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  مقدمه
 يهـا  عصر حاضر، نیازمند توانـایی  ةپیچید يمتنوع دنیا يها خواستبراي پاسخ به در ،آدمی

 ،یشود، سـازوکارهای  یتحمیل م يکه بر و یهای اساس ضرورت رو بر ازاین. است يشمار بی
  گیـرد کـه او را از سـایر جانـداران      یدر او شـکل مـ   ،صورت خودانگیخته یا خودسـاخته  به

  .کند یمتمایز م
 یخاصـ  يهـا  یابیم کـه از ویژگـی   یدرم ،خویش يژرف و متفکرانه به رفتارها یبا نگاه

 يهـا  ویژگـی  ،در این میان. شود یبا شرایط جدید م يمندیم که موجب سهولت سازگار بهره
 يهـا  از جملـه ویژگـی  . دارنـد پیچیده  يمطلوب با دنیا یدر رویاروی ينقش ممتاز یشناخت

  ).2: 1385 ،ینقاش رفائیل( استهوش  ةپدید  یفرد آدم برجسته و شاید منحصربه
هـاي   ر انتزاعـی و توانـایی  کـ توانـایی تف  ايمعن بعدي و به تک یهوش مفهوم ،از دیدگاه سنتی

ـته    نیافته و آشفته به محرك هاي سازمان شناختی تعریف شده و هیجانات هم پاسخ  شـده هـا انگاش
ـنتی را زیـر     داد دیـدگاه  هاي هوش و هیجان رخ اما تحوالت عظیمی که در حوزه. است هـاي س

  ).29: 1385 ،ییزهرا(هوش و هیجان تأکید کرد  ةتنید سؤال برد و بر ارتباط نزدیک و درهم
بـا   ،هر شخصـی . ستها ناو کنترل هیج ،هوش هیجانی توانایی درك، توصیف، دریافت

 ،بـا وقـایع مثبـت یـا منفـی زنـدگی       هدر مواجهـ  ،برخورداري از میزانی از هـوش هیجـانی  
انسان با برخورداري از هوش هیجانی به زندگی خود . کند می سازش ها آنبا  وگیري  موضع

وقایع منفی کمتري  باکه اصوالً با هوش هیجانی باال، شخص  طوري به ،بخشد نظم و ثبات می
  ).4: 1368استیون،  هیناز نقل 1995 ،منلگ( شود می درگیردر زندگی 

هاي غیرشناختی است که توانـایی فـرد    ها و مهارت تواناییاي از  هوش هیجانی مجموعه
. دهـد  تحت تأثیر قرار می ،براي کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات و فشارهاي محیطی ،را

  .)Bar-on, 1997( توان آموزش داد و فراگرفت می را هیجانی هوش
بـه  هدف آن اسـت کـه شـاگردان را    . کاربردي است ۀنوعی فلسف »فلسفه براي کودکان«

تفاوتی  حالت اندیشمندانه، از بی تا از حالت عادي به کردکمک  ها آنفلسفیدن واداشت و به 
  .انتقادي حرکت کنند تفکرمعمولی به  تفکرو از  ،ورزي به اندیشه
متیو لیـپمن و همکـارانش در دانشـگاه مـونتکلیر      را )P4C( »فلسفه براي کودکان« ۀبرنام

کاوش جمعی و اسـتفاده از  . نظر استدر این روش رویکرد اکتشافی مد. اند کردهمریکا تهیه ا
  ).1388مهرگان، (شود  می تعیینروش کار  ۀمثاب وگوي سقراطی به گفت

کاوشـگربودن،  . شـوند  ان به کاوشـگرانی مـاهر و جـوان تبـدیل مـی     آموز دانش ،در این برنامه
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ـتن بودن و  رصم يجوگري فعال و پرسشگر و مفهوم اصلی این الگوست و مراد از آن جست  داش
بـراي مقایسـه، مقابلـه،     گیارتباطات و اختالفات و آمادگی همیش ةهوشیاري دائمی براي مشاهد

  ).1388 ،نقل از مهرگان ،لیپمن(و امتحان است  ،فرضیه، تجربه، مشاهده، سنجش ۀتحلیل و ارائ
جا فلسفه در معناي فلسفیدن، فعالیـت فلسـفی اندیشـیدن و چگونـه اندیشـیدن،       در این

است  ،در معناي سقراطی آن ،زندگی يبرانگریستن و چگونه نگریستن است و فلسفه روشی 
  ).87: 1383 ،قائدي(

هـایی اسـت کـه مـردم از زنـدگی و       پرسش ۀگران جوي سنجشو فلسفه فهم عمیق و جست
فهمیـدن  . سرنوشت خود و از آغاز و انجام جهان و برتر از همه از جاودانگی و ماندن خود دارند

ـ  . و اندیشیدن و دانـایی اسـت   تفکرعلت بنیادي عشق انسان به  ـتاین،    ۀبـه گفت سـقراط و ویتگنش
ـتن اسـت   اي فعالیـت و کوشـش    آموختن دیدگاه دیگران نیست، بلکـه گونـه   هفلسف . بـراي دانس
  ).9: 1388 اکوان،( و اندیشیدن است تفکرفلسفه عین زندگی و زندگی عین  ،جهت بدین

فلسـفه بـراي   « ۀکاو یکی از مفاهیم کلیـدي در برنامـ  وکند يها حلقه ایاجتماع پژوهشی 
 ۀکه اجتماعی است که روحی اول این: دوگانه دارد يساختار اجتماع پژوهشی .است »کودکان

کـه   و دوم ایـن  ،انگیزد و حس هدف مشترك داشتن را برمی ،همکاري، توجه، اعتماد، ایمنی
شـکل و   البته مبتنی بر نیاز به تغییـر  ،آورد پژوهشی است که ضمناً به تصحیح خود روي می

  ).114: 1388مرعشی، (کننده، پیچیده و مبهم است  بردن به مفاهیم گمراه پی
. دادن با هـم مشـارکت کننـد    نشینند تا در روخوانی و گوش وار می کودکان و معلم دایره
در . کنند می ها آني خود و سپس بررسی ها براي طرح پرسش تفکرکودکان زمانی را صرف 

پرسـند بیشـتر،    هایی که مـی  پرسش. شوند رو می ر، افراد گروه مرتباً با هم روبهکتف ۀاین حلق
تـر   طـور خـالق   تر، و همین تر و دقیق مباحثاتشان منظم. شود تر می و اندیشمندانه ،تر پژوهشی

  ).83: 1385فیشر، (شود  می
 ادیـ هـا   کـه درآن بچـه   ،شود یم لیتبد یپژوهش یکالس درس به اجتماع برنامه، نیدر ا

ـ دل يبـرا  دهنـد،  گـوش  سـخنان هـم   بـه  احتـرام  بـا  که رندیگ یم  يهـا نظر يآوردن بـرا  لی
گرفتن ازآنچه گفته شد به یکـدیگر کمـک    براي نتیجه ،نشده با هم به چالش بپردازند تیحما
مـوزش  آ يروش بـرا  نیتواند بهتـر  یباشند، که م گریکدی اتیفرض ییدنبال شناسا و به ،کنند
  ).Kristjansson, 2000: 5( باشد یعاطف يها لتیفض

 ۀنظری نی، ابتدا ا»احساسات میتعل ياستفاده از فلسفه برا یچگونگ«خود درمورد  ۀلیپمن در مقال
معقـول   نـا  يهـا  معقول را از استنباط يها استنباط میریبگ کند که اگر ما یاد میشناختی را یادآوري 
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از . میده صین تشخآ یعقالنریاحساس را از شکل غ یعقالن يها شکل میتوان یم م،یده صیتشخ
ـتند،   يها تر بزرگ تر از یعقالن یاوقات حت یو گاه یجا که کودکان موجودات عقالن نآ خود هس
 ایندادن  اگر شانس انجام البتهآنچه را که در قلمرو احساسات ارزش دارد بیاموزند،  ارزیابیتوانند  یم
  .)ibid, 2000: 6( آموزش دهیم ها آنکار را به   نیو روش ا ،زمان مناسب کار، 

را از ان خـود  آمـوز  دانـش  نـد مند عالقهمعلمانی که  ،)Kristjansson( کریست جانسون نظربه 
ـ  يبـرا  يادیـ ز يزهـا یببرنـد چ  بـاال  یجانیو هوش ه یلحاظ اخالق ـبش  از يریادگی  و P4C جن

 . دارند پمنیخصوص ل هب
  
  ي هوش هیجانیها لفهؤم

ـناختی کـه توانـایی      و مهارت ،ها ها، کفایت اي است از توانایی هوش هیجانی مجموعه هـاي غیرش
  .دهد تحت تأثیر قرار می ،براي کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات و فشارهاي محیطی ،فرد را

 داند به شرح زیر می اسیخرده مق پانزدهمؤلفه و  پنجهوش هیجانی را مشتمل بر  ناُ  ـ بار
  ):43: 1385 ،ینقل از زهرای 1384 ،ها امینی(

توانایی شخص را در آگـاهی از هیجانـات و    )interpersonal( يدفر هاي درون مؤلفه .1
  :هاي زیر است مقیاس شامل خرده این مؤلفه .کند بررسی می ها آنکنترل 

احترام به  ،)assertiveness( ابراز وجود ،)emotional self awareness(خودآگاهی هیجانی 
  .)independence( استقالل ،)self actualization( ، خودشکوفایی)self regard( خود

) فبـک ( »فلسـفه بـراي کودکـان   «هاي  طبیعت اجتماعی کالس ،اسپالیتر و شارپنظر به 
تی که مبتنی بر استقالل فردي نسمدارس  دهد تا شکل میابرازگري را بهتر  آگاهی و خود خود
خود را با  )perspective(ان دیدگاه آموز دانشنیاز هست که  فبکهاي  چون در کالس ،است

هاي دیگران قرار گیرند و این  به اشتراك بگذارند و به همان اندازه در معرض دیدگاه دیگران
چنین هم. و شخصیتشان بیشتر تأمل کنند ،ان روي افکار، تجربیاتآموز دانششود که  باعث می

فرد و متمایز از دیگران  که خود را منحصربه عین این در ،گیرد که می شکل ها آناحساسی در 
   .)Bleazby, 2006: 46( شبیه و متصل به دیگران احساس کنند ،دانند می

ـ   ان در شـیوه آموز دانشبا درگیرکردن   یتـأمل ر تفکـ جامعـه،  تحقیـق در   ۀهـاي خردمندان
)reflective thinking(  از خود شـناختی،   ها آن. یابد افزایش می ها آن یي فراشناختها مهارتو

شـوند   مـی خود عاطفی، نقاط قوت و ضـعف خـود و نیازهـاي دیگـران در جامعـه بـاخبر       
)Chang, 2006: 4(.  
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انایی شخص براي سـازگاري بـا دیگـران و    تو )intrapersonal( فردي هاي میان مؤلفه .2
  :زیر است يها این مؤلفه شامل خرده مقیاس. کند هاي اجتماعی را بررسی می مهارت

ــئولیت  ــدلی، مس ــاعی   هم ــذیري اجتم ــط  ،)social resposibility(پ ــانرواب ــردي  می ف
)interpersonal relationship.(  

ـتفاده از ایـن برنامـه را تحـول      ،پرس میزلی کالج ۀمسئول دپارتمان فلسف ،استفان میلت نیز اس
ـ . کند می ارزیابیفردي چشمگیر  مهارت ارتباط میان درآن را  تأثیراتو داند  می  کنـد  یوي اذعان م

ـند     توانند با ایده گیرند که می هایی یاد می کودکان با وجود چنین برنامه هاي فرد دیگـر مخـالف باش
  .متوقف شود ها آنبین  يها وي انزجار داشته باشند و امر باعث شده تا نزاع ازکه  بدون این

پس از شرکت در چنین  ،هاي میان فردي و مشارکت اجتماعی نیز به بهبود مهارت تاپینگ
هـایی مهـارت    کودکان با شـرکت در چنـین برنامـه    کند او بیان می. کند اشاره می ،هایی برنامه
گوي صحیح و مبتنی بر احترام و و گفت موزندآ یمدادن و توجه به دیگران را به خوبی  گوش

سایر  با مقایسه در ،هایی دارند در مدارسی که چنین کالس ،او نشان داد .ندموزآ میدوجانبه را 
  ).Toping, 2001(مدارس آرامش و صلح و صفاي بیشتري وجود دارد 

 ۀشـاهد بهبـود رابطـ    »فلسفه بـراي کودکـان  « ۀهم پس از اجراي یک دوره برنام گاردنر
  .)Gardner, 1998( بود شان ان با والدینآموز دانش
گرایـی   و واقـع  ،سئلهپذیري، توان حل م انعطاف )adaptability( هاي سازگاري مؤلفه. 3

  :زیر است يها شامل خرده مقیاس این مؤلفه. کند شخص را بررسی می
ــذیري انعطــاف )reality testing( ســنجی واقعیــت ،)problem solving(حــل مســئله   پ

)flexibility.(  
خالقیـت   در »فلسفه براي کودکان«ۀ در پژوهشی به بررسی تأثیر اجراي برناماستروهکر 

سـیالی   تسـت  در هـر دو  .سـوم در نیوجرسـی پرداخـت    ۀان پایآموز دانشپذیري  و انعطاف
 داري از گروه کنتـرل بیشـتر بـود    معناطور  نمرات گروه آزمایشی به ،پذیري اندیشه و انعطاف

)Strohecker, 1982(.  
ششـم   ۀپایان آموز دانشبراي  »فلسفه براي کودکان« ۀدر پژوهشی به اجراي برنام شیپمن

استدالل، سیالی  هاي تست. پرداختو نیم ساعت  دواي  سال هفته یکدر پنسیلوانیا به مدت 
بیشتري در استدالل  ةبهر از گروه کنترل گروه آزمایشی. رفتکار  هپذیري ب و انعطاف ،اندیشه

   .)Shipman, 1982(داشتند  و سیالی اندیشه
 ررا د» فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀدر پژوهشـی تـأثیر مثبـت اجـراي برنامـ     کمی و گاندر 
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نمـرات گـروه آزمایشـی     .نشـان دادنـد  ) قالخ کرتف(پذیري  ي استدالل و انعطافها مهارت
  .)Camhy & Gunther, 1988( داري بیشتر از گروه کنترل بود معناطور  به

توانایی تحمل فشار روانی و  )stress management( ها هاي اداره یا کنترل تنش لفهؤم .4
  :زیر است يها مقیاس شامل خرده این مؤلفه. کند می ي فرد را بررسیها تکانهکنترل 

  ).impulso control(کنترل تکانه  ،)stress tolerance(ل فشار روانی تحم
ري گگیرند تکانش یاد می ها آن ،تحقیق ۀهاي خردمندان ان در شیوهآموز دانشکردن  با درگیر

خود  ۀوظیفو  کنند،گیري  و براساس دانش خود تصمیم ،خود را مهار کنند، با دقت فکر کنند
  ).Chang, 2006: 4( گیرند را یاد می تر خوداصالحی و از همه مهم دهندرا انجام 

ـ   مؤلفه .5 بینـی فـرد را    و خـوش   میشـادکا  )general mood( یهاي خُلق و خـوي کل
  :زیر است يها شامل خرده مقیاساین مؤلفه  .کند بررسی می

  .)optimism(بینی  ، خوش)happiness(  شادکامی
 ،فلسـفی  ۀسـردبیر مجلـ   ،)Baggini(بگینـی  اما  ،تحقیقات زیادي در این زمینه یافت نشد

کـار روش سـودمندي    سازنده فکر کنند، این یطریق بهگوید اگر کودکان را تشویق کنیم  می
 .شود می ها آنشدن  است و باعث شادتر

و سـالمت روانـی در    يرا پایه و اساسی براي شـاد هایی  الیزابت دهر نیز چنین آموزش
   .داند زندگی بزرگسالی می

فردي را از منافع اجتماع پژوهشی بدانیم، ارتقاي هوش  اگر عزت نفس و بهبود روابط میان
کارگیري  به .است »فلسفه براي کودکان« ۀبرنام منفعتدومین   میهیجانی در کنار هوش عمو

  .)1388 ،یهدایت(شود  ث افزایش میزان هوش هیجانی کودکان میتا حد زیادي باع این برنامه
ي سـنگاپور  هـا  نادر یکی از دبست »فلسفه براي کودکان« ۀبرنامتحقیقاتی که اخیراً در در 

هـاي   ، صـالحیت انتقـادي و تحلیلـی   تفکري ها مهارتعالوه بر  ،مشاهده شد که ،انجام شد
  .)Chang, 2006: 8( یابد توسعه میاجتماعی و هیجانی در کودکان و نوجوانان نیز 

پردازد که آیا فلسفه نقشی در هوش هیجانی  میدر پژوهشی به بررسی این موضوع  آنا گازارد
آشکار کرده  ،وژیکحداقل در سطح فیزیول ،کند که تحقیقات نوروفیزیولوژي اخیر میاو بیان  .دارد

با تحریک هوشیاري  ،فلسفه. است یگرا و ذهن هیجان محصول هر دو ذهن خرد که رفتار هیجانی
چـپ   ةهـا از نیمکـر   کند و موجب تقویت پیغام قسمت چپ مغز را فعال میر کتف، مراحل ها بچه

فـراهم  عقاید و مفاهیم جدید انگیزش الزم را بـراي تحریـک بچـه     .شود مغز به مرکز هیجانی می
ـناختی در   محیط پرکردن  فراهم. آید دید میپرونی جدید واتصاالت ن بنابراینو کند  می محتـواي ش
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دیـدن چیزهـا بـا     بنـابراین ساز قابلیت انعطاف هیجانی در شـخص و   تواند زمینه زمان کودکی می
رونی بین بادامه و کورتکس وجود دارند کـه  وی نیمسیرها ،طبق تحقیقات گلمن. نگاهی تازه شود

ـ این مسیرهآموزش فلسفه  .اي دارند کننده قش تعییننسواد هیجانی ما  در ـترش   رونیواي ن را گس
 کـه  شـود ي منفـی  ها ناهاي هیج العمل شخص اسیر عکس کند که و از این جلوگیري می دهد می
 ).Gazzard, 2000: 142( تهیجانی اس يسواد واقع بی در

ـ  ۀتوان مدل مفهومی زیر را براي رابط می ،با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده فلسـفه  « ۀبرنام
شـده در شـکل مربـوط بـه خـرده       رنگي ها خانه. و هوش هیجانی در نظرگرفت »براي کودکان

ـ  هـا  آنفلسفه براي کودکان  ۀبرناماجراي  تأثیری است که تحقیقاتی حاکی از یها مقیاس شـده   هیافت
  .تأثیر دارد یجانیهوش ه يها ر اکثرخرده مقیاسددهد اجراي این برنامه  مینتایج نشان . است

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1389 ،ينور( یجانیو هوش ه »کودکان يفلسفه برا« ۀبرنام طۀراب یمدل مفهوم. 1شکل 
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  ي تحقیقها فرضیه
  اصلی ۀفرضی

  .با هوش هیجانی رابطه دارد »فلسفه براي کودکان« ۀبرناماجراي 

  یفرع يها فرضیه
  .فردي رابطه دارد با روابط درون »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام .یکفرعی  ۀفرضی
  .فردي رابطه دارد با روابط میان »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام .دوفرعی  ۀفرضی
  .مهارت سازگاري رابطه دارد با »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام .سه فرعی ۀفرضی
  .رابطه دارد ها کنترل تنش با مهارت »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام .چهار فرعی ۀفرضی
  .با خلق کلی رابطه دارد »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام .پنجفرعی  ۀفرضی

  
  روش تحقیق

نفر  30 اابتد. آزمون با گروه گواه است آزمون پس آزمایشی طرح پیش روش تحقیق از نوع نیمه
ـ  ها آنسپس  .شدندانتخاب  يآزاد يشهدا ۀمدرس ییاول راهنما ۀپای انآموز دانشاز  طـور   هب

و آزمایشی تقسیم شدند و از هر دو گروه تسـت هـوش هیجـانی    گروه گواه  دوتصادفی به 
و گروه  گرفتندقرار  »فلسفه براي کودکان« ۀگروه آزمایشی در معرض اجراي برنام.عمل آمد هب

  .عمل آمد هسپس از هر دو گروه تست هوش هیجانی ب ،دندیند نهیزم نیا دردیگر آموزشی 
و متغیر  ،»فلسفه براي کودکان« ۀبرنام ياجرامتغیر مستقل در این تحقیق عبارت است از 

کنتـرل  ، سـازگاري ، فـردي  میـان هاي  مهارت ،فردي ي درونها مهارت(هوش هیجانی  ۀوابست
  .است) خلق عمومی، استرس

  
  آماري ۀجامع
ـ   انآموز دانشاز د ان عبارتآماري در این پژوهش  ۀجامع  ۀاول راهنمـایی مدرسـ   ۀدختـر پای

  .89ـ  88تهران در سال تحصیلی  دوازده ۀمنطقشهداي آزادي 
  

  ناُـ  بار EQ-I يگیر ابزار اندازه
شود  میبراي بررسی عوامل مختلفی که تصور  ،تحقیق جامعی 80 ۀدهن در اوایل اُ  ـ رودن بار
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 ،دنشـو  مـی منجر و به سالمت روانی  اند هاي اساسی عملکرد مؤثر اجتماعی و هیجانی مؤلفه
کشـور  پنج هاي نُرم آن در بیشتر از  و داده زبان ترجمه 22ابزار به ). Bar-on, 1997( آغاز کرد

  .ي آن انجام شده استها اعتبار داده ةدربارآوري و مطالعات متعددي  جمع
اي از  براي سنجش هوش هیجانی با طیف لیکرت پنج درجه ،اي ماده 133 ۀنام این پرسش

  .تدوین شده است »صادق استتا همیشه در مورد من » «هرگز در مورد من صادق نیست«
خـرده   ةو پانزده نمر ،، پنج مقیاس ترکیبی  EQ-I  کلی ةیک نمر ،نامه با اجراي این پرسش

  .آید دست می  همقیاس ب
  

  در ایرانزمون آپایایی 
از روش آلفـاي   ،داددانشجویان دانشـگاه تهـران انجـام     يروکه  یدر پژوهش يدهشیر

نمرات نوبت  ی، ضریب همبستگیدر بازآزمای .دکرپایایی استفاده  ۀکرانباخ براي محاسب
ها محاسبه  زمودنیآنفر از  35براي ، زمانی یک ماه اجرا شد ۀکه به فاصل ،نوبت دوم اول و

. بـود  735/0بعد از یک ماه  EQ-I خرده مقیاس پانزدهمیانگین ضرایب پایایی براي . شد
 و ،کنتـرل تکانـه   ،ند از تحمـل فشـار  ا در طول زمان عبارت ها ترین خرده مقیاس تباثبا

 یین ضـرایب بازآزمـای  کمتـر . 817/0 ،84/0 ،899/0پذیري با ضرایب بازآزمایی  انعطاف
  .بود 65/0 ،62/0 ،58/0

بـاالترین  . بـود  733/0میانگین ضـرایب آلفـا برابـر     ،در ضرایب پایایی به روش آلفاي کرانباخ
 يضرایب آلفا بـرا . آمد دست به 851/0 مورد خرده مقیاس حرمت ذات ضرایب آلفاي کرانباخ در

   .آمد دست به 498/0پذیري اجتماعی  خرده مقیاس مسئولیت
 ،ها لفا براي هر یک از خرده مقیاسآضرایب  و یبا توجه به نتایج ضرایب بازآزمای یطور کل به

  .برخوردار است مقبولی یاز پایای یدرمورد جمعیت ایران EQ-Iکه  توان نتیجه گرفت می
  

  روایی آزمون در ایران
از روش تحلیـل عامـل اکتشـافی     ،یدر مورد دانشجویان ایران EQ-Iبررسی اعتبار  براي

ـ    به يها تا چه اندازه عاملد شوتا مشخص  استفاده شد مریکـاي  ا ۀدسـت آمـده در نمون
ـ  ن تااُ ـ بار یعامل يها لفهؤآید و م میدست  هاخیر ب ۀنمون شمالی در  ۀچه اندازه در نمون

  .شود یم ییدأایرانی ت
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 دست بهمریکایی ا ۀنمونکه در ساختار عاملی  ،عامل سیزدهدهد که از  ینتایج نشان م
 هـا  ایـن عامـل  . دست آمد به یدانشجویان ایران ۀعامل آن در نمون هشت ً تقریبا ،آمده بود

  :ند ازا عبارت
 ،روابط بـین فـردي   ،خودآگاهی ،مسئلهحل  ،)لذت(خوشی ، کنترل تکانه ،يخرسندخود
  .پذیري و انعطاف ،پذیري اجتماعی مسئولیت
 ،عامل پنج. کنند یدرصد از واریانس کل را تبیین م 3/35 یطور کل عامل به هشتاین 
عنـوان   بـه در پـژوهش حاضـر    ،آمـده بـود   دست بهمریکاي شمالی اهایی که در  از عامل

، تحمل يگرخودابراز: ند ازا ها عبارت دست نیامدند این عامل مشخص یا جدا به يها عامل
  .و کنترل خشم ،آزمایی واقعیت ،یفشار، همدل

  
  روش اجرا

براي مـدت   انآموز دانش ،گروه گواه و یبه گروه آزمایش انآموز دانش تصادفی پس از تقسیم
متن داستان فلسفی  ،ندنشست میگرد پژوهشگر  ،هفتگی ۀساعتیک  جلسات درجلسه  دوازده

شد  می یخواندند و سع میپاراگراف پاراگراف  ۀ راهنماچبراساس کتاب را شدهاز پیش تعیین 
 تـا نشسـتند   ییکـدیگر مـ   يروکننـدگان رودر  مشـارکت  .دشـو ها تحریک  نآ در پرسشگري

شـده   يآوري گردها از قصه ،براي اجراي این برنامه. یکدیگر را ببینند و صداي هم را بشنوند
 ةدربرگیرنـد  سـه جلـدي   ۀاین مجموعـ . استفاده شد» 2 و 1ي فکري ها ناداست« ۀدر مجموع

ده کرلیف أمنظور ت نیبه هم ،»کودکان يفلسفه برا«از اساتید  ،فلیپ کمکه یی است ها ناداست
  .است فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچیرجمۀ آن از است و ت

  
  ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها روش

انجـام  ...) فراوانی، درصد، میانگین، نمـودار و  (ها به کمک آمار توصیفی  تجزیه و تحلیل داده
) T - Student( استیودنتـ  تی هاي پژوهش از آمار استنباطی، آزمون براي آزمون سؤال. گرفت

  .هاي مستقل، استفاده شد براي گروه
 در ،کنـدوکاو  يهـا  حلقـه  در کننـدگان  پیداست نمرات مشارکت جداولکه از  طور همان

آزمون افزایش یافتـه   در پس ،ها و کنترل تنش ،سازگاري ،فردي میان ،فردي درون يها مهارت
سـازگاري از   و يفرد نمیا يها مهارت فقط افزایش میانگین ،خواهیم دیده ک چنانالبته  .است

  .است دار معنالحاظ آماري 
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  آزمایشیمقیاس هوش هیجانی براي گروه  پنجنمرات . 1جدول 

  انحراف  چولگی
 استاندارد

 مرحله تعداد میانگین
  شاخص آماري            
 مهارت     

 پیش آزمون 15 53/137 006/22  058/0
 درون فردي

  پس آزمون  15 20/141 634/21  937/0
 پیش آزمون 15 40/104 559/8  -936/0

 بین فردي
 پس آزمون 15 53/117 135/12  -617/0

 پیش آزمون 15 20/94 837/6  -500/0
  سازگاري

 پس آزمون 15 07/100 779/9  886/0

 پیش آزمون 15 60/67 416/8  657/0
  ها کنترل تنش

 پس آزمون 15 93/67 278/10  -222/0

 پیش آزمون 15 27/68 535/7  442/0
  کلی

 پس آزمون 15 20/65 368/8  -096/0

 شده آورده یشیآزما گروه در یجانیه هوش يها نمرات تمام خرده مقیاس ،2در جدول 
میـزان   ،یاس شادکامی و تحمل فشـار قبه جز خرده م ،که از جدول پیداست طور همان .است

 ،کنـدوکاو  ۀپس از شرکت در حلقـ  ،یشیآزما گروه در یجانیه هوش يها خرده مقیاس ۀبقی
تحقیقی که نشان دهد اجراي این برنامه  ،در بررسی تحقیقات انجام شده .افزایش یافته است

 نیا يپس از اجرا یشادکام شیافزا ها اما بررسی ،مثبتی دارد یافت نشد تأثیرر تحمل فشار د
 دن ایـن نتـایج  مـ آ دسـت   بـه  را در عوامل محیطیباید صورت  در این .دهد میرا نشان برنامه 

  .دانست تأثیرگذار
  

  هوش هیجانی براي گروه آزمایشی يها نمرات خرده مقیاس. 2جدول 
 مؤلفه مرحله تعداد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف استاندارد

160/7  53/26 آزمون پس 15 17 38   
 خودآگاهی هیجانی

065/5  20/25 آزمون پیش 15 15 30   

464/4  73/22 آزمون پس 15 15 29   
 قاطعیت

359/4 آزمون پیش 15 13 30 21   

222/5  13/35 آزمون پس 15 24 42   حرمت ذات 
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 مؤلفه مرحله تعداد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف استاندارد
617/6  07/32 آزمون پیش 15 20 41   
731/3  73/30 آزمون پس 15 24 35   

 خودشکوفایی
638/3  67/31 آزمون پیش 15 25 37   
680/5  13/22 آزمون پس 15 15 34   

 استقالل
918/5  80/21 آزمون پیش 15 13 35   
998/3  13/33 آزمون پس 15 26 40   

 همدلی
685/2  93/28 آزمون پیش 15 23 33   
970/5  07/44 آزمون پس 15 33 52   

فردين میاروابط   
536/4 آزمون پیش 15 27 42 34   
052/5  33/40 آزمون پس 15 32 47  پذیري  مسئولیت 

273/3 اجتماعی  00/38 آزمون پیش 15 30 43   
327/3  73/34 آزمون پس 15 30 40   

 حل مسئله
075/3  80/30 آزمون پیش 15 27 38   
057/6  40/34 آزمون پس 15 21 46   

آزمایی واقعیت  
247/3  60/33 آزمون پیش 15 28 39   
148/4  93/30 آزمون پس 15 26 40   

پذیري انعطاف  
649/3  80/29 آزمون پیش 15 23 35   
545/5  20/31 آزمون پس 15 22 38   

 تحمل فشار
356/5  40/32 آزمون پیش 15 23 40   
612/5  73/36 آزمون پس 15 27 45   

 کنترل تکانه
772/5  20/35 آزمون پیش 15 26 45   
120/4  60/34 آزمون پس 15 26 39   

 شادکامی
778/4  60/39 آزمون پیش 15 31 45   
369/5  60/30 آزمون پس 15 23 40   

بینی خوش  
792/3  67/28 آزمون پیش 15 22 34   
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450

460
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  آزمون پسو  آزمون پیشي هوش هیجانی در گروه آزمایشی و کنترل در ها میانگین ۀمقایس. 1نمودار

از  پس یدر گروه آزمایش یمیزان هوش هیجان ،طورکه از نمودار مشخص است همان
 یجانیه هوش زانیم کاهش علت. داري داشته است معنا شیافزا کندوکاو ۀحلقشرکت در 

 انآموز دانش یزگیانگ یدانست؛ از جمله ب خطا عوامل به مربوط توان یمرا در گروه گواه 
کـه مصـادف بـا شـروع      ،یلیتحصـ  سال آخردر  نامه، پرسش به مجدد ییگو سخپا يبرا

  .امتحانات بود
  

  )پژوهش يها فرضیه یبررس(ها  داده یتحلیل استنباط تجزیه و
  میانگین افتراقی هوش هیجانی گروه آزمایشی و کنترل ۀمستقل براي مقایس Tآزمون . 3جدول

سطح 
  داري معنا

df t 
تفاوت 
میانگین 
 افتراقی

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 یافتراق

 تعداد
  آماري شاخص              

 گروه    

05/0 28 714/1 533/32 
 آزمایشی 15  73/19 557/43

 کنترل 15 -80/12 206/59

  .با هوش هیجانی رابطه دارد »فلسفه براي کودکان« ۀبرناماجراي : یاصل ۀفرضی
یعنـی   ؛شـود  میفرض صفر رد  ،است بیشتر 7/1جدول  tدست آمده از  هب tکه  باتوجه به این

. و گـروه کنتـرل وجـود دارد    بین نمرات هوش هیجانی گـروه آزمایشـی   داري امعناختالف 
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ر افـزایش هـوش   د »فلسفه بـراي کودکـان  « ۀآموزش برنام ،آمده دست هبطبق نتایج  بنابراین،
  .مؤثر استهیجانی 

  ،میانگین افتراقی گروه آزمایشی و کنترل ۀمستقل براي مقایس  Tآزمون .4جدول
  فردي  ي درونها مهارتدر مقیاس 

سطح 
  داري امعن

df t 

تفاوت 
میانگین 
 افتراقی

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 یافتراق

 تعداد
  شاخص آماري       

 گروه

05/0 28 665/1 733/11 
 آزمایشی 15 53/5 698/11

 کنترل 15 -20/6 652/24

  .فردي رابطه دارد با روابط درون »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام. یک فرعی ۀفرضی
 ،شـود  مـی فرض صفر پذیرفتـه   ،کمتر است 7/1جدول  tآمده از  دست  به t که باتوجه به این
فـردي   و گـروه کنتـرل در مقیـاس درون    بین نمرات گروه آزمایشـی  داري امعنیعنی اختالف 

ر د »فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀآمـوزش برنامـ   ،آمـده  دست  بهطبق نتایج  بنابراین .وجود ندارد
  .نیست مؤثرفردي  روابط درون

  ،میانگین افتراقی گروه آزمایشی و کنترل ۀمستقل براي مقایس Tآزمون . 5 جدول
  ن فرديمیاي ها  مهارتدر مقیاس 

سطح 
  داري معنا

df t 
تفاوت 
میانگین 
 افتراقی

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 یافتراق

 تعداد
  شاخص آماري            
 گروه  

05/0 28 831/2 333/12  
 آزمایشی 15 60/16 603/14

 کنترل 15 27/4 447/8

  .فردي رابطه دارد با روابط میان »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام. دوفرعی  ۀفرضی
یعنـی   ؛شـود  میفرض صفر رد  ،بیشتر است 7/1جدول  tآمده از  دست  به tکه  باتوجه به این

 وجـود  فـردي  نمیـا و گروه کنتـرل در مقیـاس    بین نمرات گروه آزمایشی داري امعناختالف 
بـر روابـط    »فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀآمـوزش برنامـ   ،آمده دست  بهطبق نتایج  بنابراین .دارد
  .است مؤثرفردي  میان
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  ي سازگاريها مهارتدر مقیاس  ،میانگین افتراقی گروه آزمایشی و کنترل ۀمستقل براي مقایس Tآزمون  .6جدول 

سطح 
 df t  داري معنا

تفاوت میانگین 
 افتراقی

انحراف 
 استاندارد

  میانگین
 تعداد  یافتراق

  شاخص آماري    
 گروه      

05/0 28 965/1 067/11 
 آزمایشی 15 87/5 625/15

 کنترل 15 -20/5 200/15

  .با مهارت سازگاري رابطه دارد »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام. سهفرعی  ۀفرضی
یعنی اختالف  ؛دشو میفرض صفر رد  ،بیشتر است 7/1جدول  t آمده از دست  به tکه  باتوجه به این

طبـق   بنابراین .دارد وجود يکنترل در مقیاس سازگار و گروه بین نمرات گروه آزمایشی داري امعن
  .مؤثر استر افزایش مهارت سازگاري د »فلسفه براي کودکان« ۀآموزش برنام ،آمده دست  بهنتایج 

  ي مقابله با فشارها مهارتدر مقیاس  ،میانگین افتراقی گروه آزمایشی و کنترل ۀمستقل براي مقایس T آزمون. 7 جدول

سطح 
 df t  داري معنا

تفاوت 
میانگین 
 افتراقی

انحراف 
 استاندارد

  میانگین
 یافتراق

 تعداد
  آماري شاخص

 گروه    

05/0 28  288/0 400/1 
 آزمایشی 15 3333/0 5048/13

 کنترل 15 -0667/1 095/13

  .ها رابطه دارد با مهارت کنترل تنش »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام. چهارفرعی  ۀفرضی
 ؛شـود  مـی فرض صفر پذیرفتـه   ،کمتر است 7/1جدول  t آمده از دست  به tکه  این باتوجه به

و گروه کنتـرل در مقیـاس کنتـرل تـنش      بین نمرات گروه آزمایشی داري امعنیعنی اختالف 
ر د »فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀآمـوزش برنامـ   ،آمده دست  بهطبق نتایج  بنابراین. وجود ندارد

  .نیست مؤثر افزایش مهارت کنترل تنش
  ي کلها مهارتدر مقیاس  ،میانگین افتراقی گروه آزمایشی و کنترل ۀمقایسمستقل براي  T آزمون.  8جدول 

سطح 
تفاوت میانگین   df t  داري معنا

 افتراقی
انحراف 
 استاندارد

  میانگین
 یافتراق

 تعداد
  شاخص آماري     

 گروه   

05/0 28 383/0 533/1 
 آزمایشی 15 -07/3 585/11

 کنترل 15 -60/4 301/10
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  .رابطه دارد یبا خلق کل »فلسفه براي کودکان« ۀاجراي برنام. پنجفرعی  ۀفرضی
 ؛شـود  مـی فرض صفر پذیرفتـه   ،کمتر است 7/1جدول  t آمده از دست  به tکه  باتوجه به این
 یو گـروه کنتـرل در مقیـاس خلـق کلـ      یآزمایشـ  بین نمرات گروه داري معنایعنی اختالف 

ر د »فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀآمـوزش برنامـ   ،آمـده  دست  بهطبق نتایج  بنابراین. وجود ندارد
  .مؤثر نیست خلق کلی افزایش

  
  گیري نتیجه

د، ان اجرا شآموز دانشدر میان  ديعد قواشش نیز براساس اصول لیپمن تالش در این پژوه
گذاشتن  آوردن، درمیان دلیلنکردن صحبت دیگران،  دادن به حرف دیگران، قطع گوش: همچون

خـوبی   طی چنـد جلسـه بـه    ،براي همین .به یکدیگر کردن و کمک ،ي خود با دیگرانها ایده
طی جلسات به یکدیگر  ها آن کردهان را مشاهده آموز دانششد تفاوت در عملکرد ارتباطی  می

حتی  ،استفاده کنندتري  تر بیان کنند و از استدالل قوي هایشان را شفاف کردند تا ایده میکمک 
بعد بـا حفـظ    ۀکردند و در ابتداي جلس میي یکدیگر فکر ها در فواصل بین جلسات به ایده

این امور در فضایی  همۀ .نشستند می وگو گفتآن به بحث و  ةي یکدیگر دربارها مالکیت ایده
  .گیرد گیري صورت می بدون خشم و خصومت و یا جبهه

ـ  یمکه  طور همان. و تجزیه و تحلیل است تفکرفلسفه ابزاري براي کمک به  رفتـار هـر    ،میدان
بایـد احساسـی را کـه از آن رفتـار      ،بـراي تغییـر رفتـار   . گیرد میکس مطابق با باور وي صورت 

بـه   ،کند تغییر دهیم میاحساس پشتیبانی  نآ حال اگر افکاري را که از. کند تغییر دهیم میپشتیبانی 
فلسـفه ایـن امکـان را دارد کـه     . تـري خواهـد داشـت    و بـادوام رات مانـدگارتر  یثتأاحتمال زیاد 

در و ( کـودك  تفکـر محتوا الگوهاي محیط شناختی پر کردن فراهمخصوص در اوایل کودکی با  هب
 اش راضـی باشـد   هاي هیجانی ریزي کند که او از فرصت را طوري طرح) رونیوالگوهاي ن نتیجه

)Gazzard, 2000: 141.(  
توانایی بیان و تبادل «به  است مربوط ،حداقل بخشی از آن ای ،هوش هیجانیکه  با توجه به این

ون بـد  ،»بخش ادامـه یابـد   رضایت ،طوري که روابط شخصی و اجتماعیمؤثر،  ةشیو به ها ناهیج
و  ،خود و دیگران دیدگاه از ها آنکردن در چیزها و درك  نگاه هاي جدید ابزارهایی براي تنظیم راه

بعید است که بتـوانیم بـه روابـط شخصـی و      ،بدون فرصتی براي تمرین و عمل به مفاهیم جدید
رفتارهـاي   دادن براي انجام ،قوي میهاي قدی با وجود عادت. بخشی دست یابیم اجتماعی رضایت

  .)ibid( داریم) رونی جدیدوهاي ن راه( جدید تفکرنیاز به الگوهاي ، مان دلخواه
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سـاز قابلیـت انعطـاف     توانـد زمینـه   پرمحتواي شناختی در زمان کودکی میکردن محیط  فراهم
ـیرها  ،طبق تحقیقات گلمـن . دیدن چیزها با نگاهی تازه شود بنابراینهیجانی در شخص و  ی یمس

ـین  سـواد هیجـانی مـا     دربین بادامه و کورتکس وجود دارند که  نورونی . کننـده دارنـد   نقـش تعی
شـخص   کند کـه  دهد و از این جلوگیري می را گسترش می ینورونآموزش فلسفه این مسیرهاي 

 . )ibid: 142( هیجانی است يسواد واقع بی که در شود ي منفیها ناهاي هیج العمل اسیر عکس
کنـد و   مـی قسمت چپ مغـز را فعـال    تفکر، مراحل ها با تحریک هوشیاري بچه ،فلسفه

عقاید و مفاهیم جدیـد   ،شود چپ مغز به مرکز هیجانی می ةها از نیمکر موجب تقویت پیغام
. کنـد  مـی جدید ایجاد  نورونیایجاد اتصاالت  در نتیجهانگیزش الزم را براي تحریک بچه و 

 گیـرد کـه   این احساس هنگامی شکل مـی  .کنند احساسرا  ) ahـha (ها آهان  بچهالزم است 
   ).ibid: 145( را بفهمد ها آني مختلف ببیند و فوراً ها بچه چیزها را در شکل

بگوینـد تـا    را گـذارد افکارشـان   مینیاز دارند آزادي و اطمینانی را تجربه کنند که  ها بچه
  .چیستکنند  فکر و احساس می هچو عواقب آن ها محدودیتببینند که بتوانند 

گرچـه   .فلسفه شهرت طوالنی دارد ،جا ذکر شد یی که در اینها براي تحریک فرد در راه
تمرین  ،گیریم میراي دانشگاه یا افراد مسن در نظر ب را فلسفه ۀمطالع فلسفه یا حداقل معموأل

توانیم از کالس اول هم  و یا آموزش فلسفیدن چنان رشدي در پی دارد که می ها فلسفی با بچه
 احتماللحظات پرسش لحظات قطعی در تعامل کودك و بزرگسال است که در آن  .آغاز کنیم

  .)ibid( شود میروکورتکس زیاد وتباط بین بادامه و نار
 یاجتمـاع  يهـا  کـه در آغـاز مهـارت    یوضوح در این تحقیق مشـاهده کـردیم کودکـان    ما به
ل و قضاوت خـود و تغییـر در   با پرورش قدرت استدال ،جلسه دوازدهبعد از  تري داشتند ضعیف

  .تر عمل کنند از سایر همساالن خود موفق يفرد و میان يتوانستند در رشد فرد ،یارتباط يها رویه
کاو فلسفی گرد مربی خود وکند يها که در حلقه ید کودکانشمشخص  ،در این پژوهش

پرداختند نسـبت   یخود به ابراز عقیده م ۀواهمه از استدالالت اولی بیو ت أجربا و ندنشست یم
  .رشد بیشتري برخوردار بودند به سایرین از

 يو سازگار ،يفرد میانروابط  ،یجانیداري در هوش ه افزایش معنا ةدهند نامه نشان پرسش
 ،يفـرد  معلمان نیز بهبود در روابط میان. گروه کنترل بود با مقایسه در یدر میان گروه آزمایش

و حمایـت از   ،دیگـران  کردن دیگران، کاهش خشم و تحقیر آراءکردن به  در گوش اًخصوص
  .دندکراعالم  انآموز دانشتعامالت گروهی را در بین این 

 يهـا  ها و مهـارت  و کنترل تنش يفرد ي درونها مهارتدر  را داري امعن شیافزا اما نتایج
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هـا   مهارت نیا در شیه افزاچگروه کنترل نشان نداد، گر با مقایسه در یدر گروه آزمودن یکل
ان آمـوز  دانشآزمون  شیپ ةبودن نمر باال. مشهود بود یگروه آزمودن انیمعلمان در م دگاهیاز د
؛ باشـد  هـا  مهـارت نبودن نتـایج آمـاري درایـن     دار معنا يبرا یلیتواند دل یها م مهارت نیدر ا

پس از کار با کودکان در اجتماع پژوهشی و بررسی اثر ایـن   ،)Sasseville( ه ساسویلک چنان
کودکانی که قبالً در  درتوان  میدریافت که بیشترین اثر را  ،هاي فردي آنان شاخص دربرنامه 

  .)Sasseville, 1994: 30( اند مشاهده کرد این زمینه ضعیف بوده
بـه ایـن نتیجـه     1988 در سال ،»براي کودکانفلسفه « ۀپس از اجراي برنام ،آلن همچنین

هـاي   انی کـه خواننـده  آمـوز  دانـش درك مطلـب   ةدر افزایش نمر هرسید که اجراي این برنام
  .استسودمندتر  ندکه ماهرتر ها آن ه بادر مقایستري هستند  ضعیف

با هوش  انآموز دانش بهمنظور افزایش هوش هیجانی است  یی که بهها بهتر است آموزش
بودن  این امکان براي ما فراهم نبود باال. تا نتایج مشهودتر باشد داده شودهیجانی کمتر از نرمال 
  .نتایج آزمایش است دران یکی از عوامل اثرگذار آموز دانشسطح هوش هیجانی 

گلمـن و گـازارد هماهنـگ     ، چانـگ، لـبن  ،ات دهریاصلی با نظر ۀفرضی ينتایج آمار. 1
 »فلسـفه بـراي کودکـان   « ۀبرنامتوان گفت اجراي  می %95با احتمال  ،با توجه به نتایج ؛است

  .شود میموجب افزایش هوش هیجانی 
ـ با نظر یکفرعی  ۀفرضی ينتایج آمار. 2 بلیـز بـاي    و ،شـارپ، لـوئیس   ات اسـپالیتر و ی

فلسـفه بـراي   «ۀ برنامتوان گفت اجراي  می %95با احتمال  ،با توجه به نتایج ؛هماهنگ نیست
  .شود میفردي ن ي درونها مهارتموجب افزایش » کودکان

 ،اسـتفان میلـت، تاپینـگ    ،ات سر برنـارد کریـک  یبا نظر دو فرعی ۀفرضی ينتایج آمار. 3
ۀ برنامتوان گفت اجراي  می %95با احتمال  ،با توجه به نتایج ؛هدایتی هماهنگ است و ،هس

  .شود میفردي  بین يها مهارتموجب افزایش » فلسفه براي کودکان«
 و ،اسـتروهکر، گنـیس   ،گانـدر  ،کمهـی  ،ات دهریبا نظر سهفرعی  ۀفرضی ينتایج آمار. 4

فلسـفه  «ۀ اجراي برنامتوان گفت  می %95با احتمال  ،با توجه به نتایج ؛شیپمن هماهنگ است
  .شود یمي سازگاري ها مهارتموجب افزایش » براي کودکان

 ،با توجه به نتـایج  ؛ات چانگ هماهنگ نیستیبا نظر چهارفرعی  ۀفرضی ينتایج آمار. 5
موجـب افـزایش مهـارت    » فلسفه براي کودکان«ۀ توان گفت اجراي برنام می %95با احتمال 
  .شود یمن ها کنترل تنش

بـا توجـه بـه     ؛دهر هماهنگ نیست با نظرات باجینی و پنجفرعی  ۀفرضی يآمارنتایج . 6
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موجـب افـزایش   » فلسـفه بـراي کودکـان   «ۀ توان گفت اجراي برنام می %95با احتمال  ،نتایج
  .شود یمي کلی نها مهارت

 هـاي اجتمـاعی و هیجـانی    صـالحیت  ۀآموزش و توسـع  هبگرچه رویکردهاي مختلفی 
ي آمـوزش  هـا  آل آن است کـه قـادر باشـیم برنامـه     حالت ایده ،داردوجود ) هوش هیجانی(

را  )P4C( رتفکـ هـاي   و آمـوزش مهـارت  ) یجـان یهوش ه( ي اجتماعی و هیجانیها مهارت
ضمنی اسـت و از   ي اجتماعی هیجانیها مهارتیادگیري  ،در بسیاري از موارد .ترکیب کنیم

ـ  هـا،  یکی از این برنامه. شود طریق آموختن موضوعات دیگر القا می آمـوزش فلسـفه   « ۀبرنام
صـفات عقالنـی و    ۀتوسـع ن ممتضـ  ،که از طریـق اجتمـاع پژوهشـی    ،است »براي کودکان

 ).Chang, 2006: 8( هیجانی است هاي اجتماعی و صالحیت
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