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 چکیده

آمشوزا  دور  او    در دانشش های اجتماعی  وزش فلسفه بر مهارتتعیین تاثیر آم این پژوهش با هدف

بشه  هشا   داد  یو از نظشر روش رشردآور   یکشاربرد  ،از نظر هشدف ر پژوهش حاض. انجام شدمتوسطه 

ششام   جامعشه آمشاری    .بشود نتشر   ک ررو  با و پس آزمو  آزمو  صورت نیمه آزمایشی، از نوع پیش

بشود   7381-89نیمسا  او  سا  تحصشیلی  در تهرا   3آموزا  دور  او  متوسطه منطقه  دانش تمامی

(N=0066 .) ریشری   ریشری از روش نمونشه   ررفتشه ششد و بشرای نمونشه    نفر در نظشر   36حجم نمونه

 هشای اجتمشاعی ماتسشو     پرسششنامه مهشارت   هشا،  ابزار رردآوری داد . ای تصادفی استفاد  شد خوشه

اجتماعی، پرخاشگری و  های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر ابعاد مهارت وسوا   00دارای ( 7893)

و بررشزاری دور   اد به خود داشتن، رابطه با همسشان   اطمینا  زی و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی

طشر   »ای، بر اسشا    دقیقه 06جلسه  73آزمایش به مدت  آموزشی فلسفه برای کودکا  برای ررو 

 تحلی  کوواریشانس  ها از داد  برای تجزیه و تحلی . مایک  باروز بود« های فلسفه برای کودکا  در 

آمشوزا    دانشش های اجتماعی  وزش فلسفه بر مهارتآمداد که  دست آمد  نشا ه نتایج ب. استفاد  شد

شد   10های اجتماعی با انداز  اثر  بهبود سطح مهارتبطوریکه موجب . دور  او  متوسطه تاثیر دارد

 .است

 .های اجتماعی آموزش فلسفه، مهارت :واژگان کلیدی

                                                 
  او ، ایرا ، سدانشگا  آزاد اسالمی واحد ساو روانشناسی،  آموخته دکتری دانش 7
 (نویسند  مسئو )قزوین، ایرا ، قزوین المللی نیبدانشگا  ررو  روانشناسی، دانشیار   
 ، تهرا ، ایرا دانشگا  آزاد اسالمی تهرا  مرکزررو  روانشناسی، دانشیار  3



  

 

  مقدمه

بسیار پیچیشد  و مملشو از پویشایی زنشدری     سازا  فردا هستند، در جهانی  آموزا  امروز که آیند  دانش

تحت تاثیر فناوری قرار ررفته و نزم است تا افراد یش    زندریجهانی که در آ ، همه امور . کنند می

جتماعی شد  فرایندی است که ا. های مختلفی جهت پذیرش تغییرات مزین رردند جامعه، به مهارت

ریرد تا ایفای نقش کنونی یا  رفتارهای فرد شک  می ها و ها، نگرش ها، انگیز  در آ  هنجارها، مهارت

 هشای  مهارتدر این فرایند، اکتساب و به کارریری . آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود

ه های اصلی رشد اجتماعی بش  اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعام  با دیگرا ، یکی از مولفه

، اجتمشاعی  هشای  مهشارت (. 7390پشژو ،   بشه ) شود وب میخصوص در بین کودکا  و نوجوانا  محس

کند و دوستی و تایید  هایی است که سازراری افراد با زندری اجتماعی را تسهی  می مهارتمجموعه 

های اجتمشاعی توانشایی    تر، مهارت به عبارتی کلی(. 671  7اوزوکو،)بخشد  اجتماعی فرد را بهبود می

جامعه قاب  قبو ، ارزشمند، منطبق بر  نظر از نحوی که به است دیگرا  با فردی بین روابط برقراری

. های دوجانبه داشته باشند بهر  و بود  سودمند و جامعه برای شخص، خانواد  در عین حا  و عرف

چنشین   داششتن . اسشت  اجتماعی وجود همین ارتباطات و اجتماعی، روانی های سالمت از نشانه یکی

و  سشازما   آسایش هر انسشا ،  و اعتماد، راحتی ایمنی، منبع دیگر ایه صمیمی با انسا  و روابط ررم

بشا   انشد  و غیرکالمی کالمی رفتارهای یادررفتنی هستند، شام  های اجتماعی مهارت. است ای جامعه

 زمشا  متناسشب و کنتشر  رفتارهشای     اند، مسشتلزم  متناسب همرا  های پاسخ و ها واکنش نیت، قصد،

بشه حشداک ر    را اجتمشاعی دیگشرا    هشای  تقویشت  هسشتند،  محیطشی  وامش  ع از متاثر باشند، خاص می

 (.7398ترجمه بیگی،   هارجی،)رسانند  می

هشای   حفظ تعامالت اجتماعی، مهارتهایی همچو  آغاز و  های اجتماعی دربرریرند  مهارت مهارت

تعشامالت  رهبری و توانایی تنظیم محدودیت ها با همسان ، توجه بشه منشافع و مزایشای دیگشرا  در     

اجتماعی است و نقص در مهارت های اجتماعی منجر به عدم رضایت از همسان  و قربشانی ششد    

 آمشوزا   بشر اسشا  تحقیقشات انجشام ششد  بسشیاری از دانشش       (. 671  3رروت،)رردد  در روابط می

نظیشر   روانشناختی توسعه مشکالت به منجر این امر و کسب ننمود  را مناسب اجتماعی های مهارت

 های جانبی فعالیت در شرکت نامناسب تحصیلی، عدم عملکرد همتایا ، با قراری ارتباطات ناموفقبر

 بشانتر  سنین و کودکی دورا  در و عصبانیت اضطراب، افسردری شد  توسط همتایا ، طرد انزوا، و

هشای اجتمشاعی    مهشارت  نامناسشب  سطو  از و پیامدهای برخورداری و در واقع، تبعات خواهد شد

                                                 
  Özokcu 
  Harji 
  Garrote 
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ررمشارودی،  ) خواهشد ششد   در دورا  بزررسشالی  و اجتماعی مناسب رفتاری فقدا  سالمت به رمنج

 (.668   ؛ ند،666  7؛ سگرین،7390

را بر  آموز دانششد  به  ها و معارف انباشته مدرسه نخستین دستگاهی است که مسئولیت انتقا  دانش

هشای   شناسشا  آ  را برنامشه   جامعشه  های آموزشی رسمی، چیزی که بعضشی  در کنار برنامه. عهد  دارد

 آمشوزا   دانشش از . کنشد  را مشروط مشی  آموزا  دانشاند وجود دارد که یادریری  آموزشی پنها  نامید 

اقتشدار  ، رود یاد بگیرند، در کال  آرام باشند، مقررات انضباطی مدرسشه را رعایشت کننشد    انتظار می

 رشذارد  که کودکشا  از خودششا  دارنشد تشاثیر مشی     های معلما  بر انتظاراتی  معلم را بپذیرند، واکنش

اساسا، پرورش و رشد تمامی جنبه های شخصشیت فشرد، اسشا     (.  738ترجمه صبوری،  3ریدنز،)

به این صورت که برای داشتن انسشانی سشالم، خشال  و مفیشد در     . فلسفه تعلیم و تربیت امروز است

و عقلی فرد، قوای اجتماعی و عاطفی جامعه نزم و ضروری است که همگام با توسعه قوای فکری 

. با محیط مهارتهای اجتماعی اوسشت  یکی از مهمترین عوام  سازراری شخص. او هم پرورش یابد

ذکشر ششد ، در    متغیشر های انجام شد  در زمینه مهشارت اجتمشاعی حشاکی از آ  اسشت کشه       پژوهش

  و از آنجشا کشه ایشن سشاز      (7387شریفی و اسالمیه، )سطی است آموزا  اندک و یا در حد متو دانش

آموزا  و به طور کلی در یادریری، انتخاب شغ  و بیماریهای  شخصیتی نقش مهمی در زندری دانش

ای در رفع نگرانی ها و ساختن شخصیتی سالم و بروز  روانی دارد، ضرورت پرداختن به چنین مسئله

ا آموزششهای کشاربردی حش     رفتارهایی درست و مناسب در هنگام رویارویی با موقعیتهای مشبهم بش  

آموزا  به عنوا  عنصر مهم آیند  ساز، بسیار ضروری بشه نظشر    مسئله به صورت رروهی برای دانش

هشا   تشرین مهشارت   های اجتماعی از ضشروری  اند که مهارت به طوریکه محققا  اذعا  داشته. می رسد

 (.671 اوزوکو، )بت با دیگرا  است جهت ایجاد تعام  م 

فیلسشوف آمریکشایی بشا      های محققا ، برنامه آموزش فلسفه که توسط متیشو لیشپمن   رفتهبا استناد به 

ها در کودکا  و نوجوانا  بنیانگشذاری ششد  اسشت، روش بسشیار      هدف بان برد  سطح انواع مهارت

هشای ششناختی، عشاطفی و روانشی اسشت       آمشوزا  در حشوز    مناسبی در جهت بهبود نیازهشای دانشش  

دهد که آموزش فلسفه نتایج م بتشی همچشو  پیششرفت     تایج تحقیقات نشا  میو ن( 670  0کاریکو،)

متفکر و یاد ریرنشد ، سشیالی و     نفس به منزلههای مدرسه، احترام و اعتماد به  آموزا  در آزمو  دانش

آموزا ، کیفیت تفکرات خال  و استدن  کالمی، توانایی روش داد  بشه   کیفیت بانی سؤانت دانش

                                                 
  Segreen 
  Ladd 
  Gidnes 
  Matthew Lipman 
  Karikó 



  

 

( 7386ترجمه صفایی مقدم و نجاریا ،  7فیشر،)را دارا است های کالسی  تغا  در بحثدیگرا  و اش

بهبود توانایی استدن ، پرورش خالقیشت، پشرورش تفکشر انتقشادی، پشرورش درک اخالقشی و       و در 

( اجتمشاعی )هشای میشا  فشردی و بشرو  فشردی       های هنری، پرورش شهروندی و رشد مهارت ارزش

بسیاری از محققا ، به ضرورت آموزش فلسفه به کودکا  تاکیشد  (. 670   ی،ورل)باشد  تاثیررذار می

از دیگر مزایای بررشزاری کشال  هشای     (.670  3اولیمپیو و تسچرز، دی؛ 670 کاریکو، )اند  ورزید 

ها از رفتما ، مذاکر ، بارش مغزی، انتقاد و استدن  بشرای   آموزش فلسفه آ  است که در این کال 

عباسی، )شود  هارت های ادراکی و قضاوت های منطقی در یادریرندرا  استفاد  میدست یافتن به م

اساسا، روش کار در رویکرد کار آموزش فلسفه بشه کودکشا  و نوجوانشا ، بشه روش حلقشه      (. 671 

آموزش فلسفه دیدراهی به آموزش دارد که مبتنشی بشر رفتگشو و    . است( اجتماع پژوهشی)کندوکاو 

بخشد تا مسائ  اجتماعی را به جشای زوررشویی    دلی  مجالی به فرد می همیناندیشی است، به  ژرف

در حلقه کندوکاو فلسفی، فضای آموزشی جایی برای تحقیشق دربشار  سشوانت    . با استدن  ح  کند

در چنین فضایی، . باشد ها و باورها می آموزا  و بیا  آراء و عقاید، همرا  با آزمو  اندیشه ذهنی دانش

ای  آموز است و هر اید  جای انکه دانای ک  باشد، تسهیلگر یادریری و رشد فکری دانش آموزرار به

 (. 738زاد ،  هدایتی و ما )های قاب  اکتشاف راهنمایی کند  تواند افراد را در دستیابی به پاسخ می

 هایی که پیرامو  آموزش فلسفه مطر  ششد و توجشه بشه ایشن     ها و ضرورت با توجه به مزایا، ویژری

مهارتهشای   این نوع آموزش بر نکته مهم که با تمام تاکیداتی که برای آموزش فلسفه شد  است، تاثیر

این پژوهش درصد پاسخ به این سشوا  اسشت کشه آمشوزش     ضروری است و براین اسا ،  اچتماعی

 تاثیر دارد؟های اجتماعی  چه انداز  بر مهارتفلسفه تا 

 تحقیق روش

 از به صشورت نیمشه آزمایششی،   ها  داد  یو از نظر روش رردآور یردکارب ،از نظر هدف پژوهشاین 

آمشوزا    دانش را تمامیجامعه آماری این پژوهش . نتر  استک ررو  با و پس آزمو  آزمو  نوع پیش

بشرای   (.N=0066)دهنشد   ی  مشی کتشش  7381-89نیمسا  او  در تهرا   3دور  او  متوسطه منطقه 

ه از منطقه سه کبدین صورت . ای تصادفی استفاد  شد  است وشهریری خ ریری از روش نمونه نمونه

به دلی  اثر تداخ  متغیر آزمایش، دو مدرسه جدارانه در نظر )تهرا  دو مدرسه متوسطه انتخاب شد 

آمشوزا  کشال     نفر از دانش 36و سپس تعداد ( ررفته شد تا اثر تداخ  متغیر آزمایش به وجود نیاید

                                                 
  Fisher 
  Worley 
  D'Olimpio & Teschers 
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پس . ای انتخاب و در پژوهش شرکت داد  شدند مدرسه به صورت خوشه دور  او  متوسطه این دو

هشای   نتشر ، بشرای آزمشودنی   کآموزا  در ررو  آزمشایش و   از انتخاب نمونه و رمارش تصادفی دانش

هشای ورود   نزم به ذکر است که معیارها و مالک. ررو  آزمایش، جلسات آموزش فلسفه بررزار شد

 :به شر  زیر بود  استها  آوری داد  جمع ابزار. آموزا  بود نشو خروج، سن و پایه تحصیلی دا

 7هشای اجتمشاعی از پرسششنامه ماتسشو      بشرای بررسشی مهشارت   : های اجتماعی پرسشنامه مهارت -7

سشا    79تا   های اجتماعی افراد  برای سنجش مهارت که این پرسشنامه. استفاد  شد  است( 7893)

های اجتماعی از ابعاد مختلف  بود  و هدف آ  سنجش مهارت سوا  00دارای  ،تدوین رردید  است

اجتماعی، پرخاششگری و رفتارهشای تکانششی، برتشری      های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر مهارت)

ایشن پرسششنامه بشر اسشا  مقیشا        .اسشت ( اطمینا  زیاد به خود داشتن، رابطه با همسان  و طلبی

 ضشریب  و خیر، در ایرا ، یوسفی. امتیاز است 96  تا 00 بین این ابزار نمرات دامنه. باشدلیکرت می

 .انشد  کشرد   رشزارش  90/6برابشر بشا    7397در سا  را  های اجتماعی پرسشنامه مهارت آلفای کرونباخ

در مطالعشه  . رزارش شد  است 93/6برابر با   739در تحقیق بیابانگرد در سا   این پرسشنامه اعتبار

و برای هشر   93/6ماتسو  برابر با  های اجتماعی رسشنامه مهارتپضریب کلی ( 7383)شاهمحمدی 

، رفتارهشای  6/ 1برابشر بشا    های اجتمشاعی مناسشب   مهارت: بعد به شر  زیر رزارش داد  شد  است

اطمینشا   و  ، برتری طلبشی 17/6برابر با  ، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی17/6برابر با  اجتماعی غیر

در این پژوهش پایایی پرسششنامه  . 6/ 1برابر با  ، رابطه با همسان 6/ 1 برابر با زیاد به خود داشتن

 .به دست آمد 90/6

 73آمشوزش فلسشفه بشه مشدت     : آزمایش بررزاری دور  آموزشی فلسفه برای کودکا  برای ررو  - 

نزم به ذکر است که دور  آموزشی فشو  برررفتشه   . ای، برای ررو  آزمایش اجرا شد دقیقه 06جلسه 

هشای   های فلسفه برای کودکا ؛ مناسشب کشال    طر  در »روش آموزش فلسفه بر اسا  کتاب از 

( 7380)و ترجمشه مرتضشی براتشی      نوششته مایکش  بشاروز   « تفکر و پژوهش و تفکر و سب  زندری

. اسشت  7و شر  این دور  به صورت جدو  ( انجام شد ما  بررزاری دور  آموزشی در دو)باشد  می

بخشش   ی و درپراکنشدر  و یمرکشز  یهشا  شاخصاز  بخش توصیفیداد  ها در   تحلی و تجزیهبرای 

 .تحلی  کوواریانس استفاد  شد  است از استنباطی

 آزمایش شرح برگزاری دوره آموزشی فلسفه برای گروه:  جدول 

 خالصه جلسات جلسه

                                                 
  Strauss 
  Michael Barouz 
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 معرفی افراد، قوانین و هدف بررزاری دور  آموزشی و اجرای پیش آزمو   

 یست؟فلسفه چ  

 (تمیز داد  انواع رهبری)رهبری   

 (شود؟ چه چیزی باعث درستی یا نادرستی ی  عم  می)اخال   4

 (برابری اقتصادی چه نقشی در عدالت دارد؟)عدالت  5

 (تواند آزادی شما را محدود کند؟ چه کسی می)های قرارداد اجتماعی  آزادی و نظریه 6

 (عدالت سیاسی چیست؟)عدالت  7

 (دوستی خوب/های ی  دوستی جنبه/شناسایی صفات)ستی دو 8

 (جواز اخالقی تصورات قالبی)تبعیض  9

 (توانید آزادانه را  ارتباط خود را با دنیا انتخاب کنید؟ آیا می)آزادی  1 

 (سازد؟ چه چیزی رهبر خوب را می)رهبری    

 (دانید؟ دانید که چه می از کجا می)معرفت شناسی    

 آزمو  پس اجرای 8 

 ها یافته
 نتایج ضریب کجی و کشیدگی  :  جدول 

 مقادیر شاخص متغیر

 اجتماعی مناسبمهارتهای 
 666. کجی

 2  .- کشیدگی

 اجتماعی رفتارهای غیر
 63 . کجی

 66 .- کشیدگی

 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
  6 . کجی

 9 9.- کشیدگی

اطمینان زیاد به خود  و برتری طلبی

 نداشت

 6  . کجی

    2 - کشیدگی

 رابطه با همساالن
    . کجی

 629.- کشیدگی

 های اجتماعی مهارت
   6. کجی

    .- کشیدگی
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+  و  -   بشین  دضرایب کجی و کشیدری به دست آمد  در باز  با توجه به نتایج حاص  از جدو  

کنند  از ویژری نرما  بود  تبعیت میهای پژوهش  توا  بیا  داشت که داد  قرار دارد و با اطمینا  می

 .های پژوهش استفاد  نمود توا  برای تحلی  فرضیه و از آزمو  تحلی  کوواریانس می

  اسمیرنوف و شاپیروویلک های کولموگروف نتایج آزمون :  جدول 

 متغیر
 آزمون شاپیروویلک اسمیرنوف کولموگروف  آزمون

K-S Sig SH-W Sig 

    .   9. 23 . 69 . اسباجتماعی منمهارتهای 

    . 932. 22 .  29. اجتماعی رفتارهای غیر

    .   9.  2 . 62 . پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

 269.   9. 3 2. 3  . اطمینان زیاد به خود داشتن و برتری طلبی

 9  . 933. 22 .  29. رابطه با همساالن

   2. 6 9. 9  . 36 . های اجتماعی مهارت

اسششمیرنوف و  نتششایج حاصشش  از دو آزمششو  کولمششورروف  3جششدو  وجششه بششه نتششایج حاصشش  از بششا ت

هشای اجتمشاعی    مهشارت متغیر های به دست آمد  در داری دهد که سطح معنی شاپیروویل  نشا  می

های پژوهش از ویژرشی نرمشا  بشود      توا  بیا  داشت که داد  و با اطمینا  می است 67/6بزررتر از 

 .های پژوهش استفاد  نمود توا  برای تحلی  فرضیه د و از آزمو  تحلی  کوواریانس میکنن تبعیت می

 « لون»نتایج آزمون  : 4دول ج

 آماره لون متغیر
درجه 

  آزادی 

درجه 

  آزادی 

سطح 

 معناداری

  9 . 6    9 22  اجتماعی مناسبمهارتهای 

 9 2. 6     236  اجتماعی رفتارهای غیر

    . 6       2  های تکانشیپرخاشگری و رفتار

 6 2. 6    3  2  اطمینان زیاد به خود داشتن و برتری طلبی

 63 . 6       2  رابطه با همساالن

 26 . 6    363. های اجتماعی مهارت

هشای بشه    داری دهد که سشطح معنشی   نشا  می« لو »نتایج آزمو    جدو  با توجه به نتایج حاص  از 

تشوا  بیشا  داششت     است و با اطمینا  می 67/6بزررتر از  های اجتماعی مهارتمتغیر دست آمد  در 
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که عبارت از آ  است که « لو »ها از تجانس برخوردار است و فرض صفر در آزمو   واریانس ررو 

ریرد و با توجه به اینکشه فشرض همگنشی     واریانس دو ررو  دارای تجانس است، مورد تایید قرار می

های پژوهش  توا  برای تحلی  فرضیه شد  است، از آزمو  تحلی  کوواریانس میها رعایت  واریانس

  .استفاد  نمود
 کووایانس -های واریانس باکس مبنی بر همسانی ماتریس نتایج آزمون ام :5جدول 

 سطح 

 داریمعنا

 آماره 

 Fآزمون 

 آماره 

 باکس آزمون ام

. 96  22    223 9 

از . باششد  مشی  6 /8 1سطح معناداری آزمو  ام باکس برابشر بشا    0  با توجه به نتایج حاص  از جدو

باششد،   صشفر مشی  مورد نیاز برای رد فشرض  ( 67/6)آنجایی که این مقدار، بزررتر از سطح معناداری 

بشدین ترتیشب   . ها مشورد تاییشد قشرار مشی ریشرد      فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانس

ها، به عنوا  ی  از مفروضات آزمو  تحلی  کوواریانس چنشد   مفروضه همسانی ماتریس کوواریانس

 .باشد متغیری برقرار می

 نتایج همگنی شیب خط رگرسیونی :6جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 (اندازه اثر)

توان 

 آماری

های  مهارت

 اجتماعی

     3. 222.  6 32  3 32     23   آزمون پیش*گروه

23  9  خطا

  
 3  262969 - - - - 

 - - - - - 2  3 9 9  کل

**
P< 11 /1  

 بشرای ( همپشراش )آزمشو    پشیش (*مسشتق  )اثشر تعامش  رشرو      0با توجه به نتایج حاص  از جشدو   

باشد، بنشابراین   می 67/6است که مقدار به دست آمد  بزررتر از  6/ 13برابر با  های اجتماعی مهارت

 . ریرد قرار می های رررسیونی مورد پذیرشفرضیه همگنی شیب

 نتایج تحلیل کواریانس در نمرات پیش و پس آزمون : 7جدول 

 متغیر
 نبعم

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 (اندازه اثر)

توان 

 آماری
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مهارتهای 

اجتماعی 

 مناسب

    99. 222.  2 2 6 66 26    66 26  آزمون پیش

 6292  اثر گروه

  
   6692336  62    .222 .3 6   

 2 39  خطا

2 
 6   22   - - - - 

 - - - - - 2   39    کل

رفتارهای 

 اجتماعی غیر

 6 336   6 336 آزمون پیش
   32 

3 
.222 .96    

33926  اثر گروه

2 
   9 2 63  62 96 .222 . 6    

 662   خطا

  
 6   26   - - - - 

 - - - - - 2   6266 کل

پرخاشگری و 

رفتارهای 

 تکانشی

2  923 آزمون پیش

6 
  923  26 

 3662 

2 
.222 .962   

 2 63  اثر گروه

  
  9 323 2  92  9 .222 .6 2   

29  6  خطا

  
 6   2363 - - - - 

 - - - - - 2      9 کل

 و برتری طلبی

اطمینان زیاد 

 به خود داشتن

  2       2    آزمون پیش
    2 

6 
.222 .96    

36262  اثر گروه

2 
   9 2 22   2 66 .222 .      

  2  6 خطا

  
 6   2 66 - - - - 

 - - - -  2   69   کل

رابطه با 

 همساالن

2 2 3  آزمون پیش

  
   3 2 2  

 6 62 

3 
.222 .96    

 2 6   اثر گروه

6 
     2 9   2236  .222 .  3   

 2     خطا

6 
 6  22 36 - - - - 

 - - - - - 2   2 9  کل

های  مهارت

 اجتماعی

 6   2    6   2  آزمون پیش
6   2 

3 
.222 .99    

2 99   اثر گروه

6 
   366 2 2  62    .222 .3 2   

22 36  خطا

  
 6    26 9 - - - - 

 - - - - - 2  96 2   کل

**
P< 1 /1  

داری در  ررو  آزمایش پشس از آمشوزش فلسشفه تفشاوت معنشی      1با توجه به نتایج حاص  از جدو  

و  P<67/6بشه ترتیشب   )بشا رشرو  کنتشر  کسشب کردنشد      های اجتمشاعی در مقایسشه    نمرات مهارت

30 /09=F ،789/ 0=F ،  8/ 8=F ، 00/73=F ،193/ 6=F ،777/00=F .) آمشششوزش بنشششابراین

تاثیر داشته و با توجه بشه مجشذور   آموزا  دور  او  متوسطه  دانشدر های اجتماعی  مهارتبر فلسفه 
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آمشوزا    در دانشش هشای اجتمشاعی    مهارتهبود ببر  فلسفهتوا  رفت که میزا  اثر آموزش ح   اتا می

نیز های اجتماعی  مهارتبر هر ی  از متغیرهای  فلسفه باشد و میزا  اثر آموزش می 10مورد مطالعه 

 : به صورت زیر است

دور  او  متوسطه آموزا   در دانشمناسب اجتماعی های  مهارتبهبود بر آموزش فلسفه میزا  اثر  -7

 .شدبا می 9/10تحت مطالعه 

آموزا  دور  او  متوسطه تحت  در دانش اجتماعی رفتارهای غیربهبود میزا  اثر آموزش فلسفه بر  - 

 .باشد می 09/ مطالعه 

آمشوزا  دور  او    در دانشش  پرخاشگری و رفتارهشای تکانششی  بهبود میزا  اثر آموزش فلسفه بر  -3

 .باشد می 07متوسطه تحت مطالعه 

آمشوزا    در دانشش  اطمینا  زیاد به خشود داششتن   و برتری طلبیبهبود ر میزا  اثر آموزش فلسفه ب - 

 .باشد می 7 /0دور  او  متوسطه تحت مطالعه 

آمشوزا  دور  او  متوسشطه تحشت     در دانشش  رابطه با همسان بهبود میزا  اثر آموزش فلسفه بر  -0

 .باشد می  1/0مطالعه 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

داری در نمشرات   داد که ررو  آزمایش پس از آموزش فلسفه تفاوت معنشی نتایج به دست آمد  نشا  

بنابراین آموزش فلسفه بشر  (. P<67/6)های اجتماعی در مقایسه با ررو  کنتر  کسب کردند  مهارت

با توجشه بشه مجشذور اتشا     . آموزا  دور  او  متوسطه تاثیر داشته است های اجتماعی در دانش مهارت

 10آمشوزا  مشورد مطالعشه     هشای اجتمشاعی در دانشش    سفه بر بهبشود مهشارت  میزا  اثر آموزش ح  فل

 .باشد می

، روشی تعاملی است برنامه آموزش فلسفهتوا  اینگونه اظهار داشت که اساسا  در تبیین یافته فو  می

آموزا ، بشه عنشوا  افشرادی متفکشر سشعی در       که در آ ، معلم نقش هدایتگر را بر عهد  دارد و دانش

سشبب  ( مششارکت جسشتن  )همشین امشر   . ن در رفتگوها و تعامالت با یکدیگر را دارنشد شرکت جست

آموز تقویت شود و وی بتواند بشا دیگشرا  ارتبشاط برقشرار      های اجتماعی در دانش شود تا مهارت می

های مختلف کنتر  داشته باشد، توانایی خود در یادریری با دیگرا   نماید، بر رفتار خود در موقعیت

هشای   طبق نتایج، میشزا  اثشر آمشوزش فلسشفه بشر بهبشود مهشارت       . ق دیگرا  را افزایش دهدو از طری

که ایشن مقشدار، در   . باشد می 9/10آموزا  دور  او  متوسطه تحت مطالعه  مناسب در دانشاجتماعی 

توا  اذعا  داشت که برنامه آموزش فلسفه، روش بسیار مناسبی برای بهبشود   سطح بانیی است و می

همسو با نتیجه بشه  . آموزا  دور  او  متوسطه است های اجتماعی در افراد و به ویژ  در دانش مهارت
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اشار  کرد که طی مطالعه خشود نششا  دادنشد    ( 7380)توا  به پژوهش تنها و احمدی  دست آمد  می

(  738)رردد، همچنین قبایا   در افراد می رشد فردی و میا  فردیموجب  برنامه فلسفه برای کودک

را  آموزا  شهر خشرم آبشاد   های اجتماعی دانش نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودکا  بر مهارتکه 

که به این نتیجه دست یافت که برنامشه آمشوزش فلسشفه    ( 670 )پرتاثیر نشا  داد  است و نیز ورلی 

سشیار  ب( اجتماعی)های میا  فردی و بر  فردی  تواند در جهت بهبود و رشد مهارت برای کودکا  می

کشه عشاملی مهشم در     اجتماعی رفتارهای غیرطبق نتایج، میزا  اثر آموزش فلسفه بر بهبود . موثر باشد

باشد و  می 09/ آموزا  دور  او  متوسطه تحت مطالعه  فاصله ررفتن دیگرا  از فرد است، در دانش

شود تا فشرد در   دهد که آموزش فلسفه، شیو  تعارضات بین افراد را کاهش داد  و منجر می نشا  می

را  اخالقی های ارزشرفتارهای خود تجدیدنظر کرد  و مانع از بروز رفتارهای ضد اجتماعی رردد و 

 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی طبق نتایج، میزا  اثر آموزش فلسفه بر بهبود. در خود نهادینه سازد

تشه بشا نتشایج مطالعشه طبشری      باشد که این یاف می 07آموزا  دور  او  متوسطه تحت مطالعه  در دانش

پرسششگری و مهشار خششم     بر روحیشه « فلسفه و کودک»بررسی تاثیر برنامه آموزش که در ( 7380)

در آنها اذعشا  داششته اسشت، همسشو      مهار خشم، به نتایج م بت آموزش فلسفه به آموزا  شهر دانش

در  مینا  زیاد به خود داشتناط و برتری طلبیطبق نتایج، میزا  اثر آموزش فلسفه بر بهبود . باشد می

آمشوزا  در طشی    بدا  معنشی کشه دانشش   . باشد می 7 /0آموزا  دور  او  متوسطه تحت مطالعه  دانش

در مواقع بحرانی بر احساسات نفس خود را بهبود داد  و  آموزند که عزت دریافت آموزش فلسفه، می

برنامشه   نششا  داد اجشرای   که( 7387) داشته باشند که این یافته با مطالعه الماسی حسینیکنتر   خود

آمشوزا  شهرسشتا  دورود    های اجتماعی دانشش  نفس و مهارت تواند بر ارتقای عزت آموزش تفکر می

 رابطه با همسشان  طبق نتایج، میزا  اثر آموزش فلسفه بر بهبود . ، همسو استتاثیر معناداری بگذارد

آموزا  با آموزش  باشد بدا  معنی که دانش می  1/0آموزا  دور  او  متوسطه تحت مطالعه  در دانش

دهنشد کشه ایشن یافتشه بشا نتشایج        از خود نشا  مشی  سازرارى و تعاد ، اجتماعى هایرفتارفلسفه، در 

احساسشی   -های اجتماعی  که نشا  دادند با آموزش فلسفه، جنبه(  67 )مطالعات تاپینگ و تریکی 

اتلندی بهبود یافته است، همسو بود  و مورد حمایت آموزا  اسک یادریری و توانایی رفتگو در دانش

 . ریرد قرار می

در  هشای اجتمشاعی   آمشوزش فلسشفه بشر مهشارت    اثشربخش بشود    بشرای   م بتیاین پژوهش به نتیجه 

هشای   آمشوزش فلسشفه بشر مهشارت    دست یافت؛ نتایج نششا  داد کشه    آموزا  دور  او  متوسطه دانش

تشوا  از روش آمشوزش    پس می. داشته است یتاثیر م بتسطه آموزا  دور  او  متو در دانش اجتماعی

تحشونت  متحوننشه در جهشت   که در نظام آموزشی کشور رویکردی جدید و در عشین حشا    فلسفه 



7  

 

امشا نظشام آموزششی بشرای آمشوزش فلسشفه بشه         اسشت،  موزش و پرورشآجدید سند تحو  بنیادین 

هدف از که های اجتماعی  مهارتخشید  به برای بهبود بکند،  یادریرندرا  خود تا حدی مقاومت می

روش آمشوزش فلسشفه را    استفاد  کشرد و ، لذت معنوی و سعادت است ی ذهشنی،یششکوفا آ  کسب

 .راهکاری مفید در نظام آموزشی کشور دانست

 منابع

هشای اجتمشاعی و    تاثیر آموزش فلسفه برای کودکا  بر رشد مهشارت (. 7387)حسینی، صمد  الماسی

 .دانشگا  عالمه طباطبایی. نامه کارشناسی ارشد پایا . آموزا  پایه پنجم ابتدایی شنفس دان عزت

طر  درسهای فلسفه برای کودکا ؛ مناسب کالسهای تفکر و پژوهش و تفکر (. 666 )باروز، مایک  

 .شهرتاش: تهرا . 7380ترجمه مرتضی براتی، . و سب  زندری

آموزش مهارتهای (. 7390)، محسن شکوهی یکتاود؛ ، محمحیدری، مهدی؛ خانجانیپژو ، احمد؛  به

 .3 7-730، 3، 7. پژوهش در سالمت روا . اجتماعی بر عزت نفس نابینایا 

رابطشه میشا  عشزت نفشس، انگیشز  پیششرفت و پیششرفت تحصشیلی در         (.  739)اسماعی   ،بیابانگرد

 .737-  7،  ، 7. مطالعات روانشناختی. های تهرا  آموزا  سا  سوم دبیرستا  دانش

تاکیشد بشر عناصشر برنامشه     : واکاوی برنامه فلسفه برای کشودک (. 7380) حسین، احمدی، حدی ه ،تنها

سومین همایش ملی مطالعات و  .درسی اهداف،اصو ، محتوا، روش تدریس، معلم، دانش آموز

تحقیقات نوین در حوز  علوم تربیتی و روانشناسشی ایشرا ، قشم، مرکشز مطالعشات و تحقیقشات       

 . می سروش حکمت مرتضویاسال

میشزا  برخشورداری دانششجویا  هشزار  سشوم از مهارتهشای       (. 7387)شریفی، اصغر؛ اسالمیه، فاطمه 

 .تهرا . المللی علوم تربیتی مقانت همایش بین. اجتماعی

بررسشی تشاثیر برنامشه    (. 7380) طبری، مهدیه؛ خالق خوا ، علی؛ مردای، مسعود؛ زاهد بابال ، عشاد  

آموزا  پایه  در دانشآموزا   پرسشگری و مهار خشم دانش بر روحیه« سفه و کودکفل»آموزش 

 .763، 70. فلسفه و کودک. چهارم ابتدایی شهر باب 

مسشعود صشفایی مقشدم و افسشانه نجاریشا ،        ترجمه. آموزش تفکر به کودکا (. 660 )فیشر، رابرت 

 . رسشانتشارات : اهواز. 7386

آموزا  پایه  یر برنامه آموزش فلسفه به کودکا  بر مهارتهای اجتماعی دانشتأث (. 738) مسلم ،قبادیا 

 .739-8 7، 36،  . های تربیتی نشریه پژوهش .پنجم ابتدایی

. بررسی میزا  مهارت های اجتماعی دانش آمشوزا  : سالمت اجتماعی(. 7390)ررمارودی، غالمرضا 

 .7 7-1 7،  ، 0. پایش
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 .نی انتشارات: تهرا . ( 738) ترجمه منوچهر صبوری. شناسی جامعه(. 7808)ریدنز، آنتونی 

: تهرا .  738ترجمه خشایار بیگی، . فردی میا  ارتباطات در اجتماعی مهارتهای(.  788)هارجی، آ 

 .رشد

. و مهشارت حش  مسشئله اجتمشاعی    « فلسفه برای کودکا »(. 7380)زاد ، حامد  هدایتی، مهرنوش؛ ما 

 .8 - 0، 7، 3 . مجله علوم تربیتی
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of teaching 

philosophy on social skills in high school students. The present study was 

applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it was 

a semi-experimental, pre-test and post-test with control group. The 

statistical population consisted of all students of the first grade secondary 

school in District   of Tehran during the first semester of the academic 

year ( 2 3- 6) (N=6 22). The sample size was  2 people. A cluster 

sampling method was used for sampling. The data collection instrument 

was Matsun Social Skills Questionnaire ( 96 ) has  6 questions, and the 

dimensions of social skills, unsustainable behaviors, aggression and 

impulsive behaviors, superiority and high confidence Having a 

relationship with peers and holding a philosophy course For children, the 

group was tested for    sessions of 62 minutes based on "Lessons of 

Philosophy for Children" Michael Barrow. Covariance analysis was used 

to analyze the data. The results showed that teaching philosophy on social 

skills in first-grade students is influential. It improves the level of social 

skills with the effect size of 3 . 

Key words: Philosophy teaching, social skills. 
 


