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 درسي ريزيبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی) 24 شماره، دوم دوره، سیزدهم سال

 144ـ  158صفحات ، 1935 زمستان
 

 برای فلسفه آموزش برنامه پذیری اعتماد میزان بررسی

 برون کنترل بر پرورشی هایفعالیت در( p4c) کودکان

 پسرمقطع آموزاندانش در خشم ریزی درون و ریزی

 تهران شهر مدارس متوسطه
 

 نادري اله عزت ،*انصاريان فهیمه رودباري، زاده جناب مريم 
 تحقیقات و علوم واحداسالمی  آزاد دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه دکتری دانشجوی1

 ایران تهران، ، تهران،
 ایران تهران، واحد تهران مرکز، اسالمی آزاد دانشگاه مرکز تهران واحد علمی، هیأت عضو2
 ، تهران، ایران تحقیقات و واحدعلوماسالمی  آزاد دانشگاه علمی، هیأت عضو3
 

 چکیده
 آموزش برنامه اعتمادپذیری میزان بررسی حاضر پژوهش هدف

 برون خشم منظورکنترل به پرورشی هایدرفعالیت ،() فلسفه

 پژوهش. است بوده متوسطه پسرمقطع آموزانریزدانش ریزودرون

 تحقیق طرح با تجربی نیمه روش به و کاربردی تحقیقات ازنوع

 ازگزینش استفاده بدون شاهد گروه با نهایی و مقدماتی آزمون

 پایه پسر آموزاندانش کلیه پژوهش، آماری جامعه.شد انجام تصادفی

 تحصیل، به مشغول منطقه دوم دوره متوسطه مقطع اول

 نمونه حجم.نفربودند  تعداد که-درسال

 گواه و تجربی نفری دوگروه در که آموزاندانش از نفر آماری

 آموزش دوره برگزاری از پس. گرفتند قرار غیرتصادفی صورت به

 حالت بیان پرسشنامه از هاداده آوریجمع منظور به ،()

 برای و( )  اسپیلبرگر خشم شخصیتی صفت و هیجانی

 تحلیل آزمون از توصیفی برآمار عالوه هاداده تحلیل و تجزیه

 هاییافته.شد استفاده  افزار نرم استفادهاز با کوواریانس

 آموزش برنامه اجرای آیا که کلی سوال به تحقیق، این از حاصل

 و ریزی درون برکنترل پرورشی هایفعالیت در کودک برای فلسفه
 یا دارد تأثیر متوسطه مقطع پسر آموزاندانش در خشم ریزی برون

 کودکان برای فلسفه برنامه اعتمادپذیری و اعتبار داده، پاسخ خیر،

 پرورشی، هایفعالیت در را آن گنجاندن و نوجوانان خشم درکنترل

 بر و تأیید نوجوانان خشم ریزی برون کنترل یعنی آن مؤلفه یک بر

. ننمود تأیید خشم، ریزی درون کاهش یعنی دیگر، مؤلفه

 کند      حلقه ،() کودکان برای فلسفه آموزش :کلیدی واژگان

خشم کنترل پرورشی، هایفعالیت خشم، کاو، و

  

 

 

 

 
 

 فهیمه انصاریان  نویسنده مسؤول: *

 //پذیرش:   //وصول:
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 541 / ... فلسفه آموزش برنامه پذیری اعتماد میزان بررسی

 

 

 

مقدمه
علمای تعلیم وتربیت معتقدندکه محیط یادگیری 

 ز ا،اجتماعی روانی و شامل فضای فیزیکی، ،مناسب

 شود.بخشی محسوب مییتهای کیفمهمترین پایه

پرورشی  آموزشی و ابعاد مدرسه دردرکیفیت بخشی به امور

به بازسازی الگوی روابط اجتماعی وکنترل هیجانات باید 

توجه به  رو این از، آموزان توجه جدی نموددانش

پرورشی به منظورتوجه به نیازهای پرورشی  هایفعالیت

، اجتماع در آموزان وآماده سازی ایشان برای حضوردانش

 های مختلف خودبی شک کسب مهارت. نمایدضروری می

مدرسه  های اجتماعی الزم است ازمهارت نیز کنترلی و

 انسان، رفتاری و شخصیتی ساختار زیرا اساس، شروع شود

 در است قادر آموزش. شودمی پایه ریزی کودکی دوران در

 بخش و باشد داشته ییبه سزا تأثیر کودکان سرنوشت

) است معلمان و مربیان عهدهر ب، آموزش این از اعظمی

رویکردهای موجود آموزشی و (. ,

تربیتی به ویژه در کشورهای رشد نیافته یا در حال رشد با 

های تلقینی و یک سویه و تمایل به اقتدار تأکید بر روش

معلم و محتوای درسی، راه را برای تفکر و فعالیت آزادانه 

بندد و بدین گونه در مسیر استقالل فکری و یادگیرنده می

آورد، از این رو همواره پدید می نقادی وی مانعی جدی

اند که با راهکارهای خویش در پی صاحب نظرانی پیدا شده

 جهت بدین. ,ها برآیند )جبران کاستی

 آرامش کسب راهکارهای آموزش ازطریق است که الزم

 کیفیت معلمان، به مسأله حل و هاهیجان روانی، مدیریت

 از شود، تضمین رفتاری کودکان و عاطفی شناختی، تحول

خشم  وکنترل مسأله حل آموزش رسدکهمی نظر به رو این

روانی  سالمت و پرخاشگری تربیتی، هایسبک بر تواندمی

 (.,) باشد داشته تأثیرمثبتی

سازگاری  نظر نوجوان خواه از درتربیت اجتماعی کودک و

رفتاری به اندازه پرخاشگری اجتماعی هیچ قالب  یا فردی و

، کودکی درمان نشود در پرخاشگری اگر اهمیت نیست. حائز

 سایر و اجتماعی بزرگسالی تبدیل به شخصیت ضد رد

 (.,) شودروانپزشکی می اختالالت حاد

 و پرخاشگری مورد که کودکانی اندداده نشان هاپژوهش

 ناایمنی دلبستگی خود والدین اند، باگرفته قرار بدرفتاری

اضطراب،  مانند، شناختیـ  عاطفی مشکالت و دارند

 خودتخریبی، اعتماد خواب، رفتارهای افسردگی، اختالالت

 و اجتماعی، بیش فعالی پایین، گسستگی خود به

 به کارگیری همچنین شود.می مشاهده آنها در پرخاشگری

 این در کناره گیری و ستیزه جویی ایمقابله راهبرد دو

 و همدلی ابراز برای کمتری وتوانایی است رایج کودکان

 کانون از بیشتر آنان (.,) دارند دلسوزی

 هایشیوه به مسأله برخوردارند، درحل بیرونی کنترل

 ایخصمانه اسنادی سبک از شوند ومی متوسل پرخاشگرانه

 در (. ناتوانی,, ) برخوردارند

درسالمت  شخصی، اختالل برناراحتی خشم، افزون مدیریت

 زیانبار پیامدهای و میان فردی، ناسازگاری وروابط عمومی

 بدین (.,د )دار پی در را پرخاشگرانه رفتار

 کسب راهکارهای آموزش طریق از است که الزم جهت

 معلمان، به مسأله حلو  هاهیجان روانی، مدیریت آرامش

 تضمین رفتاری کودکان و عاطفی شناختی، تحول کیفیت

 مسأله حل آموزش کهد رسمی نظر به رو اینز ا شود،

 و تربیتی، پرخاشگری هایبرسبک  تواندخشم می وکنترل

، ) باشد داشته مثبتی روانی تأثیر سالمت

انتخاب رویکرد مناسب به منظور مدیریت خشم  (.

آموزش فلسفه  رویکرد، نیاز . در پی ایناستبسیار ضروری 

به کودکان به منظورآموزش کنترل خشم به ایشان مطرح 

 نسبتاً رویکرد ،کودکان به فلسفه آموزش شده است. رویکرد

 کمک کودکان به که است این آن هدف که است جدیدی

) کنند فکر خودشان چگونه بیاموزند تا کند

های فلسفه برای کودکان از برنامه (.,

آورد تا کودکان و آموزشی است که این امکان را فراهم می

نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل دهند. از این رهگذر، 

استدالل، تفکرات انتقادی و خالقانه و نوع دوستی آنها زیاد 

مند وتدریجی است که بیشتر برای شود. این برنامه نظاممی

شود )سال اجرا می تا کار بر روی کودکان 

 فلسفه برای کودکان نوعی فلسفه کاربردی است.. (
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 5931  زمستان سال سیزدهم، (،15 )پیاپی 44شماره ریزی درسی، دوره دوم، در برنامه پژوهش /641

هدف آن است که شاگردان را به فلسفیدن واداشت و به آنها 

بی ز ا تا از حالت عادی به حالت اندیشمندانه، کمک کرد

معمولی به تفکر انتقادی  تفکر از تفاوتی به اندیشه ورزی و

 کلمبیا دانشگاه. در (,) حرکت کنند

,) ماتیولیپمن پروفسور

 را کودکان ذهن چنانچه که کرد مطرح را نظریه این( 

 رشد را تفکرآنهاه توانیم نحومی کنیم فلسفی مباحث درگیر

 این باشند. برای مؤثرتر و انعطاف پذیرتر افرادی تا دهیم

) کرد مطرح راکودکان  برای منظور وی برنامه فلسفه

از نظرلیپمن، هدف عمده این  (.,

برنامه،کمک به کودکان است تا چگونه فکر کردن را 

بیاموزند. لیپمن اهداف برنامه فلسفه برای کودکان را به 

 کند: صورت ذیل دسته بندی می

 تعقل توانایی و بهبود ـ 

 خالقیت پرورش ـ 

 فردی میان و فردی رشد ـ 

 اخالقیت درک و پرورش ـ 

 تجربه در یابی مفهوم توانایی پرورش ـ 

(,) 

 برای فکری هایداستان معلم، هدایت با برنامه، این در

 ها،داستان مجموعه این نویسندگان. شودمی مطرح کودکان

 از کودکان برای فلسفه اصلی کاران تربیت و فیلسوفان

 به کودکان که است این آنها هدف. هستند جهان سراسر

 و ترمالحظه با پذیرتر، انعطاف متفکرتر، هاییانسان

 (. ,)  شوند تبدیل ترمنطقی

 به فلسفه آموزش برنامه که ایساله  مدت درطول

 اجراست، حال در مختلف کشورهای در کودکان

 اجرای زمینه در گوناگون کشورهای در مطلوبی هایپژوهش

 کودکان فکری هایمهارت رشد در آن تأثیر و برنامه این

 در شده انجام تحقیقات از بسیاری. است گرفته انجام

 مونتکلیر دانشگاه سایت روی بر جهان گوناگون کشورهای

 همه که موجوداست،( )

 در را برنامه این توجه شایان تأثیرات تحقیقات این

 . اندکرده تأیید کودکان رفتاری و فکری هایمهارت

) کوئینزلند برندادربریسبان دولتی مدرسه -

 اقدام پیش سال چند از( 

  درسال و کرد کودک برای فلسفه  برنامه اجرای به

 سال در و شد شناخته کوئینزلند مدرسه ترینبرجسته

 افراد. آورد دست به کوئینزلندرا ملی پیشرفت عنوان 

 فلسفه برنامه اجرای سال هشت طی مدرسه، این در حاضر

 که چرا کردند، پیدا شهرت کار این در کودک، برای

 کنند غلبه خشونت و مشکالت بر چگونه دانستندمی

)  برسانند صفر به حتی حداقل به مدرسه در را وزورگویی

, .) 

 در خشونت از پیشگیری پژوهشکده  سال در-

 کانادا الوال دانشگاه در فلسفی، تفکر طریق از کودکان

 از جلوگیری عنوان با تحقیقاتی طرحی ،()

 برای. کرد اجرا کودک برای فلسفه برنامه کمک با خشونت

 هایآموزش معلم یکصد تحقیقاتی، طرح این دادن انجام

 ایالت در ابتدایی مدرسه دوازده از بیش و دیدند را الزم

. کردند شرکت تحقیقاتی طرح این در( ) کبک

 برای فلسفه برنامه کاو و کند حلقه صورت به هاکالس

 این آموزاندانش از آزمون با که نتایجی. آمدند در کودک

 تقلیل و اخالق ارتقای دهنده نشان شد گرفته هادوره

 فیلیپ. بود ها کالس این آموزاندانش میان در خشونت

 این مجری ،() کانستنتین

 فبک برنامه: کندمی اعالم چنین را آن نتیجه پژوهش،

)  است اخالق و شهروندی آموزش شیوه ترینمناسب

, .) 

 برای فلسفه برنامه تأثیر( ,)  فینلدر-

 یکسال طول در ساله، هشت تا هفت کودکبر را کودک

 آموزش تحت که آزمایش درگروه. کرد ارزیابی تحصیلی

 در چشمگیری کاهش بودند، کودک برای فلسفه برنامه

 هایعالمت و آموزاندانش بین منفی گفتاری تعامالت

 (.  ,)یافت توجهی شایان افزایش خودشکوفایی

 بررسی به اىمطالعه در( ,)  دانیل-

 انتقادی تفکر بر آن اثرات و کودکان برای فلسفه برنامه

 هایدوره طی که داد نشان نتایج. پرداخت آموزاندانش
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 آموزانیدانش ،(ساعت  ایهفته) ایهفته  و  آموزشی

 و مصاحبه طریق از و بودند کرده شرکت هادوره این در که

 گرفته قرار ارزیابی مورد فلسفی، مباحث کوتاه پرسشنامه

 انتقادی تفکر هایمهارت در کنترل گروه به نسبت بودند،

 . داشتند بهتری عملکرد

 در( ,   ماریا و مونتس-

 به فلسفه آموزش برنامه اجرای با که کردند گزارش تحقیقی

 از استفاده با و مکزیک شهر ابتدایی مدرسه دو در کودکان

 در کننده شرکت آموزاندانش نیوجرسی، استدالل آزمون

 انتقادی تفکر و کردن استدالل هایمهارت زمینه در برنامه،

 برنامه این در که آموزانیدانش به نسبت باالتری عملکرد

 . داشتند بودند، نکرده شرکت

 گرفته صورت زمینه این در تحقیقاتی نیز ایران در

 : است شده مطرح آنها از برخی که است،

 فلسفه برنامه آموزشی دوره یک( ,) ناجی -

 این در. کرد برگزار تهران تفکر فرهنگسرای در کودک، برای

 در ماه دو مدت به راهنمایی سوم دختر آموزدانش  دوره،

 «بالدار داستان» و «دعوا» داستان. کردند شرکت هاکالس

 این اواسط در دارند، خشونت به مربوط ایمایه درون که

 فبک برنامه معرفی در که چنان و شد قرائت کالس در دوره

 گذاشته بحث به کنندگان شرکت بین شد، ذکر

 انتهای و ابتدا در کنندگان، شرکت از که هاییتست.شد

. دادمی نشان را خشونت معنادار کاهش شد گرفته دوره،

 این از حاکی دادند، ارائه روانشناس همکاران که هاییتحلیل

 در دختران در ویژه به ما جامعه درونی هایالیه در که، بود

 موجب عموماً که دارد وجود پنهان خشونتی بلوغ، سنین

 باعث دوره این اما. شودمی آنها طغیان گاهی و افسردگی

 این از پس و یابد راه رویی هایالیه به خشونت این که شد

 و معتدل صورت به را خود شود، عقالنی تحلیل و تجزیه که

 . دهد بروز معقول

 به( ,)  مقدم خطیبی -

 هایمهارت در کودک برای فلسفه برنامه تأثیر بررسی

 رویکرد، این براساس. پرداخت آموزاندانش وگوییگفت

 اکتسابی وگویی،گفت هایمهارت و وگوگفت در افراد توانایی

 دیگری به احترام روحیه و تفکر پرورش گرو در و است

 از کوچکی نمونه برنامه، موفقیت میزان ارزیابی برای. است

 ای،جلسه یازده دوره یک در دبستانی، دختر آموزاندانش

 و رفتار مدت، این در. گرفتند قرار فبک آموزش تحت

 و والدین مربی، مشاهدات) کیفی روش به کودکان عملکرد

 پژوهش از حاصل هاییافته تحلیل. شد بررسی( معلمان

 پس کودکان وگوییگفت هایمهارت که داد نشان

 در آنها. است یافته چشمگیری افزایش دوره این ازگذراندن

 یکدیگر سخنان به خوبی به توانستندمی دوره این پایان

 و کنند رعایت گفتن سخن برای را نوبت دهند، فرا گوش

 را توانایی این همچنین آنها. نکنند قطع را یکدیگر حرف

 کنند، دفاع منطقی دالیل با خود ادعاهای از که کردند پیدا

 برای یکدیگر از و بکشند چالش به را یکدیگر نظرات

 از جلسه چند گذشت از پس. بخواهند دلیل ادعاهایشان

 جایگزین همکارانه و مشارکتی رفتارهای تدریج به کالس،

 که کردند درک کودکان و شد خصمانه و رقابتی رفتارهای

 جمعی، و مشترک تالش دارد اهمیت وگوگفت در آنچه

 تداوم با همچنین، کودکان. است حقیقت یافتن برای

 هنجارهای و قوانین عقالنی درک به فلسفی، وگوهایگفت

 جلسه، چند از پس حتی، و یافتند دست وگوگفت اخالقی

 وضع تعامالتشان برای را جدیدی اخالقی قوانین خودشان

 کندوکاو حلقه در یکدیگر با گو گفت طی آنها،. کردند

 خود هایداوری اصالح و تصحیح توانایی تدریج به فلسفی،

 (. ,  )  آوردند دست به را

 فبک برنامه اجرای با( ,)  هدایتی -

 پنجم تا سوم پسر و دختر آموزدانش از بیش برروی

 فردی میان روابط بهبود در فراگیران که داد نشان دبستان،

 تغییر(  )

 چشم از تغییرات این که طوری به داشتند؛ چشمگیری

 این در شرکت از پس واقع در. نماند دور نیز آموزگاران

 سایرین با فردی میان مشکالت به کمتر کودکان دوره،

 در قضاوت بهبود برای که داشتند قبول آنها. پرداختند

)  بنشینند وگوگفت به نزاع جای به بهتراست روابطشان

 کودکان، برای فلسفه درسی برنامه(. ,

 تا یک پایه آموزاندانش برای که است کاملی برنامه

 بیشتر ایران در تاکنون آنچه. است شده تنظیم دوازدهم
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 بوده ابتدایی دوره تا عمده طور به گرفته قرار توجه مورد

 واژه ایران، جامعه درمردم وخاص عام اذهان در زیرا است،

 پیش دوره ویژه به و ترپایین سنین به مربوط کودک

 شده برگزار جلسات براساس اما است، ودبستان دبستانی

 همین پیرامون  درسال ،() دریونسکو

)  شوندمی تلقی کودک سال،  زیر افراد درسی، برنامه

,.) 

 توسط اندازه چه تا که است این اصلی سؤال حال

 آن وگنجاندن آموزاندانش برای فلسفه آموزش

 کنترل و مدیریت موجب توانمی پرورشی هایدرفعالیت

 هدف رو این از. شد ایشان ریز درون وخشم ریز برون خشم

 زیر هایفرضیه درستی بررسی پژوهش این انجام از اصلی

 : است

( ) کودک برای فلسفه آموزش برنامه -

 در خشم ریزی برون برکنترل پرورشی هایدرفعالیت

 منطقه مدارس متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزاندانش

 .دارد معناداری تأثیر شهرتهران 

 در( ) کودک برای فلسفه آموزش برنامه -

 در خشم ریزی درون برکنترل پرورشی هایفعالیت

 منطقه مدارس متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزاندانش

 . دارد معناداری تأثیر تهران شهر 

 به فلسفه آموزش برنامه اجرای جهت حاضر، تحقیق در

 لیپمن آقای آن گذار بنیان سبک اجرا، روش نظر از کودکان

 فلیپ» ویراسته هایداستان( آموزشی مواد) نظرمحتوا از و»

 . است شده انتخاب «لیپمن» و «کم

 پژوهش روش

 پذیری اعتماد میزان دارد قصد محقق که این به باتوجه

 را پرورشی هایفعالیت در کودک، برای فلسفه برنامه

 متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزاندانش خشم برکنترل

 این نماید، بیان تهران شهر  منطقه دولتی مدارس

 از پژوهش این انجام برای فلذا است، کاربردی نوع از تحقیق

 و مقدماتی آزمون تحقیق، طرح با تجربی نیمه تحقیق روش

 تصادفی گزینش از استفاده بدون و شاهد گروه با نهایی

. گردید استفاده

 از نفر مذکور، پژوهش آماری نمونه حجم

 متوسطه متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزاندانش

 تهران شهر منطقه خمینی مصطفی شهید دبیرستان

 غیر صورت به گواه و تجربی نفری  گروه دو در که بوده

 سنجش برای محقق تحقیق، دراین. گرفتند قرار تصادفی

 توسط قبالً که ابزاری از آموزاندانش خشم کنترل نحوه

 خشم بیان صفت ـ حالت) پرسشنامه شده، تهیه دیگران

) اسپیلبرگر ـ پرسشنامه

 نتایج(. ) نموده استفاده(

 ایران در آزمون این روایی و اعتبار روی بر که مطالعاتی

 آزمون اعتبار و روایی میزان تأیید از حاکی گرفته صورت

 مقیاس برای آلفا ضریب.است  اسپیلبرگر خشم

. است بوده=(  /)ر براب متوسط طور به خشم کنترل

 هماهنگی هایاندازه عنوان به کرنباخ آلفای ضریب بنابراین،

 رضایت  مختلف هایمؤلفه برای عموماً درونی،

 . است بوده بخش

 فلسفه آموزش درجلسات محقق توسط ذیل، اقدامات

 انجام ابهامی و اشکال گونه هر رفع برای کودکان برای

 : پذیرفت

 درس کالس محیط در خشم پرسشنامه اجرای. 

 . گرفت صورت ماهر آزمونگر توسط

 ها،آزمودنی یکسان برداشت به رسیدن برای. 

 ارائه هاآزمودنی به آزمونگر توسط ضروری و الزم توضیحات

 . شد

 مطالعه به اصلی گروه در پرسشنامه اجرای از قبل. 

 . شد مبادرت جنبی یا( ) کناری

 همراه به را زیر معایب پرسشنامه از استفاده که آنجا از

 : دارد

 از هاآزمودنی یکسان برداشت و فهم عدم احتمال. 

 سؤاالت

 آنها بازگشت احتمال درصد بودن پایین. 

 خودبه از مطلوب تصویر با دارند سعی افراد غالباً. 

 . دهند پاسخ سؤاالت
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 برحسب پرسشنامه کاربرد از آمده دست به هایداده

 با و تجربی نیمه روش با که ایفاصله گیری اندازه مقیاس

 و مقدماتی آزمون با گروهی دو تحقیق طرح از گیری بهره

 تصادفی گیری نمونه باروش و تصادفی گزینش بدون نهایی

 پژوهش انجام برای. آمد دست به ایخوشه ایمرحله چند

 «کم فیلیپ» نوشته و  فکری هایداستان کتاب از حاضر

 کتاب همچنین «شهرتاش» ترجمه آن آموزشی راهنمای و

 ترجمه آن آموزشی راهنمای و «لیپمن» نوشته لیزا

 آموزشی محتوای عنوان به( ) «بحرینی حمیده»

.گردید استفاده کندوکاو حلقه

 بررسی سناریو  اجرای از نتایج حاضر پژوهش در 

 هایموقعیت ایجاد پژوهش این در سناریو از منظور. شد

 به فلسفی مضمون یا داستان یک ارائه با که است مبهم

 نوجوانان دارمسأله هایموقعیت ایجاد از بعد. آیدمی وجود

 راه یا فرضیه چند ارائه با و کنندمی وجوجست را هاحلراه

(.,) دهندمی انجام را پژوهش موقت حل

 فلسفی، سؤاالت با آموزاندانش آشنایی برای همچنین

 «ترهاکوچک برای فلسفه» کتاب از فلسفی سؤال چهار

  کالس در( ,)  وایت دیوید نوشته

 : از عبارتند که گرفت قرار بررسی و بحث مورد

 افالطون هستید؟ منصفی و عادل آدم شما آیا -

() 

 کنند؟می حرکت اجسام داریدکه اطمینان کجا از -

 (( زنو

 به کردن نگاه با که است چیزی همان زمان آیا-

 () اگوستین سنت بینید؟می ساعت

 آیا است، درست باشندچیزی معتقد زیادی عده اگر -

 ( ارسطو) است؟ درست چیز آن

 اسپیلبرگر خشم آزمون پرسشنامه از حاضر پژوهش در

 اندازه مذکور، پرسشنامه. است شده استفاده 

 فراهم خشم کنترل و بیان تجربه در را جامعی گیری

  مقیاس، در گویه  شامل پرسشنامه. آوردمی

 و است خشم کنترل و بیان تجربه، شاخص یک و زیرمقیاس

 پرسشنامه اجرای شده، تهیه سال - سنی گروه برای

 این اعتبار و روایی است، عینی آن گذاری ونمره آسان
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)  است بوده بخش رضایت گوناگون مطالعات در پرسشنامه

 منظور به پژوهش این در(. ,

 استفاده کوواریانس آزمون از تحقیق هایفرضیه آزمون

 اجازه که است آماری روش یک کوواریانس تحلیل. شودمی

 بررسی مورد وابسته متغیر بر مستقل متغیر یک اثر دهدمی

 از یا کرده حذف را دیگری متغیر اثر که درحالی گیرد، قرار

 اثرات شر از تا کندمی کمک ما به تحلیل این. بردمی بین

 کم کار، اثراین شویم، گر،خالص مداخله  متغیر به مربوط

 در معموالً تحلیل این از. است واریانس خطای میزان کردن

 این در. شودمی استفاده آزمون پس ـ آزمون پیش هایطرح

 قرار آزمایشی درشرایط هاآزمودنی که این از قبل شرایط

 از بعد سپس و شودمی انجام آنها برروی آزمون یک گیرند،

 آنها برروی آزمون همان آزمایشی شرایط در گرفتن قرار

 متغیر عنوان به آزمون پیش نمرات اینجا در. شودمی انجام

 متغیر آن به که روندمی کار به یا کمکی تصادفی

 همان وابسته متغیر. شودمی نیزگفته همپراش یا کنترل

 گروه که است اسمی گروه مستقل متغیر و است آزمون پس

 نرم از استفاده با حاضر تحلیل. دهدمی نشان را افراد بندی

 . است گرفته صورت  ورژن ، افزار

  

 نویسنده ایده اصلي سناریو ردیف

1 

مردمي که با چشم، گوش، بیني و 

 هایشاندهان

 کردندخداحافظي 

 استیون برن کاوش ناشناخته ها

 فیلیپ کم نادرست درست و ـ خشونت ـ انصاف دعوا 2

 فیلیپ کم دروغگویي یا راستگویي ـ دوستي بال دار 3

 لیپمن بررسي همه زوایاي موضوع ـ حق فصل اول ـ لیزا 4

 لیپمن نادرست درست و 18تا 11ص ـ لیزا 5

6 
توانست صورتش را مردي که نمي

 کنترل کند
 تام الردنر مفهوم کنترل ـ احساسات

 آن مارگارت شارپ گرفتن نظر در را همه چیز ـ انگیزه ها ودلیل سؤال حسي 8
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 پژوهش هاییافته
 در گردید، عنوان باال قسمت در که مطالبی به توجه با

 کوواریانس آزمون از هافرضیه بررسی منظور به پژوهش این

 است هاییفرض پیش دارای آزمون این. است شده استفاده

 . است گرفته قرار بررسی مورد زیر ترتیب به که

 نمرات،آزمون توزیع بودن طبیعی بررسی( الف 

 (: ) اسمیرنوف ـ کلموگروف

 درادامه هاداده توزیع بودن نرمال از اطمینان منظور به

 .است شده انجام اسمیرنوف ـ کلموگروف آزمون

 که دهدمی نشان  شماره جدول خروجی تحلیل نتایج

 آزمون پیش دو درهر معناداری سطح در  مقدارهای

 از ریز ودرون ریز برون خشم کنترل هایداده به مربوط

 هاآزمون پیش در هاداده توزیع بنابراین. است بزرگتر /

 . است نرمال توزیع بر منطبق

 

 (: ) لوین آزمون واریانس، همگونی بررسی( ب

 واریانس همگونی توانمی لوین ازآزمون استفاده با

 .نمود بررسی آزمایش هایرادرگروه

 جدول در که لوین آزمون در معناداری سطح چنانچه

 / از بیشتر است شده داده نمایش.  با  شماره

 برخوردار تجانس از هاگروه واریانس گفت توانمی باشد

 این به توانمی آمده، دست به مقادیر به توجه با. است

 آزمون پیش نمرات جز به هاگروه واریانس که رسید نتیجه

 . است برخوردار تجانس ریزاز درون خشم کنترل به مربوط

 (: ) رگرسیون شیب همگونی بررسی( ج

  مقدار باید رگرسیون شیب همگونی اثبات برای

 هاگروه همه در مستقل و همپراش متغیر بین تعامل

 پیش این نباشد معنادار شاخص این اگر شود، محاسبه

 .است شده رعایت فرض

  

 ـ بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات جدول 

 پیش آزمون درون ریز پیش آزمون برون ریز
 پس آزمون

 برون ریز

 پس آزمون

 درون ریز

 
 

 تعداد 66 66 66 66

252/1 263/1 282/1 668/1 Kolmogorov-

Smirnov Z 

614/6 111/6 661/6 661/6 Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 

ـ بررسی همگونی واریانس جدول 

Sig. 

Leve

ne 

Statis
tic 

df2 df1  

321/6 
282/

6 
 پیش آزمون برون ریز 1 51

648/6 116/

4 
 پیش آزمون درون ریز 1 51

155/6 
686/

2 
 پس آزمون برون ریز 1 51

651/6 
261/

3 
 پس آزمون درون ریز 1 51
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 و مستقل متغیر  مقدار  شماره جدول اساس بر

 برابر.  در معناداری سطح و/ برابر همپراش

/ 

 تأیید مقابل وفرض رد صفر فرض اساس این بر. است

 شیب همگونی فرض پیش که مفهوم این به شودمی

 ریزرعایت درون خشم کنترل آزمون پیش در رگرسیون

 .است نشده

 و مستقل متغیر مقدار  شماره جدول اساس بر

 برابر.  در معناداری سطح و / برابر همپراش

 مقابل فرض و تأیید صفر فرض اساس براین. است /

 شیب همگونی فرض پیش که مفهوم این به شودمی رد

 رعایت ریز برون خشم کنترل آزمون پیش در رگرسیون

 . است شده

 پژوهش هایفرضیه
 کودکان برای فلسفه برنامه اجرای: اول فرضیه بررسی

 ریزی درون کنترل افزایش موجب پرورشی هایفعالیت در

 .  گرددمی متوسطه مقطع اول پسرپایه آموزاندانش در خشم

  

 ـ بررسی همگونی شیب رگرسیون در پیش آزمون کنترل خشم برون ریز جدول 

سطح 

 داريامعن
Fمقدار 

میانگین 

 مجذورات
 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

664/6 111/4 612/1 3 666/6a مدل تعدیل شده 

 أعرض از مبد 161/36 1 161/36 664/12 666/6

861/6 618/6 636/6 1 636/6 
پیش آزمون  *گروه

 ریز برون

 خطا 561/1 2 811/6 258/2 114/6

 کل 381/12 56 346/6  

 کل تعدیل شده 111/866 66   

 

 ـ بررسی همگونی شیب رگرسیون در پیش آزمون خشم درون ریز جدول 

سطح 

 داريامعن
Fمقدار 

میانگین 

 مجذورات
 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي

644/6 226/3 826. 2 446/1a مدل تعدیل شده 

 أعرض از مبد 222/66 1 222/66 852/281 666/6

644/6 226/3 826/6 2 446/1 
پیش آزمون  *گروه

 درون ریز

 خطا 482/12 58 212/6  

 کل 823/313 66   

 کل تعدیل شده 211/13 52   
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 519 / ... فلسفه آموزش برنامه پذیری اعتماد میزان بررسی

 

  دست به( ) میزان ، شماره جدول براساس

 پیش متغیر تأثیر که درونریز آزمون پیش قسمت  در آمده

 سطح نیز و دهدمی نشان را(  یا همپراش) آزمون

 /از کوچکتر و/برابر که آن به مربوط معناداری

 آزمون پیش متغیر همبستگی که گفت توانمی است

 متغیر انتخاب یعنی. است شده رعایت مستقل و( همپراش)

 تأثیر متغیر این و است بوده درست همپراش یا آزمون پیش

 .دارد پیشنهادی مدل بر معناداری

 متغیر تأثیر قسمت در( ) میزان اساس بر 

 برابر که آن به مربوط معناداری سطح و گروه یا مستقل

 از پس که گفت توانمی است / بزرگتراز و /

( متغیر یا همپراش) آزمون پیش اثر کردن خارج

 و کنترل گروه دو آزمون پس نمرات بین معناداری اختالف

 پژوهش فرضیه ترتیب این به. است نشده مشاهده آزمایشی

 در کودکان برای فلسفه برنامه اجرای» عنوان تحت

 ریزی درون کنترل افزایش موجب پرورشی هایفعالیت

 متوسطه مقطع اول پسرپایه آموزان دانش در خشم

 .شودمی رد «گرددمی

 کودکان برای فلسفه برنامه اجرای: دوم فرضیه بررسی

 ریزی برون کنترل افزایش موجب پرورشی هایفعالیت در

 . گرددمی متوسطه مقطع اول پسرپایه آموزاندانش در خشم

 دست به( )  میزان  شماره جدول براساس

 پیش متغیر تأثیر که ریز درون آزمون پیش قسمت در آمده

 سطح نیز و دهدمی نشان را(  یا همپراش) آزمون

 / از کوچکتر و / برابر که آن به مربوط معناداری

 آزمون پیش متغیر همبستگی که گفت توانمی است

 متغیر انتخاب یعنی. است شده رعایت مستقل و( همپراش)

 تأثیر متغیر این و است بوده درست همپراش یا آزمون پیش

 میزان اساس بر. دارد پیشنهادی مدل بر معناداری

 سطح و گروه یا مستقل متغیر تأثیر قسمت در( )

 / از کوچکتر و / برابر که آن به مربوط معناداری

 آزمون پیش اثر کردن خارج از پس که گفت توانمی. است

 نمرات بین معناداری اختالف( متغیر یا همپراش)

. است شده مشاهده آزمایشی و کنترل گروه دو آزمون پس

 برنامه اجرای» عنوان تحت پژوهش فرضیه ترتیب این به

 افزایش موجب پرورشی هایفعالیت در کودکان برای فلسفه

 اول پایه پسر آموزاندانش در خشم ریزی برون کنترل

 .شودمی تأیید «متوسطه مقطع

  

 ـ بررسی فرضیه اول جدول 

سطح معني 

 داري
Fمنبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات مقدار 

613/6 626/4 213/6 2 266/1a  شدهمدل تعدیل 

 عرض از مبدا 265/61 1 265/61 686/225 666/6

 پیش آزموندرونریز 211/1 1 211/1 111/2 664/6

 گروه 312/6 1 312/6 121/1 113/6

 خطا 246/11 58 216/6  

 کل 313/823 66   

 کل تعدیل شده 211/13 52   
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 5931  زمستان سال سیزدهم، (،15 )پیاپی 44شماره ریزی درسی، دوره دوم، در برنامه پژوهش /654

گیرینتیجه و بحث
 برنامه بنیانگذار( ) لیپمن متیو

 خشونت کاهش برای آمـوزش» بـاعنـوان ایمقالـه در فبک،

 بـه «فلسـفی کنـدوکاو حلقـه رویکـرد صلح، گسترش و

 و صـلح گسترش برای آموزش در که پردازدمی مسـأله ایـن

 هایبدی و صلح مزایای یـادآوری فقـط خشـونت، کـاهش

 دامی این. ندارد ایفایده هم آن تکرار نیست، کافی خشونت

 گرفتار آن در هاآموزش گونه این از بسیاری که اسـت

 هاسخنرانی علیرغم: نویسدمی زمینه دراین لیپمن. شوندمی

 خشونت ونکوهش صلح درستایش که بسیاری هایموعظه و

 جذابیتی چنان از جامعه درسطح خشونت شود،می

 نشان به هارسانه ازتولیدات ایعمده بخش که برخوردارشده

 یادگیری. است یافته اختصاص خشونت مختلف ابعاد دادن

 خشونت بدی یا صلح مزایای درباره ایکلیشه و سطحی

 یا شوند درونی یا باید امور این. برد نخواهد پیش از کاری

 که بود خواهد نیاز روشی به منظور، این به. برخیزند ازدرون

 اندیشه تا کند کمک هاست،ایده آبستن که معرفت طالب به

 جهان سراسر در هاآموزش نوع این گویا اما بزاید، را خود

 با کردیم سعی پژوهش این در(. ,)  نادرند

 برای فلسفه برنامه تشریح و خشم پدیده هایمؤلفه تحلیل

 برنامه، این اجرای که دهیم نشان نوجوانان و کودکان

 نوجوانان، و کودکان رفتاری و فکری هایمهارت باتقویت

 نه برنامه، این. بنشاند خشونت جای به گورا و گفت تواندمی

 را خود آمیز خشونت رفتار تا کندمی کمک کودکان به تنها

 مقابل در کندمی کمک آنها به بلکه بگذارند، کنار

 ابزارهای با و ننشینند عقب آمیز خشونت هایموقعیت

 ایستادگی آن مقابل در دارند، دست در که ایزبانی و فکری

 کندوکاو حلقه روش از حاضر پژوهش در. کنند مقاومت و

 میان در لیپمنی شیوه به درس هایدرکالس فلسفی

 و قلب کندوکاو، حلقه. شد استفاده ایرانی نوجوانان

 ذاتاً کندوکاو. است کودکان برای فلسفه برنامه رمزموفقیت

 خود به منجر و است مشارکتی و اجتماعی اکتشافی،

 کندوکاو فرایند در کودکان.شودمی اصالحی خود و انتقادی

 آشنا کردن وگوگفت هایمهارت با تدریج به جمعی

 گوش یکدیگر به توجه و احترام با که آموزندمی و شوندمی

 را وآنها دهند قرار یکدیگر کنار در را هایشانایده دهند،

 و عقاید برای تا بکشند نقد به را دیگری کنند، ترکامل

 منطقی هایاستدالل شانپشتوانه بی و نشده تأیید هایایده

 و باشند داشته را مخالف هایدیدگاه تحمل کنند، فراهم

 عصبانی و ناراحت شد، مواجه نقدی با نظرشان که هنگامی

 برای فلسفه برنامه تأثیر چگونگی و چرایی مورد در. نشوند

 وجود متفاوت جنبه دو خشم کاهش و کنترل در کودکان

 چرایی موضوع طرحِ طریق از کنترل عنوان دو با که دارد

 کنترل و آموزاندانش با جلسات طی پرخاشگری، و دعوا

 ـ بررسی فرضیه دوم جدول 

سطح 

 داريامعن
Fمنبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي مجذوراتمیانگین  مقدار 

661/6 342/8 563/2 2 666/6a مدل تعدیل شده 

 أعرض از مبد 244/36 1 244/36 885/26 666/6

 ریز برون پیش آزمون 436/2 1 436/2 145/8 616/6

 گروه 562/1 1 562/1 465/4 646/6

 خطا 431/12 58 341/6  

 کل 111/866 66   

 کل تعدیل شده 436/24 52   
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 511 / ... فلسفه آموزش برنامه پذیری اعتماد میزان بررسی

 

 شوندمی متمایز هم از کندوکاو، حلقه پیامد خشم،

 این هیجانی، ـ عقالنی رفتاردرمانی در. ))

 شخصی پنداردمی فرد که آیدمی دست به ازخشم تحلیل

 مقصر علت این به و گرفته نادیده را نبایدی یا باید دیگر،

 این دارد اهمیت درمانی درفتار رویکر این در چه آن. است

 درباره باور یا برداشت چند یا یک حاصل را خشم که است

 این مهم نکته. دارد جریان زندگیاش در که داندمی اتفاقاتی

 ممکن باورهای یگانه را باورها این خشمگین فرد که است

 باورها این دادکه نشان توانمی دقت کمی با اما داند،می

 دیگری به فردی مثال، برای. نیستند ممکن باورهای یگانه

 شخص آن خشم باعث که باورهایی. است کرده احترامی بی

 باورهای از یکی است ممکن شودمی العملش عکس احیاناً و

: باشد ذیل

 سوء و بدخواهی من به احترامی بی از فرد آن انگیزه ـ

.است بوده نیت

 نباید است کرده من درحق که بدی رفتار با فرد آن ـ

. شود رها خود حال به

. کنم راتنبیه او باید خودم من ـ

 اگر و کند برخورد احترامی بی با من با نباید کسی ـ

)  ندارم را احترام ارزش من که معناست این به کند چنین

(,.

 تردید باعث کم دست درس، کالس در کندوکاو حلقه

 اند،شده پذیرفته چرا و چون بی که شودمی باورهایی در

 کاهش راه کودکان برای فلسفه برنامه که این دیگر نکته

 خشم بدی تلقین و راتعلیم نوجوانان  در وخشم خشونت

 پیشنهاد بلکه داند،نمی ایشان در جانابه خشونت و ناسالم

 و صلح چون هاییارزش باب در پایدار تأملی با کندمی

 در با و آزاد صورت به تنفر، و خشم درمقابلش، و دوستی

. کنیم بحث و بیندیشیم واقعیات و هادیدگاه همه نظرگرفتن

 در که تأملی و بحث که است این برنامه این فرض پیش

 بیش بگیرد شکل انصاف و صمیمیت و متقابل اعتماد فضای

 را کودکان اخالقی هوش و مسؤولیت دیگری نظام هر از

 با را هابچه صرفاً که نظامی هر از بیش دهد؛می پرورش

 انجام را تکلیفشان باید کندکه می تأکید و آشنا قواعد

 کندوکاو حلقه در ونوجوانان کودکان( .)دهند

 و ترپیچیده ابعاد دهنده نشان شوندکهمی مواجه سؤاالتی با

. است وخوبی بدی ترواقعی

 وادار بیشتری کندوکاو به ناگریز هابچه بنابراین،

 تجارب از مجبورند کاری چنین برای آموزاندانش. شوندمی

 یعنی اینجا، در تحقیق لذاموضوع ببرند؛ بهره خود پیشین

 و حلقه یک در فقط نه و گزینندمی بر را دعوا و تنفر خشم،

 صورت به بلکه کنند،می بحث آن درباره گروهی صورت به

 که این دیگر نکته. شوندمی درگیر آن با نیز شخصی

 فلسفه برنامه در کندوکاو درحلقه آموزان دانش مشارکت

. شودمنجرمی هامهارت برخی پرورش به کودکان، برای

 خشم کنترل در نحوی به هریک ها،مهارت این پرورش

: مؤثراست

) یاهمدالنه مراقبتی تفکر پرورش ـ 

)

 باالست سطح تفکر از ایجنبه متعهدانه و مراقبتی تفکر

 دیگران، عالیق و نظرات نقطه به کردن توجه مستلزم که

 هست آنچه به اندیشیدن دارد، اهمیت آنچه به کردن توجه

 است دیگران از مراقبت کالم یک در و باشد باید و

( .)

() تفکرنقادانه پرورش ـ 

 منطقی  و تفکرنقادانه ارتقای باعث برنامه، این

 تفکر ویژگی مهمترین. است شده درکودکان

 می باعث که است خوداصالحیو نقاد،خودانتقادی

 را دیگران منطقی داتانتقا بردباری و صبر با شودکودکان

 اصالح به و درنروند کوره از زود اصطالح، به و بشنوند

 خشونت به توسل بدون نقاد تفکر. بپردازند خود هایداوری

 پردازدمی دیگران از انتقاد به عقالنی، استدالل به توسل با و

(,) .

() تفکرخالق پرورش ـ 

 که است تفکرخالق تقویت برنامه، این نتایج دیگر از

 ها،فرضیه عقاید، وجوی جست و جسورانه تخیل برتوانایی

 را کودکان و است نومتمرکز هایایده و هاحل راه ها،دیدگاه

 به فقط هایشانپرسش و مشکالت حل برای سازدمی قادر

 خشونت، به توسل مانند آماده پیش از هایحل راه دنبال

  نروند؛
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 5931  زمستان سال سیزدهم، (،15 )پیاپی 44شماره ریزی درسی، دوره دوم، در برنامه پژوهش /651

 

 هایحل راه به دیگر، اندازهای چشم گرفتن نظر در با بلکه

., )بیندیشند نیز دیگر

اخالقی قضاوت قوه پرورش ـ 

 یعنی تفکر، هایمهارت تقویت که است معتقد لیپمن

 قضاوت قوه رشد باعث مراقبتی و خالق انتقادی، تفکر

 در داوری و قضاوت. شودمی افراد در خوب داوری و صحیح

 نمود مطلبی گفتن یا عملی دادن انجام چیزی، تولید

 است خوب وکندوکاوی تفکر محصول خوب داوری. یابدمی

 .)

نفس عزت تقویت ـ 

 در را خود کمتر فرد رودمی باالتر نفس عزت هرچه

 نفس، عزت تقویت. دهدمی قرار خشونت و تعدی معرض

 است کودکان برای فلسفه برنامه شده بررسی ازنتایج

(( , .

دیگران به دادن گوش خوب ـ 

 است داده انجام دیگر شخصی که ازکاری فردی وقتی

 فقط اوست، با کردن صحبت حال در و است عصبانی

 این به و گوید می درست خودش چرا بگوید میخواهد

 نیست، مقابل فرد نظر نقطه کردن گوش به حاضر ترتیب،

 گوش خوب مهارت ارتقای در کودکان برای فلسفه برنامه

 بدیلی بی نقش دیگر منظری از نگریستن مهارت و کردن

(.  دارد

پیامدها بینیپیش مهارت ـ 

 وگفتار رفتار بینیپیش توانایی برنامه این اهداف از یکی

.است نوجوانان در

احساسات و عواطف درست زدن برچسب ـ 

 بر زدن برچسب کودکان برای فلسفه برنامه در

 تعجب، عصبانیت، غم، شادی، مانند خود متداول هیجانات

 برای فلسفه برنامه. شودمی گرفته نظر در تنفر و ترس

 و مفاهیم روی بر و است محور زبانً کامال ایبرنامه کودکان

 علت به همچنین،. حساساست بسیار کاربردشان دامنه

 زبان فهم در آموزاندانش مهارت رو، در رو وگوهایگفت

. ,)) یابدمی ارتقا همساالنشان غیرکالمی

پذیری مسؤولیت افزایش-

 بپذیرد، را خویش کار مسؤولیت حاضراست که کسی

 برنامه. کرد خواهد مهار و کنترل را آن خشم هنگام مسلماً

 فراگیران در را پذیری مسؤولیت حس کودکان برای فلسفه

 نظر در با و آگاهانه که آموزیدانش زیرا دهد؛می ارتقا

 و قضاوت به زمینه هایمؤلفه و هادیدگاه همه گرفتن

 خویش آن از را مسأله که آنجا از و است رسیده تصمیمی

 حاضر و داندمی خویش آن از نیز را تصمیم است، کرده

( (.  بپذیرد را عواقبش است

 کشورهای در فبک برنامه اجرای از حاصل نتایج

 این که است آن از حاکی ایران در همچنین و جهان مختلف

 در توجهی شایان تأثیرات کوتاهی دوره در تواندمی برنامه

 این از بسیاری. بگذارد کودکان رفتاری و فکری هایمهارت

 تعامالت و خشونت کاهش به منجر مستقیماً تأثیرات

 معنا این به شوند؛می کودکان در منفی گفتاری و رفتاری

 طبیعی درک به کودکان فلسفی، کندوکاو حلقه در که

 همکاری احترام، روحیه و یابندمی دست اخالقی هایارزش

 همچنین نتایج. شودمی تقویت آنها در دیگران با همدلی و

 و نقادانه تفکر در بسیاری تأثیر برنامه این که دهدمی نشان

 همان. است گذاشته کودکان تداللیاس هایمهارت و منطقی

 نقادانه تفکر ویژگی مهمترین شد، گفته این از پیش طورکه

 کودکان شودمی باعث که است خوداصالحی و خودانتقادی

 زود و بشنوند را دیگران منطقی انتقادات بردباری و صبر با

 بپردازند، خود هایداوری اصالح به و درنروند کوره از

 به توسل با و خشونت به توسل بدون کنند سعی همچنین

(. ) بپردازند دیگران از انتقاد به عقالنی استدالل

 شده گزینش سناریوی چند با برنامه این پژوهش، این در

 تالش که صورت بدین. شد اجرا ایرانی فرهنگ به نزدیک

 شود استفاده هاییفعالیت و هابحث طرح ها،تمرین از شد

 و تجزیه. باشد نزدیک آموزاندانش روزمره تجربه به که

 برنامه اجرای که داد نشان حاضر پژوهش هایداده تحلیل

 پرورشی هایفعالیت در آن گنجاندن و کودکان برای فلسفه

 از حاصله نتایج. شودمی نوجوانان در خشم کنترل باعث

 ناجی تحقیق نتایج با همسو محقق، اصلی فرض

 بردآبادی ،(,) هدایتی ،(,)
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 و تاپینک ،(,) نیا تجلی ،()

 بیرمن و لیپمن ،(, ) تریکی

 ،() ویلیام ،(& )

 به توجه با. است( ) کنستانتین

 برنامه اجرای اینکه بر مبنی پژوهش این در محقق هاییافته

 کنترل موجب پرورشی هایفعالیت در کودکان برای فلسفه

 متوسطه مقطع اول پایه پسر آموزاندانش خشم ریزی برون

: شودمی مطرح زیر پیشنهادهای شود،می

 دوره از آموزشی نظام در اساسی اصالحات انجام ـ

 تا کودک، مهد هایبرنامه یعنی رسمی غیر هایآموزش

 جهت الزم شرایط نمودن فراهم ـ عالی آموزش هایدوره

 و شرایط به آگاه فرد هر زیرا تربیتی، مربیان شدن «روز به»

 و اساسی تغییرات که پذیردمی تردید بدون زمان، مقتضیات

 آموزاندانش هاینگرش و ذهنیات در شده ایجاد ایریشه

 نبوده دیروز سنتی تربیتی هایروش پذیرای دیگر امروز

 به اقناعی و منطقی هایپاسخ و مطالب نیازمند بلکه

 راستا این در. هستند خود روزمره نیازهای و هاپرسش

 خود هایکالس اداره برای پرورشی مربیان که است ضروری

 نوین، تدریس هایروش به مسلط تئوری، مطالب تدریس و

. باشند مشارکتی و فعال خالق،

 همچنین و وکاربردی سنجش قابل مطالعات انجام ـ

 خشونت رفتارهای ز مؤثرا طور به که هاییبرنامه شناسایی

 زمینه عوامل همچنین و نوجوانان و کودکان میان در بار

 برنامه توسط کنندمی گیریپیش پرخاشگری مثل ساز

. روانشناسان و مشاوران تربیت، و تعلیم ریزان

 در کودکان برای فلسفه آموزش برنامه انتخاب ـ

: نظیر سودآورآن، پیامدهای جهت به پروشی هایفعالیت

 اعضای با روابط در نفس عزت منطقی هایمهارت کسب

. تحصیلی هایپیشرفت به دستیابی و اجتماع و خانواده

 خودکارآمدی، ورزی، جرأت افزایش و آموزش ـ

 برنامه مربیان توسط داری، خویشتن و سازی خودآرام

 درس ساعات از استفاده با مدارس در کودک برای فلسفه

 با روابط در مؤثر اجتماعی مهارت کسب جهت به پرورشی،

 جمعی مباحث در آموزاندانش دادن شرکت ـ دیگران

 خشونت، اعمال و زورگویی با مرتبط مفاهیم درباره فلسفی،

 گیرد،می انجام کودکان برای فلسفه برنامه در که آنچه مانند

 هایدیدگاه با ارتباط در اصالحی خود به رسیدن جهت به

. دیگران یا خویش

 بازدارنده عوامل وتسهیل عمومی اذهان کردن روشن ـ

 ریزان برنامه توسط سال، و سن کم افراد میان در خشونت

 برنامه پذیرش و روانشناسان و مشاوران تربیت، و تعلیم

 آموزش برنامه اصلی بخش عنوان به خشم مدیریت آموزش

 که خشم مدیریت زمینه در سازی فرهنگ و عمومی

 را جامعه افراد رفتار و نمادین نظام قالبی، تصورات تواندمی

. دهد تغییر آمیز مسالمت همزیستی و بهزیستی راستای در
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