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 26پـس از جـايگزيني   . پـس آزمـون بـا گـروه كنتـرل بـود      -حاضر نيمه آزمايشي پـيش آزمـون  
پرسشنامه هـوش هيجـاني بـاران، جهـت بررسـي اثـر       آموز در دو گروه آزمايش و كنترل،  دانش

گـروه كنتـرل در دوره اجتمـاع    . تكميـل شـد   آزمـون  پسو  آزمون يشپبخشي برنامه به صورت 
ه ساعته هفتگـي بـ   5/1پژوهشي از فرايند اجرا دور نگه داشته شد و براي گروه آزمايش جلسات 

گروه به شكل اجتماع پژوهشي اجرا شـد و داسـتان اكتشـاف هـري     . جلسه برگزار شد 16مدت 
بـا روش آمـاري    هـا  داده. استتلمير بـه عنـوان محـرك گفـت و گـو مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت         

در اثـر اعمـال متغيـر     حـاكي از آن بـود كـه    ها دادهپردازش . كوواريانس تك متغيره تحليل شد
افـزايش  ) بـا تعـديل اثـر پـيش آزمـون     (ج مولفه هوش هيجاني در دو گـروه  مستقل، ميزان هر پن
بر اساس اين يافته و از آن رو كـه قـرار گـرفتن دانـش آمـوزان در اجتمـاع       . معناداري ايجاد شد

پژوهشي ايشان را به سمت و سوي ژرف نگري و تالش بـراي خودارزيـابي و خودارزشـيابي در    
بـراي آمـوزش فلسـفه بـه      شـود  يمـ ، پيشـنهاد  دهـد  يمـ ق فكري و هيجاني سو يها مهارتزمينه 

  .كودكان در مدارس اهتمام ورزيده شود

  .فلسفه براي كودكان، هوش هيجاني، اجتماع پژوهشي :واژگان كليدي

  مقدمه
بـه  آنهـا و   ميـان ز يتمـا توانـايي  گـران،  يجانـات خـود و د  يه آگـاهي از  به معنـاي  1هوش هيجاني

به نقل  1997( 3ماير و سالووي ).2011، 2آگامكا(رفتار است  كارگيري اين اطالعات در تفكر و
هوش هيجاني را توانايي درك و تلفيق هيجانات براي تسـهيل تفكـر   ) 2004، 4از استيس و براون

در واقـع برقـراري تعـادل بـين قلـب و مغـز كـه بـراي         . كنند يمو در نتيجه افزايش رشد، تعريف 
 2000، 5مـوريس و همكـاران  (ي، ضـروري اسـت   مديريت كارآمد و حسـاس در دنيـاي امـروز   
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4. Stys, Y. & Brown, S. L 
5. Maurice et al. 
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تـا بـه كـاوش     سـازد  يمـ هوش هيجاني اين آزادي را براي افراد فـراهم  ). 1391كاوسي، : ترجمه
تـا ميـان هيجاناتشـان     دهد يمكه اين فرصت را به ايشان  گونه همانخود بپردازند؛  هاي يتوانمند

بـه مـديريت بهتـر     تواننـد  يمـ هيجاني باال  در واقع افراد با هوش. هماهنگي و توازن برقرار نمايند
 ).2009، 2نقل از آميندان و همكاران به 2006، 1حميد(هيجاناتشان بپردازند 

، پاسـخ  سـازند  يمـ خـاطر نشـان   ) 2004به نقل از اسـتيس و بـراون،    2002(ماير و همكاران 
. قيـت خـود دارنـد   هيجاني، بر اساس استداللي است كه افراد درباره موف يها تجربهسازگارانه به 

كارآمـد مجهـز نباشـد و     يا مقابلـه نشان داده است كه چنانچه نوجوان بـه راهبردهـاي    ها يبررس
توانايي انـدكي بـراي ادراك هيجانـات خـود و ديگـران داشـته باشـد در برخـورد بـا فشـارهاي           
زندگي، مشكالت رفتاري بيشتري به صورت اضطراب، پرخاشگري، افسردگي را نشان خواهـد  

نادرسـت،   يا مقابلـه ايـن راه كارهـاي   ). 1383به نقل از اسمعيلي،  2003، 3الگار و همكاران(داد 
پيامد ويرانگري همچون خودكشي يا روي آوردن به سـو مصـرف مـواد را بـراي      تواند يمحتي 

ــدا و همكــاران(فــرد رقــم بزنــد  از ســويي ). 1387بــه نقــل از محمــدي و همكــاران،   1991، 4ان
ــق   ) 2003( 5گلمــنپژوهشــگراني همچــون  ــد كــه از طري ــن باورن ــر اي ــهب ــا برنام ــه و  يه مداخل

. در افـزايش هـوش هيجـاني افـراد، گـام مهمـي را برداشـت        تـوان  يممنظم و مفيد  يها آموزش
، آموزش ذهـن بـدون آمـوزش قلـب، آمـوزش فراگيـر و جـامعي نخواهـد بـود          دانيم يمامروزه 

آمـوزش ذهـن و    توانـد  يمـ كه  ييها برنامهز يكي ا رسد يمبه نظر ). 2010، 6براكت و همكاران(
  .است 7برنامه فلسفه براي كودكانقلب را توامان انجام دهد، 
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فلسـفه  . نمايـد  يمـ تشويق  يقعمبه تفكر  1كه فراگيران را در يك اجتماع پژوهشي يا برنامه
براي كودكان بر آن است كه بگويد بزرگساالن و كودكـان بايـد از طريـق تفكـر و گفتمـان بـه       

 يهـا  يداورعالوه بر كسـب توانـايي بـراي     يستيبا يمكودكان . طح ديگري از شناخت برسندس
اخالقي قابل دفاع، از احساسات خود و ديگران و نيز نقشي كه احساسات در پذيرش و يا انكـار  

كـرد و   شـود  يمـ نياز دارند كه بدانند بـا احساسـات چـه     ها آن. خاص دارد آگاه باشند يا دهيعق
در ). 1383قائـدي،  (چيزهاي جديـد آموخـت    توان يم، ها آنو يا به رغم  ها آنريق چگونه از ط

برنامه فلسفه براي كودكان، از آن جا كه محور آموزش و پرورش، تقويت قواي فكري و عملي 
درس بـه اجتمـاع    يهـا  كـالس ، الزم اسـت كـه   باشـد  يمـ آموز و آموزش تحقيـق و تأمـل    دانش

نشينند و پيش از شروع بحث توجيـه   پژوهشي اعضا دور هم مي در اجتماع. پژوهشي تبديل شود
در كالس به واقع عناصر يك گروه پژوهشي هستند كه قرار است با گفـت و   ها آنكه  شوند يم

و بـا كشـف عناصـر پنهـان در آن داسـتان يـا        شـود  يمـ داستان يا موضوعي كـه ارائـه    دربارهگو 
  .)1389همكاران،  مرعشي و(دست يابند  موضوع، به اهداف برنامه

در تالش است تا با آموزش فلسفيدن به دانش آموزان آنها را به  آموزش فلسفه به كودكان
قلمــرو معنايــابي و معناســازي وارد نمايــد و از ايــن راه، زيربنــاي پــرورش تفكــر را فــراهم آورد 

بـا   ييهـا  نداسـتا از مجموعـه   يـري گ بهـره اين برنامه در پي آن است تا بـا   ).، الف1386قائدي، (
ضـرغامي و همكـاران،   (اساسي تفكر فلسفي را به كودكان بياموزد  هاي يژگيومضامين فلسفي، 

، برنامه درسي آموزش فلسفه به كودكـان، يـك   سازد يمخاطر نشان ) ، ب1386(قائدي ). 1390
. تنظـيم شـده اسـت   ) k-12(آموزان پايه يك تا دوازده  برنامه درسي كاملي است كه براي دانش

چه كه تاكنون در ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته است به طور عمده تا دوره ابتدايي بوده آن 
 يهـا  دورهويـژه در   بهو  تر يينپااست، زيرا كودك در اذهان عام و خاص در ايران متوجه سنين 

پيرامـون  ) 1998(امـا براسـاس جلسـات برگـزار شـده در يونسـكو       . پيش دبستاني و دبستان است
 دهـد  يمـ اوليه نشـان   هاي يبررس. سال، كودك تلقي مي شوند 18رنامه درسي، افراد زير همين ب

                                                 
1. Community of inquiry 
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از حالـت عمـومي آن    -1 رود يمـ تحصيلي بـاالتر   هاي يهپاكه اين برنامه درسي هر چه به سمت 
ســطح بـاالتر را بــه   يهـا  مهـارت  -2، رود يمــكاسـته شـده و بــه سـمت تخصصـي شــدن، پـيش      

هستند كـه در سـطوح    ييها همان تقريبًا ها روشرويكردها و  -3 ،دهد يمآموزان آموزش  دانش
  .اند متفاوتولي محتوا منابع آموزش  شوند يمبكار گرفته  تر يينپا

راهنمـايي و متوسـطه، نظيـر     يهـا  دورهاساسي تعلـيم و تربيـت ايـران در     يها چالشنظر به 
مختلف نظير انتخاب رشـته   يها انتخابمواجه شدن دانش آموزان با دوران بلوغ، مواجه شدن با 

متعدد در هر مـورد و نيـز وجـود     هاي ينهگزو شغل و حتي شريك زندگي و در عين حال وجود 
، ها دورهكه آموزش فلسفه در اين  شود يمعظيم اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، ادعا  يها بحران

ضـرغامي و  ( دهـد  يمـ آموزان براي مواجه با چنين مسايلي را افزايش  تا حد زيادي قدرت دانش
، فلسفه را بـه شـيوه جـذابي بـراي كودكـان      فلسفه براي كودكانبرنامه درسي ). 1390همكاران، 

 1براي مثال رمان مربوط به سنين مدرسه بيشتر بر منطـق و مباحـث معرفـت شناسـي    . كند يمارايه 
تاكيـد  مربوط بـه سـنين بـاالتر موضـوعات اخالقـي مـورد        يها رمانتاكيد دارد در حالي كه در 

  ).2013، 2گازارد( گيرد يمبيشتري قرار 
بـا توضـيح رابطـه ميـان نيمكـره چـپ و نيمكـره راسـت مغـز، خاطرنشــان          ) 2002(گـازارد  

فلسـفه در همـان معنـاي    . ، ارتباط معني داري ميـان فلسـفه و هـوش هيجـاني وجـود دارد     كند يم
ارتبـاط ميـان    توانـد  يمـ فلسفيدن در يك چارچوب غير رسمي و لذت بخش، راهـي اسـت كـه    

اگر كودكان بتوانند هيجانات مشـكل دار خـود   . آميگدال و نوروكورتكس مغز را تقويت نمايد
براي مـديريت آنهـا    توانند يمرا كاوش كنند، بشناسند و در مورد آنها گفت و گو داشته باشند، 

بسـيار   از نظـر وي اجتمـاع پژوهشـي جايگـاه    . نيز گام بردارند و از هيجانات خود مراقبـت كننـد  
 .مناسبي براي گفت و گو در مورد تجربه ها و احساسات است

                                                 
1. Epistemological issues 
2. Gazzard, A 



 
 92 زمستان، نهم، سال سي امتربيتي شماره  يشناس روانفصلنامه                                          84 

 يهـا  مؤلفـه نيز بر اين باور است همـدلي يكـي از   ) 2013، 2، به نقل از كالدو2008( 1شليفر
بايد كودكان را ياري داد تا احساسات  افزايد يموي . بسيار ضروري براي اجتماع پژوهشي است

نيـز در پـژوهش   ) 2000( 3كريستجانسـون . ا به اشـتراك بگذارنـد  خود را دريابند و بتوانند آنها ر
. نمايـد  يمـ فلسفه براي كودكان، افزايش معناداري در همدلي ايجـاد  خود به اين نتيجه رسيد كه 

به ايـن   شود يمكاري كه در اجتماع پژوهشي روي هيجانات انجام  دارد يماظهار ) 2003(ليپمن 
آيـا ايـن هيجـان منطقـي      شود يم گيري يمتصمو  دشو يمصورت است كه يك موقعيت بررسي 

است؟ آيا قابل استدالل است؟ آيا موجه و به جا است؟ يا يك موضوع كـامالً شخصـي اسـت؟    
در آمـوزش هيجـاني،    4فبك. مهمترين نكته، قابل استدالل بودن هيجان و موقعيت موبوطه است

مختلف هيجـاني و ارتبـاط ميـان     ياه حالتمربوط به  يها واژهبه توانايي تشخيص و تمايز انواع 
  .دهد يممختلف اهميت  هاي يجانه

 پذيري يتمسئولنيز گوياي سودمندي برنامه فبك در ) 1386(نوروزي و درخشنده  پژوهش
در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه فبـك در افـزايش   ) 1388(هدايتي . و استقالل بوده است

 5تريكـي و تاپينـگ  . ايشـان مـوثر اسـت   ) جـاني خـود آگـاهي هي   يها مولفهيكي از (عزت نفس 
تـا   1970انجـام شـده از    يهـا  پـژوهش بـر   منـد  نظامنيز در پژوهش خود، با يك بررسي ) 2004(

در ) 1389(حـاتمي و همكـاران   . به اثرات مثبت اين برنامه در عزت نفـس اشـاره نمودنـد    2002
به اين نتيجه رسـيدند كـه ايـن    پژوهش خود با عنوان تأثير فلسفه براي كودكان بر هوش هيجاني 

درون فـردي، روابـط ميـان فـردي،      يهـا  مولفـه برنامه افـزايش معنـاداري در هـوش هيجـاني در     

                                                 
 Schleifer, M., con la colaboración de Martiny, C. (2008). Valores y Sentimientos de :بهارجاع شود  -1

los 2 a los 5 años como hablar de las emociones con nuestros hijos. Barcelona: Claret 
SAU http://www.unesco.org/cpp/spdeclaraciones/tolerancia.htm  

2. Collado, M. R 
3. Kristjansson, K 

  فلسفه براي كودكان - 4
5. Tricky, S. & Topping, K. J. 
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مهارتهاي درون فردي، مديريت فشـار روانـي و خلـق كلـي تفـاوت       سازگاري ايجاد كرد اما در
  .معناداري ايجاد نكرد

، باشـند  يمـ ش هيجـاني بـااليي   افـرادي كـه داراي هـو    انـد  داشتهپژوهشگران متعددي ابراز 
بـه  (بگينـي  ). 2005، 1چان(قدرت تطابق بيشتري براي سازگاري با مسائل جديد روزانه را دارند 

اگر كودكان را تشويق كنـيم بـه طريقـي     سازد يمخاطر نشان ) 1389نقل از حاتمي و همكاران، 
وهش خـود عنـوان كـرد    در پـژ ) 2006(چانج . سازنده تفكر و استدالل كنند، شادتر خواهند بود

آموزش هوش هيجاني بر اساس اجتماع پژوهشيِ فلسفه براي كودكان به دليل تأكيـد ايـن شـيوه    
 يتـر  مناسبمناسب پرسيدن سودمندي  يها سؤالديگران، و  يها پاسخبر دليل آوردن، توجه به 

هيجاني  وي بر اساس فلسفه براي كودكان به تدوين برنامه آموزشي با هدف ارتقاي هوش. دارد
تفكري براي نوجوانان پرداخته اسـت و ايـن برنامـه را در افـزايش هـوش هيجـاني        يها مهارتو 

فلسـفه بـراي    نيز در پژوهش خود به بررسي رابطه) 2002(گازارد . سودمند ارزشيابي گرده است
آمـوزش فلسـفه زمينـه سـاز انعطـاف       سازد يمو خاطر نشان  پردازد يمكودكان و هوش هيجاني 

  .و قادر است هوش هيجاني فراگيران را گسترش دهد شود يمي در شخص هيجان
سهم بسزايي در رشد و بالنـدگي فـرد داشـته     تواند يمبنابراين از آنجايي كه هوش هيجاني 

هـوش   توان يمباشد، مسئله اساسي اين پژوهش اين است كه آيا با آموزش فلسفه براي كودكان 
  هيجاني ايشان را افزايش داد؟

  ژوهشروش پ
پس آزمون اسـت كـه متغيـر مسـتقل      -پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون

عبارت است از اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان و متغيـر وابسـته عبـارت از نمـرات هـوش           
  .هيجاني در پس آزمون است

  

                                                 
1. Chan, D. W 
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  گروه  گمارش تصادفي  پيش آزمون  ر مستقليمتغ  پس آزمون
T2  X  T1  RE  
T2  ---  T1  R  C  

  جامعه آماري
آمـوزش و   2جامعه آماري اين پـژوهش را دانـش آمـوزان دختـر پايـه اول صـدرا نـوين منطقـه         

  .اند دادهتشكيل  1392-1393پرورش در سال تحصيلي و 

  گيري نمونه و روش نمونه
آمـوزان   ر دانـش بررسي تأثير برنامـه فبـك در هـوش هيجـاني د    با توجه به هدف پژوهش يعني، 

جامعـه در  (تاني، اطالعيه برگزاري اجتماع پژوهشـي در دبيرسـتان دخترانـه منتخـب     دختر دبيرس
نفر از نوجوانان دختر اول دبيرستاني كـه داوطلـب شـركت در     60از حدود  .توزيع شد) دسترس

ايـن افـراد، گروهـي     يها نمرهاين دوره بودند، آزمون هوش هيجاني گرفته شد، سپس بر اساس 
و به عبارتي هوش هيجاني بسـيار   اند كردهبسيار پاييني در اين آزمون كسب بسيار باال يا  نمرهكه 

درصدي كه در وسـط توزيـع قـرار     68در نهايت حدود . د، حذف شدندباال يا بسيار پايين داشتن
نفـر بـود بـه صـورت      26و تعدادشان برابـر  ) يك انحراف استاندارد باال و پايين ميانگين(گرفتند 

گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند و طور تصادفي در دو گروه كنتـرل و  كامالً تصادفي به دو 
پس آزمون با گـروه   -بدين ترتيب، طرح پژوهش از نوع پيش آزمون. آزمايش جايگزين شدند

  .نفر بوده است 13كنترل بود كه هر گروه شامل 
 پس از جايگزيني تصادفي دانش آمـوزان در دو گـروه كنتـرل و آزمـايش، و انجـام پـيش      

 5/1كنترل در دوره اجتماع پژوهشي از فرايند اجرا دور نگه داشته شد و جلسـات   گروه ،آزمون
. جلسـه برگـزار شـد    16ساعته هفتگي در ساعت پژوهش و تفكر به مدت يك تـرم تحصـيلي و   

. رو در روي يكديگر به نحوي نشستند كه يكديگر را ببينند و صداي هم را بشنوند آموزان دانش
و راهنمـاي داسـتان نوشـته ليـپمن، بـه       1اين برنامه از داستان اكتشاف هري اسـتتلمير براي اجراي 

                                                 
1. Harry Stottlemeir’s Discovery 



  
 87.                                ..رسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي كودكان به شيوه اجتماع بر

مرتبط با پژوهش در شـش فصـل بـا نـام      يها بخش. عنوان محرك اجتماع پژوهشي استفاده شد
بـا محتـواي داسـتان، تمـامي      آمـوزان  دانـش براي ارتباط بيشـتر  . پرسا پناهي ترجمه و تدوين شد

در ابتداي جلسه نخسـت قواعـد مربـوط بـه     . ن به اسامي ايراني تبديل شداسامي موجود در داستا
در هـر جلسـه بخشـي از داسـتان پرسـا پنـاهي خوانـده شـد، دانـش          . اجتماع پژوهشي مطرح شـد 

خـود   يهـا  پرسشاز داستان كه برايشان جالب، مبهم يا سوال برانگيز بود،  ييها بخشآموزان از 
سنده، به منظور رعايت مالكيت ايده، روي تخته سياه كالس هر پرسش با نام پر. را مطرح كردند

، از آموزان دانشنوشته و پس از بررسي روابط ميان سواالت و حذف سواالت مشابه با نظر خود 
كه بيشترين امتياز را در راي  ييها پرسشباقي مانده، راي گيري به عمل آمد و  يها پرسشميان 

بعـدي برگزيـده    يهـا  جلسـه گو بـراي آن جلسـه و يـا     گيري آوردند، به عنوان موضوع گفت و
خـود را بـا تفكـر و جـرات مندانـه ابـراز        هـاي  يـده ااز ايشان خواسته شد در عين حال كه . شدند

ديگران هم گوش بسپارند و اين موضوع مطرح شد كه لزومي ندارد حتمـاً   هاي يدها، به كنند يم
و گفـت و گوهـا بـه     ها يپرسشگردر طي  گروه به يك ايده واحد دست يابند، بلكه كافي است

تغييرات ذهني خود توجه نمايند و با موضـوعات مطـرح شـده در طـول جلسـات و فاصـله ميـان        
جلسه شانزدهم، از هـر دو گـروه پـس آزمـون گرفتـه       پايان. جلسات درگيري ذهني داشته باشند

  .شد

  ها دادهابزار گردآوري 
پرسشـنامه  . ان بـوده اسـت   -شنامه هوش هيجاني باردر اين پژوهش، پرس ها دادهابزار گردآوري 

خرده مقياس دارد كه  15سؤال و  117ان ساخته شده و  -توسط بار 1980هوش هيجاني در سال 
نفر از پنج كشور آرژانتين، آلمان، هند، نيجريه، و آفريقـاي جنـوبي اجـرا شـده و      3831بر روي 

ها نشان داده است كه آزمـون از   تايج بررسين. پايايي و روايي آن مورد بررسي قرار گرفته است
هـوش   يهـا  آزمـون ايـن پرسشـنامه يكـي از معتبرتـرين     . پايايي و روايي كافي برخـوردار اسـت  

هاي مختلفي ترجمه شده و در كشوهاي بسياري اجرا شده است و داراي  هيجاني است و به زبان
ي آزمون هوش هيجاني فرم اصلي و پاياي) 1382، يا اژهحكيم جوادي و (روايي بااليي مي باشد 
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و بـا روش بازآزمـايي بـين     86/0تا  79/0در مطالعات صورت گرفته با روش آلفاي كرانباخ بين 
) 1381(سـموعي  ). 2004بـه نقـل از اسـتيس و بـراون،      1997ان،  -بار(بوده است  92/0تا  78/0

گـزارش نمـوده    93/0بـر  و با روش آلفاي كرانبـاخ برا  88/0فرد  -اعتبار آزمون را با روش زوج
نيز با اسـتفاده از روش آلفـاي كرانبـاخ پايـايي كـل       )1387(در پژوهش ناطق و ميناكاري . است

  .گزارش شده است 95/0تا  80/0هاي آن بين  و براي خرده مقياس 98/0آزمون برابر 
بررسـي شـده و اعتبـار و پايـايي آن      1381سـال  اين پرسشنامه در ايران توسط سـموعي در  

خـرده   15سـؤالي اسـت و    90، )1381سموعي، (پرسشنامه مورد تأييد در ايران . يد شده استتأي
مقياس خودآگاهي هيجاني، ابراز وجود، عزت نفس، خودشكوفايي، استقالل، همـدلي، روابـط   

گرايي، انعطاف پذيري، تحمل فشار رواني، كنتـرل   پذيري، حل مسئله، واقع بين فردي، مسئوليت
تـوان هـوش    بـا ايـن پرسشـنامه مـي    . و خوش بيني را مورد بررسي قرار مي دهدتكانه، شادكامي 

سـال   15براي آنكه بتوان پرسشنامه را بـر روي نوجوانـان   . سال به باال را سنجيد 18هيجاني افراد 
سـاله اجـرا شـد و بـر اسـاس تحليـل        15آمـوزان   نفري دانـش  100اجرا كرد، ابتدا بر روي نمونه 

االتي كه عموم دانش آموزان در فهم يا پاسخگويي به آن مشكل داشتند، سواالت پرسشنامه، سو
اي بازنويسـي كـرد كـه     بر همين اساس پژوهشگر چند سوال مورد نظر را بـه گونـه  . شناسايي شد

سنجد ايجاد نشود و تنها با تغييـر آيـين نگـارش قابـل      اي كه مي تغييري در معناي عبارت و مؤلفه
، 32، 12،18،23، 11، 10، 3هـاي   ايـن تغييـرات در پرسـش   . شـود ادراك براي اين گـروه سـني   

شـغلي را تـرجيح   «: 3بـراي نمونـه پرسـش    . اعمال شده اسـت  89و  73،87، 65، 63، 43، 37،41
در آينـده شـغلي    دهـم  يمترجيح «به پرسش  ».كه حتي االمكان من تصميم گيرنده باشم دهم يم

اگـر  « گويـد  يمـ كـه   87يا پرسش . تغيير كرد »داشته باشم كه در آن خودم تصميم گيرنده باشم
اگر مجبور بـه  «به اين پرسش كه  »مجبور به ترك وطنم باشم سازگاري برايم دشوار خواهد بود

  .تغيير يافت »باشم، سازگاري با مدرسه جديد برايم سخت خواهد بود ام مدرسهترك 
سـنجي تـك تـك     نروا هـاي  يژگـي وپس از بازنويسي و تأييد نظر تعدادي از متخصصان، 

سواالت بررسي گرديد كه چنانچـه سـوال يـا سـواالتي نامناسـب تشـخيص داده شـدند، حـذف         



  
 89.                                ..رسي اثربخشي اجراي برنامه فلسفه براي كودكان به شيوه اجتماع بر

در تمـام پرسشـنامه بـر اسـاس ضـرايب دشـواري، روش لـوپ،         هـا  يـه گوبررسي مناسبت . شوند
محاسبه ضريب پايايي و تحليل عامل تأييدي صورت پذيرفت و بـر اسـاس ايـن عوامـل مناسـب      

هوش هيجاني در پژوهش حاضر از  ييپرسشنامه نها ييايزان پايمحاسبه م .د شدتأيي ها يهگوبودن 
 870/0كرانبـاخ محاسـبه شـده برابـر      يب آلفـا يكرانباخ نشان داد كـه ضـر   يب آلفايق ضريطر

  .گزارش شده است

  ها يافته
اجراي برنامه فلسفه براي كودكـان بـر آگـاهي درون فـردي دختـران نوجـوان تـأثير        : فرضيه اول

  .دارد
با گـروه كنتـرل    آزمون پس -آزمون پيشبا توجه به اينكه طرح تحقيق مورد استفاده، طرح 

در خـرده مقيـاس آگـاهي    ) كـل  نمره( آزمون پسزان ير وابسته عبارت است از ميبوده است، متغ
عبارت اسـت از ميـزان پـيش    ) كووريت(درون فردي در آزمون هوش هيجاني، و متغير كمكي 

لـذا بايـد از   . خرده مقياس آگاهي درون فردي در آزمـون هـوش هيجـاني    در) كل نمره(آزمون 
  .تحليل كوواريانس تك متغيري براي آزمون اين فرضيه استفاده كرد

جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تـك متغيـري ابتـدا چنـد مفروضـه اساسـي ايـن        
ــودن توزيــع   ــا اســتفا) متغيــر وابســته( هــا دادهروش آمــاري يعنــي نرمــال ب ده از نتــايج آزمــون ب

ــوگروف ــون      -كلم ــس آزم ــون و پ ــيش آزم ــه پ ــميرينوف در مرحل ــي )P <01/0(اس ؛ همگن
اثـر  با اسـتفاده از   ها يبشو همگني ) P <01/0(در مرحله پيش آزمون و پس آزمون  ها يانسوار

 176/0( »آگـاهي درون فـردي  خـرده مقيـاس   گـروه  «متقابل منبع تغييرات=P ،953/1= )221و(F (
 99تحليـل كوواريـانس در سـطح اطمينـان      يهـا  مفروضه بنابراين. مورد بررسي قرار گرفته است

كه نتايج  ميباش يمبرقرار بوده است؛ لذا مجاز به استفاده از اين آزمون آماري ) α=0.01(درصد 
  .زير ارائه شده است اين تحليل در جداول
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  )آگاهي درون فرديخرده مقياس (ه نتايج آزمون تحليل كوواريانس يك راه. 1جدول 
  مجموع منبع تغييرات

جذوراتم
  درجه
آزادي

  ميانگين
مجذورات

F مجذور  ادارينمع  
 جزئي

 0.083 0.163 2.082 0.472 1 0.472 ثابت

 0.563  29.6840.000 6.730 1 6.730 آگاهي درون فرديپيش آزمون 

 0.0440.164 4.521 1.025 1 1.025 گروه

    0.22 23 5.215 خطا

*05/0< P 

خرده مقيـاس  نتيجه آزمون تك متغيري براي  شود يمهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 
جزئـي،   2=164/0(معنـادار اسـت    )α=0.0( درصـد  99آگاهي درون فردي در سـطح اطمينـان   

044/0=P ،521/4=)231و(F.(  ر مسـتقل بـين   كـه در اثـر اعمـال متغيـ     شود يمبنابراين نتيجه گرفته
 مشـاهده تفـاوت معنـاداري   ) بـا تعـديل اثـر پـيش آزمـون     (گـروه  دو آگاهي درون فـردي  ميزان 

شدت ارتباط بين عامل آزمايش و متغير وابسـته  ) 16/0(؛ البته با توجه به رقم مجذور اتا، شود يم
آگـاهي  (درصـد از تغييـرات متغيـر وابسـته      16كه ميزان بااليي است و به نوعي  دهد يمرا نشان 

) برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان    (با فرض ثابت ماندن ميـزان اوليـه آن بـه آزمـايش     ) درون فردي
  .گردد يبرم

اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر آگاهي ميان فردي دختران نوجوان تـأثير  : فرضيه دوم
  .دارد

ه كنتـرل  با گـرو  آزمون پس -آزمون پيشبا توجه به اينكه طرح تحقيق مورد استفاده، طرح 
در خـرده مقيـاس آگـاهي    ) كـل  نمره( آزمون پسزان ير وابسته عبارت است از ميبوده است، متغ

در خـرده  ) كل نمره(عبارت است از ميزان پيش آزمون ) كووريت(ميان فردي، و متغير كمكي 
لذا بايد از تحليل كوواريانس تك متغيري براي آزمـون ايـن فرضـيه    . مقياس آگاهي ميان فردي

  .ده كرداستفا
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جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تـك متغيـري ابتـدا چنـد مفروضـه اساسـي ايـن        
ــودن توزيــع   ــا اســتفاده از نتــايج آزمــون  ) متغيــر وابســته( هــا دادهروش آمــاري يعنــي نرمــال ب ب

ــوگروف ــون      -كلم ــس آزم ــون و پ ــيش آزم ــه پ ــميرينوف در مرحل ــي )P <01/0(اس ؛ همگن
اثـر  با اسـتفاده از   ها يبشو همگني ) P <01/0(ن و پس آزمون در مرحله پيش آزمو ها يانسوار

 170/0( »آگاهي ميان فرديخرده مقياس گروه «متقابل منبع تغييرات=P ،010/2=)221و(F (  مـورد
درصـد   99تحليل كوواريانس در سـطح اطمينـان    يها مفروضه بنابراين. بررسي قرار گرفته است

)0.0=α(  كـه نتـايج ايـن     ميباشـ  يمـ به استفاده از اين آزمون آمـاري  برقرار بوده است؛ لذا مجاز
  .زير ارائه شده است تحليل در جداول

  )آگاهي ميان فرديخرده مقياس (نتايج آزمون تحليل كوواريانس يك راهه . 2جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع

جذوراتم
  درجه
آزادي

  ميانگين
ادارينمع Fمجذورات

  مجذور 
 جزئي

 0.060 0.237 1.476 0.095 1  0.095 ثابت

 0.762 73.8160.000 4.753 1 4.753 آگاهي ميان فرديپيش آزمون 

 0.204 0.023 5.901 0.380 1 0.380 گروه

 0.064 23 1.481 خطا

*05/0< P 

نتيجـه آزمـون تـك متغيـري بـراي آزمـون        شـود  يمـ همانطور كه در جدول فوق مشـاهده  
جزئـي،   2 =204/0(معنـادار اسـت    )α=0.05( صـد در 95آگاهي ميان فردي در سطح اطمينـان  

023/0=P ،901/5=)231و(F.(  كـه در اثـر اعمـال متغيـر مسـتقل بـين        شـود  يمبنابراين نتيجه گرفته
؛ شود يم مشاهدهتفاوت معناداري ) با تعديل اثر پيش آزمون(گروه دو  آگاهي ميان فرديميزان 

تباط بين عامل آزمايش و متغير وابسـته را نشـان   شدت ار) 21/0(البته با توجه به رقم مجذور اتا، 
آگـاهي ميـان   (درصد از تغييرات متغير وابسته  21كه ميزان بسيار بااليي است و به نوعي  دهد يم

) اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان     (با فرض ثابت ماندن ميزان اوليه آن بـه آزمـايش   ) فردي
  .گردد يبرم
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  .اي كودكان بر سازگاري دختران نوجوان تأثير دارداجراي برنامه فلسفه بر: فرضيه سوم
با گـروه كنتـرل    آزمون پس -آزمون پيشبا توجه به اينكه طرح تحقيق مورد استفاده، طرح 

در خرده مقياس سازگاري ) كل نمره( آزمون پسزان ير وابسته عبارت است از ميبوده است، متغ
) كل نمره(ست از ميزان پيش آزمون عبارت ا) كووريت(آزمون هوش هيجاني، و متغير كمكي 

لذا بايـد از تحليـل كوواريـانس تـك متغيـري      . در خرده مقياس سازگاري آزمون هوش هيجاني
  .براي آزمون اين فرضيه استفاده كرد

جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تـك متغيـري ابتـدا چنـد مفروضـه اساسـي ايـن        
ــودن توزيــع   ــا اســتفاده از نتــايج آزمــون  ) متغيــر وابســته( هــا دادهروش آمــاري يعنــي نرمــال ب ب

ــوگروف ــون      -كلم ــس آزم ــون و پ ــيش آزم ــه پ ــميرينوف در مرحل ــي )P <01/0(اس ؛ همگن
اثـر  با اسـتفاده از   ها يبشو همگني ) P <01/0(در مرحله پيش آزمون و پس آزمون  ها يانسوار

 489/0( »سازگاريخرده مقياس گروه «متقابل منبع تغييرات=P ،496/0=)221و(F (   مـورد بررسـي
 )α=0.0(درصد  99تحليل كوواريانس در سطح اطمينان  يها مفروضه بنابراين. قرار گرفته است

كـه نتـايج ايـن تحليـل در      ميباشـ  يمبرقرار بوده است؛ لذا مجاز به استفاده از اين آزمون آماري 
  .زير ارائه شده است جداول

  )خرده مقياس سازگاري(ريانس يك راهه نتايج آزمون تحليل كووا .3جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع

جذوراتم
  درجه
آزادي

  ميانگين
ادارينمع Fمجذورات

  مجذور 
 جزئي

 0.019 0.513 0.442 0.069 1 0.069 ثابت

 0.568 30.2660.001 4.709 1 4.709 سازگاريپيش آزمون 

 0.577 31.3150.001 4.872 1 4.872 گروه

 0.156 23 3.578 خطا

*05/0< P 

متغيري براي خرده مقيـاس  نتيجه آزمون تك  شود يمهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 
، P=001/0زئـي،  ج 2=577/0(معنـادار اسـت    )α=0.0( درصـد  99سازگاري در سطح اطمينان 
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ميــزان تغيــر مسـتقل بـين   كــه در اثـر اعمـال م   شـود  يمـ بنـابراين نتيجـه گرفتــه    ).F)1و23(=315/31
؛ البته با توجه به شود يم مشاهدهتفاوت معناداري ) با تعديل اثر پيش آزمون( سازگاري دو گروه

كـه   دهـد  يمـ شدت ارتباط بين عامل آزمـايش و متغيـر وابسـته را نشـان     ) 58/0(رقم مجذور اتا، 
با فرض ثابـت  ) سازگاري(درصد از تغييرات متغير وابسته  58ميزان بسيار بااليي است و به نوعي 

  .گردد يبرم) اجراي برنامه فلسفه براي كودكان(ماندن ميزان اوليه آن به آزمايش 
اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر مديريت فشار رواني دختـران نوجـوان   : فرضيه چهارم

  .تأثير دارد
گروه كنترل با  آزمون پس -آزمون پيشبا توجه به اينكه طرح پژوهش مورد استفاده، طرح 

در خرده مقيـاس مـديريت   ) كل نمره( آزمون پسزان ير وابسته عبارت است از ميبوده است، متغ
در خـرده  ) كل نمره(عبارت است از ميزان پيش آزمون ) كووريت(فشار رواني، و متغير كمكي 
ه لذا بايد از تحليل كوواريانس تك متغيري براي آزمون اين فرضـي . مقياس مديريت فشار رواني

  .استفاده كرد
جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تـك متغيـري ابتـدا چنـد مفروضـه اساسـي ايـن        

ــودن توزيــع   ــا اســتفاده از نتــايج آزمــون  ) متغيــر وابســته( هــا دادهروش آمــاري يعنــي نرمــال ب ب
ــوگروف ــون      -كلم ــس آزم ــون و پ ــيش آزم ــه پ ــميرينوف در مرحل ــي )P <01/0(اس ؛ همگن

اثـر  با اسـتفاده از   ها يبشو همگني ) P <01/0(يش آزمون و پس آزمون در مرحله پ ها يانسوار
 084/0( »مـديريت فشـار روانـي   خـرده مقيـاس   گروه «متقابل منبع تغييرات=P ،297/0=)221و(F (

 99تحليـل كوواريـانس در سـطح اطمينـان      يهـا  مفروضه بنابراين. مورد بررسي قرار گرفته است
كـه نتـايج    ميباشـ  يمبرقرار بوده است؛ لذا مجاز به استفاده از اين آزمون آماري  )α=0.0(درصد

  .زير ارائه شده است اين تحليل در جداول
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  )مديريت فشار رواني(نتايج آزمون تحليل كوواريانس يك راهه  .4جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع

جذوراتم
  درجه
آزادي

  ميانگين
ادارينمع Fمجذورات

  مجذور 
 جزئي

 0.029 0.415 0.689 0.268 1 0.268 ثابت

 0.452 18.9670.000 7.367 1  7.367 مديريت فشار روانيپيش آزمون 

 0.209 0.022 6.081 2.362 1 2.362 گروه

 0.388 23 8.933 خطا

*05/0< P 

نتيجه آزمون تك متغيري براي خرده مقيـاس   شود يمهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 
جزئـي،   2=209/0(معنـادار اسـت    )α=0.05( درصد 95ريت فشار رواني در سطح اطمينان مدي

022/0=P ،081/6=)231و(F.(  كـه در اثـر اعمـال متغيـر مسـتقل بـين        شود يمبنابراين نتيجه گرفته
 مشـاهده تفـاوت معنـاداري   ) ش آزمـون بـا تعـديل اثـر پـي    (گـروه  دو  مديريت فشار روانيميزان 

شدت ارتباط بين عامل آزمايش و متغير وابسـته  ) 21/0(؛ البته با توجه به رقم مجذور اتا، شود يم
مـديريت  (درصد از تغييـرات متغيـر وابسـته     21كه ميزان بااليي است و به نوعي  دهد يمرا نشان 

) اجراي برنامه فلسفه براي كودكان(ايش با فرض ثابت ماندن ميزان اوليه آن به آزم) فشار رواني
  .گردد يبرم

  .اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر خلق عمومي دختران نوجوان تأثير دارد: فرضيه پنجم
با گروه كنترل  آزمون پس -آزمون پيشبا توجه به اينكه طرح پژوهش مورد استفاده، طرح 

در خـرده مقيـاس خلـق    ) كـل  نمـره ( مـون آز پـس زان ير وابسته عبارت است از ميبوده است، متغ
در خـرده  ) كـل  نمـره (عبارت است از ميزان پـيش آزمـون   ) كووريت(عمومي، و متغير كمكي 

لذا بايد از تحليل كوواريانس تك متغيري براي آزمون اين فرضيه اسـتفاده  . مقياس خلق عمومي
  .كرد

ضـه اساسـي ايـن    جهت استفاده از روش تحليل كوواريانس تـك متغيـري ابتـدا چنـد مفرو    
ــودن توزيــع   ــا اســتفاده از نتــايج آزمــون  ) متغيــر وابســته( هــا دادهروش آمــاري يعنــي نرمــال ب ب
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ــوگروف ــون      -كلم ــس آزم ــون و پ ــيش آزم ــه پ ــميرينوف در مرحل ــي )P <01/0(اس ؛ همگن
اثـر  با اسـتفاده از   ها يبشو همگني ) P <01/0(در مرحله پيش آزمون و پس آزمون  ها يانسوار

مـورد  ) F)1وP ،595/0=)22=323/0( »خلـق عمـومي  خـرده مقيـاس   گـروه  «تغييـرات   متقابل منبـع 
درصـد   99تحليل كوواريانس در سـطح اطمينـان    يها مفروضه بنابراين. بررسي قرار گرفته است

)0.0=α(   كـه نتـايج ايـن     ميباشـ  يمـ برقرار بوده است؛ لذا مجاز به استفاده از اين آزمون آمـاري
  .زير ارائه شده است تحليل در جداول

  )خرده مقياس خلق عمومي(نتايج آزمون تحليل كوواريانس يك راهه  .5جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع

جذوراتم
  درجه
آزادي

  ميانگين
ادارينمع Fمجذورات

  مجذور 
 جزئي

 0.210 0.021 6.111 1.087 1 1.087 ثابت

 0.617 37.0910.000 6.599 1 6.599 خلق عموميپيش آزمون 

 0.160 0.047 4.389 0.781 1 0.781 گروه

 0.178  23 4.092 خطا

*05/0< P 

نتيجه آزمون تك متغيري براي خرده مقيـاس   شود يمهمانطور كه در جدول فوق مشاهده 
ــان    ــطح اطمين ــومي در س ــق عم ــد 95خل ــت   )α=0.05( درص ــادار اس ــي 2=160/0(معن ، جزئ

047/0=P ،389/4=)231و(F.(  كـه در اثـر اعمـال متغيـر مسـتقل بـين        شود يمبنابراين نتيجه گرفته
؛ البتـه  شـود  يم مشاهدهتفاوت معناداري ) با تعديل اثر پيش آزمون(گروه دو  خلق عمومي ميزان

ارتبـاط بـين عامـل آزمـايش و متغيـر وابسـته را نشـان         شـدت ) 16/0(با توجه به رقم مجذور اتا، 
بـا  ) خلـق عمـومي  (درصد از تغييرات متغيـر وابسـته    16كه ميزان بااليي است و به نوعي  دهد يم

  .گردد يبرم) اجراي برنامه فلسفه براي كودكان(فرض ثابت ماندن ميزان اوليه آن به آزمايش 
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  بحث و نتيجه گيري
  آگاهي درون فردي

ونه كه پردازش آمـاري نشـان داد اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان موجـب افـزايش          همانگ
بـه   2005( 1؛ فيشـر )2004(تريكـي و تاپينـگ   . آموزان شد معنادار آگاهي درون فردي در دانش

نيـز در پـژوهش خـود    ) 1386(و نـوروزي و درخشـنده   ) 1388(؛ هدايتي )1391نقل از جباري، 
البتـه عـزت نفـس    . آمـوزان را گـزارش نمـود    شي در عزت نفس دانشتأثير معنادار اجتماع پژوه

هاي آگاهي درون فردي است و در مورد اثـر بخشـي اجـراي فبـك در سـاير       فقط يكي از مولفه
پـس از   شان پژوهشايشان در . اشاره كرد) 1389(مولفه ها ميتوان به پژوهش حاتمي و همكاران 

آگـاهي درون فـردي افـراد     يهـا  مولفـه نـاداري را در  اجراي برنامه فلسفه براي كودكان تغيير مع
. و اين نتيجه با نتايج پژوهش حاضـر ناهمسـو اسـت    اند نكردهشركت كننده در پژوهش گزارش 

همسو بـا نظـر كـالدو     مربوط به تسهيلگر اجتماع پژوهشي باشد كه تواند يمدليل اين ناهمسويي 
نظير ايفـاي نقـش    يا مشاورهتلف پس از مشخص شدن موضوع گفت و گو از فنون مخ) 2013(

اجتمـاع   گـر  يلتسهكه  كند يمكالدو بيان . براي نام گذاري و ادراك هيجانات بهره گرفته است
آشنا باشند و به كودكان كمـك كنـد تـا هيجانـات خـود را       يا مشاورهپژوهشي، بايستي با فنون 

ديگـران را هـم تشـخيص    بشناسند، تعريف كنند و تشخيص بدهند؛ همچنان كه بتوانند هيجانات 
. ، و ايفاي نمايش بهره بردها يبازشخصي،  يها داستاناز  توان يمبراي شناسايي هيجانات . دهند
كه بتوانند كودكان را نسبت به احساسات و هيجانات خودشان و ديگـران در گفـت    هايي ينتمر

  .و گوهاي اجتماعي حساس كند
گفـت، كسـب دانـش     توان يمي درون فردي اما در تبيين نقش فلسفه براي كودكان در آگاه

و افـزايش خودآگـاهي بـه     شـود  يمـ درباره زندگي خوب، در نهايت موجب ارتقاي خودآگـاهي  
جواوسـو،  ( يابـد  يممنحصر به فرد شخصي راه  هاي يتموقعفردي،  يها گزارهشخصي،  يها تجربه
ه كـودك روي  كمك به توسعه آگاهي از خـود، متمركـز كـردن توجـ     يها روشاز يكي ). 2007

                                                 
1. Fisher, R 
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مانند چه چيزي در ديگران مورد تنفر شماست؟ از چه لحاظ با شخصيت  ييها پرسش. خود اوست
داسـتان باشـيد؟ كـدام يـك      هـاي  يتشخصـ داستان فرق داريد؟ دوست داريد جاي كدام يـك از  

هسـتند كـه تحليـل خـود و خودآگـاهي را تسـهيل        ييها پرسشاحساسي شبيه احساس شما دارند؟ 
، 2بـه نقـل از بليزبـي   ( 1اسـپاليتر و شـارپ  ). 1391و نجاريـان،   صفايي مقـدم : شر، ترجمهفي( كند يم

نورافكن را بـر روي   تواند يمبر اين باورند كه ماهيت اجتماع پژوهشي، به اين دليل كه فرد ) 2009
معمـول، نقـش    يهـا  كـالس خودش روشن نمايد در افزايش خودآگاهي و ابراز وجود، نسـبت بـه   

و  گذارنـد  يمـ زيرا در اين اجتماع كودكان ديدگاه خودشان را به اشتراك . كند يمفا مهمتري را اي
  .شود يمو ديدگاه هاي فردي  ها ارزشهمين امر موجب تأمل و تمركز بيشتري بر 

مـن خـودم از   «هدف راهبردهاي عاطفي در اجتماع پژوهشي، پرورش تفكر مستقل يـا نگـرش   
ن بايد به پرورش عادت خودسنجي تشويق شوند؛ من به چـه  كودكا. است »آيم يمعهده اين كار بر 

؟ پـذيرم  يمـ چيزي اعتقاد دارم؟ چگونه اين اعتقاد در من به وجود آمد؟ آيا من واقعـا ايـن اعتقـاد را    
كودكان براي رسيدن به استقالل بايد شاهد تفكر مستقل ديگران باشند تا آنها هم به نوبه خود بتوانند 

فـرد  . مستقل فكر كرد توان يمبه آنها بايد نشان داد كه چگونه . رورش دهنداستقالل فكري خود را پ
نه تنها بايد نسبت به فكر خويش آگاهي داشته باشد، بلكه بايد از نقطه نظرات ديگـران هـم آگـاهي    

مهارتهاي فراشناختي كودكان با درگيـر  ). 1391و نجاريان،  صفايي مقدم: فيشر، ترجمه(داشته باشد 
و نقـاط   هـا  يتوانمنـد هيجـاني و   هـاي  يژگـي وايشان از . يابد يمهش و بررسي گسترش شدن در پژو

  ).2006چانج، ( شوند يمضعف خود آگاه 

  آگاهي ميان فردي
همانگونه كه پردازش آمـاري نشـان داد اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان موجـب افـزايش          

؛ حـاتمي و همكـاران   )2000(كريستجانسـون  . معنادار آگاهي ميان فردي در دانش آموزان شـد 
پس از اجراي برنامه فلسفه براي كودكان  شان پژوهشدر ) 1386(؛ نوروزي و درخشنده )1389(

                                                 
1. Splaiter & Sharp 
2. Bleazby, J 



 
 92 زمستان، نهم، سال سي امتربيتي شماره  يشناس روانفصلنامه                                          98 

 .انـد  كـرده بين فردي افراد شـركت كننـده در پـژوهش گـزارش      يها مولفهتغيير معناداري را در 
ــدايتي  ــين      ) 1388(ه ــط ب ــي در رواب ــاع پژوهش ــادار اجتم ــأثير معن ــود ت ــژوهش خ ــردي در پ ف

در بيان چرايـي تـأثير اجتمـاع پژوهشـي بـر آگـاهي ميـان فـردي          .آموزان را گزارش نمود دانش
  :گفت توان يم

گوهاي كالسي، كودكان با مالحظه حقوق ديگران به تعامل و تفـاهم بـا    و در جريان گفت
ند و بـه  كه ديگران نيز حق دارند فرضيه ارائه ده شوند يمآنان متوجه . شوند يمديگران نيز آشنا 

احترام گذاشتن به ديگران اين است كه  يها نشانهليپمن، بر اين باور است . اظهار عقيده بپردازند
كه كودكان ياد بگيرند تك قطبي نباشند، به هنگام ابراز نظـر ديگـران گـوش فرابدهنـد و بـراي      

سـت  اجتمـاعي مفهـومي ا   پـذيري  يتمسـئول ). 1389مرعشي و همكاران، (آنها ارزش قائل شوند 
؛ بــدين ترتيــب كــه آنهــا رســند يمــكــه كودكــان در جريــان پــژوهش مشــترك كالســي بــه آن 

ليپمن . درباره اظهارت خود با استدالل دفاع كنند و در قبال آنها مسئوليت پذير باشند آموزند يم
و افكـار   هـا  گفتـه كـه مسـئوليت    رسند يممعتقد است كه از طريق اين فرايند، كودكان به جايي 

؛ عـالوه  )1993ليپمن، ( كنند يمو ديگران را نيز قادر به انجام اين كار  گيرند يمعهده  خود را به
شخصي و ضوابط رفتار هنجار گرا در سخن، عمل را فـرا   يها واكنشبر اين كودكان با مشاهده 

فردي، اجتمـاعي و اخالقـي و سـازگار شـدن بـا       هاي يتوانمندو اين روند در پرورش  گيرند يم
كـه بـراي رسـيدن بـه خـود، بايـد عضـوي از         يابنـد  يدرمآنها . رساند يممعه ياري هنجارهاي جا

اجتماع بود، زيرا هر اندازه گستره شناخت از ديگران بيشتر باشد، عمق شناخت هر فـرد از خـود   
اگر قرار باشد كودكان در ارتباط با ديگـران باشـند   ). 1389مرعشي و همكاران، ( يابد يمفزوني 

و فــرارفتن از  ســازي يهفرضــالل اخالقــي كــه مســتلزم توانــايي بيــان عقايــد، بــه كــارگيري اســتد
خودمحوري و تالش براي ورود به افكار و احساسات ديگران است، ضروري خواهد بود و ايـن  

 ).2000كريستجانسون، (همان همدلي است 
ان اگـر مـا بتـوانيم بـراي كودكـ      كند يمنشان  خاطر) 2013به نقل از كالدو،  2008(شليفر 

از همدلي را خلق كنيم، موضوعاتي همچون حسادت در اجتماع پژوهشـي كمرنـگ    ييها تجربه
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كالمي و غير كالمي دارد، بلكـه   يها بخشهمدلي نه تنها  گويد يم) 2013(كالدو . خواهند شد
بر اين باور است اجتماع ) 2007( 1شرتز .عوامل شناختي و عاطفي را نيز در خود جاي داده است

سـاختار  . در افـزايش مهـارت همـدلي در كودكـان دارد     يا ارزندهقش حياتي و بسيار پژوهشي ن
هــا،  روي موضــوعات مشــترك مربــوط بــه داســتان آمــوزان دانــش، كــاوش گروهــي هــا داســتان
كودكـان در   كنـد  يمتاپينگ بيان . نمايد يمهمدالنه را تسهيل  يها وحالتشخصي،  يها داستان

و  آموزنـد  يمـ و گوي صحيح و محترمانه توجه به ديگـران را  اجتماع پژوهشي با برقراري گفت 
  ).2007به نقل از تاپينگ و تريكي، ( يابد يمهاي بين فرديشان افزايش  مهارت

  سازگاري
همانگونه كه پردازش آمـاري نشـان داد اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان موجـب افـزايش          

شـان پـس از    در پـژوهش ) 1389(ان حـاتمي و همكـار  . آمـوزان شـد   معنادار سازگاري در دانش
اجراي برنامه فلسفه براي كودكان تغيير معناداري را در افزايش سازگاري افـراد شـركت كننـده    

نيـز در پـژوهش خـود نشـان داد كـه اجتمـاع       ) 1388(ميرشـفيعيان  . اند كردهدر پژوهش گزارش 
امـا در تبيـين تـأثير    . دتـأثير معنـاداري دار  ) سـازگاري  يها مولفهيكي از (پژوهشي در حل مساله 

. دهـد  يمـ به تغييراتي اشاره نمود كه در ايـن اجتمـاع رخ    توان يماجتماع پژوهشي بر سازگاري، 
كـه بـه    يابند يمكودكان در جريان اجتماع پژوهشي، در تفكر خود انعطاف و سعه صدر بيشتري 

خـودرهبري  ؛ اين خودتصحيحي كودكان را بـه سـمت اسـتقالل و    پردازند يمتصحيح نظر خود 
مهم آن است كـه ايـن اسـتقالل رأي، از فراخنـاي     . كه نشانه رشد شخصي است كند يمهدايت 

  ).1389مرعشي و همكاران، ( كند يمتعهد و مسئوليت در قبال ديگران گذر 
توانايي كودك در به كارگيري تفكـر  . شود يمتفكر امري اساسي در حل مسئله محسوب 

ناظر به حل مسئله باعـث   هاي يتفعال. در زندگي او خواهد بود ، كليد موفقيتها مسئلهبراي حل 
صفايي مقـدم و  : فيشر، ترجمه( شود يممربوط به تفكر و استدالل  يها مهارتتحريك و توسعه 

                                                 
1. Schertz, M 
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ليپـپمن،  ( دهـد  يمـ فبك راه كارهـايي را بـراي پـرورش تفكـر مسـئوالنه ارائـه       ). 1391نجاريان، 
آموزان بـا همفكـري در مـورد     اجتماع دانش. سئله داردو نقش معناداري در فرايند حل م) 2003

). 2010، 1كنـدي (موضوعات و همكاري در كنار يكديگر هر لحظه رفتارهاي حل مسئله دارنـد  
 هـاي  يهفرضـ ، زمينه كشف عقايد و خورند يبرم ها داستانمبهم در  هاي يتموقعوقتي كودكان به 

كـه اطالعـات را    گيرنـد  يمـ نهـا فـرا   آ. شـود  يمـ حدسـي فـراهم    يهـا  حـل متعدد به صورت راه 
در ايـن  . مناسـب را پـيش بينـي و اسـتخراج كننـد      هاي يهفرضكنند و از درون آنها،  يده سازمان

كه در جريان پيش بيني به درك روابـط هـم بسـتگي و رابـط      شود يمفرايند به كودكان كمك 
حـوري حركـت   در واقع از سمت خود محـوري بـه ديگـر محـوري يـا جامعـه م      . علي نيز برسند

، بـه مالحظـه بيشـتر و    پردازنـد  يموقتي كودكان درباره مسائل با تعمق بيشتري به تفكر . كنند يم
جايگزين، با بررسي داليل هر يـك بـه سـمت افـزايش قـدرت حـل مسـئله         هاي يدگاهدتوجه به 
 تواننـد  يمشان  كودكان با مديريت دقيق هيجانات). 1389مرعشي و همكاران، ( كنند يمحركت 

 يهـا  فرهنـگ كودكـان در   يابنـد  يمآنها در . شان بپردازند شان و زندگي به مديريت دقيق مسائل
  ).2003ليپمن، ( كنند يمشان تالش  مشابه براي حل مسائل هايي يوهشديگر هم به 

  مديريت فشار رواني
همانگونه كه پردازش آمـاري نشـان داد اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان موجـب افـزايش          

، تلقـين و القـاي   هـا  ارزشبـراي آمـوزش   . آمـوزان شـد   دار مديريت فشـار روانـي در دانـش   معنا
 يهـا  اسـتدالل بايد دانش آموزان با داليل و . ندارد اي يدهفااز پيش تعيين شده،  يها العمل دستور

در اين اجتماع، نوعي ويژگـي خوداصـالحي وجـود    . ، برسندايم يدهرس خودشان، به آنچه ما قبالً
 كننـد  يمـ گـذارده و تـالش    ينبـ  ذرهعني تمام اعضـا مسـائل و نظرهـاي يكـديگر را زيـر      دارد؛ ي
  ).1389ناجي و خطيبي مقدم، (جايگزين براي مسئله را مطرح نمايند  يها حل راهو  ها يهفرض

                                                 
1. Kennedy 
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اجتمـاع پژوهشـي بـه    . اساسـي ضـعف در يـادگيري اسـت     يهـا  علتيكي از  يگر تكانش
اعمـالي ماننـد رعايـت نوبـت بـراي      . را قابل كنترل كنند تا رفتارهايشان كند يمكودكان كمك 

انجام كار، وقت دادن به ديگران براي اين كه كار يا حرف خـود را تمـام كننـد، فرصـت طلـب      
تا نيازهـاي آنـي خـود     كنند يمنبودن، تنها آداب اجتماعي نيستند، اين اعمال به كودكان كمك 

صـفايي  : فيشر، ترجمه(ود را در دست بگيرند را كنترل كنند و به همين شكل، كنترل زندگي خ
كودكـان در اجتمـاع پژوهشـي، يـاد      كند يمخاطر نشان ) 2006(چانج ). 1391مقدم و نجاريان، 

، تكانشگري خود را كنترل كنند، تفكر و تأمل كنند و بر اساس اطالعات خود تصميم گيرند يم
  .بگيرند و به خود اصالحي بپردازند

مخالفين كارتهاي قرمز خـود  . ين پژوهش، به نظر هليا انتقاد وارد شددر جلسه دوم اجراي ا
هليا به واسطه انتقاداتي كه دريافت كرد، دچار فشار . را باال بردند و چالش انتقادي شكل گرفت

رواني بسيار زيادي شد، به نحوي كه براي مديريت آن از كالس خارج شد و گريـه كـرد و آن   
ظاهري بسـيار  . اما جلسه سوم، هليا، پيش از همه وارد گروه شد. جلسه ديگر به كالس بازنگشت

. حتي براي تمام اعضاي كالس كارت آبي رنگ درست كرده و آورده بـود . فعال و شاد داشت
ها، گفت از آنجايي كه احساس كـردم يـك كـارت در گفـت و      هنگام شروع استفاده از كارت
اين پيشنهاد هليـا  . ي اضافه كردن استفاده كنيمكنم از كارت آبي برا گو ها كم است پيشنهاد مي

مورد تشويق قرار گرفت و سپس فرصتي به وي داده شد تا دربـاره احساسـاتش در جلسـه پـيش     
هليا گفت جلسه پيش احسـاس  . به هليا كمك شد تا هيجاناتش را نام گذاري كند. صحبت كند

نبـود، احسـاس تـرس كـردم     از اينكه هيچ كس بـا نظـرم موافـق    . خفگي و حقارت شديد داشتم
اما اتفاق هفته پيش تغييري در من ايجاد كرد كه اگـر  . طوري كه فقط خواستم از اينجا دور بشم

و بـه   كـنم  ينمـ صدها بار ديگر هم پيش بيايد كه همه با نظر من مخـالف باشـند گـروه را تـرك     
اگر نبود از نظر  و كنم يم، اگر حق با ايشان بود نظرم را عوض دهم يمحرفهاي مخالفينم گوش 

  .اين نمونه عيني بود از تأثير اجتماع پژوهشي بر مديريت فشار رواني. كنم يمخودم دفاع 
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. اشـاره نمـود  ) 1389(به پژوهش حاتمي و همكاران  توان يمناهمسو  يها پژوهشاما از جمله 
ريت فشـار  در پژوهش ايشان پس از اجراي برنامه فلسفه براي كودكـان تغييـر معنـاداري را در مـدي    

  .رواني افراد شركت كننده در پژوهش مشاهده ننمودند

  خلق عمومي
همانگونه كه پردازش آمـاري نشـان داد اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي كودكـان موجـب افـزايش          

بيـان  ) 1389بـه نقـل از حـاتمي و همكـاران،     ( 1بگيني. آموزان شد معنادار خلق عمومي در دانش
. شادتر نيز زنـدگي كننـد   توانند يمبه طريقي سازنده فكر كنند، اگر كودكان ياد بگيرند  كند يم

در . اشـاره نمـود  ) 1389(به پـژوهش حـاتمي و همكـاران     توان يمناهمسو  يها پژوهشاز جمله 
پژوهش ايشان پس از اجراي برنامه فلسفه براي كودكان تغيير معنـاداري را در خلـق كلـي افـراد     

اين تفاوت ممكن است مربوط به ايـن باشـد كـه در    . شركت كننده در پژوهش مشاهده ننمودند
. به نوعي شادي و هيجان مثبـت در گـروه افـزايش يافـت     يا مشاورهاين اجتماع پژوهشي با فنون 

  .براي نمونه استفاده از فنون نمايشي
از اين رو چنانچه اجتماع پژوهشي به شيوه درست پيش برود و در راستاي اهداف از پـيش  

ير اهدافي كه پژوهش حاضر در پي آن بوده اسـت، گـام بـردارد، حاصـل كـار      نظ يا شدهتعيين 
پرورش نسلي است كه قادر خواهند بود در اجتماع بر اساس تفكر منطقي تصميم بگيرنـد، فكـر   

در واقع با اجراي برنامه مورد نظـر ايـن   . كنند و هيجاناتشان را در لواي تفكر منطقي، تجربه كنند
به تفكر در سطوح باال دست يافته و از هوش هيجاني باالتري برخوردار پژوهش كودكان نه تنها 

شـهرونداني  . در مقابل وسوسه و نتاقضات دنيـاي امـروزه قـد علـم كننـد      توانند يمبلكه  شوند يم
  .زندگي هاي يراهنسبت به دو  تر مسئول. تر مسئولباشند و  تر آگاه

آموزان، زيـر چتـر ابهـام، بـه      كه دانشاست  يا گونهاز آنجا كه ماهيت اجتماع پژوهشي به 
، چنانچه والـدين در خانـه و   رسد يم، به نظر پردازند يمپرسشگري، تعمق، استدالل و انتقادگري 

                                                 
1. Baggini 
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آموزان را به وادي سكوت  آموزشياران در مدرسه با اين جريانات همسو نباشند و همچنان دانش
آمـوزان بـا تعـارض كـاربرد      شهـا، دعـوت نماينـد، دانـ     به نشـانه قـرار گـرفتن در ليسـت خـوب     

در  شـود  يمـ بنـابراين پيشـنهاد   . شـوند  يمـ هاي اجتماع پژوهشي در دنياي واقعـي مواجـه    ويژگي
هاي مورد نياز  راستاي تداوم اهداف برنامه فلسفه براي كودكان، معلمين و والدين تحت آموزش

  . در اين زمينه قرار بگيرند

  فارسيمنابع 
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