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 خالصه
 شاهکاشهوای  جملو   از. اسو   کز کوا    ش سوازااشان   شفتاشهوای  ایجوا   پوووش   و آموزز   نظام عمده هایهدف از یکی :مقدمه

 فلسف  آمزز  تأثیو بوشسی حاضو پژوهش هدف ،شاستا این  ش .باشد یم کز کا  ب  فلسف  آمزز  شفتاش، تنظیم بوای پیشنها ی

 .اس  بز ه سوچشم  شهو ابتدایی ششم و پنجم یها  یپا پسو آمززا  انش اجتماعی شفتاش بو

 نفوو  04، منظزش بدین. بز  کنتول اووه با آزمز  پس– آزمز  شیپ نزع از و تجوبی نیم  صزشت ب  پژوهشی طوح :هاروش و مواد

 و مداخلو   اوووه   و بو   تصوا فی  صزشت ب  یویا نمزن  از بعد سوچشم  شهو ابتدایی ششم و پنجم یها  یپا پسو آمززا  انش از

 عنوزا   ب Child Social Behavior Scale(CSBS)  همکاشا  و Warden اجتماعی شفتاش پوسشنام  از. شدند تقسیم کنتول

 مودت  بو   کز کوا   ب  فلسف  آمزز  بونام  .شد استفا ه آزمز  پس و آزمز  شیپ موحل   و  ش ها  ا ه او آوشی و غوبالگوی ابزاش

 تجزیو   مزش  (ANCOVA) کزواشیانس تحلیل آزمز  از استفا ه با ها  ا ه. او ید اعمال مداخل  اووه شوی بو ساعت 2 جلس 04

 .اوفتند قواش تحلیل و

 کلوی  نمووه   ش آزمز  پس و پیش مواحل بین یآماش  اش یمعن تفاوت ب  منجو کز کا  ب  فلسف  آمزز   ا  نشا  نتایج :ها افتهی

 کنتوول  اوووه  بو   نسوت   مداخل  اووه ،آزمز  پس موحل   ش ک  صزشت این ب  (p<440/4) شد مداخل  اووه  ش اجتماعی شفتاش

 .نمز ند ازاش  شا بهتوی اجتماعی شفتاش

 آموززا   انوش  اجتمواعی  شفتواش  بهتوز    ش کز کوا   بو   فلسوف   آمزز  بونام  از استفا ه بز   اثوبخش ب  تزج  با :یریگ جهینت

 .شز  یم پیشنها  اجتماعی شفتاش بهتز  شاستای  ش بونام  این آمزز  ابتدایی، ششم و پنجم یها  یپا

 آمززا  انش اجتماعی، شفتاش فلسف ، آمزز ، :کلیدی یها واژه
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 مقدمه

 ایجوا   پوووش   و آموزز   نظوام  عموده  یهوا  هودف  از یکی

 شوامل  سوازااشی  ایون . اسو   کز کوا    ش سازااشان  شفتاشهای

 شفتواشی  شوامل  بلکو   نیسو ،  محو   فوموانتو اشی  یوا  تطتیق

 اضوطوا   میزا  کمتوین با تا کند یم کمک فو  ب  ک  شز  یم

 اجتمواعی  شفتاشهوای  جامع   ش و کند پیدا ساز  ها  یمزقع با

 انجام از و  هد بووز خز  از افتاش و عمل یها حززه  ش مناستی

 شاهکاشهووای از یکووی[. 0] بپوهیووز  یضووداجتماع شفتاشهووای

 شفتواش،  تنظویم  و اجتمواعی  یهوا  مهواشت  ششد بوای پیشنها ی

 [.2] باشد یم کز کا  ب  فلسف  آمزز 

 Lipman فلسوف  ":دیاز یم کز کا  بوای فلسف  تعویف  ش 

  ش مواهو  یآموززان   انوش  تا شز  یم اعمال پووش  و آمزز   ش

 کز کا  بوای فلسف  اس  معتقد وی "بساز   شای  و استدالل

 بو   شا خز   انش معلم آ   ش ک  شااو  -معلم الگزی از اساساً

 عنوزا   بو   شوااو ا    یگو عتاشت ب  و کند یم وااذاش شااو ا 

 اعتقا  Fisher  [.3] اس  متفاوت ،شزند یم تلقی خالی ظووف

 شوزاهدی   اشنود،  شووک   فلسوفی  بحو    ش ک  کز کانی  اش ،

 بووای  بوهوا   و  لیول  اشائ  و پوسید   ش شد  تزاناتو بو؛ متنی

 شود   توو  فعال شفتاش،  ش شد  متفکو و منطقی نظوات، از  فاع

 [.0]  هند یم نشا  خز  از... و کالسی بح   ش

 شووک   اووهوی  یهوا  پوژوهش  و هوا  بحو    ش ک  کز کانی

 تجوبوو  شا اجتموواعی و عوواطفی ذهنووی، لووذت غالتوواً کننوود یموو

 فلسف  آمزز  بونام  ویناپذ ییجدا اجزای از یکی[. 5] کنند یم

 کوالس  یعنوی  آ ، هودای    نحوزه  و کالس شکل کز کا ، بوای

  ش  شس یهوا  کوالس . باشد یمی ب  شیزه اجتماع پژوهشی  اش

 پژوهشوی  اجتمواع  یوا  کنودوکاو  یها حلق  ب  تتدیل بونام  این

 مشاشک  جه  همکاشی و  وستی  شابط  از آ   ش ک  شزند یم

 ایون   ش کو   زمانی. او   یم استقتال آمززشی فضای  ش مثت 

 بو   شووع پژوهشی اجتماع ،شز  یم خزانده  استا  یک بونام 

 بو   فکووی  مختلف یها مهاشت با ک  صزشت این ب  ،کند یم کاش

 باشوند،  هوا   ا ه پوی   ش خز شا  تا کند یم کمک آمززا  انش

 تصومیم  اووفتن  و مسوائل  حول  بو   و کننود  پوو از   شا ها آ 

 اسو   شفتاشی تعامل نزعی ی اشکالس شیزه این[.  6] بپو ازند

 شا یکودیگو  از الگزپوذیوی  و نظوو  تتوا ل  و بح  بوای زمین  ک 

 .آوش  یم فواهم

 ششد بو ک  اس  ییها سازه نیتو مهم از یکی اجتماعی شفتاش

 تموامی  اجتمواعی  شفتاش[. 7] اس  واذاشیتأث کز کا  شخصی 

 سوم   کو    او یم قلمدا  ؛ عمل و احساس فکو، حاالت انزاع

 بین مشتوک الگزهای) جمعی الگزهای بو تکی  با ها آ  سزی و

 مطلوز   شفتاشهوای [. 8] شوز   یمو  تعیین (اجتماع یک اعضای

  هنود  یم استو  جامع   ش شا مشاشکتی یها کنش اجتماعی،

 اجتمواعی  موز تت  افزایش بوای شا عینی شوایط ،طویق این از و

 اجتمواعی  چگزنو   آموزختن  یا شد  اجتماعی. آوشند یم فواهم

.  اش  محوزشی  نقوش  جامع  نیز و فو  تعالی و ششد  ش زیستن،

 تکوزین  اجتماعی -شوانی اصلی سازوکاش حاصل شد  اجتماعی

 از انود  عتواشت  فوایند این بنیا ین سازوکاش  و و اس  شخصی 

 مناسوو  اجتموواعی شهووایشفتا[. 9] کووو    شونووی و یووا ایوی

 ها آ  بعدی یافتگی ساز  و تحصیلی یها  یمزفق  ش کز کا 

 ک  اس  فوایندی شفتاش، تنظیم [.04]  اشند مهمی بسیاش نقش

 مختلوف  یهوا  جنت   ش شفتاشهایش بازنگوی و بوشسی ب  شا فو 

 تنظویم  شوانشناسوا    یدااه از ؛خزاند یم فوا اجتماعی و فو ی

 جه   ش مند نظام یها  یفعال و فوایندها: از اس  عتاشت شفتاش

 از پیشووگیوی و سووازااشان  و بهنجوواش شفتاشهووای ایجووا  و ششوود

  یگووا   و Bagwel [.00] هوا  آ  اصوالح  و نابهنجاش شفتاشهای

 یزا مشووکل شفتاشهووای اشای  کوو  کز کووانی کننوودمووی اذعووا 

 همچنوین  و  یگووا   بوا  یتوو  فیضوع  اشتتاط د،هستن بیشتوی

 [.02]  اشند کمتوی  وستا 

 بو   فلسوف   آموزز   ییکواشا  بوا  مووتتط  تحقیقوات  شغم یعل

 شا بونامو   ایون  از استفا ه یاثوبخش کمی یها پژوهش کز کا ،

 بوشسوی  اجتمواعی  یهوا  مهواشت  و شفتاش با موتتط مزضزعات بو

  ش مشواب   تحقیقوات  از تعودا ی  بیوا   بو   ،ا امو    ش .انود کو ه

 کز کوا   بو   فلسوف   آموزز   بونامو   اجووای  توأثیوات  شاستای

 . شز  یم پو اخت 

Hedayat  اجوووای کوو   شیافوو  چنووین تحقیقووی  ش 

 کز کوا   اجتمواعی  یهوا  مهواشت  ششود  بوو  فکوی یها  استا 

 ششوود از مختلفووی ابعووا   ش ی اش یمعنوو تووأثیو ،ی بسووتان شیپوو

 اوف  نتیج  تحقیقی  ش Ghobadian [3]  اش آنها  اجتماعی

 اجتمواعی  یهوا  مهواشت  بو کز کا  ب  فلسف  آمزز  بونام  ک 

 وTrikey . [2]  اش  توأثیو  ابتودایی  پونجم  پایو   آموززا   انش

Topping اجتمواع  تأثیو ک  اوفتند نتیج  چنین یپژوهش  ش 
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 از حواکی  آموززا ؛  انوش  تعاملی شفتاشهای  ش فلسفی کندوکاو

 افتگزهووای  ش آمووززا  انووش بیشووتو مشوواشک   ش تغییواتووی

 اسو   عقایدشوا   تزجیو    ش ها آ  بهتو یها استدالل و کالسی

[00.] 

 کز کوا ،  ب  فلسف  آمزز  تأثیو بوشسی ب  پژوهش این  ش

 و پونجم  یهوا   یو پا پسوو  آموززا   انش اجتماعی شفتاش شوی بو

 0395-96 تحصویلی  سوال   ش سوچشوم   شوهو  ابتدایی ششم

 .اس  شده پو اخت 

 

 ها روش و مواد

 آزموز   شیپ طوح با تجوبی نیم  پژوهش یک حاضو مطالع 

شا  پوژوهش  ایون  آماشی جامع . بز  کنتول اووه با آزمز  پس و

 شوهو  ابتودایی  ششوم  و پونجم  یها  یپا پسو آمززا  انش کلی 

 کزکوا  فومزل اساس بو .شدندشامل می (نفو 004) سوچشم 

 . شدند انتخا  نمزن  حجم عنزا  ب  نفو 86

96/0Z= استانداش  نومال تززیع %95 صدک 

45/4 d=بوآوش  نستی خطای ماکزیمم 

5/4 P=q= 

004 N=[. 05]آماشی جامع  حجم 

 

بو    ها آ  و شد تززیع نفو 86 بین اجتماعی شفتاش پوسشنام 

 04تحلیول او یدنود و    ها پوسشنام . صزشت کتتی پاسخ  ا ند

ی هوا  مؤلف از پاسخ ب  عتاشت  ها آ  نموه ک  آمززا  انش از نفو

بز نود بو  عنوزا      04باالتو از ( یا شابط آشکاش و )ی ضداجتماع

 یضوداجتماع حوداقل نمووه از شفتاشهوای    . نمزن  انتخا  شدند

ب  عنزا  عد  بوو  انتخوا     04بز ، نموه  06و حداکثو  صفو

مداخلو  و   اوووه   و  شبو  طوزش مسواوی     نفوو  04 این. او ید

 ب  سا ه تصا فی یویا نمزن  صزشت ب  انتخا  اساس بوکنتول 

 آموززا   انش وشو  معیاشهای .شدند جایگزین یکش قوع  شیزه

 و پونجم  یهوا   یو پا  ش لیحصو ت :از بز ند عتاشت نمزن  اووه ب 

و بیشوتو از   04 نمووه  اکتسوا   سوچشوم ،  شهو ابتدایی ششم

 نیوز  آموززا   انوش  خووج معیاشهای. اجتماعی شفتاش پوسشنام 

  ش حضوزش  از  وشه طوزل   ش آموززا   انوش  شضای  عدم :شامل

 آمززشی بونام  یها کالس از جلس  یک از بیش یت کالس و غ

 .بز 

 Child) کوز ک  اجتمواعی  شفتواش  مقیواس  ،پوژوهش  ابوزاش 

Social Behavior Scale)  سووال  ش پوسشوونام  ایوون. بووز 

 .[06] اس  شده استانداش  همکاشا  و Warden تزسط 2444

 یوک  اساس بو آمززا  انش ک  اس  عتاشت 20  اشای فوم این

 ایون  بو   ،کننود  یمو  تکمیول  شا آ  یا  شجو   3 لیکوت مقیاس

 بعضوی  ،صوفو  =هواوز  صوزشت  بو   آ  پوسش هو ب  ک  صزشت

ایون پوسشونام     .شوز   یم  ا ه نموه 2=اوقات اغل  و 0=اوقات

شفتاش اجتماعی عملی، شفتاش اجتماعی اشتتواطی،    مؤلف  5 اشای 

ی و قوبوانی  ا شابط ی ضداجتماعی آشکاش، شفتاش ضداجتماعشفتاش 

عتاشت مزش  اشزیابی قوواش   0ک  هو مؤلف  تزسط  باشد یمشد  

 . و یا یم

 :باشند یمی هو زیو مقیاس ب  شوح زیو ها مؤلف 

 06و  00، 8، 0: زیو مقیاس شفتاش اجتماعی عملی عتاشات -0

و  08، 00، 5: زیو مقیاس شفتاش اجتماعی اشتتواطی عتواشات   -2

22  

و  02، 7، 0:ی آشوکاش عتواشات   ضداجتماعزیو مقیاس شفتاش  -3

24 

، 09، 07: ی عتواشات ا شابطو  ی ضوداجتماع زیو مقیاس شفتاش  -0

 20و  23

 .03و  9، 6، 3:زیو مقیاس قوبانی شد  عتاشات -5

موزش  اشزیوابی و    20و  05، 04، 2الزم ب  ذکو اس  عتاشات 

 . وندیا ینممحاست  قواش 

 امتیواز  ایون هو چ  . اس  04تا 8  امن  ش  آزمز  کل موهن

. اسو   تو نامناس  آمزز انش اجتماعی شفتاش وضعی  ،باالتو شو 

Warden اووزاش 68/4 شا مقیوواس ایوون پایووایی ،همکوواشا  و 

 اسوتفا ه  کوونتوا   آلفوای  ضوی  از پایایی تعیین بوای. نمز ند

[ 7] همکواشا   و Akbaribaloot Bangan [.06] اسو   شوده 

 شو  از اسوتفا ه  بوا شا  کوز ک  اجتمواعی  شفتواش  مقیاس اعتتاش

 کوونتووا  آلفووای ضوووی  از یویووا بهوووه بووا و  شونووی همسووانی

 بووای  کوونتوا   آلفوای  ضوی   ا  نشا  نتایج. نمز ند محاست 

 اجتمواعی  شفتاش ،72/4 قوبانی مقیاس خو ه ،94/4 مقیاس کل

 یضداجتماع شفتاش ،68/4 اشتتاطی اجتماعی شفتاش، 69/4 عملی

 .باشد یم 76/4ی ا شابط  یاجتماع ضد شفتاش ،75/4 آشکاش
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 یا معاشفو   جلس  نمزن ، انتخا  و آزمز  شیپ موحل  از بعد

 آ  طوی   ش و او یود  بواوزاش  آموززا   انوش  و والدین حضزش با

 بو   مداخل  جلسات  ش فوزندانشا  حضزش جه  والدین شضای 

 کننداا  شوک  بوای جلس  این  ش .او ید جل  کتتی صزشت

 ااوو  و شوز   یمو  شعای  شاز اشی اصل: او ید تشویح مزاش  این

 بو   باشوند  نداشوت   شا مداخلو   شونود   ش شوک  ب  تمایل افوا 

 پژوهشوی  طووح  از و شوز   یمو  اذاشت  احتوام ها آ   شخزاس 

 انتخوا   آموززا   انش از نفو 24،بعد موحل   ش .شزند یم خاشج

 کز کوا   بو   فلسف  آمزز  بونام   ش یکش قوع  شیزه ب  شده

 ماه 2 مدت ب  و هفتگی صزشت ب  ساعت  2 جلس  04 طی ک 

 ،شود  بوازاش طوح مجویا  تزسط شده تعیین شوزهای  ش نیم و

 بو   فلسوف   آموزز   بونامو   اووهوی  جلسوات . نمز نود  شوک 

 بوز   2 و 0 فکووی  یها  استا  کتا  از شده بواوفت  ،کز کا 

  ش کز کوا   بو   فلسف  آمزز  جلسات محتزای خالص  [.07]

 .اس  شده  ا ه شوح 0 جدول

  

 ی تمرین شده در کالس آموزش فلسفهها بحثو  ها داستان -1جدول
 

 تمرین طرح بحث نام داستان جلسه

 .پرداخته شد... در جلسه اول به بیان اصول بحث کردن، شنیدن، اندیشیدن و اول

 رعایت احساسات دیگران میرس یمچگونه به نظر  پرنده  النه دوم

 موافقت نظر اختالف النه پرنده سوم

 از دست دادن و تنها بودن دوستی شبی زیر ستارگان چهارم

 و سایر معیارها( هنجارها) امور عادی میان دوستاناحساسات  لیندا و کالرا پنجم

 مفهوم شر شر و خانم سیدی کس چیهمال هر کس، مال  ششم

 کنترل خود را از دست دادن بدخلقی بدخلقی هفتم

 برقراری ارتباط از طریق ایما و اشاره انسان بودن یعنی چه؟ بدخلقی هشتم

 صورت خود را کنترل کنیم صورتش را کنترل کند توانست ینممردی که  نهم
و عواطف به وسیله ابراز احساسات 

 صورت

 ظاهر و واقعیت رسد یمنباشد که به نظر  طور آنهر کس  صورتش را کنترل کند توانست ینممردی که  دهم

 

 یها آزمز  با و 23ویوایش SPSS آماشی افزاش نوم  ش ها  ا ه

 و( Levene's Test) لوز   ،(ANCOVA) کزواشیوانس  تحلیل

 .اوفتند قواش تحلیل و تجزی  مزش  اسمیونزف -کلمزاووف

 

 ها افتهی

 اوووه   ش کننوداا   شووک   سون  معیواش  انحوواف  و میانگین

 مداخلوو  ش اووووه  و( 2/00-03 امنوو  ) 2/02 ±50/4 کنتووول

 . ز سال ب( 0/00-03 امن  ) 03/02 ±07/4 با بوابو

 و میوانگین  کو   اسو   ایون  از حاکی ها  ا ه تحلیل و تجزی 

 ش متغیو شفتواش اجتمواعی  ش موحلو      ها اووه استانداش  انحواف

ولی (. <45/4p)ی با یکدیگو نداشند  اش یمعنتفاوت  آزمز  شیپ

یکسوا    آزموز   پوس   ش هوا  اوووه میانگین و انحواف استانداش  

ی اووه مداخلو   ش  ها نموهب  این صزشت ک  (. 2جدول)نیس  

 ش نموه کلوی شفتواش اجتمواعی بهتوز  یافتو        آزمز  پسموحل  

 .اس 

  

 آزمون پسو  آزمون شیپمراحل و کنترل در نمره رفتار اجتماعی در های مداخله توصیفی در گروه یها یژگیو -2جدول
 

 متغیر گروه
 آزمون شیپ

 میانگین  ± انحراف معیار
P 

 آزمون پس

 میانگین  ± انحراف معیار

 مداخله
 رفتار اجتماعی

31/3 ±  2/   113/1 31/9 ± 11/91 

 9 /11 ± 11/1 9/1 3 9 /12 ± 3/3  کنترل

 >p 12/1دار  معنی اختالف* 

 

از   اش یمعنو بوای مشوخ  کوو   میوزا  تفواوت واقعوی و      

تززیوع   یهوا  فوو   شیپ .یانس استفا ه شدشآزمز  تحلیل کزوا

نومووال نموووات و همسووانی واشیووانس متغیووو وابسووت  کوو  از    

ناپاشامتویک اسو    یها آزمز آماشی استفا ه از  یها فو  شیپ
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اسمیونزف و آزمز  لوز  بوا    -کزلمزاووف یها آزمز ب  وسیل  

تزا  از تحلیل  وف ، لذا میمزش  تأیید قواش ا (<45/4p) مقا یو

 .کزواشیانس استفا ه کو 

  این فو  ک  آمزز  فلسوف  بو  کز کوا  بوو     بوای آزمز 

آمووززا  تووأثیو  اش ، از آزمووز  تحلیوول شفتوواش اجتموواعی  انووش

آوش ه شوده   3کزواشیانس استفا ه شد ک  نتوایج آ   ش جودول   

 .اس 
 

 کودکاننتایج تحلیل کوواریانس برای آزمون تأثیر آموزش فلسفه بر رفتار اجتماعی  -3جدول 
 

 درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر
میانگین 

 مربعات
F P مجذور ایتا 

 111/1 111/1 113/1 123/ 33 1 123/ 33 آزمون شیپ

 9/1 3 111/1 1 /113 1/111 1 1 1/111 1 آموزش

 - - -   / 93 91 1 123/3 خطا

  >p 12/1دار   معنی اختالف*
 

، نتایج بیانگو این شز  یممشاهده  3ک   ش جدول طزش هما 

، بوین  و اوووه  ش   آزموز   شیپو اس  ک  بعد از کنتول نموات 

وجز  ( p<440/4)ی  اش یمعننموه کلی شفتاش اجتماعی تفاوت 

بونام  آموزز  فلسوف     اثوبخشیب  این صزشت ک  اندازه .  اش 

بونامو   بنوابواین  . بوز   (023/4)ب  کز کا  بو شفتواش اجتمواعی   

آمزز  فلسف  ب  کز کا  باع  بهتز  شفتاش اجتماعی  ش اوووه  

 .مداخل  شد

 

  بحث

 بو   فلسوف   آموزز   توأثیو  بوشسوی  حاضو، پژوهش از هدف

 و پونجم  یهوا   یپا پسو آمززا  انش اجتماعی شفتاش بو کز کا 

 کو   اس  این از حاکی نتایج. بز  سوچشم  شهو ابتدایی ششم

 اجتماعی شفتاشهای افزایش ب  منجو کز کا  ب  فلسف  آمزز 

 آشووکاش، ضووداجتماعی شفتاشهووای بهتووز  و اشتتوواطی و عملووی

 .او   یمشد   قوبانی و یا شابط 

 کواهش  بوو آمزز  فلسوف  بو  کز کوا      ، ش پژوهش حاضو

میزا  آسی  شسواند  بو     مانند)آشکاش  یضداجتماعشفتاشهای 

کاهش ، (و یا آسی  ب  وسایل  یگوا ( آسی  فیزیکی)  یگوا 

تهدیوود  یگوووا ، پخووش  ماننود ) یا شابطوو  یضووداجتماعشفتواش  

شایعات، مسخوه کو    یگوا ، عدم اجازه بو   یگووا  جهو     

ماننوود )کوواهش میووزا  قوبووانی شوود   و( ...حضووزش  ش جمووع و

و  سزءاسوتفا ه فوو  موزش     شوزند  یمشفتاشها و عا اتی ک  باع  

 ها آ  یها جمعش آزاش و اذی   یگوا  قواش ایو  و یا از حضزش  

انودکی  ش شابطو     یها پژوهش .تأثیو  اشت  اس ( محووم بماند

ی شفتاش اجتمواعی  ها حززهبا تأثیو آمزز  فلسف  ب  کز کا   ش 

 نتایج ، وجز  این با.[ 2،03] ی اجتماعی وجز   اش ها مهاشتو 

 :باشد زیو تحقیقات شاستای  ش تزاند یم مطالع  این

Jenabzadeh Roodbari نتیجو   پژوهشوی   ش همکاشا  و 

  مؤلفو   کنتوول   ش کز کا  ب  فلسف  آمزز  بونام  ک  اوفتند

 خشم یزیش  شو  کاهش  مؤلف  بو و مؤثو اس  خشم یزیش بوو 

 همکواشا   و Azimpour مطالعو   نتیجو  [. 08] نوداش   تأثیوی

- انوش  اخالقوی  تحزل بو کز کا  ب  فلسف  آمزز نشا   ا  

 ی اشیمعن تأثیو تهوا ، شهو  ش ابتدایی پنجم پای  پسو آمززا 

 فلسف  آمزز  شو  اجوای ک  اس  این   هنده نشا  و نداش 

 موداخالت  نیازمند ایوا ، پووش  و آمزز  باف   ش کز کا  ب 

 کو   یا مطالعو    ش[. 09] اسو   بیشوتوی  مالحظات و شدیدتو

 آموزز   بونامو   اجووای ، شد انجام همکاشا  و Jalilian تزسط

 قضاوت ششد و مسئل  حل تزانایی افزایش بو کز کا  ب  فلسف 

 [.24] ش  ا مثتتی تأثیو آمززا  انش اخالقی

Rustami خالقیوو   شیافتنوود تحقیقووی  ش همکوواشا  و 

 قوواش  کم فیلیپ فلسفی یها  استا  آمزز  تح  ک  کز کانی

 همکواشا   و Jafari[ 20] اس   اشت  خزبی ششد بز ند، اوفت 

  ش کز کوا   بو   فلسوف   آموزز   کو   کو نود  بیا  تحقیقی  ش

 کز کا  پژوهشگوی   یشوح و عاطفی بُعد شناختی، بُعد پووش 

 بونام  این اجوای کلی، طزش ب  و  اش  تأثیو  بستانی پیش   وشه

[. 22] اسو   اثواذاش کز کا  این پژوهشگوی  یشوح پووش  بو

Norouzi بونام  ک  اوفتند نتیج  خز  پژوهش  ش همکاشا  و 
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 اسو   مؤثو فواایوا  معنزی ششد  ش کز کا  ب  فلسف  آمزز 

[23]Mahrouzadeh&Tajari  اوفتنود  نتیجو   تحقیقوی   ش 

 آموزز   بونامو   شویکوو   با ایوانی-بزمی یها  استا  از استفا ه

 ششوود بوووای الزم تزانووایی از نزجزانووا  و کز کووا  بوو  فلسووف 

 شوهووندی  زندای یها مهاشت پووش  نیز و اخالقی یها اشز 

 [.20] اس  بوخزش اش

  Farhani  یهووا چووالش بوشسووی" عنووزا  بووا پژوهشووی ش 

 کز کا  ب  فلسف  آمزز  عمده چالش سی ب  "فلسف  آمزز 

 مفهوزم : هسوتند  شووح  ایون  بو   ها آ  نیتو مهم ک  کو ه اشاشه

 مواهو  و  یدهآمزز  موبیا  فقدا  ششت ، یک عنزا   ب  فلسف 

 از نزع نیا  ش معلم متهم نقش کز کا ، ب  فلسف  آمزز  بوای

 کز کوا ،  بو   فلسوف   آموزز   از ز ه شوتا    اسوتفا ه  آموزز ، 

 ششود  عودم  و کز کوا   بو   فلسف  آمزز  از ها خانزا ه ناآااهی

 آموزز   یها بونام  انتزاعی مفاهیم  شک بوای کز ک شناختی

 ب  پژوهشی ش  Auriacو  . Daniel[25] کز کا  بوای فلسف 

 بووای  فلسوف   پیزند اساس انتقا ی تفکو ک  شسیدند نتیج  این

و  Haynes .[26] اسو   آ  سنتی مفهزم  ش فلسف  با کز کا 

Murris  بو   فلسوف   وشو  اصولی  کوانز   شا ،کز کوا   با فلسف 

 ش  Topping و Trikey. [27]  اننود  یمو  ها  انشگاه و مداشس

  ش فلسوفی  کنودوکاو  اجتمواع  تأثیو ک  اوفتند نتیج  پژوهشی

 افتگزهوای  کیفی  و کمی  بو آمززا ؛ انش تعاملی شفتاشهای

 بیشتو مشاشک   ش تغییواتی از حاکی سال ،  ه کز کا  تعاملی

 هوا  آ  بهتوو  یها استدالل و کالسی افتگزهای  ش آمززا  انش

 [.00] اس  عقایدشا  تزجی   ش

 جملوو  از پسووو، آمووززا  انووش بوو  نمزنوو  کووو   محوودو 

 بو   فلسف  آمزز  ک  آنجا از. اس  پژوهش این یها  یمحدو 

 ییکوواشا شوی شا تووأثیو بیشووتوین پووژوهش ایوون  ش کز کووا 

 یضوداجتماع  شفتاشهوای  کاهش یا حذف و اجتماعی یها مؤلف 

 یضوداجتماع  شفتاشهوای  کواهش  یوا  حذفو عالوه بو آ ،   اش 

  ا  ، هُول  کوو  ،  مسوخوه  شایعات، پخش کو  ، تهدید مثل

 جامعو   آشاموش  و امنی  ضامن ،... و  یگوا  ب  فیزیکی آسی 

 نموز    فواهم ب  نست  مداشس  ش او   یم پیشنها  ،باشد یم

 متاحو   انجانود   و کنودوکاو  یها حلق  قال   ش ها کالس جز

. شوز   وشزیوده  اهتموام  اجتمواع   ش شفتواشی  مسوائل  بوا  موتتط

 بونامو    ش فلسوف   آموزز    شس اوو    یم پیشنها  همچنین

 یهوا   وشه و شز  انجانده ابتدایی مقطع از آمززا  انش  شسی

 خصوز    بو ) معلموا   کلی  بوای حززه این با موتتط آمززشی

 یهوا  زهیشو  معلموا   کو   نحزی ب  او  ، بوازاش( ابتدایی  وشه

 حافظ  آمززشی  زهیش از شد   وش جه  شا آمزز  این اجوای

 .ایوند کاش ب  مداش معلم و محزش

 

 از اسوتفا ه  مطالعو ،  ایون  نتوایج  اسواس  بو :یریگ جهینت 

 افوزایش  مزجو   تزانود  یمو  کز کوا   بو   فلسف  آمزز  بونام 

 شفتاشهووای بهتووز  و اشتتوواطی و عملووی اجتموواعی شفتاشهووای

 بنوابواین . اوو   شود    قوبوانی  و یا شابط  آشکاش، ضداجتماعی

 جملو   از آمززشوی  مواکوز   ش شا آمززشوی  بونامو   ایون  تزا  یم

 .بو  کاش ب  مداشس

 

 منافع تعارض

 نزیسنداا  تزسط منافعی تعاش  ازن  چیه پژوهش این  ش

 .اس  نشده ازاش 

 

 نویسندگان سهم

 و ،نگاش  ها  ا ه تحلیل و تجزی  و او آوشی ب  موبزط امزش

 .بز  نزیسنداا  عهده بو مشتوک طزش ب  مقال  اصالحات

 

 قدردانی و تشکر

 و مسوئزلین  از  اننود  یم الزم خز  بو مقال  این نزیسنداا 

 خصوز    بو  ایوا ، مس صنایع شوک  محتوم اندشکاشا   س 

 خودمات  امزش محتوم مدیو و تزسع  و تحقیق امزش محتوم مدیو

 و آموزز   محتووم  مسوئزلین  کوموا ،  منطقو   موس  اجتماعی

 همکاشی خاطو ب  نمزن  اووه آمززا  انش و سوچشم  پووش 

و همچنووین از معاونوو    پووژوهش ایوون اجوووای  ش صوومیمان 

 پژوهشووی  انشووگاه علووزم پزشووکی بوو   لیوول کوود اخووال      

IR.RUMS.REC.1397.063  و یقوووووودش ان کمووووووال 

 . باشند  اشت  شا سپاسگزاشی
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Introduction: From among the major goals of an education system is to create adaptive behaviors 

in children. Besides, one of the strategies recommended to regulate the children’s behavior is 

teaching philosophy to them. In this respect, this study is conducted aimed at examining the effects 

of philosophy education on the social behavior of the 5
th

 and 6
th

-grade male students in the primary 

schools of Sarcheshmeh City. 
Materials and Methods: The research design was semi-experimental, with a pretest and a posttest, 

and a control group. For this purpose, 40 individuals of the 5
th

 and 6
th

-grade male students in the 

primary schools of Sarcheshmeh City were randomly assigned into two intervention and control 

groups by the random name selection, after the whole population was purposefully sampled. The 

Children’s Social Behavior Scale (CSBS) of Warden et al. was used as the screening tool, and the 

data collection was conducted in the two pretest and posttest stages. The philosophy education 

course was run for the children in the intervention group in 10 two-hour sessions. The data were 

analyzed using ANOVA. 

Results: The results indicated that philosophy education for the children led to a significant 

statistical difference between the pretest and posttest stages in terms of the total score of the social 

behavior in the intervention group (p<0.001). In the posttest, the intervention group reported a 

better social behavior than the control one. 

Conclusion: Considering the effectiveness of running philosophy education courses for children in 

improving the social behavior of the 5
th

 and 6
th

-grade students, running such courses is 

recommended to improve the children’s social behavior. 
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