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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of 

teaching philosophy to children on the psychological 

flexibility of male elementary school students in Marivan. This 

paper is a quasi-experimental study with a pretest-posttest 

design with a control group conducted with the aim of applying 

the results. The statistical population included all elementary 

school students in the city of Marivan during the 2017-2018 

academic year. Using the available sampling method, 50 male 

students were selected and divided into two experimental and 

control groups. The participants answered the Acceptance and 

Action Questionnaire (AAQ-II) before and after the training. 

17 45-minute sessions (one session per week) Philosophy for 

Children (p4c) were presented using native language stories. 

The educational package included stories selected from the 

narratives of Iranian authors such as Rumi, Saadi, etc. The 

collected data were analyzed using SPSS 21 software and 

analysis of covariance. The results of covariance analysis 

showed that Philosophy for Children program was effective in 

influencing students’ psychological flexibility. Overall, 

according to the results, it can be said that Philosophy for 

Children education enhances students’ psychological 

flexibility by strengthening discussion and challenging 

students’ thinking. 

Keywords: Psychological Flexibility, Philosophy for 

Children, Elementary Students. 

 دهیچک
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر 

وان است. پسر دورۀ ابتدایی شهر مری آموزاندانشی شناختروانی ریپذانعطاف
ات، لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری اطالعاین مطالعه به

ۀ آماری با گروه گواه است. جامع آزمونپس-آزمونشیپی با طرح شیآزمامهین
لی پسر دبستانی شهرستان مریوان در سال تحصی آموزاندانششامل همۀ 

درسۀ می در دسترس از یک ریگنمونهروش  با استفاده از است. 1397-1396
و گواه  پسر انتخاب و در دو گروه آزمایش آموزدانش 50ابتدایی پسرانه، 
ی ریپذطافانعقبل و بعد از آموزش، به پرسشنامۀ  هایآزمودنجایگزین شدند. 

ی )هر هفته یک اقهیدق 45جلسۀ  17( پاسخ دادند. AAQ-II) یشناختروان
 شد. ارائهی بومی هاداستاناز  با استفاده( p4cکودکان )جلسه( فلسفه برای 

ی نویسندگان هاداستاناز میان  شدهانتخابی هاداستانبستۀ آموزشی شامل 
با استفاده از  شدهیگردآوری هادادهایرانی مانند مولوی، سعدی و... بودند. 

ج نشان تحلیل شدند. نتای انسیکووارروش تحلیل  و به SPSS 21 افزارنرم
ی بومی در هاداستانداد برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان با استفاده از 

، مطابق درمجموعابتدایی مؤثر است.  آموزاندانشی شناختروانی ریپذانعطاف
ودکان با ادعا نمود برنامۀ آموزش فلسفه برای ک توانیمنتایج این بررسی 

ابتدایی  آموزاندانشکشیدن تفکرات لشچاوگو و بهتقویت بحث و گفت
 .شودیمی آنان شناختروانی ریپذانعطافموجب ارتقای 

ی، شناختروانی ریپذانعطاففلسفه برای کودکان، : کلیدی هایواژه
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 مقدمه
؛ عملی دهدیمی مختلف افزایش هانهیگزتوانایی فرد را در انتخاب عملی در بین  1یشناختروانی ریپذانعطاف

ارزشمند  اهدافاست. همچنین توانایی ارتباط کامل با زمان حال و تغییر یا حفظ رفتار در خدمت  ترمناسبکه 
 ییها کارکرد اجراآن نیاول .دارد یمرکز ۀمفهوم سه مؤلف نیا(، 2009 و هربرت، فورمناست ) یو مهم زندگ

 2یشناخت یریپذانعطاف ۀکه با ساز توجه نیهمچن و عیانتقال مجموعه شناخت سر ییمانند توانا ،است
( 3یشناختتعادل روان ینوع) فرضشیپ ایبه حالت تعادل  یابیفرد در دست ییتوانا گرید ۀمؤلف دو. اردد یپوشانهم

است  7یو خودکنترل 6تجربهبازبودن به  ،5مثبت ۀعاطف ،4یرنجورمانند روان یتیشخص ییربنایز یهاصهیو خص
هدف  نییهم دارد که عبارت است از تع یرفتار ۀمؤلف یشناختروان یریپذ(. انعطاف2010و روتنبرگ،  کاشدان)

 (.1394 رانمنش،یا و یتوکل) یذهن یندهایدر سطح باالتر فرا یزیرو برنامه
افراد توجهشان را به  ،در آن کهاست  8یآگاهآن ذهن یهاحالتی مختلفی دارد. یکی از هاحالتاین سازه 

و  شاپیب) کنندیم متمرکزاکنون  یهادرمورد تجربه 9یقضاوتریغ یریگدرمورد حال، لحظه و جهت یآگاه
 و نیآست کارلسون، رو،یشاپو تمرکز ) 10یتوجه انتخاب یاساس یندهایاز فرا یآگاه(. ذهن2004 ،همکاران

 وتو،یکارداس) است شدهلیتشک یقضاوت ریبه روش غ یجار ۀتجرب رشیو پذ یاریهوشعالوه هب .(2006 دمن،یفر
 (.2011 ،و همکاران هولزل؛ 2008 فارو، و ترایمو فورمن، هربرت،

تماس  یطور کامل با لحظات کنونمعناست که فرد به نیا به یشناختروان یریپذانعطاف گرید یجهت از
 و یتیرود) دهدیادامه م ای رییاست را تغ دهیکه برگز ییکه در آن قرار دارد رفتارها یاتیداشته و براساس مقتض

 هست زنی 12یشناخت یختگیابعاد اجتناب و درآم ۀرندیدربرگ ریمتغ نیا(. 1396 زارع،به نقل از  2011 ،11نسونیراب
که  ستا هاتیفیاز ک یامجموعه ای یفکر ییتوانا کی شکل آن نیترییابتدا در( که 1393 ،یریو شع انیقم)

 گرانیکه د شوندیموفق م ییهاتیکه افراد در موقع یمعن نیبد .دشویفرد بر موانع م ۀموجب غلب
، کلی، بوگدان، چارلز و ماکیالیعمل کنند )ب گرانیتر از ددشوار موفق یهاتیدر موقع توانندیم/توانندینم

2015.) 
ی ریپذانعطافگفت که  توانیمی شناختی است و ریپذانعطافاز  تریکلی شناختروانی ریپذانعطاف

                                                           
1. psychological flexibility 

2. cognitive flexibility 

3. psychological equivalence 

4. neuroticisim 

5. positive affection 

6. openness to experience 

7. self-control 

8. mindfullness 

9. non-judgmental orientation 

10. selective attention 

11. Roditi, D., & Robinson, M. E. 

12. avoidance and cognitive infusion 
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، هاوکینز و ریموند، سالندهآن نیست )ا ازینشیپی است، اما ضرورتاً شناختروانی ریپذانعطافشناختی جزئی از 
از:  اندعبارتی فرایندهایی درگیر هستند، این فرایندها شناختروانی ریپذانعطاف(. برای دستیابی افراد به 2017

 سیاروچی، دینه، ویتینگ،) 5و عمل متعهدانه 4هاارزش ،3، تماس با لحظۀ اکنون2بافت عنوانبه، خود 1پذیرش
 (.2015 سیمپسون، و لیودمک

 نیبد .اختالل سردرد مرتبط است یدارادر افراد  یستیبا کارکرد مثبت و بهز یشناختروان یریپذانعطاف 
 ،یالمرزوق) کندیم ینیبشیرا پ یگرنیم یسردردها انسیدرصد وار 30 یشناختروان یریپذکه انعطاف یمعن

 و( یهمدل) اهجانیبا درک ه یشناختی ریپذانعطافدر  نقص(. از طرف دیگر، 2017، نککرامکچیلکات و 
تسوری، -یشامار؛ 1993و گراتان،  نگریارتباط دارد )اسل 7یمغز جراحات یدارا یهادر نمونه 6اهجانیه انیب
 انجام(؛ بنابراین با توجه به اهمیت آن مداخالتی برای افزایش آن در افراد 2003پرتز، -آهارون، برگر و مرات

 .گرفت
ی شامل ارتباطات مثبت والد کودک شناختروانی، مداخالت شناختروانی ریپذانعطافبرای ایجاد تغییر در 

 گرید یراهبردهاگرفت.  صورت (2000 کر،یب و یچتیس لوتار،) ۀ حمایتیدوطرفی اجتماعی به شکل هاشبکهبا 
 روزانه 8یاجتماع تیمحروم ۀبا تجرب مقابله در افراد به کمک منظوربه یشناختروان یریپذانعطاف شیافزا یبرا
 آموزش مثال ایبر کار گرفته شد:به (2004 زاک،یلرفتار هدفمند ) و( 2017 ل،یو چم وایر ندال،یت والدک،)

 ،یتقو و یورک یشعبان ،یجعفرآباد کالته یدیجاو ،یاکبر ؛1989 نگر،یاسل و گراتان) یرفتارشناخت لیتحل
 یاست که فرد به خودشناس نیا راهبردها نیااز  هدف(. 2015 همکاران،و  نگیتیو) ACT 9 درمان و( 1391
با استفاده از مقاله  نیا در محققان (.1392 س،یهرچگونه عمل کند ) طیو بداند که در مواجهه با مح برسد

 دهند.پسر دوره ابتدایی را رشد می آموزاندانشی شناختروانی ریپذانعطافآموزش فلسفه برای کودکان )فبک(، 
( 2002) 11یک برنامه طی چهار دهۀ اخیر در آمریکا با تالش لیپمن عنوانبه (c4p) 10کودکانفلسفه برای 

 یۀاول هدف(. 2011 ناد،یاز ب نقالی شد )به زیرهیپا 12رشد تفکر در کودکان در دانشگاه مونت کلییر هدف باو 
 14آگاهانه انتخاب و مستقل تفکر کردن،استدالل ،13لسوفانهیف تفکر بهآموزان دانش قیتشو ،کودکان یبرا فلسفه

                                                           
1. acceptance 

2. self as context 

3. being present 

4. values 

5. commited action 

6. understand and expression of emotions 

7. brain injury 

8. social deprivation 

9. acceptance and commitment therapy 

10. philosophy for children 

11. Lipman, M. 

12. montclair university 

13. philosophical thinking 
14. reasoning, independent thinking & conscious selection 
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. شودیاستفاده م 1یروش اجتماع پژوهش از برنامه نیا یاجرا در(. 2014 ،یکیو تر نگیتاپ؛ 2012 امز،یلیو) است
 مخالفت یبرا یمشترک یزبان رشد و شودیم بیترک 2یانتقاد قضاوت با نیگزیجا نظرات پذیرش روش، نیا در
 از یکی) یهمدل رشد یپژوهش اجتماع(. 2011 اک،یو اور لیدان) دآییم وجودبه سازنده یروش به گرانید با

 امز،یلیو) دارد یشتریب یهماهنگ ییابتدا لیتحص ۀدور با و آوردیبار م را( یستیبهز و یریادگی مهم یهاجنبه
2015.) 

 در ویژهبه فردینیب روابط و استقامت و اعتماد ،نفسرا در عزت شرفتیپ کودکان یبرا فلسفه آموزش
و  جمع در گرانید رکردنیتحق و تیعصبان کاهش سبب نیهمچن. دهدیم نشان گرانید نظرات به دادنگوش

 در را تمرکز و تعهد شجاعت، زش،یانگ باالتر، سطحو در  شودی میتیحما یگروه تعامل یسوبه تیهدا نیز
فلسفه  ریتأث به نیز پژوهشگران از گرید یبرخ(. 2004 نگ،یتاپ و یکیتر) دهدمی نشان کنترل گروه با سهیمقا
 اندکرده اشارهی اساسی تحصیلی هامهارتی مانند خواندن و ریاضی و لیتحص موضوعاتکودکان در  یبرا
و  قیتحق شرفتیپ انجمن ؛ب2015، 3یآموزشتوانمندسازی  ادیبن؛ 1987 بانکس، ؛1976 پمن،یل؛ 1982 زل،یا)

 (.2015، 4در آموزش یتفکر فلسف

خودشان فکر  سازدیمرا قادر  هاآن، دهدیمعالوه این برنامه استدالل، داوری و تمییز را به کودکان یاد به 
و  یفردنیب یهامهارت ،یقضاوت اخالق رب گرید طرف از(. 1388 ،یقائد) رندیبگکنند و برای خود تصمیم 

مانند شجاعت،  یپسند و اخالقجامعه یرشد رفتارها ،(1383، یقائد) یپرسشگر ییسازگارشدن، توانا ییتوانا
 ،یخزام و مقدمییصفا ،یمرعش ؛1995)شارپ،  است مؤثرو...  یکپارچگی ،عشق ت،یمراقبت، صداقت، حساس

 (.2009، اینسکایرز؛ 1388 ،یقائد؛ 1389
صوصیات زیر خیی که دارای هاداستان؛ شودیممنظور آموزش فلسفه برای کودکان از داستان استفاده به
وندهای استداللی که را به پرسشگری درمورد مفاهیم و ر آموزاندانشماهیت فلسفی داشته باشند و  .1باشند: 

. 3وزانه مجسم کنند؛ ری عمل اخالقی را در زندگی دگیچیپ .2تشویق کنند؛  افتدیماتفاق  شانروزانهدر تجربۀ 
ادارند و رویدادهای وبه خواندن وضعیت قضاوت را  آموزاندانش. 4پیوند هیجان و قضاوت فردی را مجسم کنند؛ 

 (.1995آینده را تجسم کنند )شارپ، 
ی استدالل، هامهارت جمله ازمطالعات پیشین بیانگر نتایج گوناگون آموزش فلسفه به کودکان است، 

ی اجتماعی، استعداد هامهارت، نظرتبادلوگو و ی پژوهش، مهارت گفتهامهارتی، سازمفهومی هامهارت
، سهیمقاو  استنتاجی متفاوت، توانایی تحلیل نقادانه، هادگاهیدوجو و درک کشف مفروضات، توانایی جست

، تمایل به شنیدن کنندیمی نقض، پرسش از چیزهایی که ظاهراً همه مسلم فرض هامثالتوانایی آوردن 
بخشیدن به رفتارهای فردی و توانایی نظم هاآنادن به دی خود فردند و اهمیتهادگاهیدیی که مخالف هادگاهید

                                                           
1. social inquiry 

2. critical judgment 

3. education endowment foundation 

4. Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education 

(SAPERE) 
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به  نی(. همچن1395 ،یناجاز  نقلبه  2003یی مثل زیبایی، خیر، حقیقت و معنا )شارپ، هاآرمانبا استفاده از 
و مقابله،  سهیمقا ،یگذار بیترت ،یبنددسته ،یبنداطالعات، طبقه یآورجمع ،ییشناسا) 1پردازش اطالعات

 یها(، مهارتیریگمیتصم ،و استنتاج، قضاوت استنباط) 2استدالل یو کل(، مهارها ءروابط جز یبررس
 گسترش) 4خالق تفکر یهاافکار(، مهارت شیآزما ،ینیبشیپ ،عملکرد ریتدب ف،یتعر ،مسئله طرح) 3یپرسشگر
آموزان کمک دانشدر ( نانیاطم ،یابیاریمع قضاوت،) 5یابیارز یهاوجو(، مهارتجست ه،یفرض شنهادیافکار، پ

براین آموزش فلسفه بر ابعاد اجتماعی و عاطفی کودکان، رفتارهای (. عالوه1384ی و امی، قراملک فرامرز) کندیم
نقل از  به 2007، 6نچیل و ینیل)(، پرورش و توسعۀ اخالق 2005، دیتبریو وا مهتا) یاجتماعاخالقی مقبول 

 ( مؤثر است.2007، سیوید)( و توانایی تشخیص خوب و بد 2008رزینسکایا، 
 ،نفسعزت دادن،گوش در صبر ،کردنصحبت هنگام نفسبهاعتمادی، شناخت ییتوانا ،فبک یاجراپس از 

ی جدید و نیز هادگاهیدیادگیری کلمات جدید، شناسایی  (،28الف: 2015 توانمندسازی آموزشی، ادیبن) یستیبهز
 رفتار(، 2015 ،7لدینوتف ادیبنآموزان )دانش یریادگی به معلم نگرش ونفس عزت ،نفساعتمادبهبهبود 
 (.2015 ،در آموزش یو تفکر فلسف قیتحق شرفتی)انجمن پ افتیآموزان ارتقا خواهد دانش

، یمرعش) یاستدالل مهارت برکودکان  یفلسفه برا آموزشکه  کنندیم ادعا یداخل یهاپژوهش نیهمچن
 و تیخالق ت،یمسئول احساس گران،ید به احترام کالس، در نظم شتریب تیرعا) یاجتماع یها(، مهارت1385

 گریکدینظر آزادانه و احترام به نظرات تبادل ،(1385 ،ینوروز) یلیتحص شرفتیپ ،(گرانیبا د حیروابط صح
 ،ینظر ینیعابداول متوسطه ) ۀآموزان دوردانش یانتقادنفس و تفکر (، بر اعتمادبه1388وانفر، یو ک ی)رشتچ
 نگ،یتاپ و یکیتر؛ 1390، یو موسو ییطباطبا؛ 1390ات، یبآموزان )دانش یو انتقاد یمنطق تفکر(، 1395
آموزان دختر سال ( دانشIQ) یهوش ۀو بهر 9یاضیر-یو هوش منطق 8ی(، تحول شناخت3831، یقائد ؛2004

 یها(، مؤلفه1391) یجعفر دبستانشیپ ۀکودکان دور یپژوهشگر یۀروح(، 1388 ،یمحمد) ییچهارم ابتدا
 ،یتالیس یهاو مؤلفه تیخالق شی(، افزا1395، یریبهنم یعیشف) یشناخت یهاو مهارت یاقتصاد تیترب

 شود دیتأک یدبا قتیحق درمثبت داشته است.  ری( تأث1393 ،ییرضا و یسبحان پادروند، ،ییرضا) یریپذانعطاف
 یشیآموزش آزما نیبه انجام ا شیگراشیمعلم و پ یذهن یآمادگ زانیبه م کودکان یبرا فلسفه تیموفق که

 (.2015 امز،یلیو) دارد یبستگ
 س،یمور) 10یندیفرا کردیرو .1مثال  یکودکان وجود دارد، برا یدر آموزش فلسفه برا یمختلف یکردهایرو 

                                                           
1. processing information 

2. reasoning skills 

3. questioning skills 

4. creative thinking skills 

5. evaluation skills 

6. Leany, D., & lynch, S. L. 

7. Nuffield Foundation 

8. cognitive development 

9. logical-mathemathic intelligence 
10. philosophy as method 
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 یفرهنگ ۀنیزم بر یمبتن کردیرو .4 ؛اتیادب و فلسفه وندیپ بر یمبتن کردیرو .3 ؛1ییمحتوا کردیرو .2 ؛(2000
که  یمعن نیبد .متون است یفرهنگ ۀنیبر زم یمقاله مبتن نیا کردی(. رو1391 همکاران، و یاکبر) متون
 .ندهست یبوم یهاداستان ،پژوهش نیشده در اانتخاب یآموزش یمحتوا
 جامعه یهارزشا آموزشمنظور به ومختلف  یهاحوزه درکودکان  یفلسفه برا ۀبرنام ی،ادیز یکشورها در

 تیتربمدارس،  یصلاشدن به رسالت کیدر جهان معاصر، نزد راتییمقابله با شتاب تغ ،آموزش تفکر مدارس، در
استدالل و  ،یرقدرت داو تیتقو ،و...( ستیزطیمح مانند) یشهروند معقول، خرسند و حساس به مسائل جهان

ۀ فلسفه برنام یجراا ضرورت و تیاهم نکته نیا(. 1991 چارد،یپرآموزان در حال اجراست )در دانش زییقدرت تم
 برای کودکان را کامالً موجه ساخته است.

ی استفاده شده که در ، ما معتقدیم که در تحقیقات داخلی، بیشتر از متون خارجهاپژوهشدر تمایز با دیگر 
تون بومی انجام شود تا در ی ندارد. به همین دلیل باید تحقیقی با استفاده از مبرخی موارد با فرهنگ ما همخوان

اسب با شرایط بومی آینده هم بتوانیم آموزش فلسفه برای کودکان را در قالب کتاب فلسفه برای کودکان متن
ی هاتمهاری های گذشته توجهی به ارتقای و در کل مدارس تدریس کنیم. از طرف دیگر، پژوهشدهسازمان

بنابراین اند؛ هی نداشتشناختروانی ریپذانعطافویژه فردی و اجتماعی از طریق فلسفه برای کودکان، به
ش هستیم که آیا در این پژوهش به این دو موضوع بپردازیم. پس ما در پی یافتن پاسخ این پرس میخواهیم

ی شناختروانی ریپذانعطاف رشدی در ریث( تأآموزش فلسفه برای کودکان با استفاده از منابع بومی )داستان
ی ریپذعطافانآموزش فلسفه برای کودکان در که  شودیمدر این رابطه این فرضیه مطرح  کودکان دارد.

 ی دانش آموزان ابتدایی پسر تأثیر دارد.شناختروان

 

 روش
واه است. جامعۀ گبا گروه  آزمونپسو  آزمونشیپآزمایشی با استفاده از این پژوهش، کاربردی از نوع نیمه

. با است 3971-1398پسر ابتدایی شهرستان مریوان در سال تحصیلی  آموزانآماری این تحقیق شامل دانش
ادفی ساده، یک از دو مدرسه انتخاب شدند و به روش تصآموز دانش 50ی در دسترس، ریگنمونهاستفاده از 

ر گرفتند. در میان ( در گروه کنترل قراآموزدانش 25گر )( در گروه آزمایش و کالسی دیآموزدانش 25کالس )
داستان بود که از  17ی اقتصادی قرار داشتند. بستۀ آموزشی شامل هاگروهنمونه، همۀ طبقات و  آموزاندانش
 (.3جدول شد )ی بومی انتخاب هاداستانمیان 

 سپس. شد گرفته آزمونپیش اختیشنروان ناپذیریانعطاف پرسشنامۀ از استفاده با آموزش، شروع از قبل
 قواعد ابتدا آموزش، برای. گرفت انجام( جلسه 17) ایدقیقه 45 زنگ یک هفته هر و هفتگی صورتبه آموزش
 جلسه، هر در سپس. کنند بیان را خود نظر احترام با و دهند گوش یکدیگر به که معنی بدین. شدند بیان تعامل
 فکرکردن برای فرصتی پاراگراف، هر از بعد و( پاراگراف یک هرکدام) کردند آغاز را داستان خواندن آموزاندانش

                                                           
1. philosophy as context 
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 سؤال جلوی هم پرسشگر نام و شد نوشته تابلو روی آموزاندانش سؤاالت. شد فراهم آن دربارۀ سؤال طرح و
 گذاشته وگوگفت و بحث به نوبتبه سؤاالت همۀ پایان در. یافت ادامه آخر تا داستان خواندن سپس. شد درج

 (.2002 هینز،) یافت پایان جلسه و کردند بندیجمع و خالصه مرور، را بحث معلم و آموزاندانش درنهایت. شدند
 . خالصۀ ساختار و محتوای آموزشی1جدول 

 زمان روش 1یریادگی هدف محتوا جلسات

 اول

طح ی درمورد آموزش فلسفه برای کودکان در سامقدمهبیان 
رگانی گشیخ »و روش و قوانین کالس، ارائۀ داستان  هاآنفهم 

 و بحث دربارۀ محتوای آن« و گربه

 یدوستنوعدرک 
بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 دوم
بارۀ و بحث در« خیر و شر»مرور جلسۀ اول، خواندن داستان 

 محتوای آن
 درک خیر و شر

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 سوم
« و در دجله انداز کنیمتونیکی »مرور جلسۀ دوم، ارائۀ داستان 

 و بحث دربارۀ محتوای آن
 درک خوب و بد

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 چهارم
« ندفروشخوار و عطار قمرد گل»مرور جلسۀ سوم، ارائۀ داستان 

 و بحث دربارۀ محتوای آن
 درک استفادۀ صحیح

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 پنجم
ث و بح« پشت فیلیالک»مرور جلسۀ چهارم، ارائۀ داستان 

 دربارۀ محتوای آن
 درک دیگرآزاری

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 ششم
حث بو « طبقۀ هفتم غربی»مرور جلسۀ پنجم، ارائۀ داستان 

 دربارۀ محتوای آن
 درک ارتباط عاطفی

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 هفتم
و « سفیدی چشمهاگربهشب »مرور جلسۀ ششم، ارائۀ داستان 

 بحث دربارۀ محتوای آن
 درک اعتماد به دیگران

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 هشتم
و بحث « اسیری که دشنام داد»مرور جلسۀ هفتم، ارائۀ داستان 

 دربارۀ محتوای آن
 درک مهربانی

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 نهم
و بحث « قدزادۀ کوتاهملک»جلسۀ هشتم، ارائۀ داستان مرور 

 دربارۀ محتوای آن
 درک حسادت و شجاعت

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 دهم
و بحث دربارۀ « زادهعاقبت گرگ»مرور جلسۀ نهم، ارائۀ داستان 

 محتوای آن
 درک تأثیر وراثت و رفتار

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 یازدهم
حث دربارۀ و ب« غالم دریاندیده»جلسۀ دهم، ارائۀ داستان مرور 

 محتوای آن

درک ترس، امنیت، 
 همکاری

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 دوازدهم
و بحث « یبز پیرمرد روستای»مرور جلسۀ یازدهم، ارائۀ داستان 

 دربارۀ محتوای آن

درک باور به دیگران و 
 یکالهبردار

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 سیزدهم
حث دربارۀ و ب« چاق و الغر»مرور جلسۀ دوازدهم، ارائۀ داستان 

 محتوای آن
 درک قناعت و صبر

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 چهاردهم
بحث  و« آخرین فن کُشتی»مرور جلسۀ سیزدهم، ارائۀ داستان 

 دربارۀ محتوای آن
 ینگرندهیآدرک غرور، 

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 پانزدهم
حث دربارۀ و ب« سنگ انتقام»مرور جلسۀ چهاردهم، ارائۀ داستان 

 محتوای آن
 درک قلدری و انتقام

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 شانزدهم
ث دربارۀ و بح« سفر پرخطر»مرور جلسۀ پانزدهم، ارائۀ داستان 

 محتوای آن
 درک تالش و قناعت

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

 هفدهم
باغه دوستی موش و قور»مرور جلسۀ شانزدهم، ارائۀ داستان 

 و بحث دربارۀ محتوای آن« آبی

ی و ریگمیتصمدرک 
 حلراه

بحث گروهی 
 )کل کالس(

 دقیقه 45

                                                           
عالوه هب .خود است باورها و شناختدرمورد تغییر  ریگیتصمیم ،در صورت لزوم وخود و دیگران از مفاهیم  درککشیدن چالشبه . هدف کلی1

 است. صورت گرفتهچندین هدف جزئی بحث  دربارۀ در هر داستان گاهی
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فلسفی  مالکرای بانتخاب شدند.  هاداستانبودن، بودن و ادبیبودن، تربیتیبا استفاده از سه مالک فلسفی
 استقالل یتیترب مالک ، برای(2001 انو، ؛1390 زاده،نی)حس یشناسارزشی و شناسمعرفتی، شناسییبایز

و  ییبایز ،تیجذاب یمالک ادب برای کودک و ۀجانبروزمره، توجه به رشد همه یدر زندگ یعمل، کارآمد
 ریها را محققان زداستان ییمحتوا یی. روادرنظر گرفته شد (1384 ،یجعفرگو )وگفت ۀلیوسبه یپردازتیشخص

 یاسالم نظر (،1391) همکاران،و  یاکبر ،(1389) همکارانو  ییرضا خیش(، 1393کردند: مجدفر ) دییتأ
 ینماز(، 1392) یعراق یبیحب(، 1395) یملک(، 1393) یعال(، 1392) یوسفی(، 1395) صداقت(، 1393)
 10بسته به  نیا عالوههب(. 1392) یلطف و (1392) یدیحم(، 1390) یتجر(، 1392) یتهران یدیحم(، 1394)

الشه  لیه از روش تحلها با استفادنظرات آن . سپسارائه شد وانینور مرامینفر از مدرسان دانشگاه آزاد و پ
 .نظران استصاحب محکمتوافق  ۀدهنددست آمد که نشانبه 98/0آن  ۀشد و نمر لیتحل

 

 سنجش ابزار
و همکاران  بوند وسیلۀبه پرسشنامهاین (: II-AAQ) 1یشناختروان یریناپذانعطاف ۀپرسشنام

براساس مقدار توافق آن  یهاپرسش است. پرسش هفت یدارا و شده ساخته یعاملصورت تکبه و( 2011)
 ،5 =اوقات شتریب ،4 ی=گاه ،3 =ندرتهب ،2 =ندرتبه یلیخ ،1 =)هرگز یادرجههفت کرتیل اسیمق کیدر 
 یریپذانعطاف ۀدهندنشان اسیمق نیباالتر در ا یها. نمرهشودیم یبند( رتبه7 =شهیهم ،6 =شهیهم باًیتقر

پرسشنامه  نیبازآزمون ا-آزمون ییای( پا2011تر است. بوند و همکاران )یشب یو اجتناب تجرب ترکم یشناختروان
 یهمسان و شده یابیاعتبار پرسشنامه این هم رانی. در اانددهورآ دستبه 84/0 را آن یدرون یو همسان 81/0 را

 (.1395 ،یمانیاشده است ) اعالم 71/0 آن( یی)بازآزما ییایپا بیو ضر 86/0کرونباخ  یبه روش آلفا آن یدرون

 
 

 ی پژوهشهادادهروش تجزیه و تحلیل 
و به  SPSS 21 افزارنرمی، با استفاده از شناختروانی ریپذانعطافاز طریق پرسشنامۀ  شدهیگردآوری اداده

 روش تحلیل کوواریانس بررسی شدند.
 شناختیجمعیت یف( توصالف

ن مریوان که در پسر دورۀ ابتدایی شهرستا آموزاندانشدر این پژوهش از میان تمام  شدهانتخابنمونۀ 
 ند.ی در دسترس انتخاب شدریگنمونهتحصیل بودند، به روش  مشغول به 1397-1398سال تحصیلی 

 

 هاافتهی
پسر ابتدایی  آموزاندانشی ریپذانعطافآموزش فلسفه برای کودکان در رشد »فرضیۀ پژوهش عبارت است از: 

                                                           
1. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) 
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 «.تأثیر دارد
 آزمودنیبین عوامل .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروهنام  

 گروه
 49/2 05/15 25 آزمایش 1

 02/2 35/17 25 کنترل 2

. مشخصات شده است استفادهکوواریانس  لیتحلاز  هاداده، برای تحلیل آزمونشیپبا توجه به اجرای 
 .دشویممشاهده  2در جدول  هاگروه

 
 هاشاخص یف( توصب

 
 یشناختروانی ریپذانعطاف آزمونپسی هادادهبودن . بررسی نرمال3جدول 

 df Sig شاپیرو ویلک  

 056/0 25 95/0 آزمایش یشناختروانی ریپذانعطاف آزمونپس

 000/0 25 93/0 کنترل 

برای گروه آزمایش معنادار نیست، اما  هادادهبودن ، نتایج بررسی نرمالدهدیمنشان  3که جدول  طورهمان
 برای گروه کنترل معنادار است.
 ی رگرسیونهابیشهمگنی  فرضشیپ. بررسی 4جدول 

 Ss df Ms f Sig منبع

 51/0 43/0 466/1 1 466/1 یشناختروانی ریپذانعطاف آزمونشیپگروه* 

   41/3 46 48/385 خطا

نیست؛  داریمعنی رگرسیون هابیشهمگنی  فرضشیپ، نتایج بررسی دهدیمنشان  4که جدول  طورهمان
 (.P ،43/0=F(1,46)<051/0) شودیمتأیید  فرضشیپبنابراین این 
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 . آزمون لون5جدول 
F df1 df2 Sig 

35/0 1 48 55/0 

مفروضۀ تساوی ها دادههمگنی واریانس از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان داد  فرضشیپبرای بررسی 
 .دوشمی دییتأ فرضشیپبنابراین این ؛ 1,46(F)(=P ،91/0<33/0) نبرده است سؤالخطاهای واریانس را زیر 

 
 هاهیفرض آزمون( ج
 

  یشناختروانی ریپذانعطاف آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسۀ نمرات  .6 جدول

 تاا مجذور Ss Df Ms F Sig منبع

 40/0 001/0 55/77 24/263 1 24/263 گروه

    39/3 47 94/386 خطا

کردن فرضیۀ اول تحلیل کوواریانس را برای آزمون ،اندشده دییتأی تحلیل کوواریانس هافرضشیپاز آنجا که 
است. به این معنی که آموزش  شده دییتأ فرضیۀ اول تحقیق دهدیمنشان  6تحقیق انجام دادیم. نتایج جدول 

پسر تأثیر معنادار و مثبت داشته  آموزاندانش یشناختروانی ریپذانعطاففلسفه برای کودکان در ارتقا و بهبود 
 است. شده شیآزمای گروه شناختروانی ریپذانعطافش میانگین و موجب افزای

 یشناختروانی ریپذانعطاف آزمونپس. تغییرات میانگین در 7جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه
 %95فاصلۀ اطمینان 

 حد باالتر ترنییپاحد 

 90/14 68/13 31/0 29/14 آزمایش

 19/18 32/17 22/0 76/17 کنترل

ی شناختروانی ریپذانعطافی هانیانگیمدر  تغییرات مربوط به تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان 7جدول در 
 .شودیمی آزمایش و کنترل مالحظه هاگروه

 

 گیرییجهنتو  بحث
گروه آزمایش در  آموزاندانشی شناختروانی ریپذانعطافنتایج نشان داد آموزش فلسفه برای کودکان بر 

 ۀبا مطالع راستاشود. این یافته هممقایسه با گروه کنترل تأثیرگذار است؛ بنابراین فرضیۀ پژوهش تأیید می
تهران انجام شد و  5 ۀمنطق ییپنجم ابتدا یۀپا پسر آموزاندانش یکه رو است (1393و همکاران ) ییرضا

 ،یتالیس یها، در مؤلفهاندلسفه شرکت کردهکه در کالش آموزش ف یآموزاننشان داد عملکرد دانش
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 ۀجینت نیند. همچنشتکالس حضور ندا نیکه در ا است یباالتر از گروه کنترل و افراد تیو خالق یریپذانعطاف
( مطابقت دارد که با استفاده از متون ادبیات فارسی به آموزش 1395ی بهنمیری )عیشف مطالعۀپژوهش با  نیا

دختر پایۀ هفتم شهر بهنمیر پرداخت و به این نتیجه رسید که این برنامه در رشد  آموزاندانش فلسفه به
راستا با مطالعۀ محمدی براین نتیجۀ این تحقیق همآموزان مؤثر است. عالوهی شناختی اقتصادی دانشهامهارت

ۀ هوشی ریاضی و بهر-( است که تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تحول شناختی، هوش منطقی1388)
(IQ را در میان )مطالعه کرد و  1387-1388تهران در سال  13دختر پایۀ چهارم ابتدایی منطقۀ  آموزاندانش

 بد.ایمی شیافزا آموزاندانشریاضی -و هوش منطقی بهرهوشنشان داد با دوازده جلسه آموزش، نمرۀ 
( مطابقت دارد که به آموزش فلسفه 1388( و قائدی )1384ی )کلقرام(، 1385با تحقیقات مرعشی ) عالوهبه

حاکی از تأثیر مثبت این برنامه در متغیرهایی از قبیل تفکر، تفکر منطقی  هاآنو نتایج  پرداختندبرای کودکان 
فلسفه  کندیکه ادعا ماست ( 1395 ،یناج ازنقل  به 2003)و شناخت است. از طرف دیگر مطابق با نظر شارپ 

سروکار  یاسیو س یاجتماع ،یشناختییبایز ،یاخالق ،یشناختمعرفت ،یمنطق ،یکودکان با مسائل ذهن یبرا
برنامه در انواع  نیامؤثر و کاربرد  تیاهم نیز مبنی بر کودکان یفلسفه برا گذارانی( بن2003) پمنیل دگاهید .دارد

 پژوهش جینتا. شوددر مطالعۀ حاضر تأیید می به کمک معلمان و مدرسه یدر فضا یانتقاد و تفکر مراقب، خالق
( در بررسی آموزش فلسفه در کالس درس و بنیاد 1980و اسکانیان ) شارپ پمن،یل رو با مطالعاتپیش

و به تأثیر  کردند کارکودک  2000آموزش فلسفه برای کودکان با  نۀیزم درب( که 2015 توانمندسازی آموزشی،
ی اجتماعی، موفقیت تحصیلی هامهارتوش اجتماع پژوهشی بر استدالل، آموزش فلسفه برای کودکان به ر

 ، مطابقت دارد.کردند اشاره
تفکرات خالق، مراقب و مسئوالنه  یبررس به هم( 2012) یسانت و یگریب ،اشاره مورد یهاپژوهشعالوه بر 

 یبرنامه در همدل نیکه ا کرد و ادعا را مطالعه کودکان یبرا فهآموزش فلس ری( تأث2007) شرتز وپرداختند 
 جیو نتا جینتا نیا است. یجد تیاهم دارای روند شناخت کودکان هم نیمثبت دارد و در ا ریآموزان تأثدانش

 هماهنگ با نتیجۀ تحقیق حاضر است.( 1995؛ 1994) شارپ قاتیاز تحق گریمشابه د
ساله با هدف بررسی تأثیر آموزش  13تا  12 آموزدانش 50( با 2005) دیتبریو وا مهتاۀ مطالع گریداز سوی 

فلسفه برای کودکان در رشد و ارتقای اخالق و ارتباط اخالقی نشان داد آموزش فلسفه به کودکان تأثیر مثبتی 
بر ارتباطات اجتماعی و هیجانی آنان دارد و موجب پیشرفت در حوزۀ رفتارهای اخالقی معقول در جامعه شده 

(، از آموزش فلسفه به کودکان 2008به نقل از رزینسکایا،  2007 نچیل و ینیل جمله ازمحققان دیگر هم ) است.
. دندبه نتایج مشابهی دست یافتند. این محققان پرورش و توسعۀ اخالق از طریق اجتماع پژوهشی را تأیید کر

لی قلمداد و اظهار ی روش اجتماع پژوهشی در کالس را زمینه مناسبی برای رسیدن به اهداف عاریکارگبه هاآن
، بلکه فرایندی دشویم آموزاندانشموجب رشد خودآگاهی، تفکر و خالقیت  تنهانهکردند که اجتماع پژوهشی 

به  تیدرنهاو  کندیمی منعکس روشنبهی، ریپذنیتلقی اخالقی را از طریق استدالل و نه هاارزشاست که 
 .شودیممنجر  هاارزشرشد نگرش و 

یادگیری را تبدیل کالس به یک اجتماع  براساس( یکی از ابزارهای الزم برای پژوهش 2007) سیوید
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را برای  محوریآگاهفضای  تنهانهکه فلسفه  دیرسی خود به این نتیجه هایبررسپژوهشی واقعی دانست و در 
ی در ریپذتیسئولمکشف، پرسش و شناسایی مفاهیمی مانند عدالت، حقیقت، واقعیت، رعایت حقوق دیگران و 

، بلکه در ایجاد توانایی تشخیص خوب و بد از کودکان نیز تأثیری مثبت دارد. کندیمیک اجتماع پژوهشی مهیا 
 تیکودکان از اهم یادعا کردند که فلسفه برا یبه روش علم هم( 2004) نگیتاپ و یکیتر و( 2015ویلیامز )

 یهاگو در کالس درس، پرورش مهارتوگفت ،یاستدالل انتقاد یهامهارت ،یشناخت ییتوانا نۀیزم در یادیز
ی فقط یک ساعت به روش اهفتهشد، حتی اگر  ها خواهدحوزه نیدارد و موجب رشد در ا یجانیو ه یاجتماع

 اجتماع پژوهشی آموزش داده شود.
 هاداستانو  استفاده از روش اجتماع پژوهشی نقش معلم گفت علت توانیمۀ این پژوهش جینت نییدر تب

کنند و برای نظر  اظهارنظر توانندیم آموزاندانشاست؛ زیرا اجتماع پژوهشی روشی است که در آن تمام 
. معلم هم نقشی شودیمدر جوی سالم به نقد کشیده  هاآنخودشان دلیل بیاورند. از سوی دیگر اظهارات 

های هدایتگر و تسهیلگر دارد و هیچ دخالتی که نشان از دستور و تجویز داشته باشد ندارد. یکی دیگر از زمینه
ادعا  توانیمخالصه  طوربهابزار پژوهش است.  عنوانبههای جذاب و بومی داستانگیری، استفاده از جهینتاین 

ی شناختروانی ریپذانعطاف میتوانیمآموزش فلسفه به کودکان  ی بومی وهاداستانکرد که با استفاده از 
 را تغییر دهیم. آموزاندانش

ی هاناشناختهاز سوی دیگر این برنامه با توجه به روشی که داشت موجب درک مسائل، کاهش نگرانی از 
و عقاید و و جسارت برای بیان نظرات  جرئتی مختلف، بخشیدن هادهیپدزندگی، گسترش آگاهی در مورد 

آموزان یاد گرفتند که نظرات دیگران را ی شناختی شد. در ادامۀ این تغییرات، دانشهامهارتهمچنین تقویت 
بشنوند و با نظر خود مقایسه کنند، نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنند و در صورت لزوم باورها و عقاید خود را 

ی ریپذانعطافق، آموزش فلسفه برای کودکان موجب شد که تغییر دهند و درست و معقول فکر کنند. از این طری
ی وچراچونیبافراد کورکورانه تابع  شودیمتغییر کند. از سوی دیگر این برنامه موجب  آموزاندانشی شناختروان

است شناخت، انتخاب و تصمیم  مهارتها، مدها، رسوم، عقاید و موهومات جامعه نشوند. این همان هیجان
(. نهایتاً باید اذعان کرد که آموزش فلسفه و مفاهیم اخالقی در قالب آموزش فلسفه برای کودکان، 1395ناجی، )

 .کندیمرا برای یک زندگی سالم آماده  هاآن
 نیترمهمی تصادفی، یکی از ریگنمونهی در دسترس و نبودن امکان انجام هانمونهاستفاده از 

را با احتیاط بیشتری به جامعه تعمیم دهیم.  هاافتهی شودیمموجب ی این پژوهش است که هاتیمحدود
ی ریپذانعطافو کاربردی برای رشد  تأملقابلی ابرنامهنتایج نشان داد فلسفه برای کودکان  درمجموع

 آموزاندانشاست. این برنامه با روش بحث و تبادل در تفکر، استدالل و اندیشۀ  آموزاندانشی شناختروان
شود؛ بنابراین ی آنان میشناختروان یریپذانعطافموجب ایجاد تغییر در باورها و درنهایت  ر است وگذارتأثی

بخش مهمی از برنامۀ دورۀ دبستان و مداخلۀ درمانی برای کودکان با  عنوانبه تواندیمفلسفه برای کودکان 
 مورد استفاده واقع شود.ۀ مربیان و درمانگران لیوسبهی شناختروانی ریپذانعطافمشکالت 
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 منابع
 مضامین( p4c) فلسفه برای کودکان(. 1391)و تقوی، م.  .،شعبانی ورکی، ب .،جاویدی کالته جعفرآبادی، ط .،اکبری، ا

 .1-25، (2)3. تفکر و کودکمتون کالسیک ادب فارسی.  یهافلسفی در داستان

مطالعات آموزش  ۀدر دانشجویان. مجل یشناختروان یریپذانعطاف ۀبررسی ساختار عاملی پرسشنام(. 1395ایمانی، م. )
 .162-181، (1)8یادگیری.  و

 راهنمایی ۀسوم دور ۀآموزان پایتأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر روی تفکر منطقی و انتقادی دانش(. 1390بیات، م. )
. دانشکدۀ دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. 90- 89شهر همدان در سال تحصیلی 

 علوم انسانی.

ی هاآموزش فلسفه به نوجوانان بر پرورش قضاوت اخالقی آنان با استفاده از داستان ۀبررسی تأثیر برنام(. 1390تجری، ا. )
 شناسی و علوم تربیتی.. دانشکدۀ رواندانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس ۀنامانیپاگلستان. 

ی و راهبردهای شناختروانی ریپذانعطافیی، گراکمال(. نقش خستگی شناختی بر 1394ی، م.، و ایرانمنش، م. )توکل
 .111-125، (2)5. یعلوم شناخت یهاپژوهشمقابله با استرس. 

 .4-5، 1 .کوثر معارف ۀمجلآن.  یهاگیته و پاسخ ۀمسئل(. 1384جعفری، م. )

 ۀنامانیپا. یدبستانشیپژوهشگری کودکان پ ۀآموزش فلسفه به کودکان بر روحیبررسی تأثیر (. 1391جعفری، ز. )
 شناسی و علوم تربیتی.. دانشکدۀ رواندانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس

 ۀنامانیپا p4c.ۀ خوانش فکری متون داستانی کالسیک برای کودکان براساس نظری(. 1392حبیبی عراقی، ل. م. )
 ۀ ادبیات و علوم انسانی.دانشکد .تهران معلمتیدانشگاه ترب .ارشد یکارشناس

آموزشی و پژوهشی  ۀقم: انتشارات مؤسس چاپ دوم. معاصر. یشناسپژوهشی تطبیقی در معرفت(. 1390زاده، م. )حسین
 ی.نیامام خم

 ۀنامانیپادرسی فلسفه برای کودکان.  ۀشاهنامه در برنام یهابررسی چگونگی استفاده از داستان(. 1392میدی، ع. )ح
 ۀ ادبیات و علوم انسانی.دانشکد .تهران معلمتیدانشگاه ترب .ارشد یکارشناس

از متون ادب فارسی برای آموزش فلسفه به کودکان و تنظیم آن  ییهاانتخاب داستان(. 1392حمیدی تهرانی، ا. ) 
 ۀ علوم انسانی.دانشکد .دانشگاه شاهد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپافلسفی.  یسینواصول داستان براساس

، فرهنگعنوان روش آموزش فلسفه برای کودکان. مبانی نظری اجتماع کندوکاو به(. 1388و کیوانفر، ا. ) ،ی، م.چرشت
69(1) ،58-39. 

فلسفه برای کودکان در  ۀبررسی تأثیر اجرای برنام(. 1393و رضایی، ع. م. ) ،سبحانی، ع. .،پادروند، ن .،رضایی، ن. م
 در تیابتکار و خالق یژوهشپ-یعلم ۀفصلنام، ابتکار و بسط. یریپذسیالی، انعطاف یهاخالقیت و مؤلفه افزایش

 .19-36، (2)4 .یانسان علوم

 ۀدوفصلنامشناختی.  یجوشو هم یریپذاثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود انعطاف(. 1396زارع، ح. )
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 .125-134، (1)6 .یشناخت اجتماع یپژوهش-یعلم

 آموزان دختردرسی فلسفه برای کودکان بر تربیت اقتصادی دانش ۀبررسی تأثیر برنام(. 1395شفیعی بهنمیری، س. ف. )
. دانشکدۀ دانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس ۀنامانیپاهفتم شهر بهنمیر با استفاده از متون ادبیات فارسی.  ۀپای

 شناسی و علوم تربیتی.روان

(. 1389نژاد، ف.، نظری، ش.، و شیرازی، ز. )شیخ رضایی، ح.، المعی رامندی، ل.، توسلی، س.، نشاط روح، آ.، اسکندری
 و تفکرهمراه بررسی آثار داستانی جمشید خانیان از منظر رشد اخالقی. رشد اخالقی کودک و ادبیات داستانی به

 .37-67، (1)1. کودک

 ۀنامانیپافلسفه برای کودکان.  ۀمثنوی )دفتر چهارم( در برنام یهاقابلیت استفاده از داستان(. 1395قت، ز. )صدا
 شناسی و علوم تربیتی.. دانشکدۀ رواندانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس

 آموزانانتقادی دانش فلسفه برای کودکان در پرسشگری و تفکر ۀبررسی تأثیر برنام(. 1390و موسوی، م. ) ،طباطبایی، ز.
 .73-90(، 1)2. تفکر و کودکشهر ورامین. دبستان علویساله(  11تا  9سوم تا پنجم ابتدایی ) یهاهیپا

ۀ آموزان پسر دورنفس و تفکر انتقادی دانشتأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر اعتمادبه(. 1395) عابدینی نظری، م.
، دانشکدۀ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .ارشد یکارشناس ۀنامانیپاتهران.  6ۀ اول مقطع متوسطه منطق

 علوم انسانی.

آموزش فلسفه برای  ۀمنظور استفاده در برنامگلستان سعدی به یهاگزینش و بازنویسی داستان(. 1393)عالی، ح. 
 علوم تربیتی.شناسی و . دانشکدۀ رواندانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .کودکان

 .نیدواو: تهران. ینظر یمبان یآموزش فلسفه به کودکان، بررس(. 1383. )ی ،یقائد

، (1)22. فرهنگ ۀفصلنامراهنمایی و متوسطه.  ۀدرسی آموزش فلسفه به کودکان در دور ۀبرنام(. 1388قائدی، ی. )
108-83. 

فلسفه و کودک،  ۀنامژهیوفلسفی.  تجاربفلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا (. 1384) ، ا.، و امی، ز.کیلقرامفرامرز 
 .27-34، (1)1 .صدرا حکمت ادیبن

 طراحی مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کوکان مبتال به درد مزمن(. 1393و شعیری، م. ر. ) ،قمیان، س.
(CHAT )ۀمجلنسبت به درد.  ساله 12 تا 7کودکان  یشناختنروا یریپذو بررسی تأثیر آن بر میزان انعطاف 

 .581-592، (4)12. یرفتار علوم قاتیتحق

درسی فلسفه برای کودکان و  ۀدفتر سوم مثنوی مولوی برای برنام یهاگزینش و بازنویسی داستان(. 1392لطفی، ن. )
 شناسی و علوم تربیتی.. دانشکدۀ رواندانشگاه عالمه طباطبایی .ارشد یکارشناس ۀنامانیپاراهنمای آموزشی. ۀ هیت

  .بیدپا در کالس درس. تهران: نشر امرود(. 1393مجدفر، م. )

 ۀنامانیپاششم ابتدایی.  ۀکلیله و دمنه بر آموزش فلسفه به کودکان در پای یهابررسی تأثیر داستان(. 1395ز. ) ملکی،
 وم تربیتی.شناسی و عل. دانشکدۀ رواندانشگاه الزهرا .ارشد یکارشناس
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 به روش آموزش فلسفه به کودکان ۀبررسی تأثیر اجرای برنام(. 1389و خزامی، پ. ) ،مقدم، م.مرعشی، س. م؛ صفایی

 .83-102، (1)1 .تفکر و کودکپنجم ابتدایی شهر اهواز.  ۀآموزان پایپژوهی در رشد قضاوت اخالقی دانشاجتماع

: یعلوم انسان یمل ۀکنگر .آمورش تفکر ۀکودکان؛ پژوهشی در زمینآموزش فلسفه به (. 1385مرعشی، س. م. )
  .تهران .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. یعلوم انسان یارتقا یبرا ییراهبردها

 هوشی ۀریاضی و بهر-آموزشی فلسفه برای کودکان بر تحول شناختی، هوش منطقی ۀتأثیر برنام(. 1388محمدی، م. )
(IQ )تهران: دانشگاه پیام نور  .ارشد یکارشناس ۀنامانیپاتهران.  13 ۀآموزان دختر سال چهارم ابتدایی منطقدانش

 ۀ علوم انسانی.دانشکد .مرکز تهران

: گو با پیشگامان انقالبی نو در تعلیم و تربیت. تهرانو)دوجلدی(، گفت کودکان یبرا یکندوکاو فلسف(. 1395ناجی، س. )
 .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم

 ۀنامانیپا عنوان فلسفه به کودکان.گزینش و بازنویسی تحلیلی انتقادی حکایات مثنوی شریف به(. 1394نمازی، ز. )
 ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه مالیر .ارشد یکارشناس

 ۀنامانیپافلسفه برای کودکان.  ۀگلستان در برنام یهاتیبررسی امکان استفاده از حکا(. 1393نظر اسالمی، ف. )
  . دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.تهران معلم تیدانشگاه ترب .ارشد یکارشناس

. یآموزش یهاینوآورآموزان مدارس شهر اصفهان. بررسی کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش(. 1385نوروزی، ر. ع. )
6 (23) ،146-123. 

 .چاپ نهم. تهران: فرهنگ نشر نو. حیاسماعیل فص ۀ. ترجمآخر تیوضع(. 1392)هریس، ت. ای. 

 ۀنامانیپامنظور آموزش فلسفه به کودکان. از کلیله و دمنه به ییهابررسی میزان قابلیت داستان(. 1392یوسفی، ع. )
 زبان و ادبیات.. پژوهشکدۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .ارشد یکارشناس
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