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 کودکان  بر بهبود مهارت های اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان برایموزش فلسفه آتاثیر 

  ابتدایی

 دکتر ایراندخت فیاض

 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( تهران

 سید صمد الماسی حسینی

 )ره( تهران  کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه عالمه طباطبایی

Almasisamad94@gmail.com 

 چکیده  

به صورت اجتماع پژوهشي، بر بهبود مهارت هااي  « فلسفه براي کودکان»اين پژوهش به بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش تفکر، با عنوان 

ن دورود مي پردازد. براي ايان  اجتماعي و عزت نفس در دانش آموزان پايه پنجم دبستان هاي پسرانه و دخترانه آموزش و پرورش شهرستا

انتخاب و در دو گارو  گاوا  و آزماايش    چند مرحله اي دختر( به طور تصادفي  06پسر،  06دانش آموز در پايه پنجم ابتدايي )   06منظور

رسشانامه رشاد   نفر در گرو  گوا ( قرار گرفتند. سپس با استفاد  از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت و پ 06نفر در گرو  آزمايش و  06)

جلساه   21مهارت هاي اجتماعي کرامتي فر متغيرهاي عزت نفس و مهارت هاي اجتماعي سنجيد  شد. سپس کودکان گرو  آزمايش طي 

شرکت کردند. يافته ها نشان داد که اجراي اين برنامه ماي تواناد بار ارت ااي     « فلسفه براي کودکان»ساعت در جلسات  1هفتگي به مدت 

(. همچنين مشخص گردياد کاه در مياان دختاران و     p<0.001هاي اجتماعي دانش آموزان تاثير معناداري بگذارد )عزت نفس و مهارت 

 پسران شرکت کنند  در اين برنامه، از نظر ارت اي عزت نفس و مهارت هاي اجتماعي تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

 

 

   ، دانش آموزان ابتداييعيکليد واژ  ها: فلسفه براي کودکان، عزت نفس، مهارت هاي اجتما
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 مقدمه

آموزان ها نياز دروني کليه دانشهاي خود و حس مفيد و با ارزش بودن در کالس درس و در ميان همکالسينگرش مثبت نسبت به توانايي

نفاس اسات کاه    ان عازت تواند يکي از عوامل مهم در موف يت تحصيلي باشد. اين نياز همو اين احساس مي در تمام م اطع تحصيلي است

گياري  آموز مرتبط اسات و در شاکل  نفس با رشد شخصيت دانشعزت .گرددميارضاء آن منجر به افزايش انگيز  تحصيلي و سالمت روان 

گيرد و ريشه عازت نفاس   نفس باال در بزرگسالي در دوران کودکي و نوجواني شکل ميشخصيت بزرگسالي او تاثير بسزايي دارد، زيرا عزت

ني ري رواگازمهم ساي جنبه هايکاي از  نفس ت يش عزافزا .(2036ها جستجو کرد )بيايانگرد ،توان در دوران کودکي آنرا مي ن افرادپايي

رات، نتظاة اهنددنفس شکل ت هد. عزدشکل مي د را خور از تصوو ست که شخصيت )هويت( د اخورة باد درفرش نفس نگرت ست. عزا

غلب و اجه مي شوند اميز موآموف يت رب ندگي با تجادر زند دارنفس ت که عزادي فراهند دمي ن نشات اهاست. تح ي رفتاو رها   نگيزا

و جتماعي ، اشد شناختياي رنفس که عامل مهمي برت عزعاالو  باراين    .(2،1626شوند )گرايگاوردبي وبرناارس   مي قع ان وايگرل دم بو

عزت نفس، بر عالو   .دمي شود يجاان ايگردبا د جتماعي فرت انتيجة تعامالدر هد دشکل مي د را به خود فرش قع نگرو در واست اعاطفي 

ي هارفتامهاارت اجتمااعي مجموعاه ر   ست ي اجتماعي اهارت مهاد جتماعي کمبوي اهاو از موقعيت موقعيت کمراد فرايگر پرهيز دعامل 

)بااه کنددداري جتماعي خول ا ونامعي کنش هاو از واشته دابطه مؤثر ان رايگردبا زد مي سادر قاد را ست که فراقابل قبولي   گرفته شدافر

 1کمتر کسي قادر خواهد بود بدون کسب مهارت هاي اجتماعي وابراز وجود، زندگي رضايت بخشاي داشاته باشاد    همچنين .(1662پژو  ،

ر ااا بو د ااا فکنايااا ايه مااا سن ااانانوجون و اااکددگي کوااني زاااه  هااامي جنباار تماااعي بااجتمي ااااهرفتار .(1662)مانجولکر ،

ان ميز ب،واا جتماعي مطلي اهارفتام رنجاان و ايگردبا ن مدکناارآ ر انظد از راايي فاناتوارد. ذانها تأثير ميگي آکامي بعددشاري و گازاااس

به جتماعي  ي اهارتمهادر د راايي فاناتوان خص ميکند. ميزمشن گساالريگر بزود دينالن، وااامعلمد نزن و همساالن ميااو را محبوبيت 

ن و )متسو دميشوط مربو، هددمين نشاد خوز  اه اا وبي کاجتماعي مطلي اهارفتارکيفيت و کميت د و فرطور مست يم به رشد اجتماعي 

ماني رد. بهترين تاثير کنناد تمرين  و بگيرندا فررا مطالبي ان يگردثر بخش با ا بطد روايجااي ابرکودکان ين ا ستزم اال .(0،2036ديکالناو

ي هااربزاه سلسل به يکد ميگيرار قردر آن جتماعي که ي اموقعيت ها  براي رفتارهاا و  راجع است که مراين اشي زموي آينگونه برنامه هاا

اجتماعي افراد را باال برد  و  –تاثير آموزش اين مهارت ها بر موف يت در زندگي، از طريق دستکاري ظرفيت رواني  .مي کندتجهيز ري فتار

شي زموي آسد برنامه هارنظر مي به  .ها را قادر مي سازد تا با انديشه و تحليل موقعيت، به رفتاري سازگارانه و همرا  با تحمل روي آورندآن

ورش پرزان را  موآنشوت صاحي  دا قضاوتحليال و  تجزيه ن، نديشيد، اتفکررت ستي  قدباه در ند انمي توو سانتي  يج ارس به شايو   را مد

براي ند اتومي ين فلسفه ابنابر؛ داردکي دکوي دورة هازش مودر آيشه  ل رستدالوت و اقضا، تفکررت شتن قداست ندا ت دمع 4ليپمن .دهد

وداستان  درالگوي ليپمن با عنوان آموزش فلسفه به کودکان عالو  بر بهر  گيري از فوايد گرو  .(1620، 2)استفان والنباشد ن مفيد کادکو

خاص در گرو  ) اجتماع پژوهي ( وتدوين متون داستاني خاص )داستان هاي فکري با مضمون فلسفي ( باه   ، با وضع قوانينسرايي جمعي

که از مهمترين آنها به بهبود ورشد تفکر انت ادي، خاال  ومنساجم و ريزبيناناه  اشاار  کارد.       فوايدي فراتر از گرو  هاي قبلي دست يافت،

 .(2021ت تفکر را فراگرفته وقادر مي شوند در صورت لازوم تغييار نگارش دهناد)ناجي ،    افرادي که در اين دور  ها شرکت مي کنند مهار

ني راسخنن هم چوزش مول آمعموم و مرسوي ها  شيوي فلسفي به جال ستدالدن روش اجانشين کرن کادفلسفه به کوزش موف از آهد

                                                           
1-  Garaigordobil and Bernara 

2. Mangrulkar  
3 - Matson & Ollendick 
4 - lipman 
5-  Stephan and Alan 
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. مطار  شاد  اسات    1نکادکواي برنامة فلسفه بر، هاروکشاز برخي ، در ليلدبه همين  .(1620، 0)اساتفان والان  مي باشد مطالب ل نت او ا

رت به صوو کند   ماي مطروتربيت  صة تعليم را در عريمي جديد راداپان کادفلسفه به کوزش موآ 2306دههخر در اوائة برنامة اراليپمن با 

کنااد )مرعشااي وديگااران    ميممکن تل ي ن، را بستادبه از ورود حتي پيش ن، کادکورد مودر تفکر فلسفي ي هازش مهااارت موآسمي ر

،2023).  

ست.   اخالو نه داتفکر ن ازش موآبلکه ، فلسفي نيستت طالعادن ابه خاطر سپرو تعليم ن  کادکواي فلسفه برزش موآصلي برنامة ف اهد

ن و کادکواز تشکل مي حل ه هادر ها ن ستاد  از داستفااين برنامه در اصلي ؛ روش است  ايج شدراها رکشوري از بسيادر ين برنامه وز  امرا

ن را آ( 2332س)پيررز لز سندرست که چان اکادکواي صلي برنامة فلسفه برامؤلفه و  از کاوحل ة کند .(1621، 2دنيل واريکست)ان معلما

حل ة  در هد. دمي ار قرن کادکور ختيارا در اعاطفي و جتماعي ، اع ليار بزو اکاوحل ة کندة برنامة فلسفه به شيود. کر  مطرر بانخساااتين 

و مبهم ت موضوعارة بادريگر به مباحثه ديک و رودرروي هم مي نشينند وار دور حل ه د معلم خوا  به همرس کالزان موآنش و داکاوکند

به ؛ هنددمي افرش يگر گوديک ن به سخناام حتروابا توجه  زان موآنش ؛ دانددازمي پرد مي شو  نداچه خورد آن مون در نظرياتشادل تبا

شرکت در ند روين اقتي ، ونتيجه؛ در مي برندال ير سؤرا زيگر ديک ن سخناو ع ايد ؛ ضافه مي کننداردي را ايگر موديک ي نظرها

ت تفاقااجهه با اموو در ندگي ر زمواساير در که د فتااهند اين فکر خواها به ، آن ها منت ل شدآن به   گادآني شد يا ناخون دروکنندگا

موزش فلسفي  آ .(2032)شير محمدي وعبداللهي پور ،ببرند   ند بهراگرفته افرو کاوحل ة کنددر که اردي وماز جديد ي موقعيت هاو قعي وا

جتماعي  کاارد   و تربياات ات ويت زان موآنش تربيت دي داراااين فااانش بااابيزان، وااامآش ااانن دااااافي ميااافلسي واااطريق گفتگاز 

نش ، داين برنامها در .(3،1622)جرميااک  ستاندگي زقايع وتمرين ن و ستادان بيا، هيوگرر ااااتاکيد بر ک، ين برنامهدد. در اگرماايميسر

و ها   ايدگ، دبه نفسد عتماابا و ند زنظر با يکديگر بسادل تبان را در تجربياتشا، نداربگذام حترد اخون ند به ع ايد همساالزموآ زان  ميموآ

ا اا بان، رايگدبا د، ست با خواگفتگويي ، فلسفه داردهايي  ها فايدرت مهاز ابرخي د اايجن در اکادکواي برفلسفه،  .داکننن بيادرا ع ايد خو

ني ن، دروکادکتابها توسط کود در اهيم موجواا ه مفاا کد شوماي ين گفتگوها موجب اري، ايدو تصااويرد فلسفي ي نوشته هاو تن کتابها ام

ن ااا نن، آاان جريايدر ا  .(2032ران، ،همکاي و صمداز  به ن ل 2330س، هوربخشند) مود وابهبد را واخي ااهوربا، ين ترتيبابه و شوند 

د باه  عتماايش افزن، اجتماعي شدامينة زفلسفي ي گوهاو جتماعي حين گفت اتعامل  .کنند ميگرفتن ار توجه قررد موو منيت س اااحسا

و کاوکندفه از طرياق حل اه   فلسا  ماوزش آ( در 26،1626)گرايگوردبي وبرناارس  هم مي کند. افرن کادکورا در صحي  وت شد قضاو رنفس 

ست انفس نيز مؤثر ت يش عزافزدر اين  اند که د دارجواز وبراي افرصتي برو کنند ن بياد را خوي نه نظرهاآزادانند امي توزان موآنش دا

ندگي زامعه جدر ند ويک شهران  واه عناتا بن کادکمک به کواي ست براشي ن روکادکواي فلسفه بر، ين ترتيبا به .(1621)دنيل واريک ،

رت ااا عب، يابدورش  ميپردك کودر طر يق رت هاي خاص که بدين مهااز د برخي انزبيامودن را وابب ند خوويک شهري هارتمهاو کنند 

ضها ، شناسايي پيش فرط، ستنباي و اهگيرانتيج، اهيمال مفاتحليو ف اکش، بط عليو رواستداللها ايابي ، ارزشناختيي هارت مهااز ت اسا

ت، الاؤاا سي داا بنرت واا ص، ااا تعميمهن واا مت، آزتباهااشت و اااايي توهماشناست، تباطاارف اکشا ، رافترت اقد، ربنايييي زهاسحد

و شباهت ها دن کرا پيد، ن ضي مثالهاو افتن مثالها اي، ياعملري و واتئي ااهدبررشناسي کازبا، ساخت ها، هال ستدالزي اسا  يداشن رو

تفکر ان، يگردبه دن کرش گوري، همکاي ااا هرت اامه، الحياصداخودن، واخ باسو راجم امنس، ، ئلهار مساهي اانمن دور داي، دهادااتض

 .(2023د)ناااااجي،نت ااپاسخ به ش و پذيردر ماني دشاد و نت ااز اماني دشاد، خواز برن در اطميناام، احترابا ات ن د نظر، شتنداشن ز وروبا

باه بررساي تااثير     (2326، 20؛ دپارتمان ساالمت وماردم  2330، 21؛ ويليامز1664، 22 بنابراين طي پژوهش هاي متفاوتي )تريکي وتاپينگ

                                                           
6-  Stephan and Alan 
7-  philosophy for children 
8-  Daniel and Auriac 
9-  Jeremic 
10-  Garaigordobil and Bernara 

11. Trickey  & Topping 

12. williams  

13. department  Health and  people 
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 ، احتارام  ، تامل، ابراز ع ياد ساسي اين برنامه که شامل گفت وگو، پرسشگريکه محرز گرديد پايه هاي ا، پرداختندموزشي فلسفي آبرنامه 

ماي   استدالل، پذيرش آرا ونظرات ديگران، رعايات قواعاد جمعاي و...   با  ، احترام به ع يد  خود ودفاع از آن همرا به ع ايد وح و  ديگران

. تاحادي کاه حتاي برخاي     دي دانش اموزان تاثير شاگرفي دارد بهبود ارتباطات ميان فر مهارت  اجتماعي و در ارت اي عزت نفس و ،باشد

فکر نيست، بلکه ارزش اين فلسفه آن است معلمان معت دند فلسفه جاري در اجتماع پژوهشي چندان هم پيرامون رشد زبان ومهارت هاي ت

مي تواند به کودکان کمک کند تا به پرورش مهارت ها وگرايش هاايي  واجتماعي مي شود. جامعه کاوشگر  که موجب تعليم وتربيت فردي

مح اق در ايان   اصالي   هدف(. بنابراين 24،2022بپردازد که با آنان توانايي ايفاي کامل ن ش خود رادر جامعه اي کثرت گرا را بدهد )فيشر

است و در پي پاسخ باه ساوال   کودکان در بهبود رفتارهاي اجتماعي و عزت نفس کودکان  رايبرنامه آموزش فلسفه ب بررسي تاثيرپژوهش 

 هاي زير مي باشد:

 آيا برنامه آموزش فلسفه براي کودکان برمهارت هاي اجتماعي کودکان تاثير دارد؟

 کان بر عزت نفس کودکان تأثير دارد؟آيابرنامه آموزش فلسفه براي کود

 آياميزان تأثير برنامه آموزش فلسفه براي کودکان برحسب جنسيت کودکان متفاوت است؟

 روش تحقیق

پژوهش انجام شد  پژوهش آزمايشي است که با طر  پيش آزماون و پاس آزماون بااگرو  هاا ي م ايساه و گماارش تصاادفي و کنتارل          

. جامعه آماري اين تح يق را کليه دانش آموزان دختر و پسر پاياه  (2021)سرمد و همکاران، رفته استمتغييرهاي مشتبه کنند  صورت گ

تشکيل دادند. در اين تح يق براي انتخااب نموناه ي آمااري، از روش نموناه      2036-32پنجم ابتدايي شهرستان دورود در سال تحصيلي 

مدرسه ابتادايي دختراناه و    1بسيار زياد جامعه ي آماري مورد بررسي، تعداد گيري تصادفي چند مرحله اي استفاد  شد. با توجه به حجم

نفر بودند. براساس جدول مورگان زمااني کاه    10پسرانه به طور تصادفي برگزيد  شد، که تعداد دانش آموزان کالس پنجم اين دو مدرسه 

 06دانش آماوز درگارو  آزماايش و     06ا گمارش تصادفي تعداد نفر است. بنابراين ب 23نفر باشد تعداد نمونه الزم براي تح يق  12جامعه 

 دانش آموز در گرو  گوا  جايگزين شدند. 

 ابزار پژوهش

 در اين پژوهش از برنامه آموزش فلسفه براي کودکان و دو پرسش نامه عزت نفس و مهارت هاي اجتماعي استفاد  شد  است.

، طر  ريزي شد  است، درايان پاژوهش عباارت اسات از     2303مه که توسط ليپمن درسالاين برنا :برنامه آموزش فلسفه براي کودکان .2

جلسه اي که هفته اي دو بار، شنبه و چهارشنبه به مدت يک ساعت در کالس دانش آموزان پسر و دختر پايه پنجم ابتادايي   21برنامه اي

مشورت متخصصان امر از کتاب داستان هايي براي فکار کاردن   داستان( که با  0)اد  داستان هايي بودند اجرا شد. محرك هاي مورد استف

. شيو  ومراحل اجراي برنامه نيز مطابق با دستور العمل هااي منادرد در کتااب    ( جهت بحث  درکالس انتخاب شدند2021رابرت فيشر )

 فو  الذکر انجام شد. 

مااد  آن ،   2ماد  اسات کاه    22ساخته شد  وداراي 2301. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت: اين م ياس توسط کوپر اسميت درسال 1

خرد  م ياس عزت نفاس کلاي ،عازت     4ماد  آن به  26، دروغ سنج است. درمجموع 22و 42، 42، 04، 11، 20،16،  0يعني شمار  هاي 

  گذاري اين آ به نفس اجتماعي )همساالن(، عزت نفس خانوادگي ،)والدين( وعزت نفس تحصيلي )آموزشگا ( ت سيم شد  است. شيو  نمر

                                                           
14. Robert Fisher  
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 21و 41، 42، 00، 01، 06، 13، 12، 14، 10، 12، 23، 22، 24، 22، 26، 2، 4، 1صورت صفر ويک است .به اين معنا که در مااد  هااي   

پاسخ بلي يک نمر  وپاسخ خير صفر مي گيرد وب يه سواالت به صورت معکوس نمر  گذاري مي شود . حداقل نمر  اي که فرد ممکن است 

نمر  کساب کناد ، بادان معناسات کاه اعتباار        4ماد  دروغ سنج  بيشتر از  2خواهد بود .چنانچه پاسخ دهند  از  26صفروحداکثر بگيرد 

( پايايي ايان پرسشانامه را باه روش    2036آزمون پايين است وآزمودني سعي کرد  است خود را بهتر از آنچه هست جلو  دهد . کالنتري )

 که از پايايي قابل قبولي برخورداريود   10/6است. دراين پژوهش نيز پايايي داراي ضريب الفا نشان داد   ٪21آلفاي کرنباخ 

باراي سانجش    2022پايه پنجم ابتدايي کرامتي فر: اين پرسشنامه توسط کرامتي فر در سال  –. پرسشنامه رشد مهارت هاي اجتماعي 0

از نظر م ياس هاي رشد مهارت هاي اجتماعي و قابل فهم بودن سواالت ميزان رشد مهارت هاي اجتماعي ساخته شد  است و سواالت آن 

 براي دانش آموزان پايه پنجم مناسب است.

( م يااس  2-1-12م ياس از مهارت هاي اجتماعي را مي سنجد. م ياس احتارام باه ديگاران )    22اين آزمون داراي چهل سوال است که 

-10-04( م ياس انجام کاردر برابر ديگران)  1-2-00( م ياس رعايت م ررات) 2-0- 14( م ياس انجام وظيفه  )  0-4-10-02همکاري)

(                                                          0-21-12( م يااااس گاااوش دادن)  20-24-01( م يااااس ساااوال کاااردن)   22-21-11-00)( م يااااس دوسااات ياااابي   26-3

( م ياس شرکت در فعاليت هاي گروهاي)   23-16-06-02دادن جواب نه به ديگران)( م ياس 20-22-13-01م ياس مسئوليت پذيري) 

/. امتيااز اسات.   12/. و صافر و  2خير و گاهي اوقات دارد که به ترتيب داراي   –( هر سوال اين آزمون سه گزينه ي بلي  03-02-11-12

( پايايي اين آزماون  2022عمال مي شود. کرامتي فر )سواالت کنترل هستندو بر عکس اين نمر  گذاري اِ 1-16-10-10-06-04سواالت 

/ . گزارش داد  است. در جدول زير نيز پايايي اين آزمون در اين پژوهش از طريق آلفباي کرانباخ براي هر زير م يااس احتارام باه    232را 

مسائوليت پاذيري جاواب ناه ،فعاليات      ديگران ،همکاري ،انجام وظيفه ،رعايت م ررات ، انجام کار،دوست يابي ،سوال کردن ،گوش دادن ،

که دراب پايايي قابل قباولي ماي    14/6، 10/6،11/6، 02/6، 16/6، 14/6، 03/6،12/6، 12/6،  12/6،  16/6گروهي به ترتيب برابراست با 

 .باشند

 انجام کارروش 

فلسفه براي کودکان از طرياق داساتان    پس از اخذ مجوزها و معرفي نامه هاي الزم و مشخص نمودن نمونه ها، به مدت دو ما  به آموزش

هاي فکري پرداخته شد. دراين تح يق از پيش آزمون و پس آزمون باگرو  گوا  و گمارش تصادفي استفاد  شد. سپس با تعيين زمان انجام 

روش اجتمااع  مداخله با هماهنگي مسؤلين آموزشگا ، مداخله به روش اجتماع پژوهي شروع شاد. ادار  کاردن جلساات براسااس قاوانين      

پژوهي صورت گرفت. بدين صورت که دانش آموزان به صورت داير  وار مي نشستند تا عالو  بر تعامل چهر  به چهر  صداي همديگر را به 

خوبي بشنوند. مربي نيز براي داشتن تعامل بهتر با دانش آموزان مانند يک عضو در ميان حل ه کنار دانش آماوزان ماي نشسات. پايش از     

. 2، مربي با کمک و پيشنهادات دانش آموزان طرحي را براي مديريت بهتر جلسه تهيه مي کرد. برخي از اين مواردعبارت اند از: شروع کار

. دوري کردن از ايجاد مزاحمت براي ديگران در هنگام 0. دوري از ارائه نظراتي که با بحث ارتباطي ندارد 1احترام به ديدگا  هاي متفاوت 

 . گرفتن نوبت براي صحبت کردن و...4ري از تمسخر کردن نظرات ديگران . دو0صحبت کردن 

بعد از تهيه طر  براي مديريت کالس دانش آموزان شروع به خواندن داستان مي کردند. البته هرکدام از آن ها ياک بناد ماي خواندناد و     

سپس دانش آموزان ابهامات خود را از کلمه ها يا جمله هايي که به خوبي متوجه نمي شدند مطر  مي کردند و سپس به بند بعادي ماي   

م رسيدن داستان به دانش آموزان فرصت داد  مي شدکه براي مدتي بر کل داستان و اتفاقات آن تمرکز کنند و به فکر رفتند. بعد از به اتما

کردن در بار  ي آن بپردازند. سپس مربي به تشويق کردن دانش آموزان براي پرسيدن سواالت و ابهامات خود در رابطاه باا داساتان ماي     

در ادامه مربي براي دنبال شدن هرچه بهتر بحث و تثبيت بهتر اهداف ماورد نظار تمرينااتي را     پرداخت. بدين صورت بحث آغاز مي شد و
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انجام مي داد. در پايان بحث نيز دانش آموزان تک به تک به جمع بندي و ارائه نظرات خود در رابطاه باا گفتگوهااي صاورت گرفتاه ماي       

 پرداختند. 

 یافته ها
در داناااش نفس ت عزمهااارت اجتماااعي  و   بر  و کاوحل ة کندة فلسفه به شيوزش موآتأثير  هش حاضر تعيينوپژايجراز  اساسي ف اهد

، در دوگاارو  کنتاارل ،آزمااون پسن و موآزپيش ات نمرارد ستاندااف نحرو اشامل ميانگين  کااهتوصيفي ي ها يافتهول جدد. در بوآمااوزان 

 ست.  ائه شد( ارا1وآزمايش )جدول
 جنسيتو گرو  تفکيک فراواني شرکت کنندگان به : 2جدول

 درصد فراواني گرو 

 26 06 آزمايش

 26 06 کنترل

 26 06 دختر

 26 06 پسر

 ( :شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي گرو  کنترل و ازمايش  درپيش و  پس آزمون1جدول )

 پس ازمون پيش ازمون متغير پژوهش گرو 

خطاي استاندارد  انحراف استاندارد ميانگين

 گينميان

خطاي استاندارد  انحراف استاندارد ميانگين

 ميانگين

آزماي

 ش

 01/2 21/0 20/41 11/2 1 00/02 عزت نفس

 613/6 201/6 31/2 622/6 120/6 03/2 احترام به ديگران

 642/6 143/6 12/2 622/6 062/6 03/2 همکاري

 622/6 062/6 04/2 644/6 142/6 12/2 انجام وظيفه

 602/6 010/6 22/2 612/6 221/6 20/2 رعايت م ررات

 642/6 120/6 04/2 641/6 102/6 0/2 انجام کار

 602/6 231/6 22/2 601/6 213/6 12/2 دوست يابي

 642/6 131/6 23/2 602/6 121/6 14/2 سوال کردن

 601/6 044/6 43/2 603/6 124/6 23/2 گوش دادن

 602/6 211/6 22/2 620/6 022/6 4/2 مسئوليت پذيري

 60/6 002/6 43/2 601/6 211/6 20/2 جواب نه

 600/6 161/6 12/2 602/6 012/6 40/2 فعاليت گروهي

 42/2 02/1 20/01 02/2 41/1 11/01 عزت نفس گوا 

 611/6 422/6 01/2 624/6 130/6 11/2 احترام به ديگران

 601/6 001/6 00/2 621/6 062/6 41/2 همکاري

 622/6 401/6 22/2 64/6 122/6 12/2 انجام وظيفه

 600/6 022/6 31/6 610/6 211/6 21/2 رعايت م ررات

 622/6 412/6 20/2 642/6 11/6 10/2 انجام کار

 622/6 44/6 2/2 603/6 122/6 12/2 دوست يابي

 622/6 411/6 21/2 602/6 164/6 23/2 سوال کردن

 612/6 024/6 64/2 600/6 230/6 22/2 گوش دادن

 632/6 431/6 4/2 600/6 04/6 22/2 مسئوليت پذيري

 612/6 024/6 64/2 603/6 122/6 23/2 جواب نه

 634/6 261/6 02/2 603/6 014/6 2/2 فعاليت گروهي
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عناااي مهاااارت   يبسته وامتغير ل در کنترو مايش ، آزو گرات نمرن مياوت تفاداري عناتعيين مو فرضيه ها ن مواي آزهش حاضر بروپژر د

(  با توجه باه اطالعاات   0با توجه به اطالعات ارائه شد  در جدول)شد.  د  ستفاايانس وارتحليل کواجتماعي و عزت نفس از روش تجزيه و 

مي توان چنين نتيجه گرفت که علي رغام    p < 0/001 » گزارش شد  و سط  معناداري fو با در نظر گرفتن م دار  ارائه شد  در جدول

ثر پيش آزمون بين دو گرو  آزمايش و کنترل از لحاظ عزت نفس تفاوت معناداري وجاود دارد. بناابراين ماي تاوان گفات برناماه       کنترل ا

 . آموزش فلسفه براي کودکان بر متغيير عزت نفس کلي تاثير دارد

 با کنترل اثر پيش آزمون( : نتايج آزمون تحليل کواريانس براي م ايسه ميانگين پس آزمون عزت نفس کلي دو گرو  0جدول )

 سط  معناداري f ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

 662/6 23/26  2 20/232 پيش آزمون

  2 22/224 بين گروهي

 12/21 20 11/0161 درون گروهي

  22 24/0220 کل اصال  شد 

 

مي تاوان چناين نتيجاه     p < 0/001گزارش شد  و سط  معناداري  fفتن م دار گر ( با در نظر4جدول)همچنين اطالعات ارائه شد  در 

زير م ياساهاي مهاارت اجتمااعي شاامل  لحااظ احتارام باه         گرفت که علي رغم کنترل اثر پيش آزمون بين دو گرو  آزمايش و کنترل از

فعاليات گروهاي    جاواب ناه   دن مسئوليت پاذيري، گوش دا سوال کردن، دوست يابي، انجام کار، م ررات، ،انجام وظيفه همکاري، ديگران،

 تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين مي توان گفت برنامه آموزش فلسفه براي کودکان بر م ياس مهارت اجتماعي  تاثير دارد.  
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 اعي دو گرو  با کنترل اثر پيش آزمون: نتايج آزمون تحليل کواريانس براي م ايسه ميانگين پس آزمون زير م ياسهاي مهارت اجتم (4)جدول 

 سط  معناداري f ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير 

 احترام به دیگران

 

 662/6 42 احترام به ديگران 2 610/6 پيش آزمون

  2 41/4 بين گروهي

 633/6 20 21/2 درون گروهي

 همکاری

 

 662/6 1/14 همکاري 2 602/6 پيش آزمون

  2 23/1 بين گروهي

 623/6 20 31/4 درون گروهي

 662/6 00/12 انجام وظيفه 2 6/.12 پيش آزمون انجام وظیفه

  2 31/1 بين گروهي

 203/6 20 13/1 درون گروهي

 662/6 13/02 رعايت م ررات 2 662/6 پيش آزمون مقررات

  2 04/4 بين گروهي

 201/6 20 02/1 درون گروهي

 662/6 0/12 انجام کار 2 631/6 پيش آزمون انجام کار

  2 22/0 بين گروهي

 242/6 20 02/2 درون گروهي

 دوست یابی

 

 662/6 14/22 دوست يابي 2 210/6 پيش آزمون

  2 10/2 بين گروهي

 224/6 20 02/0 درون گروهي

 662/6 44/22 سوال کردن 2 412/6 پيش آزمون سوال کردن

  2 00/1 بين گروهي

 222/6 20 40/2 درون گروهي

 662/6 2/12 گوش دادن 2 661/6 پيش آزمون گوش دادن

  2 30/1 بين گروهي

 202/6 20 20/1 درون گروهي

 662/6 21/20 مسئوليت پذيري 2 221/6 پيش آزمون مسئولیت پذیری

  2 60/1 بين گروهي

 212/6 20 22/1 درون گروهي

 662/6 14/10 جواب نه 2 621/6 پيش آزمون جواب نه

  2 62/0 بين گروهي

 20/6 20 10/1 درون گروهي

 662/6 02/16 در فعاليتشرکت 2 634/6 پيش آزمون فعالیت گروهی

  2 62/0 بين گروهي

 242/6 20 13/2 درون گروهي
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ارائه شد  است همانطور که مشاهد  مي شاود در جادول بار    ( 2)ساوي واريانس ها نيز در جدول زمون لوين مبني بر پيش فرض تآنتايج 

،  بنابراين از نظر متغيرهاي مورد بررسي تفاوت معنااداري مياان   معناداري ارائه شد  معنادار نيستگزارش شد  با توجه به سط   fاساس 

وهمچناين يافتاه هااي     .گاردد  متغيرهاي پژوهش بين دختر وپسر تاييد ميدو گرو  دختران و پسران وجود نداردو  پيش فرض لوين در 

اطالعات ارائه  نيز نتايج آزمون اثرات بين گروهي متغيرهاي وابسته در ميان دختران و پسران ارائه مي شود. (0) نشان داد  شد  در جدول

 متغيرهاي مورد بررسي است. شد  در اين جدول نيز حاکي از عدم تفاوت دو گرو  دختر و پسر در هرکدام از

 نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغير  براي بررسي تفاوت ميان دختران و پسران در متغيرهاي وابسته ( :2)جدول 

 سط  معناداري 1درجه آزادي 2درجه آزادي F ارزش اثر

 322/6 41 21 030/6 631/6 اثر پياليي

 322/6 41 21 030/6 362/6 المبداي ويکلز

 

 نتايج ازمون اثرات بين گروهي متغيرهاي وابسته در ميان دختران و پسران(  0)دول ج

درجه  متغيرها

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F سط  معناداري 

 320/6 621/6 221/6 2 عزت نفس

 426/6 213/6 264/6 2 احترام به ديگران

 122/6 201/6 621/6 2 همکاري

 116/6 620/6 621/6 2 انجام وظيفه

 222/6 61/6 664/6 2 عايت م رراتر

 200/6 642/6 663/6 2 انجام کار

 012/6 214/6 610/6 2 دوست يابي

 022/6 64/2 164/6 2 سوال کردن

 012/6 320/6 210/6 2 گوش دادن

 160/6 244/6 610/6 2 مسئوليت پذيري

 022/6 161/6 602/6 2 جواب نه

 341/6 662/6 662/6 2 فعاليت گروهي
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 نتیجه گیری

  ان دورپسران و خترمااوزان  دآدر دانااش نفس ت عزمهااارت اجتماااعي  و فلسفه بر زش موتعيااين تاااثير آهش حاضر وپژاي جرف  ازاهد

در داناش آماوزان پاياه پانجم     س اا نفت زاا يش عازافاب  افلسفه موجزش  موآکه  هد  دمي ن  نشار اهش حاضوژاايج پانتابتدايي بود. 

کودکاان رابار عازت     رايموزش فلسفه بآ( تاثير 2020ناجي وقاضي نژاد ) (1620) 22براگسن يافته از پژوهش با يافته اي. ابتدايي مي شود

( نيز شواهدي از اثر بخشي کناد وکااو گروهاي بار     1660. تريکي وتايپينگ )نان گزارش کردندآنفس ، مهارت استداللي وعملکرد رفتاري 

(، آموزش فلسفه به کودکان ونوجوان باعث پرورش پندارهاي مثبت از قبيل عازت  2022يشر)به اعت اد ف عزت نفس را گزارش مي کنند.

( نيزبيان مي دارد که فلسفه از طبيعت کنجکاو وحاس حيارت   2022فليپ کم)نفس ، انديشناك بودن نسبت به ديگران درآنها مي شود. 

به پرورش اعتماد به نفس وصفاتي کمک مي کند که باه خاوب   کودکان استفاد  مي کند وتفکر ومهارت هاي استدالل را ت ويت مي کند، 

مشکالت مربوط به عازت نفاس   کلير به طوقضاوت کردن در زندگي روزمر  منجر مي شود در تبيين اين نتيجه از پژوهش  ني توان گفت 

ت تأثير مخربي بر عزن هساالبط مناسب با اري روابرقردر شکست و هاست آن تعاملي رب تجادن بوود ليل محددساسا  به در کودکااااان  ا

س و ترري ازبر بسياد ست که فرافرصتي  وکاوکندحل ااه .(1662، 20شااود)براونکودکااان گي دفسراند موجب امي توو شت داهد انفس خو

و کفايت س حسان، اهم سااليسواز  ،پااااذيرشنديشي امثبتش نگر، ع ايدز ابراي اين فرصت مناسبي برابر و  عالو ها  غلبه  کند  ، لهرد

د هد کراخوا پيدد به خوي قع بينانه ترش وانگرد مي گيرار قروتشويق  تمجيد د، نت ارد اموو کاوحل ة کنددك در قتي کووست. ايستگي شا

است)سااوالکامونا  نفااست يش عزافزدر امل مهمي اعو  کرشدارد ذموم کاهش مي يابد. تما  آل يدد اخوو ح ي ي د خووت نتيجه تفاو در 

د اااشدر رين برنامه اي اجر، اهد کهدمي ن گرفته نيز نشارت هش صووژاااپدر ه ااان برناماااياي اراااجاز احاصل ج نتاااي .(1620، 21ولااوپز

،گوش دادن  سوال کردن دوست يابي، انجام کار، م ررات، انجام وظيفه، ،يهمکار ، لحاظ احترام به ديگران،اعي مناسباجتمي اااهرتاامه

 22مهتاا ووايتبرياد  نتايج اين پژوهش باا پاژوهش   ست. اشته اگذي بر  جارا مثبتي ر ثير بسيااتفعاليت گروهي  جواب نه مسئوليت پذيري، 

باعث و شته ن داکادعاطفي کوو جتماعي ابط د روايجاامثبت بر ي أثيراااتن، ااااکدکواي رااافه بااافلسزش وااامآمعت دند که   (1662)

کمک مي کند ن کادبه کوبرناماه  ين اي اجرهمخاواني دارد. ا ست   ايددگرع جتمال در االقي م بوخي اهارفتان در زمينه راانآپيشرفت 

ت جلسادر ه اا ش ماهاا شدور  جتماعي طي يک ي اهارفتادر رکت رمشا، تباط ي ارهارتمهاد ل بهبواقبي   اي از ژايزات واامتياه اا بات

دك  را رشااد داد )تاپينااگ  وتباطي کو را ارکالمي ، ناختياااش، اعياااجتمي  اهارتمهاان تومااي طريق از اياان  ست يابند. دهفتگي 

ن مواپيراب جذي شگروفرصت کاد يجاابا ن، کادکواي نامه فلسفه بردر تبيااين اياان نتيجااه از تح يااق مااي تااوان گفاات باار    .(1664،

تفکر ، منجر به تفکر تاملي،ائلاااااامسروي ق ااااااتعمو تفکر رت قدورش بر پرو  عال، ساختهد گير خودك را درهن کوذموضوعاتي که 

دك کورت ح اس حسااز امانع    وخالقي شدي امسئوليت  پذيرو ا اااه   دااايورش اراااپو د اااتوليدر ت اااکفايس ااااحس، اکتيرمشا

تاکيد ز موآنش ودام اااين معلااابط تبااربر ، قديميي شهاباارخالف رو ارد،پاياني ندي ين برنامه پرسشگردر اه ااانجايي ک. از آدشومااي

. محاارز (2023هاادايتي ،ند) زتخمين مي دي انت و اخالقانه ر اااافکاي ارااابا ن رکادکوي ها،ظرفياات معلمدر آن تباطي که د .ارميشو

،  ، احتارام باه ع اياد وح او  ديگاران     گرديد  است که پايه هاي اساسي اين برنامه که شامل گفت وگو ، پرسشگري ، تامل، ابراز ع ياد 

، رعايت قواعد جمعاي و...  ماي باشاد در ارت ااي عازت      ، پذيرش آرا ونظرات ديگرانود ودفاع از آن همرا  با استداللاحترام به ع يد  خ

. تا حدي که حتي برخي معلمان معت دناد فلسافه جااري    بهبود ارتباطات ميان فردي دانش آموزان تاثير شگرفي داردنفس اجتماعي و 

لايم وتربيات   موجب تعدر اجتماع پژوهشي چندان هم پيرامون رشد زبان ومهارت هاي تفکر نيست، بلکه ارزش اين فلسفه آن است که 

که در زنگ هنر مدارس ابتدايي، از داستان هاي فکاري در قالاب اصاول    مي شود  لذا پبشنهاد .(2022)فيشر،  فردي واجتماعي مي شود

                                                           
15 Burroughs, 2013 
16( Brown 
17 Sola-Carmona and Lopez-Liria, 2013 
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ن بيان  در مربياو ، به عال .ددگرا جرو اه اا گرفتارتوجه قررد ومارس سط  مددر برنامه  برنامه آموزش فلسفه براي کودکان استفاد  شاود. 

اعي اا جتمادگي اا نو زي اا سدرائل اا مسري را در ن ش محون، ناآتا ، نددن وا داره فکرکرابزان را وامآنش ، داسيت درموضوعاو مطالب 

پيشنهاد مي شود که با توجه به جامعه محدود پژوهش حاضر اجراي اين تح يق در ساير جوامع نيز انجاام گيارد و   همچنين  .يندا نماايفا

 يکديگر مورد بررسي قرار گيرد. م ايسه نتايج حاصل با
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