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مقدمه
آموزش فلسفه به كودكان كليد طﻼيي است كه

آن است كه به كودكان كمك كند تا بياموزند كه

برنامه اي كه آن را با عنوان فلسفه براي كودكان به

نيازمند توانايهاي بيشماري است .از اين رو بر

كه سقراط مدنظر داشت بازگرداند .به نظر او

خودساخته ،در او شكل ميگيرد كه او را از ساير

ميتواند به رشد مهمترين جنبه دروني كودكان

يعني تفكر كمك كند .ليپمن ١با طراحي و اجراي
اختصار" آموزش فلسفه به كودكان "ناميد ،تﻼش

كرد تا فلسفه را به جايگاه واقعي خويش آن گونه

فلسفه ويژه بزرگساﻻن نيست و كودكان نيز مي-
توانند آن را انجام دهند .او فلسفه را در معناي

فلسفيدن به كار برد .يعني كاري كه كودكان مي
توانند آن را انجام دهند و به طور ذاتي مستعد

هدف عمده برنامه آموزش تفكر فلسفي به كودكان
چگونه فكر كنند )هاينز (٢٠٠١ ،آدمي براي پاسخ

به درخواستهاي متنوع دنياي پيچيدة معاصر،

اساس ضرورتهايي كه بر وي تحميل ميشود،

سازوكارهايي ،به صورت خودانگيخته يا

جانداران متمايز مي كند .فلسفه براي كودكان

نوعي فلسفة كاربردي است .به گونهاي كه سعي
ميكند به آنها كمك كند تا از حالت عادي به
حالت انديشمندانه ،از بي تفاوتي به انديشه ورزي

و از تفكر معمولي به تفكر انتقادي حركت كنند .

انجام آن هستند) قائدي ١٣٨٣ ،؛ به نقل از سيفي

گندماني ،شقاقي و كﻼنتري ميبدي .(١٣٩٠ ،برنامه

در اين روش ،رويكرد اكتشافي مورد توجه است .

مي كند و اين كار را از طريق ايجاد چالشها انجام

نوري.(١٣٨٩ ،در اين برنامه ،دانش آموزان به

ساختاري انجام ميدهد ) هاينز  .(٢٠٠٠،٢تجربه
جهاني و شواهد در بيش از  ٥٠كشور جهان نشان

پرسشگري و داشتن هوشياري دائمي براي مشاهدة

آموزش تفكر فلسفي به كودكان ،اهداف شناختي
روشني دارد .به طوري كه ذهن را وادار به عمل

ميدهد .برنامه فلسفه براي كودكان يك روش

موفق در آموزش تفكر است .تفكر اصولي و تعامل

كاوش جمعي واستفاده ازگفت وگوي سقراطي به

مثابة روش كار تعيين ميشود )حاتمي ،كريمي و

كاوشگراني ماهر و جوان تبديل ميشوند .مراد از

كاوشگر بودن جستجوگري فعال و اصرار بر

ميدهد كه فلسفه براي كودكان به رشد مهارتهاي

ارتباطات و اختﻼفات و آمادگي هميشگي براي
مقايسه ،مقابله ،تحليل و ارائة فرضيه ،تجربه،

براي داوري ،كودكان را تحت نوعي آموزش قرار

است كه مردم از زندگي و سرنوشت خود و از

كنند ) صفايي و همكاران .(١٣٩٠،اين برنامه در

انسان به تفكر و انديشيدن و دانايي است .فلسفه،

تفكر در آنها كمك كرده است .اين برنامه با ارائه
تعداد زيادي تمرين در مورد يافتن دﻻيل خوب

فهم عميق و جستجوي مقايسه گونه پرسشهايي

آغاز و انجام جهان و برتر از همه از جاودانگي و

ميدهد كه افق ديد آنها را وسيعتر ميكند و به

ماندن خود دارند .فهميدن علت بنيادي عشق

كودكان ياد ميدهد كه چگونه ميتوانند بهتر فكر

آموختن ديدگاه ديگران نيست ،بلكه گونهاي

عين حال هدف اجتماعي نيز دارد كه آن همان

فعاليت و كوشش براي دانستن است) .اكوان،

آموزش فرآيند تصميم گيري دموكراتيك است .

 ١٣٨٨؛ به نقل ازحاتمي ،كريمي و نوري.(١٣٨٩ ،

اين برنامه در پرورش مشاركت منظم و پرورش
خودآگاهي فرد سهم قطعي دارد .از نظر ليپمن
Lipman
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مباني نظري تحقيق:
سير تاريخي فلسفه براي كودكان :

بر اساس ادلة مستند ،فلسفه تنها رشتهاي

صورت بحث استاد و شاگرد بود .اين آموزش در
زمان سقراط صورتي ويژه )گفت وگو و پرسش(

به خود گرفت و بعدها به صورت هاي ديگر در

است كه به همگان مربوط ميشود؛ زيرا همگان

ميان شاگردان وي ادامه يافت .پس از ظهور اسﻼم

فعليت برسد ،گرچه ممكن است ميزانش متفاوت

تدريس در حوزههاي علميه بر اساس پرورش

انساناند و از قوة تفكر برخوردار هستند بالطبع

اين قوه ميتواند و بايد از طريق فلسفه ورزي به

باشد .ازاين رو اگر فلسفه را صرفاً مرور پاسخ-
هاي ديگران بدانيم و به دنبال آن در همان معنا به

اين مسئله ارزش بيشتري يافت و فﻼسفة اسﻼمي

بهاي بيشتري به آن دادند؛ چنانكه هنوز هم روش
تفكر نقاد و خﻼق در علم آموزان است) .حسني،

 .(١٣٨٩به اعتقاد هينز ،يونان قديم از نخستين

آموزش بپردازيم ،اين مزيت را از بسياري گرفته-

جوامعي بود كه در آن به دانش آموزان مي

عالم هستي ،طبيعت ،انسان و تكامل او ،معرفت و

تقليد نكنند .همين امر ،سريعترين پيشرفت تاريخ
را موجب شده است و اين ايده را رواج داده كه

ايم و به اندكي بخشيده ايم) ،قائدي .(١٣٨٤ ،نظام

فلسفي ،چارچوب كلي و منسجمي از نگاه به
چگونگي شكل گيري معرفت ،ارزشها و اخﻼق

فراهم ميسازد كه هر يك از اين موارد مستقيماً

نظام آموزش و پرورش و به تَبع آن برنامههاي

درسي و فعاليت معلم را تحت تأثير قرار مي دهد.

آموختند كه مستقل بينديشند ،بحث ،مذاكره،

منازعه و نقد كنند و طوطي وار از معلم هايشان

دانش از دل نقد و انتقاد بيرون مي آيد)هينز،
 .(١٣٨٤آموزش از راه تفكر منطقي ،پديدة تازهاي

نيست و توجه به مهارتهاي فكري سال ها
مطرح بوده است ،اما طرح و برنامة معروف به

به عبارت دقيقتر ،برنامه ريز درسي ،براي
سازماندهي دقيق فعاليت ها و تجربيات يادگيري

فلسفه براي كودكان قدمت چنداني ندارد .برخي

نظرات تربيتي آنها درباره اهداف ،روشها و محتوا

التفهيم )دربارة آموزش مقدمات رياضي و نجوم

براي ايجاد تغييرات مطلوب در فراگيران ،نياز به

شناخت و آگاهي از آراي فلسفي و بررسي نقطه
دارد)سجاديان.(١٣٨٨ ،فلسفه به معناي فلسفيدن،

سابقه اي چند هزار ساله دارد .با وجود اين فلسفه
به شكل يك برنامة مدون و با عنوان فلسفه براي

برآن اند كه ابوريحان بيروني ،دانشمند مشهور

ايراني ،نخستين كسي است كه با نگارش كتاب

به كودكان( و تقديم آن به كودكي خيالي به نام

ريحانه ،گام نخست را در اين عرصه برداشته
است )هاشم آبادي و همكاران .(١٣٩٣ ،شيوة

كودكان ،طي چهار دهة اخير در آمريكا با تﻼش-

نگارش التفهيم بدين گونه است كه نخست

نسبت به سطح و كيفيت استدﻻلهاي شهروندان
تحصيل كردة آمريكايي دچار نگراني شد .از

)شريفي اسدي .(١٣٨٧ ،گذشته از پيشينة عام اين

هاي ليپمن ١و با هدف رشد تفكر در كودكان در

دانشگاه مونتكلير زماني پايه ريزي شد كه ليپمن

ديدگاه برخي از محققان ،تعليم تفكر به زمان
جامعة ايران باستان باز مي گردد كه آموزش به
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ريحانه )كودك خيالي( ،پرسشهاي خود را مطرح

ميسازد و سپس ،ابوريحان به آن پاسخ ميدهد
موضوع ،فلسفه براي كودكان ،كه با كوتاه نوشت

»فبك« يا  p4cنوشته ميشود ،عنوان برنامهاي

است كه يكي از فﻼسفة معاصر به نام ماتيو ليپمن،

استاد دانشگاه مونتيكلير آمريكا آن را طراحي كرده
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است .او گفت چنانچه ذهن كودكان را درگير

زمينه انجام دادند ،كه بدين شرح است :تحقيقات

بسازيم كه بيش از پيش ،نقاد ،انعطاف پذير و

نظري آموزش فلسفه به كودكان ،به اين موضوع

مباحث فلسفي كنيم و كنجكاوي طبيعي آنان را با

فلسفه مرتبط سازيم ،ميتوانيم از آنان متفكراني

دكتر يحيي قائدي )استاديار دانشگاه تربيت معلم

تهران( كه رسالة دكتراي خود را با عنوان مباني

مؤثر باشند .بر همين اساس شاخة جديدي از

اختصاص داده است .اجراي عملي طرح از سوي

سال  ١٩٦٩طراحي و اجرا شد ،و در ديگر

يك دبستان پسرانه در ناحية  ٣اصفهان و سپس

اين برنامه كوشيد تا فلسفه را به جايگاه واقعي

برنامه ماتيو ليپمن و دستياران او  ٢تا  ٤ساعت

فلسفه متولد شد كه »فلسفه براي كودكان« نام

گرفت .بنابراين برنامة فلسفه براي كودكان در

كشورها نيز از آن استقبال شد .بهطوريكه هم

اكنون در  ١٣٠كشور جهان عمﻼً در جريان است
)هاشم آبادي و همكاران .(١٣٩٣ ،ليپمن با اجراي
خويش ،آنگونه كه سقراط مد نظر داشت،

بازگرداند .به نظر او فلسفه صرفاً ويژة بزرگساﻻن

نيست و كودكان نيز ميتوانند آن را انجام دهند.
او فلسفه را در معناي فلسفه ورزي به كار برد؛

كاري كه كودكان ميتوانند آن را انجام دهند و به

طور ذاتي مستعد انجام آن هستند) .قائدي،

دكتر رضاعلي نوروزي )استاد دانشگاه اصفهان( و
خانم نگين درخشنده بر روي  ١٠٢دانش آموز در

پژوهشها و فعاليتهاي عملي در شهر تهران ،به-
وسيله آقاي سعيد ناجي )هاشم آبادي و همكاران،
.(١٣٩٣
از اوقات مدرسه كودكان را در طول هفته در

مدرسه و خارج از آن ،به خود اختصاص ميدهد

و كﻼس ،به صورت يك اجتماع پژوهشي كه در
آن كودكان پيرامون داستانهاي خوانده شده در

كﻼس به بحث و گفت وگو مي پردازند ،اداره

ميشود )فيشر  .(١٣٨٥ ،اهداف كلي اين برنامه
١

 .(١٣٨٦وي در كتب و مقاﻻت پرشمار خود بسيار

درسي متوجه كل پايههاي درسي است و از پايه ١

در نظرية تربيتي جايگاه ويژهاي دارد) .همان( .در

محتواي داستاني و روايي ريخته شده و در اختيار

كوشيده است تا نشان دهد كه اين جنبش ،عﻼوه

بر داشتن منافع عملي ،به ويژه در زمينة ارتقا و
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر است و نيز
كشور ما برنامة آموزش فلسفه به كودكان نخستين

بار در سال  ١٣٧٣شمسي از سوي بنياد حكمت

اسﻼمي صدرا به منزلة يك طرح هدفدار شناخته

شد و در همان تاريخ ،گروه فلسفه و كودك در
اين بنياد پايه گذاري گشت؛ ولي بعدها مؤسسه ها

تا  ،١٢پيگيري مي شود .برنامه درسي آموزش
فلسفه به كودكان در سه دهه گذشته ،هدف هاي
متنوعي دربرداشته است .اين اهداف ،در قالب

معلم و شاگرد قرار گرفته است .كتب اوليه در اين

زمينه شامل قصه ،داستان و رمان بوده است .در

حال حاضر ،هر موضوعي ميتواند محتواي برنامه

درسي آموزش فلسفه به كودكان قرار بگيرد
)قائدي .(١٣٨٤ ،محتوا ،اغلب به صورت داستان

و دانشگاه هاي ديگري نيز پژوهش هايي را در

است؛ زيرا كودك خود را با شخصيتهاي

آموزش و پرورش ،استادان و دانشجويان به اين

است .كودكان با توجه به سبك و شخصيتهاي

اين زمينه آغاز كردند )شريفي اسدي .(١٣٨٧ ،در

ايران توجه عﻼقه مندان از جمله دست اندركاران
برنامه جلب شد به دنبال آن پژوهشگاه علوم

انساني و بنياد حكمت صدرا ،تحقيقاتي را در اين

داستاني مقايسه مي كند .اين كار بيشتر به صورت

عقﻼني و فكري صورت مي گيرد و كمتر هيجاني
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داستان صحبت و فكر ميكنند .در داستان ها از

زباني استفاده ميشود كه به زبان واقعي كودك

شباهت دارد و مطابق با مراحل رشد شناختي

٩٣

متناسب كرد)قائدي .(١٣٨٨ ،از اين رو ضروري

است كه به تدوين و گزينش متون متناسب با

شرايط محيطي و اجتماعي و فرهنگي جامعه

كودك است) .قضاوي .(١٣٨٥ ،مطالعات نشان

خويش اقدام كنيم .زيرا مسائل مختلف هر كشور

بزرگساﻻن به قصه عﻼقه دارند و به همان نسبت

درسي آموزش فلسفه به كودكان ميكوشد تا تمام

ميدهد كه كودكان به دليل برخورداري از

ويژگيها و تمايﻼت خاص روحي ،بيش از
زودتر و بيشتر ماجراهاي آن را باور ميكنند و

متناسب با استعداد و تجربيات تاريخي و فرهنگي
همان كشور است )شريعتمداري .(١٣٦٢ ،برنامه

عناصر يك برنامه درسي ،از قبيل :هدف ،محتوا،

عميقتر تحت تأثير موضوع و شخصيتهاي

نقش معلم و شاگرد ،روش تدريس ،اصول

فرهنگ و شرايط اجتماعي كشور خود او است و

فكركردن كلي ترين و عمومي ترين هدف اين

داستاني قرار ميگيرند)عطاران .(١٣٧٥ ،برنامه

درسي كه ليپمن ارائه داده است با توجه به

با فرهنگ كشور ما چندان سنخيت ندارد .اگر قرار
باشد همان برنامه درسي را با همان كيفيت به
كودكان ارائه دهيم به صورت نامحسوس كودكان

را دچار تعارض خواهيم كرد .چراكه مطالب

طراحي و سازماندهي يك برنامه درسي را مورد

توجه قرار دهد )قضاوي .(١٣٨٥ ،آموزش روش
برنامه درسي است .به نظر ليپمن هدف عمده اين
برنامه آموختن تفكر به كودكان است .اهداف كلي
اين برنامه كه متوجه كل پايه هاي درسي است و

شامل پايه ١تا  ١٢ميشود ،عبارتند از (١ :بهبود

موجود در اين داستان با فرهنگ ما همخواني

توانايي تعقل  (٢رشد فردي و ميان فردي

نوشته است در همه كشورها مورد استفاده قرار

اول ،هدف تقويت مهارتهاي اصلي و اساسي

ندارد و ممكن است به صورت غيرمستقيم
بدآموزي داشته باشد .برخي از متوني كه ليپمن

نميگيرد )قائدي ،(١٣٨٨ ،زيرا يا قديمي شده اند

و يا با بافت اجتماعي برخي جوامع سازگار

نيستند )مرعشي .( ١٣٨٥ ،وابستگي فرهنگي اين

(٣پرورش خﻼقيت (٤پرورش درك اخﻼقي و
(٥پرورش توانايي مفهوم يابي در تجربه .در پايه
مانند مقايسه ،متمايزسازي ،مرتبط ساختن ،شكل

بندي سؤاﻻت ،ارائه دليل و قصه گويي است .در
اين پايه ،بر فراگيري به اشكال ضمني در

داستان ها ،چون به عناصر انتزاعي تفكر برمي-
گردند ،كم مي شود وليدر عين حال به صفر نمي

محاورات روزمره كودكان تأكيد ميشود )ليپمن،
١٩٨٠به نقل از قائدي  .(١٣٨٨اين برنامه ،در

كرد .برخي از داستان ها را ميتوان بازنگري كرد

مباني فلسفي ،روان شناسي ،جامعه شناسي و

رسد .ممكن است بعضي از داستان ها صبغههاي

فرهنگي داشته باشند ،اما بايد از ميان آنها گزينش

يعني داستان را با توجه به ادبيات و فرهنگ هر
كشور بيان كرد )سجاديان جاغرق و همكاران،
 .( ١٣٩٤ميتوان از بسياري از اين داستانها

استفاده كرد .بنابراين بايد داستانها را با ويژگي-

هاي فلسفي ،روانشناسي و رشدي هر مقطع،

قالب داستان است و محتواي آن برگرفته از
اهداف آموزشي است كه در نتيجه استنباط از
اهداف دوره ابتدايي و همچنين اهداف آموزش

فلسفه به كودكان از ديدگاه ليپمن است .طبق پيش

فرضهاي مبدعان برنامه" فلسفه براي كودكان"،

هم مهارتهاي همكاري و هم مهارتهاي تفكر
كه در اين برنامه رشد و پرورش مييابند ،سبب
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بهبود ارتباطات و مسئوليتپذيري اجتماعي بيشتر

مينشينند كه يكـديگر را ببيننـد و صـداي هـم را

ميگردد .در واقع با شراكت كودكان در جستجويي

بشنوند .يكسري قواعد براي اداره كﻼس در گروه

افزايش يافته و سبب ارتقاي عزت نفس آنها مي-

شود و شاخص جامعه واقعي و مشاركت فكري و

بخشد و بدينترتيب روابط ميان فردي سالم تري

اجتناب از تخريب ،احترام به يكـديگر و مـسخره

براي معنا و بسط و توسعه قواي ادراكي و فهم آنها
از مطالب ،قدرت تفكر استدﻻلي و انتزاعي در آنان

گردد ،اين امر به كودك كمك ميكند تا كيفيت
قضاوتهاي خود را در زندگي روزمره بهبود

طرح و اصﻼح مي گردد .اين قواعد ابتدا مشخص

مي شوند ،اما به تدريج به وسيله اعضا دروني مي

روابط ميان فردي سالم افراد مي شود .برخي از اين

قواعد شامل خوب تعمق كردن ،دقيق گوش دادن،

را بنياد گذارد )فيشر .(٢٠٠١ ،هدف" فلسفه براي

نكردن است) هاينز ،٢٠٠٢ ،٢بـه نقـل از قائـدي ،

كودك تأكيد مينمايد .براساس اين تفكر كه،

زماني براي فكر كردن دارنـد .ايـن زمـان ممكـن

 .(١٣٨٦وقتــي مــواد آموزشــي در اختيــار همــه
شاگردان قرار گرفت و قرائت شـد ،آنهـا نيـاز بـه

كودكان "تغيير ريشهاي در آموزش است ،با
رويكردي كه بر نقش معلم در فعال سازي تفكر

كودك را محور قرار ميدهد و بر يادگيري از

است به سكوت يا صحبت با بغل دستي ،بـستگي

طريق كشف و آزمايش و ساختار علم تأكيد مي-

به سن و روش كودكان ،بگذرد .كودكان به طـرح

نظام هاي مدرسهاي رهايي مييابد) .اسپلتر و

را تشكيل ميدهد .بهتر است معلم از ابتـدا سـؤال

معلمان آماده كردن دانش بـراي بلعيـده شـدن بـه

برقرار مي شود تا كودكان بتوانند به قياس و تمايز

تفكر سطح باﻻ در كـﻼس درس اسـت ) قائـدي،

انتخاب مي شود .سپس ايده ها و پاسخ هاي اعضا

كند .بدين رتيب رابطه سلسله مراتبي بين بزرگسال

و كودك از ميان رفته و كودك از محدوديت هاي

شارپ.(١٩٩٥ ،

برنامه ليپمن بر اين ايده مبتني است كه نقش

وسيله كودكان نيست ،بلكه تدارك مدلي از متفكر
مجرب ١براي شاگردان كـﻼس و تـضمين حفـظ
.(١٣٨٣اين برنامه دانش آموزان را در تمام مباحث

كﻼسي در زمينه موضوعات فلسفي مشاركت مي

دهد .با استفاده از اين برنامه ،معلمان كودكان را به

سؤاﻻت تـشويق مـي شـوند .بررسـي و پيگيـري
سؤاﻻت كودكان ،قسمت اساسي اجتماع پژوهشي

ارايه ندهد ،گرچه ممكن است به وسيله كودكان به

پرسشگري دعوت شود .سپس بين سؤاﻻت ارتباط

و تـشبيه برسـند .معمـوﻻً بهتـرين سـؤاﻻت كـه
كنجكاوي كودكـان را بيـشتر تحريـك مـي كنـد،
با ذكر نام آنها بر روي تابلو نوشته مي شود .در اين

بخش كودكان تشويق مي شوند ،در عين حال كـه

ايده هاي خود را با تعمق و تفكر و جسورانه ابراز

ميكنند ،به ايده هاي ديگران هم با دقـت گـوش

تفكر عميق تر بر روي ايده هايي كه در پس كـار

مدرسهاي آنها قرار دارد تشويق ميكنند .اين اقدام

عمـدتاً در يـك اجتمـاع پژوهـشي كـﻼس درس

صورت ميگيرد .در واقع اجتماع پژوهشي فضايي

دهند تا بتوانند به جمع بندي و نتيجه گيري برسند.
در نهايت از كودكان خواسته مي شود تا كﻼم آخر
را بگويند .گاهي بحث در يك جلسه جمـع نمـي

در درون كﻼسهاي درس خـود كودكـان اسـت.

شود و كودكان ايده هاي مخالف دارند ،بنابراين از
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آنها خواسته مي شود در فاصله بـين جلـسات بـه
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موضوع فكـر كننـد و پيرامـون آن تحقيـق كننـد.

لزومي ندارد همه به يك مفهوم مـشترك برسـند،

هاي كودكان يا كتابخانه مدارس ،يا براي افرادي

تنظيم ميشود كه ميخواهند گاه و بي گاه از آن

بلكه كافي است تغييراتي در ذهن آنها ايجاد گـردد

استفاده كنند .برعكس ،كتاب هاي  p4cبه طور

برنامههايي كه براي آموزش فلسفه بوده ،انديشه

روش ويژه اي براي آموزش فلسفه به كودكان

) قائدي.(١٣٨٣ ،

عﻼوه بر اين در اين برنامه برخﻼف ساير

خاص براي استفاده در كﻼس درس تهيه مي

شود .جايي كه در آن معلمي وجود دارد كه به

هاي فيلسوفان معيني انتخاب و مطرح نمي شود.

تعليم ديده است .تفاوت مهم ديگر اين است كه

فيلسوف اصطﻼحات ويژه انتزاعي خاص فلسفه را

كار متفاوت از حكايت ها يا ضر ب المثل هايي

برنامه »فلسفه براي كودكان« تﻼش ميشود تا به
جاي پرداختن به محتواها و نظريه هاي خاص

)ليپمن به نقل از ناجي.(١٣٨٧ ،از اين رو ليپمن
كتاب كشف هري استوتلمير ٢را تحرير نمود

موضوعات به زبان كودك هم در نظر گرفته مي

شارپ( يك كتاب راهنما كه شامل صدها تمرين

زيرا در اين حالت يعني مطرح كردن انديشه هاي
خاص فيلسوفان ،درجه انتزاع باﻻست چون

به كار مي برد .در نتيجه مشخص است كه اين

انديشه ها قابل طرح براي كودكان نيست.اما در
فلسفي ،به روش هاي خاص تفكر فلسفي

 p4cقصد دارد به كودكان ،روش كار فلسفي يا

نحوه وارد شدن دركاوش فلسفي را ياد بدهد .اين
است كه هدفشان ،ابﻼغ گوهركوچكي از حكمت

است كه اغلب در صفحات آخر داستان مي آيد

)اين عنوان ايما و اشارهاي است به اسم ارسطو(.
از اين رو براي معلمان )با كمك آنه مارگارت

پرداخته شود .در عين حال كه قابل ترجمه بودن

فلسفي بود ،تدوين گرديد .پس از چند سال،

شود .به همين منظور ليپمن براي تهيه موضوعي

قابل فهم و مخاطب پسند ،متون درسي اين برنامه

ليپمن كتابي با عنوان ليزا را تحرير نمود كه
٣

را به صورت داستان تدوين نموده ،داستاني كه

منحصراً مربوط به اخﻼقيات بود .اين كتاب

درباره منطق اكتشافي كودكان باشد ) .بايلين و

تكملهي كتاب هري بود و به كودكاني اختصاص

فلسفي ترغيب مي كند .اين ترغيب از طريق جاي
دادن مفاهيم و شيوه هاي فلسفي در اثناي اتفاقات

علم تاليف شد كه هر كدام ويژه سطوح سني
خاصي بود .اين كتابها به همراه كتاب هاي

سيگل .(٢٠٠٣ ،١داستان فلسفي ،كوششي است كه
كودكان را به كاوش در مورد مفاهيم و شيوه هاي

داستان روي مي دهد .اتفاقاتي كه بي واسطه با

تجربيات كودكان در ارتباط باشد .به عبارت ديگر،

داشت كه اندكي بزرگتر بودند .پس از آن هر روز
كتاب هاي بيشتر و بيشتري بهوسيله بزرگان اين

راهنماي كمك آموزشي شان براي معلمان تأليف

شدند كه تحقيقات متعددي در گوشه و كنار دنيا

داستان ،فلسفه را در قالب تجارب شخصيت هاي

اثربخشي آنان را تأييد نمودند )ليپمن به نقل از

قلمروي وسيع ،دشوار و نسبتأ ناشناخته از نوشته-

وسيله شهرتاش و رشتچي ) (١٣٨٥ترجمه

تخيلي ارائه مي دهد) .ناجي به نقل از شارپ،

 .(١٣٨٧ليپمن معتقد است كه ادبيات كودكان

جات و مكتوبات است .بخش اعظم آن براي خانه
Bailin, S. & Siegel
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ناجي .(١٣٨٧ ،در پژوهش اخير از كتاب داستان-
هاي فكري تأليف فيليپ كم (١٩٩٤) ٤كه به
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گرديده بهره گرفته شد .نقش معلم در اين برنامهها

دربردارندة ايده ها و مفاهيمي است كه هم براي

معلم هميشه پاسخ درست را بداند و آن را مطرح

طور مستقيم از نظرات اين فﻼسفه صحبت نمي-

خيلي تعيين كننده و غيرمستقيم است .به اصطﻼح

معلم محوري نيست؛ يعني اين طور نيست كه

كند تا دانش آموزان نيز ياد بگيرند و اگر دانش

بزرگساﻻن و هم براي كودكان درخور توجه

هستند ،ولي در كﻼس »فلسفه براي كودكان« به

شود .ايده ها و مفاهيمي از قبيل زيبايي ،حقيقت،

آموز پاسخي را تدارك ببيند ،به وي القا نمي شود

عدالت ،آزادي ،حقوق و قوانين ،با مسائلي در هم

درست فقط نزد اوست و او بايد تصحيح كننده

ساختن اين مسائل كمك مي كنند و كودكان مايل

كه اين پاسخ قابل قبول نيست .در آموزش و

پرورش قديم يا رايج ،معلم كسي است كه پاسخ

تنيده اند كه دست كم هنوز براي كودكان روشن
نشده اند .برخي از پرسش هايي كه در روشن

باشد .به عبارتي معلم محوري است .اما در اين
سيستم آموزشي معلم نميگويد چه چيزي درست

به طرحشان هستند از اين قبيل اند :آيا تفكرات و
دانش آدمي واقع نماست؟ آيا بايد هميشه از

رواج دهد .اين گفتگو در ميان هم ساﻻن با سواد

گذاشت؟ چرا بايد به ديگران به ديده احترام

است و چه چيزي نادرست .در اين سيستم بر

گفتگو تكيه مي شود؛ يعني معلم بايد گفتگو را

اكثريت پيروي كرد؟ آيا قواعد و قوانين هرگز

نبايد شكسته شوند؟ آيا بايد به قوانين احترام

تجربي نسبتاً يكسان صورت مي گيرد ،نه در

نگريست؟ دليل خوب و معتبر براي انجام يك

پرسش و پاسخ در ميان هم ساﻻن مورد تأكيد

فكر ميكنند؟ اين پرسشها و مسائلِ مربوط به آنها

تفكر منطقي و استدﻻل در كودكان است) .طبق
تعريف يونيسف ،كودكان از بدو تولد تا سن ١٨

تقويت مهارت هاي تفكر و استدﻻل در آنان مي-
شوند ،را ميتوان در قالب داستانها و رمانها

سودمند استفاده مي كنند و پروراندن قدرت

گونهاي جالب و عميق وارد حيطة فلسفه ميكنند.

رابطهاي عمودي و يك طرفه ميان معلمي دانا و

شاگردي نادان .در اينجا ديالوگ و دو طرفه بودن

است) .باقري».(١٣٨٥ ،فلسفه براي كودكان« برنامه

آموزشي جديدي است كه هدفش پرورش قدرت

سال مورد توجه هستند( .براي رسيدن به اين
هدف از مفاهيم فلسفي به منزلة موضوعات

استدﻻل ،خﻼقيت ،قضاوت و ساختن مفاهيم و

تفكر دقيق و منطقي را مورد توجه قرار ميدهند و

كار چيست؟ چه چيزي يك امر را جالب ميكند؟

چگونه ميتوان فهميد كه ديگران واقعاً چگونه

و همچنين مجموعه مسائلي را كه با رشد مهارت-
هاي مهم شناختي كودكان مرتبطاند و منجر به

براي كودكان بيان كرد .داستانهايي كه دربردارندة

اين ايدهها و مفاهيم فلسفياند ،كودكان را به
البته به همراه اين كتب داستاني ،كتابهاي راهنما

و دستورالعملهايي نيز براي معلمان وجود دارند

معتقدند كه مهارت پرسيدن و به عبارتي فلسفه-

كه طرح بحث كﻼس را تشكيل ميدهند )صفايي

كودكان« بايد كﻼسي را در ذهن مجسم كنيم كه

اجتماع پژوهشي يا حلقههاي كاوشگري يكي

ورزي را آموزش دهند) .حسيني.(١٣٨٨ ،آيا براي

داشتن تصوري صحيح از مفهوم » فلسفه براي
از دانش آموزان ده ساله تشكيل شده كه در آن از
آثار افﻼطون و ارسطو صحبت ميشود؟ خير.

هرچند كارهاي اين فﻼسفه و ديگر فﻼسفه

مقدم.(١٣٨٧ ،

آموزش فلسفه براي كودكان

از مفاهيم كليدي در برنامه آموزش فلسفه براي
كودكان است .اجتماع پژوهشي ساختاري دوگانه

دارد :نخست آن كه اجتماعي است كه روحية

٩٧

همكاري ،توجه ،اعتماد ،ايمني و حس هدف

در زمينههاي مختلف ،از جمله زمينههاي

ميآورد ،كه البته مبتني بر نياز به تغيير شكل و

مينمايد ) .ايوانز ،مولت ،ويست و فرانز.(٢٠١١ ،٢

مشترك داشتن را بر ميانگيزد و ديگر اين كه
پژوهشي است كه ضمنا به تصحيح خود روي

پيبردن به مفاهيم گمراه كننده ،پيچيده و مبهم
است )مرعشي.(١٣٨٨ ،كودكان و معلم دايره وار

مينشينند تا در روخواني و گوش دادن با هم

مشاركت كنند .كودكان زماني را صرف تفكر براي

خانوادگي و تحصيلي منجر ميشود كه در نهايت،

افت تحصيلي يا رفتارهاي بزهكارانه را ايجاب

در سال هاي اخير توجه به اختﻼﻻت رواني
كودكان و پر اهميت شمردن آن ،سير فزايندهاي

يافته است و دستاوردهاي ارزندهي نيز حاصل
شده است ،ولي هنوز كمبودها و نقايص بسياري

طرح پرسشهاي خود و سپس بررسي آنها مي-

در اين رابطه وجود دارد و پژوهش در زمينه

پژوهشيتر و انديشمندانهتر مي شود .مباحثات

آن كه پژوهش در زمينه ي آموزش فلسفه براي

كنند .در اين حلقة تفكر ،افراد گروه مرتبا با هم رو
به رو ميشوند .پرسشهايي كه ميپرسند بيشتر،

روش هاي مختلف درمان مشكﻼت رفتاري
كودكان از اهميت زيادي برخوردار است .به ويژه

شان منظم تر و دقيق تر و همينطور خﻼق تر مي-
شود .در اين برنامه ،كﻼس درس به اجتماعي

كودكان به دليل اينكه عوارض جانبي داروها را
ندارد ،مفيد است .برنامه آموزش فلسفه مربوط به

دليل آوردن براي نظرهاي حمايت نشده ،با هم به

آموزان شود) .عربگل ،محمودي قرائي و حكيم

پژوهشي تبديل ميشود كه در آن بچه هاي ياد مي
گيرند كه با احترام به سخنان هم گوش دهند ،براي
چالش بپردازند ،براي نتيجه گرفتن از آنچه گفته

شد به يكديگر كمك كنند و به دنبال شناسايي

فرضيات يكديگر باشند كه ميتواند بهترين روش

براي آموزش فضيلتهاي عاطفي باشد )برهمن و

همكاران .(١٣٩٦ ،به نظر كريست جانسون،
معلماني كه عﻼقه مندند دانش آموزان خود را از

كودكان دبستاني ممكن است كه باعث ارتقاي

سطح توانمندي ها و كاهش مشكﻼت دانش
شوشتري.(١٣٨٤ ،از طرفي برنامه فلسفه براي

كودكان به منزله موضوع درسي ،به كودكان نيست،

بلكه هدف اين است كه از طريق گفتگوهاي

كﻼسي روش فلسفي را به كودكان آموزش دهد؛
روش فلسفي يعني روش تحقيق مدلل و تحليل

منطقي كه اغلب به منزله روش سقراطي از آن نام

لحاظ اخﻼقي و هوش هيجاني باﻻ ببرند ،چيزهاي
زيادي براي يادگيري از جنبش آموزش فلسفه

برده ميشود )ميتياس ٢٠٠٤ ،؛ به نقل از نادري،
تجلي نيا ،شريعتمداري و سيف نراقي .(١٣٩١ ،از

نشان مي دهد كه تقريبا  ٣٠درصد كودكان و

صادق و فريدوني (١٣٩٤ ،كاهش تفكرات

براي كودكان و به خصوص ليپمن دارند.

)كريست جانسون.(٢٠٠٠ ،١پژوهشهاي مختلف
نوجوانان در طول زندگي خود يك اختﻼل

روانپزشكي قابل تشخيص را تجربه خواهند كرد،

اما  ٧٠تا  ٨٠درصد آنها مداخله مناسب را

دريافت نمي كنند .اين اختﻼلها به نقص عملكرد
Kristjansson

1

٣

طرفي پژوهشها اثربخشي آموزش فلسفه به
كودكان در رشد تفكر فلسفي دانشآموزان )خادم

غيرمنطقي دانش آموزان دختر )كﻼنتري ،بني

جمالي و خسروي ،(١٣٩٢ ،در تربيت معنوي
كودكان )بهزادفر ،(١٣٩٤ ،بر بهبود مهارت هاي
Evans, Mullett, Weist & Franz
Mitias

2
3

٩٨

اجتماعي و عزت نفس در دانش آموزان )الماسي

ثابت است و نه عنصري كه تنها با خواص

همساﻻن و مباحثه هوشيارانه ،باعث پيامدهاي

كه به سبب برخورداري از نيروي اراده مبتني بر

حسيني (١٣٩١ ،را نشان دادهاند .فلسفه براي
كودكان برنامهاي است كه با تاكيد بر گفتگو با

مثبت براي آنها ميشود .آموزش فلسفه به
كودكان ،كودكان را هوشيارتر بودن نسبت به تفكر

و يادگيري خود؛ يعني آگاه بودن از آن چه مي

انديشند و ياد ميگيرند و به بيان ديگر به

فراشناخت تشويق ميكند .به عﻼوه اين فرايند

نيازمند مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و رشد
همدلي هيجاني و حساسيت نسبت به احساسات
ديگران است .درنتيجه ،درگير شدن در آموزش
فلسفه به كودكان همانگونه كه اثرات شناختي و

نيز افزايش عزت نفس ،خودكارآمدي ،هوش
اجتماعي ،هوش هيجاني و شايد مهارتهاي قابل

انتقال را به دنبال دارد ممكن است اثرات
اجتماعي-عاطفي زيادي را نيز در برداشته باشد.
همچنين ممكن است در كاهش اضطراب ،افزايش

رفتارهاي مثبت در كﻼس ،خودپنداره مثبت،
پرورش سازگاري هيجاني و كاهش تفكر غير

منطقي موثر باشد )تريكي و تاپينگ٢٠٠٦ ،١؛ به
نقل از برهمن و همكاران.(١٣٩٦ ،

شيميايي يا فيزيكي معيني قابل شناخت باشد،

بلكه موضوع تعليم و تربيت انسان است؛ انساني

عقل ،تنها در زمره "هست"ها قرار نميگيرد ،بلكه

در مورد او آنچه اهميت بيشتر دارد "بايد"ها و
"نبايد"ها هستند .بنابراي نميتوان در زمينه تربيت
انسان فقط بر روشهاي مبتني بر مباني علمي

تكيه كرد .بلكه بايد مباني علمي را افزود تا
اهداف تعليم و تربيت بيشتر رنگ تحقق به خود
بگيرند كه آن همانا فلسفه است .بدون پرداختن به

فلسفه »اولين هدف تعليم و تربيت كه همان

پرورش شهرونداني معقول و پوياست – به
فراموشي سپرده ميشود« )ناجي و همكاران

 .(١٣٩٣،از سوي ديگر كوشش اغلب نظامهاي

تربيت رسمي معطوف به انباشته كردن ذهن دانش
آموزان با معلوماتي است كه تنها تا هنگام

ارزشيابيهاي معمول كه به شكل آزمونهاي

دورهاي برگزار ميگردد ،مورد توجه ايشان است
و معموﻻ ارتباط با آن معلومات پس از فراغت از

تحصيل قطع ميشود .ناگفته پيداست كه الگوي
حافظه مدار موجب سطحي نگري و عدم توجه

ضرورت ها و چالش ها:
با نگاهي به ويژگيهاي اصول هفتگانه

است .بنابراين برنامه فلسفه براي كودكان و

كشف كردني هستند و نه وضع كردني« ،نشان

گشته نجات دهد و الگوي تأملي را در نظام تعليم

آموزش و پرورش در مييابيم كه مهم ترين آنها

يعني اين ويژگي كه » اصول تعليم و تربيت
ميدهد پديدههاي تربيتي را نمي توان در

به حقايق بنيادي و البته رواج تنبلي فكر شده

نوجوانان مي تواند به عنوان يك الگوي جديد و

كاربردي ،حافظه را از ركودي كه به آن دچار

و تربيت جايگزين آن سازد .اين الگو با پرهيز از

چارچوب قوانين موضوعه كه نسبت ثابت ميان

انباشته كردن اذهان متربيان با دانش ها و معلومات

موضوع تعليم و تربيت نه يك وضعيت معين و

كرد .اين مهم به معناي وارد كردن فلسفه و تفكر

دو وضع معين را مشخص مي كنند -يا قوانين
ثابت حاكم بر پديدههاي طبيعي محدود كرد .زيرا
Trickey & Topping

1

از پيش آماده شده ،با استفاده از روشهاي نوين

تدريس براي پرورش اذهان ايشان عمل خواهد

فلسفي در امر آموزش و پرورش است كه البته

غير از حفظ مكاتب فلسفي يا تاريخ فلسفه است.

٩٩

تفكر فلسفي ،به تقويت مهارت ها استدﻻلي ،تميز

به وسيله معلم و روش تدريس شهودي كه در آن

درواقع به كارگيري برنامه آموزش فلسفه براي

هستند و روش تدريس فعال يا نوين كه بر مبناي

و داوري نياز دارد و مانند يك روش يا مهارت

فكري و ذهني است) .ناجي و همكاران.(١٣٩٣،
كودكان مي تواند نظام تعليم و تربيت ما را به

معلم از وسايل كمك آموزشي براي تدريس
كمك مي گيرد اما همچنان دانش آموزان غيرفعال

فعال بودن دانش آموزان تحقق مي يابد .طبق اين

نظامي فعال و پويا تبديل كند و با پرورش انسان

روش ،متعلمان ،خود مفاهيم را ميسازند و مي-

رهنمون سازد.اما اجرا برنامه آموزش فلسفه براي

مؤثرترين روش يادگيري و دانش تحصيل شده از

هايي معقول و متفكر ما را به تحقق جامعه كمال

مطلوب كه همان هدف غايي تعليم و تربيت است
كودكان در جامعه ما با چالش هاي مواجه شده

است كه از آن جمله مي توان به يكي انگاشتن

مفهوم فلسفه در اين برنامه با فلسفه آكادميك،

استبداد آموزشي ،اشاره به ناتواني كودكان در
درك مفاهيم انتزاعي ،و مغايرت اهداف برنامه
آموزش فلسفه برا كودكان با اهداف تعليم و

تربيت در اسﻼم اشاره كرد .بديهي است كه مفهوم

آموزند )البته با راهنمايي معلم( .متخصصان و

صاحب نظران امر تعليم و تربيت روش اخير را

طريق آن را پايدارترين شكل ممكن تعلّم مي-

دانند .براين اساس ميتوان گفت كه نظريه استبداد
آموزشي در برنامه آموزش فلسفه به كودكان

چندان قابع قبول نمي نمايد .در زمينه چالش
مربوط به ناتواني كودكان در درك مفاهيم انتزاعي،

توضيح اين نكته ﻻزم به نظر ميرسد كه »كودكان

خودشان مفاهيم و سواﻻتي را كه به نظرشان مهم

فلسفه در برنامه آموزش فلسفه براي كودكان غير

هستند ،به وجود مي آورند« ) .كارين موريس ،آيا

انتقاد ،پرورش قدرت استدﻻل ،خارج ساختن

سواﻻت بزرگساﻻني كه به فلسفه ورزي اشتغال

استبداد آموزشي ،نگمرش مخالفان اين برنامه

داشته باشند؛ ما نبايد تنها معناي محدودي از

از مفهوم فلسفه به معناي فني و آكادميك آن

است .در اين برنامه فلسفه به معناي آموزش تفكر
متعلم از حالت انفعالي و سوق دادن او به پويايي

و فعاليتهاي خردورزانه است .اما در خصموص

كودكان مي توانند فلسفه ورزي كنند؟( به عبارت

ديگر محتواي سواﻻت كودكان با محتواي
دارند متفاوت است .آنها درپي ياد گرفتن فلسفه

آكادميك نيستند كه نياز به تفكر انتزاعي قوي

چنين است كه به دليل معلم محور نبودن برنامه،
دچار نوعي استبداد آموزشي است .همان گونه كه

خردورزي را كه همان فلسفه آكادميك است در
نظر بگيريم .سؤال پرسيدن كودكان را مي توان

بدين اعتبار مي توان گفت كه وظيفه معلمان در

در تجربه انضمامي دارند؛ بنابراي مفاهيم انتزاعي

در نظام هاي تعليم و تربيت تصريح شده ،منظور

از آموزش فرآيند دوسويه ياددهي-يادگير است.

فرآيند تدريس تنها انتقال معلومات از پيش
آموخته شده به دانش آموزان نيست ،بلكه ايشان
بايد شرايط يادگير را با آموزش چگونه انديشيدن

به متعلمان تعليم دهند .بنابراين از ميان روش هاي
تدريس سنتي يا غيرفعال ،يعني تدريس يك سويه

"خردورز بدون ساختار" ناميد .از سوي ديگر،
مفاهيم انتزاعي ،انتزاعي محض نيستند زيرا ريشه

ايي مانند شجاعت ،مرگ ،ذهن و  ...براي كودكان

غيرقابل درك نيستند؛ البته » به شرط اينكه بتوانند
مسيرهايي را از تجارب ملموس تر خود به سمت

اين تجارب پيدا كنند .اين بر عهده ما بزرگساﻻن

١٠٠

است كه زمينه برا ساخت اين مسيرها را فراهم

كنيم )ناجي و همكاران.(١٣٩٣،

اهداف برنامه آموزش فلسفه به كودكان
برنامه آموزش فلسفه براي كودكان در نظر

داشت -٣ .تقويت عزت نفس :برنامه آموزش

فلسفه به كودكان در حلقه هاي كندوكاو اجرا مي

شود .بدين شكل كه كودكان و البته مربي به شكل
حلقه وار در كﻼس مستقر مي شوند و همه مي

داردكه با ترغيب كودكان به طرح پرسش و

توانند در طرح پرسش ها و پاسخ دادن به

يك قلمرو تضمين شده براي حرفهاي ها نيست،

اظهار نظر بهرمند هستند ،موجب تقويت حس

واكاوي مفاهيم ،چگونه فكر كردن يا همان تفكر

فلسفي را به ايشان آموزش دهد » .فلسفه هرگز
برخالف ادبيات كه اينگونه بوده است و اگر قرار
باشد كه اينگونه شود از بين خواهد رفت«.

)مموريس ،كارين ،آيا كودكان مي توانند فلسفه

ورزي كنند؟( به طوركلي ميتوان اهداف برنامه
آموزش فلسفه به كودكان را در اين زمينه ها
دسته بندي كرد-١ :رشد و شكوفايي قوه عقل :از

آنجا كه عقل كانون روشنگري ،هدايت ،استدﻻل

سواﻻت مشاركت كنند .اين روش با ايجاد فضايي

كه درآن همه به يك اندازه از حق فكر كردن و

عزت نفس و خودباوري در كودكان مي شود-٤ .

تقويت مهارتهاي اجتماعي و ارتباط مؤثر :در
حلقه كندوكاو است كه كودكان مي آموزند كه به
عقايد مخالف گوش فرا دهند و درباره آنها
بينديشند و سپس با استدﻻل و تكيه بر تفكر

منطقي به پاسخ گويي و قبول يا رد آن عقايد

مبادرت ورزند .اين امر به خودي خود مهارت-

و منطق است؛ يكي از اهداف تعليم و تربيت ،به

هاي اجتماعي و روش هاي ارتباط مؤثر را در

منطق براي هر انتخاب و اتخاذ هر تصميمي مي-

شده است ،ميتوان گفت كه »سواد رسانه« عبارت

طور كلي ،تربيت عقل برشمرده شده است .زيرا

پرورش و تربيت عقل موجب پيروي از دليل و

شود .در برنامه آموزش فلسفه براي كودكان،
تﻼش بر اين است كه از طريق طرح موضوعات

مختلف  -در حد توانايي كودك  -و ايجاد

چالش ،ذهن او را وادار به عمل كنند؛ درست فكر

آنان تقويت مي نمايد -٥ .ارتقاي سطح سواد

رسانهاي :بنابر تعاريفي كه براي سواد رسانه ارائه
است از مهارت درك محتوا و داده هاي مختلف

رسانهاي و شناخت نحوه كار و سازماندهي
رسانهها ،براي دستيابي افراد به قدرتي كه در برابر

قدرت سترگ معناسازي رسانه اي انتخابهاي

كردن ،استدﻻل و تفكر منطقي به او آموخته شود.

معقول و اصيل خود را داشته باشند .چنان كه

معقول ،خاستگاه اخﻼق خواهد بود .در برنامه

حلقه كندوكاو مهارت هاي اجتماعي را نيز مي-

 -٢شناخت ارزشها و آموزش اخﻼق:
برخورداري از تفكر عميق و تﻼش براي انتخاب

اشاره شد در برنامه آموزش فلسفه براي كودكان،

حين تمرين يادگيري تفكر انتقاد ،كودكان در

آموزش فلسفه براي كودكان ،در حلقههاي

آموزند .يادگيري اين مهارت ها به گسترش

كودكان نوعي برانگيختگي و شوق براي درك و

آموزند كه در برابر تحميل داده ها رسانه اي

كندوكاو از طريق طرح سواﻻتي كه داوري و

قضاوت اخﻼقي را به دنبال خواهد داشت ،در

شناخت و عمل به بهترين گزينه ايجاد مي شود

كه با تكيه بر روش ها استدﻻلي دنبال شده ،درك

بهتر ايشان از ارزشهاي اخﻼقي را در پي خواهد

ساختارها ذهني كودكان در حوزه رسانه بسيار

كمك مي كند .در واقع كودكان در اين برنامه مي

مقاومت كنند و با تكيه بر فهم خود اجازه ندهند

كه ديگران به جاي آنها فكر كنند-٦ .پرورش قوه

خﻼقيت و ابتكار :در جريان گفتگو در حلقه

كندوكاو ،ادامه دادن واكاوي مفاهيم گوناگون نياز
به ابتكار فكر و خﻼقيت دارد .اين خﻼقيت و معنا
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 -٢شيخ فيني) (١٣٩٦در تحقيقي با عنوان

بررسي تحليلي عناصر برنامه درسي از ديدگاه

دادن به گفتگو حاصل تفكر نقادانه و مراقبتي

مكاتب فلسفي ايده آليسم ،رئاليسم ،پراگماتيسم و

دستيابي به جامعه كمال مطلوب» :يكي از نشانه-

موضوع مدار مبتني بر ذهن و خرد بود .در برنامه

خردمندانه كنند و زندگاني را به صورتي منطقي و

بيشتر اهميت ميدهد .در مكتب پراگماتيسم هم

است كه در برنامه آموزش فلسفه براي كودكان

با تمرين و تكرار آموخته ميشود-٧ .تﻼش براي

هاي جوامع توسعه يافته ،داشتن شهرونداني

خردمند است كه انتخاب هاي مناسب و

خردمندانه پيش برند« )ضرغامي ،سعيد ،نسبت
تعليم و تربيت با فلسفه براي كودكان( ناگفته

اگزيستانسياليسم بيان داشت كه در مكتب فلسفي
ايده آليسم توجه شاياني به برنامه درسيها در

درسي رئاليسم نيز موضوعات مدون يا ديسيپلين،

در اولويت قرار دارد به جهان خارج از ذهن

به ذهن و عقل و هم به جهان بيرون توجه مي

شود و ارتباط متقابل بين فراگير و محيط است كه

پيداست كه اگر شهروندان يك جامعه از پايين

در شكل گيري يادگيري نقش دارد .باﻻخره در

قرار ورز بگيرند كه بتواند با روشي دموكراتيك

است كه با انتخاب  ،مسئوليت يادگيري را برعهده

ترين سطوح تعليم و تربيت و دوران كودكي در
جريان آموزش از آن نوع تفكر و خردورزياي

مكتب اگزيستانسياليسم وجود شخص مورد توجه
ويژه قرار گرفت و اين شخصهاي آزاد ،خود

موجب به وجود آمدن معاني اصيل و آگاهانه اي

ميگيرد و درپي نهادينه كردن ارزش هاي انساني

تربيت كه همانا دسترسي به جوامع كمال مطلوب

طراحي الگوي برنامه درسي آموزش فلسفه براي

در ذهن افراد شود كه ايشان را در مسير رشد و

اعتﻼي عقﻼني قرار دهد ،هدف نهايي تعليم و
است به دست ميآيد.

پيشينه تحقيق
الف( تحقيقات انجام شده در داخل كشور

 -١جليليان و همكاران) (١٣٩٦در تحقيقي

است.

 -٣حسن زاده ) (١٣٩٤در تحقيق با عنوان

كودكان در دوره ابتدايي بر اساس فلسفه تعليم و

تربيت اسﻼمي بيان داشت كه از نتايج پژوهش مي

توان به استخراج هجده شاخص در مباني چهار

گانه انسانشناسي ،هستيشناسي ،معرفت شناسي،

با عنوان اثربخشي برنامة آموزش فلسفه به كودكان

ارزش شناسي از دل نقدهاي وارد بر برنامه فبك
بر اساس تعليم و تربيت اسﻼمي اشاره نمود .اين

بر افزايش توانايي حل مسأله و رشد قضاوت

اصلي هدف ،محتوا ،روش يادگيري ،ارزشيابي

بر پرورش توانايي حل مسأله و قضاوت اخﻼقي
در دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر ايﻼم بيان

داشت كه اجراي برنامه آموزش فلسفه به كودكان
اخﻼقي دانشآموزان تأثير مثبتي داشته است.
همچنين تأثير آموزش فلسفه به كودكان بر افزايش
حل مسأله و قضاوت اخﻼقي بر حسب جنسيت
معنادار نبود.

شاخصها ،مبنايي براي تدوين الگوي مطلوب
قرار گرفتهاند و الگوي مفهومي در چهار عنصر
برنامه درسي تدوين گرديد.

 -٤بدري گرگري و واحدي ) (١٣٩٤در

پژوهش خود با عنوان تاثير اجراي برنامه فلسفه

براي كودكان بر رشد هوش اخﻼقي دانش آموزان

دختر نتايج نشان داد كه اجراي برنامه فلسفه براي
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كودكان بر رشد هوش اخﻼقي دانش آموزان

آموزش فلسفه به كودكان برتفكر فلسفي و مولفه-

عنوان اثر بخشي آموزش فلسفه به شيوة حلقة

 -٨بهزادفر )  (١٣٩٤در تحقيقي با عنوان

دختر مي شود.

 -٥اكرمي ،قمراني و آقالر ) (١٣٩٤با

كندوكاو بر پرسشگري و نگرش به خﻼقيت در

دانش آموزان نابينا نتايج پژوهش نشان داد كه
اجراي برنامه آموزش فلسفه براي كودكان با

روش حلقة كندوكاو در بهبود پرسشگري و
نگرش به خﻼقيت دختران و پسران نابينا مؤثر

هاي آن در دانش آموزان پايه ششم تاثير معنادار

داشت.

بررسي و تبيين اثربخشي آموزش فلسفه براي
كودكان در تربيت معنوي كودكان ايراني بيان

داشت كه معنويت در ابتدا به صورت بالقوه و به

شكل كنجكاوي در وجود انسان فعال است و
كودك را به پرسش هاي متنوع وا مي دارد.

است .آموزش فلسفه به كودكان در تقويت
پرسشگري ،تفكر انتقادي و خﻼقيت در كودكان

درصورتي كه اين استعداد به شكل صحيح
پرورش يابد به اوج شكوفايي خود ميرسد ،با

اثربخشي آموزش فلسفه به كودكان در رشد تفكر

برنامه بيشترين نزديكي را از نظر اهداف ،محتوا و

نابينا نقش مهمي دارد.

 -٦خادم صادق و فريدوني )(١٣٩٤

فلسفي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه يك

توجه با اينكه ،هسته اصلي برنامه »آموزش فلسفه
براي كودكان« پرسشگري است؛ بنابراين اين
روش با پرورش معنويت دارد؛ زيرا هر دو برنامه

شيراز بود .نمونه اين پژوهش شامل  ٦٠دانش آموز

درصدد خلق كنجكاوي و چرايي مسائل در دانش

ميان دانش آموزان پايه ششم ابتدايي انتخاب

شود ،اگر اين باورها اصولي نباشد و نهادينه

دختر پايه ششم ابتدايي شهر شيراز بود كه به روش
نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي از

آموزان نسبت به سؤاﻻت بنيادين است .از آنجاكه
پايه هاي باور هر فرد از دوران كودكي دروني مي

شدند .روش تحقيق شبه آزمايشي با گروه كنترل و

نشوند صرفا موجب ميشوند كه ارزشهاي

فليپ كم بود كه از  ١٨سوال تشكيل شده بود.

تا مؤلفه همسوي معنويت و فلسفه براي كودكان

آزمايش و طرح پيش آزمون ،پس آزمون بود .ابزار
جمع آوري داده ها شامل ،پرسشنامه تفكر فلسفي
پايايي پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ  ٠/٧٣و

معنوي به صورت قالب هاي كليشه اي پذيرفته
شوند .از اين رو براي پرورش معنويت ﻻزم است
را در كودكان دروني كنيم و فرآيندهاي تعليم و

روايي آن نيز از ديدگاه متخصصان به تاييد رسيد.

تربيت را متناسب با پيوند ميان اين مؤلفه هاي

آموزش فلسفه به كودكان برتفكر فلسفي و مولفه-

تحقيقي با عنوان بررسـي اثربخشـي اجـراي

 -٧خادم صادق و فريدوني )  (١٣٩٤در

دختـر كـﻼس اول مقطع راهنمايي شهرستان

نتايج حاصل از اين پژوهش با استفاده از تحليل

كواريانس چند متغيره و تك متغيره نشان داد كه

هاي آن در دانش آموزان پايه ششم تاثير معنادار

داشت.

تحقيقي با عنوان اثربخشي آموزش فلسفه به
كودكان در رشد تفكر فلسفي دانش آموزان پايه

ششم ابتدايي ناحيه يك شيراز نشان داد كه:

مشترك مورد بازنگري قرار دهيم.

 -٩كﻼنتري و همكاران ) (١٣٩٢در

برنامـه آمـوزش فلســفه بــه كودكــان بــر
كــاهش تفكــرات غيرمنطقي دانشآمـوزان

بروجن بيان داشت كه برنامه فلسفه براي كودكان
به طور معناداري تفكرات غيرمنطقي را در گروه
آزمايش كاهش داده است .اين كاهش معنادار در

تمام خرده مقياس هاي پرسشنامه تفكرات غير
منطقي كودكان ونوجوانان به جز خرده مقياس
عدم تحمل در برابر ناكاميهاي كاري نيز مشاهده

شد.

 -١٠تجلي نيا و كريمي )  (١٣٩٢در

پژوهش خود با عنوان بررسي تأثير اجراي برنامه
فلسفه براي كودكان در كاهش و مهار خشم دانش

آموزان پسر پايه اول مقطع متوسطه شهر تهران
بيان داشت كه در مجموع ،اعتبار و اعتمادپذيري
برنامه فلسفه براي كودكان را در كاهش و مهار

خشم نوجوانان و چهار مؤلفه اصلي اش ،يعني
احساس نياز به بيان كﻼمي خشم ،احساس نياز

به بيان فيزيكي خشم ،خلق وخوي خشمگين،
برون ريزي و درون ريزي خشم تأييد كرد.
 -١١هاشم آبادي )(١٣٩٢در تحقيقي با

عنوان فلسفه براي كودكان نشان مي دهدكه :

برنامه اي آموزشي است ،كه هدفش پرورش

قدرت تفكر و استدﻻل در كودكان است و روش
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 -١٢كﻼنتري ،بنيجمالي و خسروي

) (١٣٩٢در تحقيقي با هدف بررسي اثربخشي
برنامه فلسفه براي كودكان در كاهش تفكرات
غيرمنطقي دانش آموزان دختر كﻼس اول

راهنمايي شهرستان بروجن نشان داد كه برنامه

فلسفه براي كودكان به طور معناداري تفكرات

غيرمنطقي را در گروه آزمايش كاهش داده است.

اين كاهش معنادار در تمام خرده مقياس هاي

پرسشنامه تفكرات غير منطقي كودكان ونوجوانان
به جز خرده مقياس عدم تحمل در برابر ناكامي
هاي كاري نيز مشاهده شد.

 -١٣الماسي حسيني ) ( ١٣٩١در تحقيقي با

عنوان بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش تفكر،
بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و عزت نفس در

دانش آموزان پايه پنجم دبستان هاي پسرانه و
دخترانه آموزش و پرورش شهرستان دورود نشان

داد كه :اجراي اين برنامه مي تواند بر ارتقاي
عزت نفس و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان

خود را بر اساس پژوهش گروهي )حلقة كندوكاو،

تاثير معناداري بگذارد.

خداجوست .اصطﻼح فلسفه در اين كاربرد ،نه به

فلسفي در داستانهاي متون كﻼسيك ادب فارسي

كودكان را تعريف و در ادامه اهداف و فوايد آن را

انجام داد .براي اين منظور نخست به بررسي

نشستن حوزوي( پايه گذاري ميكند و درصدد

تربيت انسانهايي متفكر ،آگاه ،هدفمند ،باشعور و
معناي عقايد و آراي فلسفي ،بلكه اشاره كننده به

جنبة ديگر فلسفه ،يعني مهارت فلسفه ورزي
است .او پيش از ورود به بحث ،فلسفه براي

بررسي كرده است و سپس به بيان ضرورت اجراي

 -١٤اكبري و همكاران ) (١٣٩١در تحقيقي

با عنوان فلسفه براي كودكان ) (p4cو مضامين

كه براي بررسي مضامين فلسفي داستانهاي متون

كﻼسيك ادب فارسي جهت استفاده در برنامة
فلسفه براي كودكان به روش پژوهش فلسفي
برنامة فلسفه براي كودكان از منظر ليپمن و

طرح پرداخته است .ازآنجاكه در قرآن كريم امر به

چگونگي توسعه و پيدايش رويكردهاي مختلف

روح كلي حاكم بر آموزش و پرورش اسﻼمي

از فلسفه تأكيد دارند .سپس با عنايت به ساحت-

تفكر شده و در اسﻼم تفكر عبادت به شمار مي

رود ،نهايتاً نتيجه گرفت كه اين برنامه با اهداف و

هماهنگ است و ميتواند جزئي از نظام آموزشي و

تربيتي اسﻼمي به شمار آيد.

پرداخته است ،آنگاه نشان داده كه هر كدام از

رويكردها به فلسفه براي كودكان به جنبة خاصي
هاي فلسفه ،مسائل اساسي فلسفه در سه قلمرو

هستي شناسي ،شناخت شناسي و ارزش شناسي
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مشخص و در هر قلمرو سؤاﻻت مهمي و براي

هر كدام از سؤاﻻت نمونه داستاني از متون

اسﻼمي ايران حاكي از برخي ناهمخواني ها در
زمينه هاي مختلف از جمله جوهر هستي مبدا و

كﻼسيك ادب فارسي ارائه شده است .نتايج

مقصدحيات نسبي بودن معرفت و جايگاه انسان

كﻼسيك ادب فارسي و بازنويسي آنها متناسب با

باعنوان بررسي تأثير روش اجتماع پژوهي در

تحقيقات آنها نشان داد كه :فراهم كردن محتواي

فلسفي متناسب با فرهنگ بومي برگرفته از متون

سن كودكان به عنوان رويكردي كل گرايانه كه در

آن به ابعادي چون فرآيند تفكر ،محتواي فلسفي،

غناي ادبي و ويژگي فرهنگ وابسته بودن تفكر

در جهان هستي است.

 -١٧مرعشي)(١٣٨٥در رساله دكتري خود

برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش

مهارتهاي استدﻻل دانش آموزان پسر پايه سوم
راهنمايي مدرسه نمونه دولتي اهوازدر دانشگاه

توجه داشته باشد ،امكانپذير است.
 -١٥رمضاني ) (١٣٨٩در تحقيقي با عنوان

شهيد چمران اهواز ،آموزش فلسفه را با استفاده از
كتابهاي داستاني به مدت يازده جلسه در دو

ايران بيان داشت كه در برنامـه درسـي فلسـفه

طرح بحث به شيوه اجتماع پژوهي ،مشاركت

بررسي برنامة درسي فلسفه براي كودكان در

راستاي توجه به ابعاد مختلف ذهنيت فلسفي در

بـراي كودكـان ،توجـه گستردهاي به ابعاد

مختلف ذهن فلسفي شده است .اما در ميزان
توجه اين برنامه بـه هريك از ابعاد ،تفاوتهايي

مشاهده مي شود ،به گونه اي كه برخـي از
عناصـر ذهـن فلسفي ،همچون زير سؤال بردن

مسائل بديهي ،ارزش سنجي افكار جدا از منبع
آنها و ارتباط دادن مسائل با هدفهاي درازمدت،
مورد توجه بيشتري قرارگرفته است.
 -١٦حكيم زاده ) (١٣٨٧در پژوهشي با

عنوان بررسي مباني فلسفي بر نامه آموزش جهاني

و مقايسه آن با مباني فلسفي نظام تعليم و تربيت
جمهوري اسﻼمي ايران بيان داشت كه از ديدگاه

برنامه آموزش جهاني هستي يك مجموعه به هم

پيوسته و در هم تنيده است كه همه اجزاي آن با

هم در تعامل هستند و بر هم اثر مي گذارند .

ماهيت و يا جوهر هستي همان ماده و انرژي

است معرفت هم از جهت توانمندي هاي انسان و

هم از جهت ارتباط معرفت با معرفت نسبي

است.مقايسه مباني فلسفي بر نامه آموزش جهاني

با مباني فلسفي نظام تعليم و تربيت جمهوري

گروه آزمايشي انجام داد .در اين جلسات دانش

آموزان گروه آزمايش در موضوعاتي با عنوان

داشتند .نتايج پژوهش نشان داد كه روش اجتماع

پژوهشي در پرورش مهارتهاي استدﻻل دانش

آموزان در گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه

تأثير مثبتي داشته است.

 -١٨هاشمي) (١٣٨٥در پاياننامه كارشناسي-

ارشد خود با عنوان بررسي جايگاه تفكر انتقادي

در محتواي كتاب هاي درسي پايه پنجم دوره
ابتدايي در دانشگاه شيراز ،به بررسي ميزان به-
كارگيري مؤلفه هاي تفكر انتقادي ليپمن نظير:

پرسيدن ،تحليل و ارزيابي ،استدﻻل ،ارزيابي

شواهد و اطﻼعات ،تفسير داده ها ،جمعي بودن،
قضاوت صحيح درباره مسائل ،منطقي بودن و

همچنين صراحت ،در دروس رياضي و علوم

پرداخته است .نتايج پژوهش او نشان ميدهد كه:
ميزان توجه به مؤلفه هاي نامبرده ،در كتاب علوم

بيش از رياضي است و مي توان تأثير مشكﻼت
حاصل از بي توجهي به مؤلفه هاي تفكر انتقادي
را عﻼوه بر محتواي كتاب ها در پارامترهاي

ديگري مانند روش تدريس نيز جستجو كرد.
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 -١٩قضاوي)(١٣٨٦در پاياننامه كارشناسي

كودكان تعيين و در نهايت بر اساس اين اهداف،

در دانشگاه تربيت معلم

نتايج به دست آمده از تحقيق آنها حاكي از آن

ارشد خود با عنوان نقد و بررسي برنامه آموزش

فلسفه به كودكان در پايه سوم بر اساس اصول

برنامه ريزي درسي

تهران نشان ميدهد كه :ليپمن در طراحي برنامه
خودش ،اصول برنامه درسي را رعايت كرده

است .همچنين در اين برنامه مجموعهاي از

مهارتهاي استدﻻل گنجانده شده است كه امكان
قرار دادن آن در قالب برنامه درسي مدارس وجود

دارد .

رئوس محتوا ،راهبردهاي ياددهي–يادگيري و

رويكردهاي آموزشي انتخاب و ارائه ميگردد.

است كه :اهداف پيشنهادي برنامه درسي آموزش
فلسفه به كودكان در پايه اول ابتدايي مطابق با

نيازهاي رشد شناختي دانش آموزان است.

 -٢٢حاجي نصرااﷲ)  (١٣٨٤در مقاله اي

با عنوان "چگونگي طرح مفاهيم انتزاعي در
ادبيات كودكان در ايران" كه در پژوهشنامه ادبيات

 -٢٠مختاري)(١٣٨٦در پايان نامه كارشناسي

كودك و نوجوان به چاپ رسيده است ،به معرفي

شناسي ،معرفتشناسي و ارزششناسي؛ و روش-

مصور براي طرح مفاهيم فلسفي براي كودكان

پرورش فكري كودك و نوجوان ،مورد تحليل و

 -٢٣قائدي) (١٣٨٢در مقالهاي با عنوان

ارشد خود با عنوان تبيين و تحليل محتواي ادبيات

داستاني كودكان در دانشگاه تهران ،به جستجوي
مفاهيم فلسفي با توجه به سه حوزه هستي
هاي آموزش در داستانهاي برگزيده پرداخته
است .در اين پژوهش  ٤١داستان برگزيده كانون

بررسي قرار گرفته است .نتايج پژوهش او نشان

ميدهد كه :داستان هاي برگزيده،

٤٩درصد

مفاهيم به حوزه هستي شناسي ٣٩ ،درصد به

حوزه ارزش شناسي و ١٢درصد به حوزه معرفت

شناسي اختصاص داشته است .در ارتباط با

انتزاع در گونه هاي مختلف ادبي ،به ويژه در

ادبيات كودكان مي پردازد .مانند معرفي آثار لئو
لئوني نويسنده و تصويرگري كه از كتاب هاي
استفاده ميكند و با بهره گيري از سبك واقع گرا،
به طرح مفاهيم انتزاعي براي ايشان مي پردازد.

»بررسي مباني نظري برنامه فلسفه براي كودكان«
مباني نظري برنامه فلسفه براي كودكان را به طور

جامع مورد بررسي قرار داده است .از مهم ترين

ويژگي هاي اين پژوهش ،مشخص نمودن معناي

فلسفه در برنامه فلسفه براي كودكان ،پاسخگويي

روشهاي ارائه محتوا و آموزش مفاهيم به وسيله
نويسندگان ،در ٧٢درصد ،نويسندگان خود راوي

به منتقدان برنامه فلسفه براي كودكان ،به ويژه
فﻼسفه تحليلي و طرفداران پياژه و مشخص

هاي داستاني روايت شده اند.

پژوهش قائدي نقش بسزايي در معرفي و ترويج

داستانهاي كودكان بودهاند و در ٢٨درصد از

داستانها به صورت گفت وگو ميان شخصيت
 -٢١جاغرق ،قائدي و اميري) (١٣٨٤در

نمودن اجزاء برنامه فلسفه براي كودكان است .با

توجه به نو بودن موضوع در داخل كشور ،

اين برنامه در داخل كشور داشته است.

تحقيق با عنوان طراحي برنامه درسي آموزش

 -٢٤خسرونژاد)  ( ١٣٨١در مقاله اي با

ابتدايي ،اهداف برنامه درسي آموزش فلسفه به

به طرح مهم ترين ويژگي فلسفه ادبيات كودكان

فلسفه به كودكان ايراني در پايه اول ابتدايي نشان

داد كه :با توجه به نياز دانش آموزان پايه اول

عنوان » ويژگي ها و مسائل ادبيات كودك« ضمن
پرداختن به ويژگي ها و موقعيت ادبيات كودكان،
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پرداخته است .مسائل و بنيادهايي كه به اعتقاد

نويسنده ،فلسفه ادبيات كودك ناگزير از پرداختن
به آن است ،عبارتند از-١ :فلسفه ادبيات كودك

توانايي استدﻻل كودكان حمايت خبر مي دهند.

بسياري از تحقيقات ،در آغاز اين برنامه براي
اثبات ارزش اين برنامه و اثر بالقوه آن بر توانايي

بومي است -٢ .فلسفه ادبيات كودك در مرحله

استدﻻل كودكان بوده است از جمله:

هم توصيفي و هم تجويزي است .به اعتقاد

شكل گيري كودك ايده آل فيلسوف نشان داد كه:

خاصي از پديداري خويش ،فلسفه خاص در

ادبيات كودك نيز هست-٣ .فلسفه ادبيات كودك

نويسنده همين ويژگي ها است كه فلسفه ادبيات
كودك را به حوزه فلسفه آموزش نزديك مي كند.

 -١موريس (٢٠١٦) ١در پژوهش خود با

عنوان برنامه درسي فلسفه براي كودكان بر روي
آموزش فلسفه براي كودكان مي تواند در شكل

گيري تفكر در كودكان موثر باشد .همچنين اين

 -٢٥جهاني)  ( ١٣٨٠در رساله دكتري
خود در دانشگاه تهران با عنوان » نقد و بررسي

برنامه آموزشي در كمك به مربيان كودكان در
آموزش هاي خود مي تواند بسيار موثر باشد.

ليپمن يعني توجه به زمينه گرايي ،تأكيد بر نسبيت

فلسفه براي كودكان مي تواند در جهت رشد و

بر مﻼك به عنوان عامل اصلي توجه دهنده تفكر

هنري ،پرورش شهروندي و رشد ميان فردي و

مباني فلسفي و بنيادين الگوي آموزش تفكر

انتقادي ليپمن« پنج اصل اساسي و محوري الگوي

گرايي ،توجه به داوري به عنوان هدف تعليم و
تربيت ،استفاده از روش فرضيههاي-قياسي و تأكيد
انتقادي را مورد بررسي قرار داده است .نتايج اين

پژوهش نشان داد كه كاربرد رويكرد نسبيت گرايي

و مردود دانستن ديدگاه عينيت گرايي ،الگوي

ليپمن را با محدوديت هاي جدي مواجه كرده
است) .سجاديان جاغرق و همكاران.(١٣٩٤ ،

 -٢٦خدايار محبي)  ( ١٣٧٧كارشناس

ادبيات كودك و نوجوان در كانون پرورش فكري

كودك و نوجوان در كه » ادبيات فلسفي براي
كودكان « مقاله اي با عنوان اولين ترجمه آثار

ليپمن در ايران به حساب مي آيد ،ضمن پذيرش

ديدگاه ليپمن ،به معرفي ديدگاه وي ميپرداز و با

نوشتن خﻼصه هايي از داستان هاي روبم آكوز ،او
را به عنوان نويسنده اي كه در داستان هاي به طرح

مفاهيم انتزاعي پراخته ،معرفي ميكند.

پيشينه پژوهش در خارج از كشور
بيشتر تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير،
از تأثيرات مثبت برنامه فلسفه براي كودكان ،بر

 -٢ورلي (٢٠١٦) ٢در پژوهشي با عنوان

فلسفه و كودكان نشان دادند كه :برنامه آموزش

بهبود توانايي استدﻻل ،پرورش خﻼقيت ،پرورش

تفكر انتقادي ،پرورش درك اخﻼقي و ارزشهاي
فردي ،پرورش توانايي مفهوم يابي در تجربه موثر

است.

 -٣دي ماسي و سانتي  (٢٠١٦).در پژوهش
٣

خود با عنوان يادگيري تفكر آزادمنشانه
)دموكراتيك( با استفاده از آموزش فلسفه براي
كودكان نتايج نشان داد كه با استفاده از آموزش

فلسفه براي كودكان دانش آموزان قادر به
انديشيدن به سبك تفكر آزاد منشانه در فرآيند

تصميم گيري هستند و همچنين از طريق آموزش
براي فلسفه به آنان مي توانند تفكر پيچيده در
خود را بهبود بخشند.

 -٤كم (٢٠١٤)٤در مقالهاي با عنوان »فلسفه

براي كودكان ،آموزش ارزشها و اجتماعي

پژوهشي« به بررسي اين سوال ميپردازد كه
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چگونه آموزش و پرورش در زمينه پرورش

اخﻼقي دانش آموزان موفق خواهد بود؟ كم معتقد
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تصحيح كنند و نظرات جديد خود را به راحتي
مطرح كنند.

است كه امروزه در جوامع ،ما مسئوليتهاي

 -٧بليزبي (٢٠٠٩)٣در پژوهشي نيمه

مطرح نيست .وي در پژوهش خود استدﻻل ميكند

پرداخت .محقق بعد از بازسازي كليشه هاي

ارزشي به حوزه شخصي واگذارشده و بحث

درباره آنها به عنوان موضوعي اجتماعي ديگر

كه چگونه ما بايد تأكيد بيشتري برهمكاري و كند

آزمايشي به بررسي اثربخشي برنامه فلسفه براي
كودكان به عنوان راه حلي براي مشكﻼت جنسيتي

جنسيتي در نظام هاي آموزشي سنتي و از طريق

و كاو جمعي به جاي ايجاد رقابت بين دانش

برنامه آموزش فلسفه به كودكان به چالش با

استفاده از برنامه آموزش فلسفه به كودكان از

و كاهش ارزش هنر زنانه و علوم انساني پرداخت

آموزان براي پرورش مهارتهاي اخﻼقي بايد

داشته باشيم .نتايج پژوهش ،بيانگر آن است كه

توانايي ﻻزم براي رشد ارزشهاي اخﻼقي و نيز

كليشه هاي جنسيتي موجود در مدرسه به عنوان
علت عملكرد ضعيف دختران در رياضي و علوم

و نتايج مثبتي در اين زمينه به دست آورد .از نتايج

پرورش مهارتهاي زندگي شهروندي برخوردار
است.

ديگر پژوهش حاضر نقش مثبت  p4cبراي
پاسخگويي به نگراني ها درباره عملكرد آموزشي

 -٥ﻻكي (٢٠١٢)١پژوهشي پيرامون تأثير

پسران و همين طور مشكﻼت رفتاري آنها است .

حاضر به روش نيمه آزمايشي انجام گرفته است.

به تأثير مباحث فلسفي به روش اجتماع پژوهشي

برنامه آموزش فلسفه براي كودكان بر مهارت هاي

تفكر انتقادي در منطقه هاوايي انجام داد .پژوهش

نتايج تحقيق او نشان داد كه اجراي اين برنامه و

 -٨رزنيتسكايا ) (٢٠٠٨در پژوهشي با عنوان

بحثهاي فلسفي در كﻼس درس مدارس ابتدايي

بر پرورش مهارتهاي استدﻻلي و نگرشهاي

شركت دانش آموزان در جلسات كند و كاو

اخﻼقي پي برده است .وي همچنين نشان داد

رسانهاي را تقويت ميكند.

تأثير بسزايي در افزايش مهارتهاي استدﻻلي و

فلسفي مهارتهاي تفكر انتقادي و استدﻻل آنها در

برابر موضوعات مختلف از جمله پيامهاي

 -٦كاگﻼ (٢٠١١)٢برنامه فلسفه و پژوهش
بر روي كودكان تركيه را بررسي كرد و به اين

نتيجه رسيد كه اجراي برنامه فلسفه به كودكان
كمك ميكند كه به طريق ديگري فكر كنند و
افرادي با تفكر سالم باشند ،به نظرات ديگران
احترام بگذارند ،بتوانند حقوق خود را مطالبه

كنند .ارزشهاي اخﻼقي را رعايت كنند،

اشتباهات خود را در زندگي روزمره ي خود را
Lukey
Cagla

1
2

كنشهاي مكالمهاي و مباحث فلسفي بر روي

گروه شركت كننده در كﻼس كاوشگري فلسفي
قضاوت هاي اخﻼقي آنها داشته است.
 -٩كنگ ،بينت و ابراهيم ) (٢٠٠٧در تحقيق

خود در كشور سنگاپور نشان داد كه دانش آموزان

شركت كننده در برنامه درسي فلسفه براي
كودكان ،عملكرد بهتري در مهارت هاي مربوط

به تفكر انتقادي و خﻼق از خود نشان داده اند.

آنها همچنين توانايي بيان افكار و احترام به عقايد

ديگران را نيز كسب كرده اند

Bleazby

3

١٠٨

 -١٠سانجا و ويتبريد (٢٠٠٥) ١در

 -١٢فيشر) (٢٠٠١در مقاله اي با عنوان

اخﻼقي و اجتماعي در دانش آموزان بيانگر

هاي گوناگون برنامه آموزش فلسفه به كودكان،

بررسي خود با عنوان :تأثير برنامه درسي فلسفه

براي كودكان در رشد مهارتهاي استدﻻل

عملكرد بهتر دانش آموزان در مهارتهاي
اجتماعي ،شناختي و اخﻼقي بود .همچنين دانش

آموزان شركت كننده در اين برنامه توانايي كاربرد
آموخته ها و مهارتهاي ياد شده را در زندگي
روزانه خود دارند.

 -١١ژوزفين راسل)(٢٠٠٥در مقاله اي
با عنوان آگاهي اخﻼقي در يك جامعه تحقيقي به

بيان يافته هاي پژوهش حاصل از اجراي برنامه

آموزش فلسفه در دبستان ،تقويت مهارتهاي
فكري و فرهنگ آموزش ،ضمن پرداختن به جنبه

به نكات تأثيرگذار اين برنامه در بهبود مهارت

تفكر از نظر معلمان اشاره ميكند .فيشر
خاطرنشان مي كند كه طبق پژوهش هاي انجام

شده برنامه هايي كه مهارت تفكر را بهبود مي
بخشند ،تأثير مثبتي بر دستاوردهاي عملي دارند

 -١٣مونتس و ماريا ) (٢٠٠١با اجراي
برنامه درسي فلسفه براي كودكان در دو مدرسه

ابتدايي شهر مكزيكو با استفاده از آزمون استدﻻل

فلسفه براي كودكان در كﻼس مي پردازد .اين

نيوجرسي ،نشان دادند كه دانش آموزان شركت

گفتگو ،عواملي كه قضاوت و تعميم هاي آنها را

دانشآموزاني كه در اين برنامه شركت نكرده

پژوهش با هدف بررسي فهم كودكان ،احساسات

و افكار آنها ،تعامل آنها با يكديگر در فرايند

شكل ميدهد ،انجام گرفته است .يافته هاي

كننده در برنامه در زمينه مهارتهاي استدﻻل
كردن و تفكر انتقادي عملكرد باﻻتري نسبت به

بودند ،داشتند.

پژوهش او نشان داد كه فرآيند اجتماع پژوهشي،

 -١٤واندنبرگ)(١٩٩٩در مقالههاي با

دست مي آورند ،به كودكان كمك ميكند با
بيانات پيچيده اخﻼقي سروكار داشته باشند و

بررسي كتابي با همين عنوان كه توسط ريد،
جانسون و توني نوشته شده است ،مي پردازد و

توان قضاوت اخﻼقي كودكان را باﻻ مي برد.

مهارتهايي كه در جريان اجتماع پژوهشي به
درباره آنچه كه در يك معماي اخﻼقي صحيح به

عنوان دوستي و آموزشهاي اخﻼقي :دو اصل

بنيادين آموزش فلسفه براي كودكان به نقد و

در ضمن آن ديدگاه خود را درباره برنامه فلسفه

نظر ميرسد به گفتگو بپردازند .همچنين ،نتايج

براي كودكان شرح مي دهد .واندنبرگ معتقد

تشكيل ميدهد و گفتگو نقش مهمي در كمك به

مطرح شوند .كودكان و نوجوانان بايد براي دست

اين پژوهش نشان داد كه موضوعات نيكي و

احترام به ديگران ،محور گفتگوي كودكان را
پرورش تفكر ،ادراك ،فهم ،تحمل و احترام به

ديگران ايفا ميكند .گفتگو رابطه شاگردان را بهبود
مي بخشد ودر خﻼل آن ،كودكان مي آموزند كه
چگونه نظرات ديگران احترام بگذارند و

اختﻼفات فردي را بپذيرند.

Sanjana & Whitebread
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است كه :سؤاﻻت فلسفي ممكن است در هر

عملي ،حتي زيست شناسي ،روانشناسي و فيزيك

يافتن به پاسخ اين سؤاﻻت منابع و يافته هاي
علمي آنها را بررسي كنند ،نه اينكه به مطالعه علم
فلسفه بپردازند .فلسفه به معناي علم و معرفت

است و تنها بهترين دانشجويان شايستگي اخذ

درجه دكتراي اين رشته را دارند.

 -١٥ميشل)(١٩٩٤در مؤسسه توسعه

تفكر فلسفي براي كودكان )(IAPCپس از ارزيابي

تأثير برنامه فلسفه براي كودكان در ميان ٩٥دانش

آموز گروه آزمايش از پايه هاي سوم و ششم در

چهار گروه ،و ١٢٣دانش آموز گروه كنترل در پنج
گروه ،به اين نتيجه دست يافت كه :برنامه فلسفه

براي كودكان در گروه اول و يك چهارم گروه

دوم تأثير مثبتي بر اعتماد به نفس و تقويت

مهارتهاي استدﻻل دانش آموزان داشته است .اما

تأثيري بر اعتماد به نفس يك سوم ديگر نداشته و
تحليل دادههاي تحقيق:
رديف

عنصر

١

هدف

٢

محتوا

٣

روش

١٠٩

تنها مهارتهاي استدﻻل آنها را بهبود بخشيده
است.

روش شناسي
پژوهش حاضر از نوع توصيفي – كتابخانه
ايي است كه به بررسي اسناد و متون علمي

پرداخته شده و از مطالعه اين اسناد مولفه ها و

عناصر برنامه درسي فلسفه براي كودكان تدوين
گرديده است.

جدول شماره  -١مضامين برگرفته شده از مصاحبه و بررسي اسناد
مضامين

ايجاد خودباوري و باﻻ بردن اعتماد به نفس در كودك -عﻼقمندي به درس و معلم-

اعتقاد به مفيد بودن دروس و ايجاد انگيزه براي يادگيري  -بروز استعدادهاي پنهان و

شكوفايي آن  -درك و يادگيري بهتر معلومات -قدرت مقابله با مشكﻼت  -قدرت
نقادي و پرورش خﻼقيت -كشف كمبودهاي معنوي كودك  -بروز پرسشهاي پنهان

كودك-عادت به تفكر فردي و گروهي  -تقويت روحيه همكاري  -ايجاد رقابت سالم و

دوستانه-استفاده از عقايد ديگران -ايجاد مسئوليتپذيري -داشتن انعطافپذيري در
زندگي آينده-مقابله با شست وشوي مغزي و تبليغات سوء -ارتقاي سطح قضاوت در

كودك از طريق استفاده از مﻼك ها و معيارها -بهوجود آمدن خود تصحيح گري در
كودكان-باﻻ بردن سطح توجه كودك به عقايد و آراي افراد در جامعه-كنجكاوي نسبت

به شناخت پديده ها-مهارت در فكركردن و بيان مقصود-همكاري با ديگران-مهارت در
فكركردن و بيان مقصود-قناعت به حق خود و رعايت حقوق ديگران پايبندي به انجام

مسئوليتهايي كه به او واگذار شده است-رعايت مقررات اجتماعي-آشنايي با نحوه

٤

ارزشيابي

يادگيري خود-آشنايي با نحوه تفكر خودشناسي-توانايي تعقل-پرورش خﻼقيت-
رشدفردي و بين فردي-پرورش درك اخﻼقي-توانايي مفهوم يابي در تجربه

گوش دادن-صحبت كردن-تفكر-افكار-نظرات –تصوركردن-قوه تخيل-پرسش ها-

پاسخ ها،دليل-قانون ،قوانين –موافقت-مخالفت –مثالف-تعميم-راه حل -درست –

نادرست-انصاف-بي انصاف-راستي –دروغ-واقعي-غيرواقعي –شبيه-متفاوت-استدﻻل

قياسي-استدﻻل درباره زبان-طبقه بندي-تمثيل-رابطه كل و جز-رابطه وسيله و هدف-به
دنبال معاني

بحث گروهي -بديعه پردازي-تفحص گروهي-پرسش و پاسخ -مداخله راوي-بيان

فكر-بارش مغزي-گفتگوي سقراطي -كاوشكري علمي-روشهاي فعال

درون داد -برون داد-فرآيند-بازخوردها و پيامدها-محصول محور-فرآيند محور

١١٠

رديف

عنصر

جدول شماره  - ٢دسته بندي مضامين پايه و سازمان دهنده

مضامين سازماندهنده

مضامين پايه



پرسشگري



رشــــــدفردي و

مقابله با مشكﻼت -قدرت نقادي و پرورش خﻼقيت-كشف كمبودهاي معنوي

شكوفايي استعداد

مسئوليتپذيري -داشتن انعطافپذيري در زندگي آينده-مقابله با شست و




نقادي

مسئوليت پذيري

١

هدف

اجتماعي

٢

محتوا



طبقه بندي



رابطــه وســيله و

٣

روش

٤

ارزشيابي




رشد تفكر

ايجاد خودباوري و باﻻ بردن اعتماد به نفس در كودك-عﻼقمندي به درس و
معلم-اعتقاد به مفيد بودن دروس و ايجاد انگيزه براي يادگيري -بروز
استعدادهاي پنهان و شكوفايي آن -درك و يادگيري بهتر معلومات-قدرت

كودك-بروز پرسشهاي پنهان كودك-عادت به تفكر فردي و گروهي -تقويت

روحيه همكاري -ايجاد رقابت سالم و دوستانه-استفاده از عقايد ديگران -ايجاد

شوي مغزي و تبليغات سوء-ارتقاي سطح قضاوت در كودك از طريق استفاده

از مﻼكها و معيارها-بهوجود آمدن خود تصحيح گري در كودكان-باﻻ بردن
سطح توجه كودك به عقايد و آراي افراد در جامعه-كنجكاوي نسبت به

شناخت پديده ها-مهارت در فكركردن و بيان مقصود-همكاري با ديگران-

مهارت در فكركردن و بيان مقصود-قناعت به حق خود و رعايت حقوق-
ديگران پايبندي به انجام مسئوليتهايي كه به او واگذار شده است-رعايت
مقررات اجتماعي-آشنايي با نحوه يادگيري خود-آشنايي با نحوه تفكر



هدف















تمثيل

رابطه كل و جز

به دنبال معاني
بحث گروهي

بديعه پردازي

تفحص گروهي

پرسش و پاسخ

مداخله راوي

خودشناسي-توانايي تعقل-پرورش خﻼقيت-رشدفردي و بين فردي-پرورش

درك اخﻼقي-توانايي مفهوم يابي در تجربه

گوش دادن-صحبت كردن-تفكر -افكار-نظرات–تصوركردن-قوه تخيل-

پرسش ها-پاسخ ها،دليل-قانون ،قوانين –موافقت-مخالفت-مثالف-تعميم-راه
حل-درست–نادرست-انصاف-بي انصاف-راستي-دروغ-واقعي-غيرواقعي –

شبيه-متفاوت-استدﻻل قياسي-استدﻻل درباره زبان-طبقه بندي-تمثيل-رابطه
كل و جز-رابطه وسيله و هدف-به دنبال معاني

بحث گروهي -بديعه پردازي-تفحص گروهي-پرسش و پاسخ -مداخله

راوي-بيان فكر-بارش مغزي-گفتگوي سقراطي -كاوشكري علمي-روشهاي
فعال

بيان فكر

بارش مغزي

كاوشكري علمي

درون داد
فرايند

برون داد
بازخورد

درون داد -برون داد-فرايند-بازخوردها و پيامدها-محصول محور-فرايند محور

١١١

هدف



پرسشگري



رشد فردي و اجتماعي






نقادي

مسئوليت پذيري

رشد تفكر

شكوفايي استعداد

جدول شماره  -٣عناصر برنامه درسي فلسفه براي كودكان
محتوا

عناصر



طبقه بندي



رابطه وسيله و هدف





تمثيل

رابطه كل و جز
به دنبال معاني

نتيجه گيري
با توجه به يافتههاي پژوهش و ادغام و
خﻼصهسازي مضامين پايه بهدست آمده از
مصاحبه با مشاركتكنندگاني بالقوه پژوهش،
مضامين پايه استخراج شده درچارچوب عناصر
چهار گانه برنامه درسي كﻼن به عنوان مضامين
سازمان دهنده سطح اول ،قرار گرفتند .اين عناصر
شامل هدف ،محتوا ،روش و ارزشيابي است.
جستجوي تمامي مضامين سازمان دهنده سطح
اول )عناصر برنامه درسي( ،نشان داد كه همه اين
مضامين سازمان دهنده ،هر كدام داراي تعدادي
مضامين پايه است كه بايد در دست يابي به
مضمون گزينشي برنامه درسي آموزش فلسفه
براي كودكان ،مورد توجه قرار بگيرند .ساختار هر
عنصر برنامه درسي مبتني بر آموزش فلسفه براي
كودكان ،بيانگر الزامات و تمهيدات ﻻزم آن براي
مبدل شدن به عنصر برنامه درسي مبتني بر
آموزش فلسفه است .همچنين تمركز هر عنصر
برنامه درسي مبتني بر آموزش فلسفه براي
كودكان ،بيانگر نتايج مطلوبي است كه هر يك از
عناصر برنامه درسي مبتني بر آموزش فلسفه براي
فراگيران خواهند داشت
از ديدگاه متخصصان علوم تربيتي ،ازجمله
اهدافي كه بايد در تدوين برنامه درسي آموزش
فلسفه براي كودكان مورد توجه قرار بگيرد

روش



بحث گروهي



پرسش و پاسخ








بديعه پردازي

تفحص گروهي
مداخله راوي
بيان فكر

ارزشيابي



درون داد



بازخورد




فرايند

برون داد

بارش مغزي

كاوشكري علمي

پرسشگري و تفكر نقاد است .توانايي پرسشگري
با تمرين در حلقه كندوكاو ميسر ميگردد .بايد
كﻼسِ كاوشگري اي بيافرينيم كه در آن به پرسش
هاي دانش آموزان ارزش داده شود و مدرسه به
صورت آزمايشگاهي براي تمرين مهارت
پرسشگري و فراگيري تفكر انتقادي كودكان باشد
تا كودكان با درگيري در تجربيات واقعي كﻼس،
مهارتهاي ﻻزم را براي ايفاي نقش در جامعه
كسب كنند .تحقق اين اهداف با به كارگرفتن
گفتوگو و ايجاد حلقه كندوكاو ي ميسر مي
شود كه كودكان با مشاركت با يكديگر به طرح
پرسش و انتقاد از نظرهاي خود و ديگران
بپردازند .پرسش ذهن را با خود درگير مي كند و
كودكان را به تفكر تشويق مي كند و البته پرسش
هايي كه معلمان و كتابهاي درسي در الگوي
سنتي آموزش و پرورش به كارمي برند ،مانع
فعاليت ذهني دانش آموزان مي شود و دانش
آموزان را از زحمت فكر كردن نجات مي دهد .از
ديدگاه فيشر ،پرسش خوب ،تفكر را به چالش مي
كشد و خود تﻼشي براي فهميدن است .اينگونه
پرسش ها دشوار هستند ،زيرا معموﻻً از چيزي
قطعي سرچشمه نمي گيرند و خواستار پاسخ بي-
پايان و انديشمندانه هستند .آنها زايا هستند ،زيرا
چيز جديدي توليد مي كنند ،بهترين پرسشها هر
دو عنصر چالش و عﻼقه را ايجاد ميكنند .بدين
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ترتيب در حلقة كندوكاو ،پرسش محرك
برانگيزانندة حس كنجكاوي دانش آموز مي شود.
او در جمع سؤاﻻت خود را مطرح ميكند و
صورت بندي سؤاﻻت را فرا ميگيرد و با كمك
معلم سطح سؤاﻻت از پايينترين سطوح شناختي
به باﻻترين سطوح ارتقا مييابد .بنابراين ،ارائه
برنامة آموزش فلسفه براي كودكان ،الگويي جديد
را در آموزش و پرورش به وجود ميآورد و
كودكان در حلقة كندوكاو توانايي رشد
پرسشگري و مهارت طرح سؤال را كسب مي-
كنند .در زمينه هدف مسئوليت پذيري در آموزش
فلسفه براي كودكان بايد بيان داشت كه احساس
مسئوليت يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان-
هاست كه عبارت از قابليت پذيرش ،پاسخگويي
و به عهده گرفتن كاري است كه از كسي
درخواست ميشود و فرد حق دارد آن را بپذيرد يا
نپذيرد.
مسئوليت پذيري تعهد و الزام دروني فرد
براي انجام دادن مطلوب فعاليتهايي است كه به
عهدة وي گذاشته ميشود .انسانهايي كه پيوسته
از خود ميپرسند دنيا چه معنايي دارد ،بايد متوجه
باشند كه اين زندگي است كه از انسان ميپرسد
چه معنايي به هستي خود ميدهد .انسانها صرفاً
با مسئول بودن مي توانند به زندگي پاسخ دهند.
يكي از ويژگيهاي فردي انسان مسئوليت پذير
بودن اوست .واژة مسئوليتپذيري در عرف به
معناي توانايي پاسخ دادن مؤثر و تصميمگيريهاي
مناسب در شرايط و موقعيت هاي گوناگون است.
منظور از تصميم گيريهاي مناسب آن است كه
فرد در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و
انتظارهايي كه معموﻻً از او ميرود ،دست به
انتخابي بزند كه سبب ايجاد روابط انساني مثبت،
افزايش ايمني ،موفقيت و آسايش خاطر وي شود.
پاسخ مؤثر پاسخي است كه فرد را قادر ميسازد
تا به هدفهايي كه سبب تقويت عزت نفس مي-
شوند ،دست يابد .احساس مسئوليت در درون

فرد ريشه دارد و ارزشهايي كه فرد در خانه و
اجتماع كسب ميكند ،آن را رشد و جهت مي-
دهد .مسئوليتپذيري عبارت است از احساس
ارزشمندي در روح هر انسان كه او را ترغيب به
فعاليتهاي انساني و اجتماعي مي كند و نتيجة
هر يك از اين فعاليتها ،برداشتن باري از دوش
خانواده يا جامعه است .يك انسان مسئول ،با تمام
وجود آماده است تا وظايف خويش را تشخيص
و آنها را انجام دهد .كشف مفهوم مسئوليتپذيري
موجب ميشود كه فرد نيازهاي خود و ديگران را
در نظر بگيرد و براي ديگران دريچهاي باز كند.
وي در مرحله ارزش قائل شدن براي فداكاري و
مسئوليتپذيري يعني پشتيباني از افراد وابسته و
آسيبپذير است كه به تسليمپذيري در مقابل
انتظارهاي ديگران تمايل دارد و افراد ديگر از
محبت هاي او ،بيش از خودش بهره مند ميشوند.
كسب آگاهي از عدم تعادل ميان خود و ديگران
موجب برقراري عدالتي نو ميشود ،عدالتي كه
تنش ميان خودمداري و مسئوليتپذيري را از بين
ميبرد.
از جمله اهداف ديگري كه بايد در آموزش
فلسفه براي كودكان در نظر گرفت ،رشد تفكر
است فلسفه براي كودكان اقدامي آموزشي است
كه به بهبود تفكر خﻼق در كودكان ميپردازد و از
فلسفه ،به عنوان شيوهايي براي پرورش تفكر
اخﻼقي ،تفكر انتقادي ،و تفكر خﻼق بهره ميبرد.
ليپمن و همكارانش معتقدند كه مقصود از آموزش
فلسفه به كودكان آموختن روش تفكر فلسفي از
طريق گفت و گوهاي فلسفي است كه اغلب به
روش سقراطي است .بنابراين ،در نظر گرفتن
فلسفه در معنايي كه حاميان آموزش فلسفه به
كودكان آن را دنبال ميكنند نمونهاي از رويكرد
پژوهشي به تعليم وتربيت است .از زمان سقراط،
خردجويي به معناي گفت و گو و تبادل افكار
دانسته شده است .فلسفه با شگفتي و جست و
جو براي يافتن اساسي ترين پرسشها درباره

زندگي انسان ،از طريق گفت و گو ،شروع مي-
شود .كودكان هم مي توانند در گفت و گو
دربارهي پرسش هاي عميق و معماگونه شركت
كنند و به رشد تفكر مي انجامد  .تفكر ،انسان را
به نوعي آزادي و آزادگي و انصاف و دوري از
تعصب ميكشاند و به او استدﻻل در انديشه
ميدهد تا بتواند بايستههاي زندگي و اطراف خود
را با ابزار تفكر و استدﻻل درك كند نه از روي
عادت ،تقليد ،تعصب يا غريزههاي اوليه حيواني و
غيره .اما بهتر است كه اساس كار منطقي
انديشيدن از زمان كودكي و دوران آموزش اوليه
باشد نه در بزرگسالي كه نهادهاي دروني انسان
شكل گرفته و عادات و ملكات بر انسان حكومت
ميكند.از اهداف ديگر قابل بحث رشد فردي و
اجتماعي است .انسان از آغاز پيدايش خود و تا
جايي كه تاريخ مدون او نشان مي دهد ،زندگي را
به صورت دسته جمعي و گروهي شروع كرده و
ادامه داده است .انسانها به دﻻيل متعدد ي همچون
ارضاي نيازهاي فردي ،اجتماعي ،معنوي ،و غيره،
به صورت اجتماعي زندگي مي كنند .به طور
كلي ،انسان ،اجتماعي خلق شده است و بدون
زندگي اجتماعي ،قادر به ادامه حيات نيست.
ﻻزمه زندگي اجتماعي ،اجتماعي شدن است
مهارت هاي اجتماعي براي داشتن ارتباط مثبت
با ديگران و پذيرش بهوسيله آنان ضروري است.
مهارتهاي اجتماعي را رفتارهايي ميداند كه
احتمال دريافت تقويت را به حداكثر ميرساند .از
ديدگاه او ،مهارتهاي اجتماعي رفتارهايي است
كه در موقعيتهاي معين ،پيامدهاي اجتماعي مهم
را پيش بيني ميكند .مهارت هاي اجتماعي ،اساس
يادگيري به دست ميآيد و شامل توانايي شروع
ارتباط مناسب و موثر با ديگران و نيز ارائه پاسخ-
هاي مفيد و شايسته است .آنان معتقدند كه اين
مهارتها ،ماهيتي تعاملي دارند ،كه شامل پاسخ-
هاي موثر و مناسب هستند و انجام دادن آنها
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تحت ويژگيها و محيطي است كه مهارت مورد
نظر در آن بروز ميكند .اين مهارت اجتماعي،
رفتارهاي آموختني هستند كه بر روابط ميان افراد
مهارتها ،از رفتارهاي مشخص و مشتمل بر
توانايي شروع ارتباط ،و ارائه پاسخ تشكيل شده
است كه احتمال دريافت تقويت اجتماعي را به
بيشترين حد خود ميرساند .دانش آموزاني كه در
حال ورود به هزاره سوم هستند ،بايد افرادي
باشند كه توانايي فكر كردن براي خودشان،
خودآموزي ،خود تعديل كنندگي ،خود جهت
دهي و داوري مدلل راداشته باشند .آنان براي
كسب توانمندي جهت برخورد منطقي با چالشها
ومسائل زندگي ،به يادگيري مهارتهايي فراتر از
محتواي دانش نيازمند هستند كه يكي از آن
مهارتها ،مهارتهاي اجتماعي است.
از عناصر ديگري كه در تدوين برنامه درسي
آموزش فلسفه براي كودكان بايد به آن توجه شود
شكلگيري محتوا و سرفصل دروس است.
محتواي برنامه درسي آموزش فلسفه براي كودكان
بايد بتواند بر جنبههاي شناختي ،عاطفي و مهارتي
تمركز داشته باشد تا بتواند با انعطافپذيري ﻻزم
انگيزه و خﻼقيت را در فراگيران افزايش دهد.
محتواي آموزشي برنامهي فلسفه براي
كودكان بهطور سنتي همان چيزي است كه ليپمن
در طي سالهاي  ٢٠٠٠-١٩٧٠تدارك ديده است،
اما در طي اين سالها موارد ديگري نيز به آن
افزوده شده است .شعر ،گزارش روزنامه ،بازي-
هاي كودكان ،موسيقي ،مجموعه عكس ،فيلم
مستند ،ساير منابع و محتواي برنامه فلسفه براي
كودكان را تشكيل ميدهند .تجارب كودكان نيز
يك از منابع مهم براي آموزش است .موريس و
هانيش )  (٢٠٠٠يكي سري داستانهاي دنباله دار
از كتاب داستانها )  ( ١٩٩٦و بازيها ) ( ١٩٩٧
طراحي كردهاند كه براي ايجاد تفكر در كﻼس
درس مورد استفاده قرار ميگيرد ،كتابهاي
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تصويري نيز در كﻼسها در دسترس هستند كه
موريس )  (١٩٩٢نحوه استفاده از آنها را براي
كاوشگران تشريح كرده است.
يكي از مواردي كه بايد در آموزش فلسفه
براي كودكان به آن توجه شود بحث مهارتها
است .بايد ديد كه چگونه مي توان فكر كردن را
به كودكان آموزش داد؟ از نظر ليپمن فكر كردن
در مورد تفكر شامل مطالعه مهارتهاي فردي
است كه تفكر از آنها تشكيل شده است .او بيش
از سي مهارت جداگانه را بهصورت فهرست وار
ذكر ميكند كه كودكان بايد همه آنها را فرا گيرند.
نخستين مهارت در فهرست او كه مهارتي مهم
محسوب ميشود » تدوين شفاف و روشن مفاهيم
است «.در پايه سوم و چهارم مهارتهاي تفكر
سطوح مياني نظير طبقه بندي ،تمثيل و مجموعه
بندي و ...تقويت ميشوند و در پايه هاي پنجم و
ششم مهارتهاي شناختي در سطح عالي نظير
استنباط فوري ،متقارن و مجازي و قياس مورد
توجه است .اين نظم و ترتيب بيشتر منطقي است
تا زماني؛ زيرا مهارتهاي سطوح مياني متضمن
مهارتهاي سطح پايينتر است و مهارتهاي
سطوح عالي متضمن هر دو است .اگرچه برخي
از مهارتها نسبت به برخي ديگر كمتر ماهرانه
است .برنامه درسي فلسفه براي كودكان بر توالي
منطقي تأكيد دارد .با اين پيش فرض كه اين توالي
منطقي با رشد روان شناختي در هر دوره مطابق
است .برنامه درسي در هر سطح ،نمونههايي را
تدارك مي بيند كه در مورد دستيابي مهارتها در
هر سطح هستند با اين پيش فرض كه كودكان در
هر سني بايد مهارتهاي متعلق به همهي سطوح
منطقي را در خود تقويت كنند .بنابراين در اين
پژوهش محتواي ارائه شده با تاكيد بر تفكر و
تعمق فراگيران طراحي شده است.
از عناصر ديگري كه در تدوين برنامه درسي
آموزش فلسفه براي كودكان بايد لحاظ گردد
روشهاي ياددهي  -يادگيري است در تدوين

روشهاي ياددهي يادگيري تمركز بايد بر روي
فعال باشد .گر خواهان بهبود يادگيري دانش
آموزان و ارتقاي عملكرد نظام آموزشي در نيل به
اهداف متعالي آن هستيم ،بايد نسبت به اشاعه و
كاربرد روشهاي جديد تعليم و تربيت و تدريس
در مدارس كشور اقدام نمود .بنابراين يكي از
ضروريترين تحوﻻت در نظامهاي آموزشي،
تحول در نگرش و روش تدريس معلمان نظام
آموزشي است.
با پيشرفت جوامع از يك طرف و شناخت
عملي انسان از طرف ديگر ،اصول و روشهاي
تدريس نيز تغيير يافتند ديگر مانند زمانهاي
گذشته نيست كه معلم همچون پادشاهي در
كﻼس درس فرمانروايي كند و دانش آموزان نيز
گوش به فرمان ايشان باشند و هر روز با ترس به
مدرسه بروند و شبها كابوس كتك خوردن از
معلم را ببينند .امروزه دانش آموز در كﻼس مي-
تواند اظهار نظر كند و حتي ميتواند با نظر معلم
مخالفت كند بدون اينكه ترس از تنبيه شدن را
داشته باشد .معلمان نيز به جاي اينكه به فكر
راهكارهايي براي ترساندن دانش آموزان باشند تا
بتوانند بهتر كنترل كﻼس را بهدست بگيرند ،به
دنبال ايجاد عﻼيق در دانشآموز هستند تا با
استفاده از آن تدريس موثرتري داشته باشند .يكي
از اساسيترين مسائل تعليم و تربيت ،توجه به
شيوههاي تدريس است .اگر محتواي آموزشي با
بهترين روشها تدريس نشود ،كارآمد نخواهد
بود ،به نظر ميرسد چگونگي تدريس از محتواي
آن مهم تر است؛ زيرا متون آموزشي همه جا
يافت ميشود ،اما راهبردها و شيوههاي تدريس
خوب ميتواند تضمين كنندة يادگيري باشد.
انتخاب روش تدريس يكي از مراحل مهم طراحي
آموزشي است .معموﻻً معلم بعد از انتخاب محتوا
و قبل از تعيين وسيله ،بايد خط مشي و روش
تدريس مناسب خود را انتخاب كند؛ چون خط
مشي معلم و روش تدريس او چگونگي فعاليت

شاگردان را براي رسيدن به هدف هاي آموزشي
مشخص ميسازد .روشهاي تدريس تا آنجا در
امر آموزش اهميت دارد كه گروهي از علماي
تربيتي ،تسلط بر روشهاي تدريس را مهمتر از
دانش و اطﻼعات علمي معلم دانستهاند .تجربه
نشان داده است ،معلماني كه به روشهاي تدريس
مسلط بوده اند ،از ديگر همكاران خود كه تنها به
اطﻼعات علمي تكيه داشتهاند ،موفقتر بودهاند.
ناگفته پيداست كه بسنده كردن صرف به دانسته-
هاي پيشين و تعصب در به كارگيري روشهاي
سنتي به خصوص در عرصه آموزش همه مطالب
و در تربيت انسان جديد ،امري باطل است .زيرا
ناكارآمدي نظام هاي آموزشي سنتي ،كهنه و
غيرفعال در محيطهاي جديد با توجه به پيشرفت-
هاي اخير در زمينه تدريس ،ابتدا در جوامع
پيشرفته و سپس در جوامع در حال توسعه مشهود
گرديده است .شيوههاي متنوعي براي تدريس
وجود دارد كه هر كدام براي شرايط و درس
خاصي مناسب است ،بنابراين معلم و برنامه ريز
بايد با توجه به هدفهاي آموزشي ،موضوع
درس ،خصوصيات دانش آموزان ،امكانات
موجود ،جو حاكم بر كﻼس تعداد دانش آموزان،
زمان در اختيار كﻼس و دهها مساله ديگر،
مناسبترين روش تدريس را انتخاب كند.
بنابراين در آموزش فلسفه براي كودكان،
روشهاي بحث گروهي ،بديعه پردازي ،تفحص
گروهي ،پرسش و پاسخ ،مداخله را وي بيان فكر
و بارش مغزي ،كاوشكري علمي پيشنهاد
ميگردد.
موضوع ديگري كه مورد بررسي قرار گرفته
است »ارزشيابي در آموزش فلسفه براي كودكان«
است .دﻻيلي كه غالباً درباره ضرورت اجراي
ارزشيابي براي هر برنامه درسي به ويژه آموزش
فلسفه براي كودكان اقامه ميشود بسيار زياد
است .ولي شايد انگيزه اصلي ،ميل به پيشرفت و
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بهبود جريان كار باشد .همچنين رشد و توسعه
تعمق و تفكر و ارزيابي تعمق فراگيران براي آن
است كه فهميده شود كه چه مواردي بايد بهبود
يابد و اين بهبودي چگونه انجام خواهد پذيرفت.
بنابراين ارزشيابي ،جزء جدايي ناپذير برنامههاي
درسي است كه نميتوان از آن اجتناب كرد .از
اين رو مسئله اساسي كه با آن مواجه هستيم اين
است كه چگونه از ارزشيابي استفاده كنيم و از چه
طريق آنرا بهبود بخشيم .ارزشيابي به شيوه مرسوم
حتي اگر به درستي انجام شود ،همچنان در برخي
موارد در برنامه فلسفه براي كودكان از آن انتقاد
ميشود .ارزشيابي در شيوه سنتي ،ارتقايي ،رقابتي،
و معلومات محور است .در حالي كه در فلسفه
براي كودكان ،جمعي ،مهارت محور ،و غير رقابتي
است .در واقع ارزشيابي ،شيوهاي براي كمك به
يكديگر در يادگيري و بهبود و اصﻼح و پيشرفت
آن است .هدف از برخي انتقادهاي فلسفه براي
كودكان ،و حتي علت پديد آمدن چنين برنامهاي،
مقابله با تأثيرهاي منفي شيوه سنتي به ويژه
ارزشيابي آن است .فلسفه براي كودكان بر اين
باور است كه ارزشيابي سنتي جريان تفكر را كند
ميكند و حتي مانع پذيرش نتايج ارزشيابي
ميشود .تمركز ارزشيابي در فلسفه براي كودكان
بر گفت و گوي جمعي است .از اين رو براي
پاسخگويي به چنين خواستههايي ،داشتن يك
چهارچوب )مدل يا نظام( ضروري به نظر مي-
رسد .مدلي كه در اين پژوهش ارائه ميگردد مدل
چهار سويه )درونداد ،فرآيند ،برونداد و بازخورد(
است .كه اين نوع ارزشيابي ميتواند يك مدل
كامل و جامعي جهت توسعه و بازخورد اهداف
در آموزش فلسفه براي كودكان باشد.
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منابع و ماخذ

 .١احدي ،حسن و بني جمالي ،شكوه

السادات).(١٣٧٦روانشناسي رشد)مفاهيم بنيادي در

روانشناسي رشد كودك( ،چاپ و نشر بنياد ،چاپ
دهم

 .٢اكبري ،احمد؛ مسعود ،جهانگير )(١٣٩٣

فلسفه براي كودكان رويكردهاي تربيت ديني به

 .٩سجاديان جاغرق ،نرگس؛ قائدي ،يحيي؛

اميري ،معصومه؛  ،١٣٩٤طراحي برنامه درسي
آموزش فلسفه به كودكان ايراني در پايه اول ابتدايي،
فصلنامه پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت ،سال اول،

شماره اول

 .١٠شريعتمداري ،علي ١٣٦٢ ) .و .(١٣٨١

جامعه تعليم و تربيت ،تهران ،انتشارات اميركبير

آموزش تفكر .پژوهشنامه مباني تعليم و تربيت٤ ،

 .١١شريفي اسدي ،محمدعلي ،١٣٨٧ ،نگاهي

كودكان ،مظامين فلسفي در داستانهاي متون

 .١٢صادقي هاشم آبادي ،محمد؛ كاظم علوي،

)١١٧ -١٣٦ ،(٢

 .٣اكبري ،احمدي ) .(١٣٩١فلسفه براي

كﻼسيك ادب فارسي .تفكر انتقادي و كودك

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،ش ،٢

ص ٢٥-١

 .٤حاتمي ،حميدرضا؛ كريمي ،يوسف؛ نوري،

به آموزش فلسفه براي كودكان در ايران و چالش-

هاي فراروي آن ،معارف عقلي شماره ١٠

سيد محمد؛ ) ،(١٣٩٣فلسفه براي كودك ،مجله
اسﻼم و پژوهشهاي تربيتي ،سال ششم ،شماره دوم،

پياپي ١٢

 .١٣صفايي مقدم ،مسعود» ،١٣٧٧ ،برنامه

زهرا .(١٣٨٩) .بررسي تاثير اجراي برنامه فلسفه براي

آموزشي فلسفه به كودكان« ،علوم انساني دانشگاه

در سال تحصيل  ٨٩-٨٨تفكر و كودك )پژوهشگاه

پاك سرشت ،محمدجعفر؛ باقري ،خسرو؛ سپاسي،

كودكان در افزايش هوش هيجاني دانش آموزان

دختر مقطع اول راهنمايي مدرسه شهداي آزاد تهران

علوم انساني و مطالعات فرهنگي(٢٢-٣ ،(٢)١ .

 .٥حاج نصراﷲ ،شكوه » .(١٣٨٤ ) .چگونگي

الزهرا ،شماره ٢٦

 .١٤صفايي مقدم ،مسعود؛ مرعشي ،سيدمنصور؛

حسين .(١٣٨٥) .بررسي تاثير روش اجتماع پژوهشي

در برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش

طرح مفاهيم انتزاعي در ادبيات كودكان« .پژوهشنامه

مهارتهاي استدﻻل دانش آموزان پايه سوم راهنمايي

فلسفي براي كودكان« .پژوهشنامه ادبيات كودك و

٥٤

ادبيات كودك و نوجوان .شماره ٢١

 .٦خدايار محبي ،شفيقه » .(١٣٧٦) .ادبيات

نوجوان .شمارش ١٠

 .٧رمضاني ،معصومه .(١٣٨٩) .بررسي برنامة

درسي فلسفه براي كودكان در راستاي توجه به

ابعادمختلف ذهنيت فلسفي .تفكر كودك ،پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال اول ،شمارة

اول ،بهار و تابستان  ١٣٨٩صص ٣ -٢١

 .٨سجاديان جاغرق ،نرگس .(١٣٨٨ ) .طراحي

برنامه درسي آموزشي فلسفه براي كودكان در پايه

اول ابتدايي ،پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشكده
علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

مدرسه نمونه دولتي اهواز .مجله علوم تربيتي و

روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز-٣١ ،(٢)٣ .
 .١٥عطاران ،محمد) ،(١٣٧٥آراي مربيان بزرگ

درباره تربيت كودك .تهران :انتشارات مدرسه.

 .١٦فيشر ،رابرت) ،(١٣٨٥آموزش و تفكر،

ترجمه فروغ كيان زاده ،اهواز؛ انتشارات رسش

 .١٧قائدي ،يحيي .( ١٣٨٣ ) .آموزش فلسفه به

كودكان .بررسي مباني نظري .تهران :نشر دواوين.

 .١٨قائدي ،يحيي .( ١٣٨٦ ) .بررسي بنيادهاي

نظري برنامة درسي فلسفه براي كودكان از ديدگاه

فيلسوفان عقل گرا .فصل نامة مطالعات برنامه درسي.

سال دوم .شمارة  .٦صص -٤٣

١١٧

 .١٩قائدي ،يحيي .(١٣٨٨ ) .برنامه درسي

پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي اهواز«.

نوجوانان( .پژوهشگاه علوم انساني سال بيست ودوم.

روش اجتماعي – پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه

آموزش فلسفه به كودكان در دوره متوسطه و

راهنمايي .فرهنگ) ويژه فلسفه براي كودكان و
شماره اول  ،پياپي ٦٩

 .٢٠قائدي ،يحيي » .(١٣٨٢) .بررسي مباني

نظري برنامه آموزش فلسفه به كودكان« رساله دكترا.

دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم

 .٢١قائدي ،يحيي ،١٣٨٤ ،اصول فلسفه تعليم و

تربيت ،تهران ،سمت

 .٢٢قائدي ،يحيي؛ سلطاني ،سحر(١٣٩٠) .

فليفه ويتگنشتاين و برنامه فلسفه براي كودكان .مجله

علمي و پژوهشي تفكر كودك .پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي١٠٧-٩١ ،(١)٢ .

 .٢٣قضاوي ،خديجه .(١٣٨٦ ) .نقد و بررسي

برنامه آموزش فلسفه به كودكان پايه سوم ابتدايي،

پيكسي ،بر اساس اصول برنامه درسي ،پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه

تربيت معلم.

 .٢٤قضاوي ،خديجه » .(١٣٨٦) .نقد و بررسي

برنامه آموزش فلسفه به كودكان پايه سوم ابتدايي،

پيكسي ،بر اساس اصول برنامه درسي« .پايان نامه

كارشناسي ارشد .پايان نامه كارشناسي ارشد.

 .٢٥الماسي حسيني ،سيد صمد.(١٣٩١) .

بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش تفكر ،با عنوان

»فلسفه براي كودكان« به صورت اجتماعي پژوهشي،
بر بهبود مهارتهاي اجتماعي و عزت نفس در دانش

آموزان پايه پنجم .پايان نامه كارشناسي ارشد رشته

روانشناسي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،

دانشگاه عﻼمه طباطبايي

 .٢٦مايرز ،چت؛ ) ،(١٣٨٦آموزش تفكر

انتقادي .ترجمه خدايار ابيلي ،تهران ،سمت.

 .٢٧مرعشي ،منصور» .(١٣٨٥ ) .بررسي تأثير

روش اجتماع-پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به
كودكان و پرورش مهارتهاي استدﻻل دانش آموزان

رساله دكترا ،دانشگاه شهيد اچمران اهواز.

 .٢٨مرعشي ،منصور .(١٣٨٥) .بررسي تاثير

به كودكان و پرورش مهارتهاي استدﻻل دانش

آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي

اهواز ،رساله دكترا ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 .٢٩ناجي ،سعيد .( ١٣٨٧ ) .كند و كاو فلسفي

براي كودكان و نوجوانان )گفتگو با پيشگامان(.

تهران :پژوهشگاه علوم انساني

 .٣٠ناجي ،سعيد و قاضي نژاد ،پروانه؛ )،(١٣٨٦

بررسي نتايج برنامه فلسفه براي كودكان روي

مهارتهاي استدﻻل و عملكرد رفتاري .فصلنامه
مطالعات برنامه درسي .شماره  ،٢ص ١٢٣-١٥٠

 .٣١ناجي ،سعيد) ،(١٣٩٠كندوكاو فلسفي براي

كودكان و نوجوانان ،گفت و گو با پيشگامان ،تهران،

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،ج ١و ٢
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