  در کودکان    یتحول همدل  سهی(. 
  ، یابی آموزش و ارزش   یپژوهش   یعلم  هینشرسال.    11تا    5  یسازیاختالالت درون  یدارا

7(27)، 39-54 . 
(. 1393)  ؛ قائدی، یحیی؛ دالور، علی و اسمعیلی، معصومهعبداهللآبادی،  ، هما؛ شفیعرضایی

بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش  
 67-43، 30( 9، )فصلنامه روانشناسی تربیتی .دختران دبیرستانی  نیهوش هیجا

  در   کودکان  برای  فلسفه  آموزش  درسی  برنامه  الگوی  طراحی(.  1394)  ، طلعتزادهحسن   صباغ
  عالمه   دانشگاه   ،تخصصی   دکترای  رساله .  اسالمی  تربیت  و  تعلیم بر اساس    ابتدایی   دوره

 طباطبایی )ره(. 
آموزان با و بدون  در دانش   یابعاد همدل   ۀسی(. مقا1392)  ، زینب و بشاش، لعیا ی ونیدار  یعابد

 . 112-93 ،(10)3 ،ییافراد استثنا یشناسروانفصلنامه . یذهنیانتوکم
  تفکر   و  نفس اعتمادبه  بر  کودکان  برای  فلسفه  آموزش  تأثیر(.  1395)  ، مرتضینظریعابدینی

  کارشناسی   نامهپایان.  تهران  6  منطقه  متوسطه  مقطع  اول  دوره  پسر  آموزاندانش   انتقادی 
 . مرکز تهران  اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد
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اهلل  ،منش کرمی  ؛ساالر،  فرامرزی )   ،محمودی  ؛ولی  اثربخشی  1392مرتضی.  فراتحلیل   .)
ی،  شناسی بالین العات روانمطن.  مداخالت روانشناختی بر سالمت روانی خانوادۀ کودکا

4 (13 ،)89-106 . 
)  پی لی ف ابراه.  (1  جلد)  یفکر  هایداستان(.  1993کم  و  شهرتاش  نشر    (. 1385)  یمی ترجمه 

 .شهرتاش
آموزان  دانش   یلی تحص -یکودکان بر رفتار مدن  ی(. تأثیر برنامه فلسفه برا1397)  ، مسلمانیقباد

و مطالعات   یپژوهشگاه علوم انسان  .آبادشهر خرم  کی  هینهم متوسطه اول ناح  هیپسر پا
 . 31-52 ،9(2) ، ی انسانیفرهنگ 

ناصرمطلق  یکمال نوشادی،  برا1396)  ، طاهره و  فلسفه  تأثیر آموزش  بر سطح    ی(.  کودکان 
 . 13-1 ،(1)8 ،کودک وتفکر دو فصلنامه . ییآموزان دوره ابتدادانش  یپرسشگر

درمانی  (. تاثیر واقعیت1394حسین. )  ، کشاورزافشار؛  زهرا،  جهان بخشی؛  فرشاد  ، محسن زاده
سهل کاهش  دانش بر  تحصیلی  روان.  آموزانانگاری  بالینیمطالعات  (،  19)  5  ،شناسی 

203-220 . 

شعلهیمحمد امیری،  و  زهرا  مقا1395)  ،  م  یعاطف  یری گ  دگاهید  سهی(.  در   یهمدل  زانی و 
 27-19، 1(6) ،شناختی کودکروانتحول  . ییزورگو یآموزان زورگو و قرباندانش 

الهداانیمحمد بنت  آزاده  ی فرقدان  و   ،  اثربخش1397)،  برا  ی (.  فلسفه  بر   یآموزش  کودکان 
 ، (1)9  ،تفکر وکودکدو فصلنامه  .  یلی تحص   یو خودگردان  ن یوالد  ن یتعارض ب  یابیارز

53-72 . 
های کندوکاو  وشنود منطقی در حلقهأثیر گفت(. ت1392تی، مهرنوش و شاطلبی، اکرم )هدای

نشانه در کاهش  روانفلسفی  اختالالت  دانش های  دختر  تنی  شهر   12-11آموزان  سال 
 .116-101، 8(4، )دو فصلنامه تفکر و کودک .تهران

و   یحیی  قائدی،  مهرنوش؛  )آبادیشفیعهدایتی،  عبداهلل  برنامه  1389،  اجرای  تأثیر  بررسی   .)
آموزان  حلقه کندوکاو بر بهبود روابط میان فردی در دانش   صورتبهدکان  فلسفه برای کو

،  32(9).  های پژوهش در مشاورهفصلنامه علمی پژوهشی تازهمقطع ابتدایی شهر تهران.  
43-48 . 

مهرنوشیت یهدا حامدزادهماه  و  ،  برا1395)  ،  »فلسفه  مهارت    ی(.  و    مسئلهحلکودکان« 
 . 54-29، (1)23 ، یت یعلوم تربمجله . یاجتماع 
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