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 کودکی وتفکّر

 مرتضی اسمعیلی کارتیجی
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 آموزش و پرورش

 

 چکیده

ازاهمیت انکار ناپذيری در زندگی فردی و حیات اجتماعی برخوردار است. نقش اين مهاارت هاا را در  تشخیصو یقدرت درک، داورِ

کشوری بخواهند آينده کشورشاان را تضامین کنناد باياد در  اران فرهنگ هرزتوان ناديده گرفت. اگر بنیانگتفاهم میان آدمیان نمی

فکر تعلیم و آموزش توانايی های فکری و ذهنی به نسل های جديد خود باشند. مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهاد کاه 

ز آن طريق ايان آماوزش طراحی شد و ا« آموزش تفکّر »از دوره های کودکی بايد شروع کرد؛ بدين ترتیب برنامه جديدی به عنوان 

 تفکروارد دبستانها و مدارس می گردد.

شود، تالشی است برای بسط آن، با اين هدف که بتوان آن را مانند نوعی آموزش به کار برد. و اين نامیده می« آموزش تفکّر  »آنچه 

بارد. ی که به معناا دارد، بهاره میآموزشی است که ازآن برای واداشتن ذهن کودک به کوشش در جهت پاسخگويی به نیاز و اشتیاق

دهاد کاه افاق ازاين طريق با ارائه تعداد زيادی از تمرينها برای يافتن داليل خوب بر داوريها، کودکان را تحت نوعی آموزش قرار می

ای که کودکان مدرساه استایدهد که چگونه بايد فکر کنند. برنامهسازد. اين برنامه به آنها ياد میتر میوسیع 1141ديد آنها رابرای

از طرياق موضاوعات تفکر برانگیز فلسفی مشارکت می دهد. اين برناماه، بهباود تفکار کودکاانرا در تمام مباحث کالسی در زمینه 

به آنها و توانا ساختن آنها به بررسی چنین سؤاالتی اسات. باا اساتفاده از ايان برناماه، معلماان، « سؤاالت بزرگ»معرفی بسیاری از 

 ۵۲کنناد.اين تحقیاق نتیجاه تجرباه ای آنها قرار دارد، تشاويق میهايی که پس کار مدرسهان را به تفکر عمیق تر درباره ايدهکودک

 ساله بنده درخصوص دانش آموزان ابتدايی میباشد.

 واژگان کلیدی: آموزش تفکر، آموزش فلسفه به کودکان، اجتماع پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مرتضی اسمعیلی کارتیجی کارشناس ارشد فلسفه و حکمت 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 مقدمه 

های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات خاکی برخورداری از نیروی تفکر و مساوولیت ناشای ازآن اسات؛ ويژگی يکی از

زيرا براساس قدرت تفکر و برخورداری از نیروی اراده وتصمیم گیری ، مسوولیت انتخاب و عمل برعهده انسان گذاشته شاده اسات. 

فکر استفاده کرد به همان نسبت احتمال موفقیت و پیشارفت افازايش مای ياباد؛ازاين رو همچنین به هر میزان که بتوان از قدرت ت

 مطالعه و بحث و بررسی در بارة تفکر يکی از مباحث بنیادی و تأثیرگذار در روند توسعه واقعی و همه جانبه است.

ای در تااري  تعلایم گرفته باشد. چناین عالقاهعالقه به توسعه توانايیهای فکری پديده ای نیست که در عصر حاضر مورد توجه قرار 

وتربیت ريشه دارد. متأسفانه مدارس امروز، توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقايق علمی معطوف کرده و از تربیت انسانهای 

ر محیطی ناسازگار نیااز (. اين در حالی است که انسانها به عنوان مخلوقاتی ضعیف د183۵متفکر و خالق فاصله گرفته اند )شعبانی،

به پرورش قابلیت های شناختی خود دارند تا بقای خويش را تضمین نمايند. مؤثرترين شیوه )برای کودکاان ياا بزرگسااالن( توجاه 

می باشد. امروزه اکثر بزرگسااالن از هار ناوع تهديادی کردن به آن جنبه هايی از محیط است که برای بقادر هر زمان بسیار اساسی

کنند و به همین علت بر اين باورند که نیااز کمای بارای بااالبردن ساطه آگااهی هاای ه بقايشان تقريباً احساس ايمنی مینسبت ب

 (.۵4411،شناختی خود داشته و می توانند با همان سطوح پايین فعالیت شناختی، خوشبخت و موفق زندگی کنند )فیشر

(. 1811آيد صورت گرفته است )اسمیت،کر که فلسفه يك فعالیت به شمار میهای اخیر، بازگشت قابل توجهی به اين طرز فدر سال

را به دو گونه می توان آموزش داد؛ در ديدگاه اول، آموزش فلسفه عبارت اسات از های مطرح شده درباره فلسفه،آنباتوجه به ديدگاه

 از ياد دادن چگونه انديشیدن است. ودر ديدگاه دوم آموزش فلسفه عبارتانتقال انديشه های فلسفی به يادگیرندگان

راستی اين کار منحصر به آنان نیست؛چرا که از يك سو هر انسان، به آيد پرداختن به فلسفه کار فیلسوفان است،بهبا آنکه به نظر می

هساتی هايی را فلسفی زندگی می کند واهمیت اين لحظات حیات تا بدانجاست که حتی مای تاوان گفات ، لحظهعنوان يك انسان

شود و از سوی ديگر هرگونه رو کردن به اصل ها و بنیاد چیزها گام نهادن باه قلمارو فلسافه انسان در چنین لحظه هايی شکوفا می

 (. 1811است؛ بنابراين فلسفه همگانی است و منحصر به فالسفه نیست ) نقیب زاده. 

اگر فلسافه سایر حرکات و در راه باودن اسات، پاس چارا سؤالی که اينجا مطرح می شود اين است که اگر فلسفه همگانی است و 

اين نظريه را مطرح کرد که چنانچه ذهان کاودک « ۵ماتیو لیپمن» کودکاان نتوانند درگیر آن شوند؟ در دانشاگاه کلمبیاا، پروفسور

بیعای کودکاان و میال را درگیر مباحث فلسفی کنیم، می توانیم نحوه تفکر او را رشد دهیم. لیپمن معتقد بود که اگر کنجکااوی ط

توانیم کودکان را به متفکرينی تبديل کنیم که بیش از پیش نقاد، انعطاف آنان به دانستن در باره جهان را با فلسفه مرتبط کنیم می

 پذير ومؤثر باشند. برای اين منظور وی برنامه آموزش فلسفه به کودکان را مطرح کرد.
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 چیست ؟  8«برای کودکانبرنامه فلسفه » منظور از

تصور کنید که با کودکان، فلسفه کار می کنید. چه برداشتی از اين موقعیت خواهید داشت؟ آيا بايد کالسی را تصاور کنایم کاه در 

بند آموزش افکار افالطون، ارسطو، کانت و ... است؟ هر چند کارهای اين فالسفه و ديگر فالسافه در بردارناده اياده هاا و مفااهیمی 

مستقیماً  از نظريات اين فالسفه « فلسفه برای کودکان » ت که هم برای بزرگساالن و هم برای کودکان جالب هستند، در کالس اس

صحبت نمی شود. ايده ها و مفاهیمی از قبیل زيبايی، حقیقت، عدالت، آزادی، حقاوق، قاوانین، ... در هام تنیاده شاده باا مساائلی 

ن روشن نشده اند. برخی از سؤاالتی که در روشن نمودن اين مسائل کمك مای کنناد و کودکاان هستند که الاقل هنوز برای کودکا

مايل به طرحشان هستند از اين قبیل اند: آيا تفکرات و دانش آدمی واقعی است ؟ آيا بايد همیشه از اکثريت تبعیت کرد ؟ ما چگونه 

نیم ؟ يك جامعه خوب ، مثل چه چیزی است؟ بدن ما برای ما چه دوستی خود را نشان دهیم؟ آيا بايد همیشه برای خودمان فکر ک

توان فهمید که ديگران چگونه فکر می کنند؟ اين سؤاالت و مسائل مربوط به آنها و همچنین مجموعه مسائلی می کند ؟ چگونه می

ل در آنان می شود را می توان در که با رشد مهارتهای مهم شناختی کودکان مرتبط بوده و منجر به تقويت مهارتهای تفکر و استدال

باشد کودکاان را باه نحاو قالب داستانها و رمانها برای کودکان بیان کرد.داستانهايی که در بردارنده اين ايده ها و مفاهیم فلسفی می

 کند. جالب و عمیقی وارد حیطه فلسفه می

ه را مطرح کرد که چنانچه ذهن کودک را درگیار مباحاث اين نظريسال پیش، در دانشگاه کلمبیا پروفسور ماتیولیپمن 14در حدود 

فلسفی کنیم می توانیم نحوه تفکر او را رشد دهیم. لیپمن معتقد بود که اگر کنجکاوی طبیعای کودکاان و میال آناان باه دانساتن 

د ، انعطااف پاذير و ماؤثر درباره جهان را با فلسفه مرتبط کنیم، می توانیم کودکان را به متفکرانی تبديل کنیم که بیش از پیش نقا

( معتقد است که فلسفه برای کودکاان 199۲(. بر همین اساس است که صاحب نظرانی همچون فیشر )1811باشند) صفايی مقدم ،

« فلسفه برای کودکاان» کشور هم نشان می دهد که ۲4يك روش موفق در آموزش تفکر است. در تجربه جهانی، شواهد در بیش از 

 (.1993کری و مهارتهای خواندن در کودکان کمك کرده است)فیشر، به رشد مهارتهای ف

لیپمن بیان می کند که اگر هدف تعلیم و تربیت، آموزش طريقه تفکر به افراد جوان است، چارا نظاام آموزشای اينقادر افاراد  یار 

 متفکر تربیت می کند ؟ جواب لیپمن به سؤال فوق اين چنین است : 

ا به تفکر مستقل، قضاوت مستقل، مباهات کردن به برداشت های شخصای خاويش، مباهاات کاردن باه ما به اندازه کافی کودک ر»

استدالل خود تشويق نمی داشتن نوعی ديدگاه در مورد مسائل که او می تواند آن ديدگاه را خاص خود بداند و راضی بودن به قدرت

ايد سريعاً دراين مورد اقدام کنیم وبه بهبود وضعیت فکاری او کنیم. به محض اينکه کودک اولین سال تحصیلی خود را شروع کرد ب

کنیم. عالوه بر اين خودِ تفکر ) و نه تفکر دربااره چیازی( را گیرد توجهکه  همه حیطه های يادگیری او را در بر می به عنوان هدفی

 (. ۵441فیشر،«)به عنوان يك موضوع مورد مطالعه به کودکان ارائه دهیم
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فکر کردن را به کودکان آموزش داد ؟ از نظر لیپمن تفکر در مورد تفکر، شامل آن دساته از مطالعاه مهاارت هاای  چگونه می توان

 فردی است که تفکر از آنها تشکیل شده است.

 

لیپمن بیش از سی مهارت مجزا را به صورت فهرست وار ذکر می کند که کودکان بايد هماه آنهاا را فارا گیرناد. اولاین مهاارت در 

منظور شما از گفتن ... چیسات »ست او که مهارتی عمده محسوب می شود،تدوين شفاف و روشن مفاهیم می باشد. سؤال رايج فهر

کار برده شده قرار گرفته اند کمك کند. وقتی کاه ياك مفهاوم را در ياك هايی که ورای کلمات بهمی تواند به روشن کردن ايده« ؟

را تشويق نمود تا مصاديق آن مفهوم را که کامالً  در محدوده آن مفهاوم قارار مای گیرناد و کار می گیريم بايد کودکان مجموعه به

 .(۵441همچنین نمونه هايی را که کامال ً خارج از حیطه آن مفهوم هستند، شناسايی نمايند)فیشر،

 برخی ديگر از مهارتهای اين فهرست عبارتند از: 

 .  دهدسؤال کردن را هم در معلم و هم در دانش آموزان رشد می ؛ برنامه فلسفه برای کودکان مهارتسؤال کردن

؛ اين مهارت در ساخت ارتباطات، ساخت مفاهیم و رشد مهارتهای استدالل قیاسای و منطقای باه کودکاان و مهارت استدالل کردن

 دانش آموزان کمك می کند. 

 تشويق می کند. ؛ اين برنامه دانش آموزان را به خلق ايده های جديدمهارت تفکر خالق

؛ اين برنامه به رشد مهارتهای ارتباطی از طريق خوب گوش کردن و احترام نهادن به عقايد ديگران به دانش آموزان مهارت ارتباطات

 کمك می کند. 

باه  کند تا سؤاالت مناسب بپرسند، بتوانند مسأله را طرح و تعريف کنناد و؛ اين مهارت به دانش آموزان کمك میمهارت کاوشگری

 پیش بینی نتايج، آزمودن نتايج و اصالح ايده ها بپردازند. 

اند بپردازند و همچنین در مورد دست آوردهکند تا به ارزيابی اطالعاتی که به؛ اين مهارت به دانش آموزان کمك میمهارت ارزشیابی

را برای قضاوت ارزش کار خودشاان ياا اياده هاای  ارزش آنچه که خوانده اند، شنیده اند و انجام داده اند، قضاوت کنند و معیارهايی

 (.1999ديگران رشد دهند و نسبت به قضاوت خودشان اعتماد داشته باشند)فیشر، 

و در همین مقاله به توضیه بیشتر آن خاواهیم  -عالوه بر داستان که جايگاه مهمی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان ايفا می کند

در فراگیری اين مهارت ها و نیز ايجاد تمايل به استفاده آنها در موقعیات هاای واقعای زنادگی « 1اجتماع پژوهشی» روش-پرداخت

 کنند. نقش مهمی را ايفا می

« اجتماع پژوهشای»ها، از طريق زبان و با ايجاد يك فراگیری بسیاری از اين مهارت ها و نیز ايجاد تمايل برای استفاده از اين مهارت

 وان اقدامی مشارکتی به تبادل نظر با همديگر می پردازند، به بهترين شکل ممکن امکان پذير است.جايی که کودکان به عن

 اهداف آموزش فلسفه برای کودکان

ای را برای آموزش اهداف اين برنامه را می توان از انگیزه های خود لیپمن دريافت کرد. آنچه لیپمن را به اين فکر واداشت که برنامه

آنان( آمادگی برخورد  استادانبه کودکان تدوين کند، اين بود که مشاهده کرد که جوانان دانشگاهی )و البته  مهارت های فکری

اند، سپس در ادامه به اين نتیجه عقالنی با مشکالت فی مابین را ندارند. وی علت را در آن ديد که آموزش کافی در اين باره نديده

ها بسیار مشکل و در واقع خیلی دير است؛ لذا راه حل را در اين ديد که در دوره مهارت رسید که در مقطع دانشگاهی آموزش اين

 دبستان و دبیرستان به اين مهم بپردازد. اين کار البته مستلزم نوعی بازنگری در برنامه ها و مواد درسی و
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ی فکری کودکان و نوجوانان بود به گوناه ای حتی وظايف و اهداف سازمان مدارس بود؛ بنابراين هدف اين برنامه، افزايش مهارت ها

که هم در اين دوره و هم در دوره بزرگسالی آمادگی برخورد معقول با مشکالت زندگی خود را داشته باشند و بتوانند از مهارت های 

 سطه باالی فکری خود استفاده نمايند. در هر حال لیپمن اهداف اين برنامه را به صورت زير بیان می کند. 

 ۲رورش تفکر خالقپ
پیاژه معتقد است که يکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش، تربیت انسان هايی است که قابلیات انجاام کارهاای جدياد را داشاته 

(. اگر ۵441باشند و فقط آن چه را که ساير نسل ها انجام داده اند تکرار نکنند؛ يعنی تربیت افرادی خالق، مبتکر و مکتشف )فیشر،

دکان ما قدرت پیش بینی مشکالت، تغییر در سطوح فردی و اجتماعی را داشته باشند و بتوانند خود را باا آنهاا ساازگار قراراست کو

کنند، دراين صورت آنها فقط به يادگیری چگونه تطبیق دادن خود با آينده نیاز ندارند بلکه به يادگیری نحوه شکل دهی باه آيناده 

سارعت در حاال دگرگاونی های تعلیم و تربیت آماده کردن کودکان برای دنیايی است که به هم نیازمند هستند. اگر يکی از چالش

است ، در اين صورت آموزش تفکر خالق به آنها نیازی روشن و واضه خواهد بود. ضرورت تفکر خالق نه تنها محصول روياارويی باا 

ر از تربیت سنتی آن است که تصور می شود بارای اينکاه يك جنبه ناگوااست،بلکه از نیاز های زمان حاضر نیز هست.خواست آينده

شايستگی منطقی کودک پرورش يابد ، خود انگیختگی و تخیل بايد متوقف شود. برنامه فلسفه برای کودکان اين پیش فرض را نمی 

تواند از طرياق خالقیت میتوان تفکر منطقی انجام داد و های هنری و خالق نیز میکند که از طريق انجام فعالیتپذيرد و تصور می

شاود از فعالیات هاايی نظیار نماايش خاالق، باازی پرورش توانايی منطقی پرورش يابد . در برنامه فلسفه برای کودکان تاالش می

ها،نمايش عروسکی و مشارکت در ساير فعالیت های هنری استفاده شود و به کودکان کمك کند تاا بتوانناد تجاارب خاود را بیاان 

 ا بررسی نمايند و نتايج چنین بیانی رادرنظربگیرند . کنند،آنها ر

 پرورش تفکر انتقادی

است. بايد توجه کرد که کودکان به طور طبیعی مجذوب نگرشها و عقايد افراد  6«تفکر انتقادی»از اهداف اين برنامه پرورشيکی

مهمی که در کنار آنان زندگی می کنند می شوند. ساختارهای اعتقادی بزرگساالن در عمل به آنان تحمیل می شود و کودکان 

ذهنی باز و منتقد بار آيند نبايد قدرت  متکی شدن به اعتقادهای ديگران را کم کم فرا می گیرند. اگر قرار است کودکان دارای

باره چیزی باره هر چیزی فکر کنیم، اما همواره در حال تفکر درفکری آنان به دست شانس سپرده شود. ما نمی توانیم همیشه در

می دهد؛در  باره يك موضوع را شرحهستیم.تفکر ارزشمند، انديشیدن بیشتر درباره يك موضوع است.تفکر انتقادی چگونگی تفکر در

افراد ياد بگیرند چه زمانی سوال کنند، چگونه سوال کنند و چه سواالتی بپرسند.  نتیجه فراگیری تفکر انتقادی بدين معناست که

افراد ياد بگیرند چگونه استدالل کنند، چه زمانی از استدالل استفاده نمايند و کدامین روش استداللی را به کارگیرند. لیپمن معتقد 

( به عنوان يکی از فیلسوفان جنبش تفکر 1931« )مك پك»الگوی او به نحو مناسبی تفکر انتقادی را پرورش می دهد.  است که

 انتقادی، برنامه آموزش فلسفه

 

( معتقد است که تأکیدبر تفکر انتقادی 199۵رايت )کند. يانبه کودکان را به عنوان ابزاری اساسی برای رشد فکری کودکان تائیدمی

هايی روی بیاورند که به دانش آموزان کمك کنند تا بهتار اساتدالل کنناد و دارس آمريکا، مسووالن را بر آن داشته تا به برنامهدر م

ای تحات ( با نوشتن مقالاه1933اين مدارس به همین دلیل برنامه فلسفه برای کودکان را مورد توجه قرار داده اند. لیپمن در سال )

، به ارائه الگويی از تفکر انتقادی پرداخات کاه در آن هادف از آماوزش تفکار انتقاادی را « می تواند باشد تفکر انتقادی چه»عنوان 

تربیت انسان معقول از طريق فرايند پژوهش دانست. لیپمن پس از معرفی الگوی تفکر انتقادی به عنوان فرايند يافتن حل مسأله به 

 کند. هشی توجه میطور منطقی به استفاده از ابزار مهم اجتماع پژو

                                                 
5. Creative thinking 
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 پرورش ارزشهای اخالقی 
بايد اشاره کرد که فهم صحیه و عمیق از اخالق و ارزشهای اخالقی در گرو داشتن ذهن فلسافی و انجاام مباحاث فلسافی در بااب 

می نگارد. وی معتقاد اسات « کاوشگری اخالقی»ماهیت اخالق و قضايای اخالقی است. لیپمن، رويکرد فلسفی به اخالق را از زاويه 

ای است که با انجام فلسفه به روش مباحثه، ملزومات رشد اخالقای کاودک را تاأمین مای برنامهکه برنامه فلسفه برای کودکان تنها 

شود. بر اين اساس يکای از است، میسر میکند و اين با درگیر کردن کودک در کاوشگری اخالقی که مستلزم تفکر نقادانه و خالقانه

 است. اهداف مهم اين برنامه تأمین رشد اخالقی کودکان دانسته شده 

 آموزش ارزشهای هنری
مساتلزم شاناخت  ،همچنین داشتن درک عمیاق از ارزشاهای هناری آموزش هنر متضمن استفاده از مفاهیم فلسفی اساسی است.

هاای هناری و آنچاه بنابراين، انجام يك سلساله مباحاث فلسافی در بااره ارزش ت؛ماهیت اين ارزشها و ماهیت قضايای ارزشی اس

( برنامه فلسفه برای 1994خوانده می شود را بايد بخشی از آموزش هنر دانست. بر همین اساس هاگامن )« زيبائی شناسی فلسفی»

داند. وی کودکان را در آموزش هنر بسیار قابل استفاده دانسته و اجرای آن را منجر به درک عمیق تر کودکان از ارزشهای هنری می

ی مبتنی بر تشريك مساعی ،معتقد است که برنامه لیپمن باه عناوان ياك مادل ( با تکیه بر روش يادگیرb1994در مقاله ديگری )

آموزشی که متضمن تشريك مساعی دانش آموزان و بحث و گفتگوی طرفینای اسات، درحاوزه آماوزش هنار کاارايی دارد و باعاث 

 (.1811توسعه و رشد يادگیری در اين حوزه می شود.)صفائی مقدم،

 

 کان محتوای برنامه فلسفه برای کود

 محتوای برنامه آموزش فلسفه به کودکان به کمك سه منبع زيرتعیین می شود: 

 داستانهای کوتاه فلسفی
های فلسفی است؛ اما سؤالی که مطرح می شود شود، داستانمی استفادهدر برنامه فلسفه برای کودکان يکی از ابزارهای مهمی که 

( معتقدند که چون کودکان از 199۲) 3و شارپ1نکاتی نهفته است؟ اسپلیترآن است که اهمیت داستان در اين برنامه در چه 

 برند از اين طريق می توان آنها را برای تفکر و سؤال کردن تشويق کرد و در آنهاداستان لذت می

 

 
 ها در مورد موضوعات و حوادثی باشند که رقابت  يا فريب در آنها باشد. وجودآورد، بويژه اگر داستانانگیزه به

های داستان درگیر شوند اين اسات کند تا با شخصیتزمانی که با کودکان کار می کنیم يکی از راههای مؤثری که به آنها کمك می

دهند، درگیر کنیم. لزومای دگی شخصیتهای داستان که فرآيند پرسش و پاس  را انجام میکه آنها را از لحاظ عاطفی و ذهنی در زن

ها قهرمانان يا افراد تبهکار و شروری باشند که در آثار ادبیات کالسیك کودکان وجود دارد. اين شخصایت هاای ندارد اين شخصیت

يك تمايز صحیه را شکل می دهند و در عین حال پیش  تخیلی در کشاکش بیان مواردی قرار می گیرند که يك استدالل قیاسی يا

فرضها و مفاهیم گفته شد را بررسی می کنند. آنها با تفکرات ، گفته ها و اعمال خود نشان می دهند که به انديشه هاا اهمیات مای 

بتاوانیم کودکاان را تشاويق  دهند و حتی اگر همواره در رفتار خودشان اين امر را آشکار نکنند، ارزش افکار را خوب می دانند. اگار

کنیم تا با فرآيند ذهنی اين شخصیت ها ارتباط برقرار کنند، هم اين شیوه پرسش و پاس  را در پایش مای گیرناد و هام بارای آن 

شوند. لیپمن درباره شکل اين داستانها می گويد : به جای خسته کردن کودکان با توضیه مزيات هاای تحقیاق مای ارزش قائل می

                                                 
7. Splitter 
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صورت يك داستان ، يك اجتماع پژوهشی کالسی به آنها نشان دهیم که کودکان معماولی در آن قارار دارناد؛ جاايی کاه  توانیم به

 زندگی کودکان و انديشیدن درباره جنبه های مختلف آن برای آنها اهمیت دارد. 

 کتاب راهنمای معلم
وهشی در کالس است. اين کتاب ها که به طور مداوم در کارکتاب راهنمای آموزشی معلم، کمك به معلمان در ايجاد يك اجتماع پژ

حال تجديد نظر و ارزيابی هستند، سطه آگاهی فلسفی در معلمان را گسترش می دهند و به داناش آماوزان و معلماان کماك مای 

ی کاه در کتااب اصالی کنند تا ايده های فلسفی مهم را شناسايی و برآن تمرکز کنند. فصل هايی از اين کتابهای راهنما با داستانهاي

ها، اياده هاا باه ايده های برخاسته از آنها شکل گرفته اند. در بسیاری از نموناهبرای کودکان نقل شده است، هماهنگ است و درباره

اند؛اما بايد گفت که اين ايده های حاشیه ای ارزشمندهستند و بدين علات ارائاه شاده اناد تاا صورت حاشیه ای و ضمنی ارائه شده

 (. 1838ن تفاوت بین ايده ها و مالحظات مربوط و نامربوط را تشخیص دهند )قائدی ، کودکا

 معلم 
با حضور در کالس به آموزش فلسفه به کودکان بپردازد. برنامه فلسفه برای کودکان، معلمان را ملزم  هدف معلم اين نیست که صرفاً

کنند، عمل نمايند. اين برنامه، ايده معلم به ا ً آموزش را تسهیل میمی کند از نظر تربیتی قوی باشند و به عنوان کسانی که صرف

عنوان يك متخصص را رد می کند. يك معلم خوب فلسفه برای کودکان بايد عقالنی و صادق باشد ، جدی باشد ، منتقد باشد، 

، نسبت به موضوعات فلسفی اشته باشدمطلع باشد اما نه همه چیز دان. به عالوه او بايد در هنر انجام پژوهش های فلسفی مهارت د

حساس باشد و توانايی راهنمايی کردن يك بحث فلسفی را داشته باشد. مدل سازی معلم ، عامل مهمی در انتقال پژوهش گروهی 

های شود. حس احترام به معلم برای تمام افراد گروه و احترام به نظريات آنها ، شیوه صحبت کردن ، تصحیه گفتهمحسوب می

خصی ، مواجه شدن با سؤاالت به منظور ارزيابی و بررسی آنها می توانند ابزارهای مفیدی برای معلم در هر بحث باشند. سؤاالتی ش

 کنی؟ چگونه به اين نتیجه دست يافتی؟از قبیل، چرا اينطور فکر می

 

 هستند.چگونه اين تمايز حاصل شد؟ بر اساس چه فرضیاتی عمل می کنی؟ و ...سؤاالت مفیدی 

 در هر حال معلم بايد: 

 به استدالل و منطق احترام بگذارد، 

 از دانش آموزان بپرسد که چگونه آنها می دانند،

 (. 1934، گزينه ها را مشخص و بررسی کند و بحث را مديريت و هدايت کند)لیپمن ، شارپ و اسکانیان

 روش اجتماع پژوهشی

هدايت آن يعنای کاالس داری اسات. بارای اينکاه محاور های اصلی برنامه فلسفه برای کودکان، شکل کالس و نحوه يکی از مؤلفه

آموزش و پرورش، پژوهش و تحقیق باشد الزم است که کالسهای درس تبديل به حلقه های کندوکاو يا اجتماع پژوهشی شاوند کاه 

 شود. رکت مثبت در فضای آموزشی استقبال میدر آن از رابطه دوستی و همکاری جهت مشا

قبل از شروع بحث در کالس، دانش آموزان توجیه می شوند که اعضای کالس در واقع عناصر يك گروه پژوهشی هساتند کاه قارار 

برناماه  است با بحث و گفتگو درباره داستان يا موضوعی که ارائه می شود و کشف عناصر پنهان در آن موضوع يا داستان باه اهاداف

خوبی انجام دهند بايدبه ماواردی همانناد ماوارد پاايین توجاه شود که برای اينکه کار خود را بهبرسند. همچنین با آنها صحبت می

 کنند:

 بايد به گفته های يکديگر گوش دهیم،

 بايد به ايده ها و افکار ديگران احترام بگذاريم،

 یم اما با خود شخص موافقیم،ممکن است با ايده و افکار فرد ديگری موافق نباش
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 وبايد آهسته صحبت کنیم تا بتوانیم ايده و نظری را قضاوت کنیم

 کنیم . « تفکر در خلوت» بايد زمانی را صرف

کار می کند. راهنمايی هاای زيار بارای هادايت اجتمااع پژوهشای زمانی که يك داستان خوانده می شود،اجتماع پژوهشی شروع به

 ضروری هستند. 

دانش آموزان بپرسید چه نکات جالب يا گیج کننده ای در مورد داستان يا ساير تجربیاات يافتیاد ؟ آنهاا را تشاويق کنیاد تاا  . از1

. سؤاالت دانش آموزان را بر روی تابلو بنويسید و بعد از هر سؤال اسم فردی کاه ساؤال را نظرات خود را به شکل سؤال مطرح کنند

 مطرح کرده است، بنويسید. 

سؤاالت را به ترتیب با يك روش بحث کنید. ممکن است يکی از دانش آموزان سؤال بسیار جاالبی مطارح کارده باشاد. گاروه را . ۵

تشويق کنید که سؤاالتی اينگونه بپرسند. سؤاالتی را که پاس  آنها آسان است و يا پاس  دادن به آنها بر اساس آنچاه کاه شاما مای 

 نید. دانید امکان پذير نباشد را حذف ک

 . دانش آموزان بايد وقتی که شخصی صحبت می کند ساکت باشند و به گوينده گوش فرا دهند.8

. نقش معلم تسهیل کننده و کمك کننده است. اصوالً   نقش او هدايت کننده و مدل سازی کردن اقداماتی است که توسط تفکر 1

های دانش آموزان در نظر ع اطالعاتی و ارزيابی کننده برای پاس شود. نظر معلم نبايد به عنوان منبکنندگان با تجربه مطرح می

ها، های اصولی و  اساسی در اينجا عبارتند از: استفاده از زمان های انتظار ، اجتناب از پیش داوریگرفته شود. بعضی از تکنیك

 های فکری وهايی که بر فعالیتاستفاده صحیه از پرسش

 

شناختی ) تفکار در ماورد افکاار د در آينده مفید واقع شوند و توجه دانش آموزان را به فعالیت های فراتواننذهنی داللت دارند و می

 خودشان( سوق دهد. 

گرد(، باعث می شود تا شرکت کنندگان بیشتر تشويق به صاحبت کاردن شاوند. وار )میز. تأثیر حالت فیزيکی گروه به شکل دايره۲

ص ديگری پاس  دهند بهتر از اين است که همیشه به معلم پاس  دهند. باال بردن دست و اجاازه همچنین اگر آنها مستقیماً  به شخ

شود تا معلام بتواناد مهاارت را در ويژه اگر گروهی تازه تشکیل شده باشد. اين باعث میگرفتن برای صحبت کردن ضروری است، به

 آموزان افزايش دهد.دانش

های سنتی معلمان بدين معناست اين وظیفه او شرکت کردن در بحث است. هر چند که نقش. معلم عضوی از اجتماع است و بنابر6

آموزان در بحث دارد، برای معلم مهم است که واقعیات و نظريات را عناوان کناد. که اطالعات او نقش مهمی نسبت به شرکت دانش

بولی را ارائه دهند بايد ايان فرصات در اختیاار آنهاا گذاشاته توانند پاس  قابل قاگر با دادن فرصت و زمان به دانش آموزان، آنها می

شود. البته گاهی تشويق نیز در اين امر مؤثر است. لیپمن در اين زمینه می گويد معلم بايد از نظر آموزشی قاوی و دارای اطالعاات 

 زيادی باشد، ولی از نظر فلسفی بايد فروتن و مناعت طبع داشته باشد. 

و ارزيابی را در اجتماع تشويق کند؛ چون بعضی از سؤاالت پیچیده و دشوار هستند و به آسانی قابل پاسخگويی  . معلم بايد حوصله1

 نیستند و پاسخگويی به بعضی از سؤاالت نیاز به زمان و وقت زيادی دارد.از خاتمه زود هنگام سؤال بايد اجتناب شود . 

. بايد دانش آموزان را تشويق کرد که در قبال نظرات و ايده های خود مسوول باشند و بتوانند از آنها دفاع کنند و آنهاا را باه طاور 3

 مناسب تغییر دهند. 
 کالس به منزله اجتماع پژوهشی 

اگر تصور کنیم که در حال بازديد از يك کالس درس هستیم که به منزله يك اجتماع پژوهشی عمل می کناد، چاه چیاز خاواهیم 
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خواهیم کرد که فرصتها را برای دانش آموزان کالس جهت ارتباط با يکديگر فراهم می کناد و باعاث يك ساختار فیزيکی را مشاهده

کراتیك از خود نشان دهند. همچنین مشاهده می شود کاه داناش آماوزان عقاياد يکاديگر را مای می شود دانش آموزان رفتار دمو

سازند، شکل می دهند و اصالح می کنند. آنان در موضوعاتی که مورد عالقه شان است بحث می کنند تا به نتاايج نهاايی برساند و 

، پاس  ها، فرضیه ها و توضایحاتی را خاواهیم شانید ع سؤاالتپژوهش را در مسیر دنبال می کنند. از دانش آموزان و آموزگاران انوا

عاام و گیرد که هم ويژگی هایکه اين امر نشان از ماهیت بحث آزاد پژوهش دارد. با اين حال پژوهش بر اساس يك منطق شکل می

هش باياد راه درازی طای هم خاص برای هر رشته دارد. در چنین کالسی، دانش آموزان می فهمند که برای ياادگیری فرايناد پاژو

کنند،اين بدان معناست که اعضاء يك اجتماع پژوهشی برای اصالح يا تفسیر نقطه نظرشان يا تصحیه هر گونه استدالل که به نظار 

 ای ندارند. اشتباه می رسد، واهمه

هاای ذاتای و خواسات هاای تنها از طريق میل به آمادگی است که اجتماع پژوهشی در کودک و نوجوان پرورش می يابد. ايان نیرو

درونی، بخشی از فرايند پژوهش می باشد. هدف از پژوهش آن است که کودکان به شناخت و توافق مشاترک برساند و ايان امار باا 

 نوعی حس کشمکش و جدال همراه است؛ کشمکش يا جدال خالقانه که از برخورد با امور پیچیده و ترديد پذير نشأت می گیرد. 

 
خود در مورد اجتماع پژوهشی ،  کاربرد های سنجیده و خود آگاه از راهبردهای روبه تزاياد تفکار را مشااهده مای در ادامه بررسی 

کنیم؛ همچنین شواهدی از توجه به روش های پژوهشی و احترام متقابل به اشخاص؛ يعنی دانش آموزان به عقاياد يکاديگر گاوش 

ارائه می دهند و آنها را تحلیل می کنند. آنهاا در طارح ساؤاالت باه يکاديگر  می دهند ، داليلی را در حمايت از استدالل های خود

های يکديگر با ارائه مثال حمايت می کنند يا با يکديگر بحث می کنناد کمك می کنند و نقطه نظرات را تقويت می کنند. از فرضیه

در يك اجتماع پژوهشای، داناش آماوزان تواناايی و به افراد کم رو و خجالتی فرصت و مجالی می دهند تا خودشان را مطرح کنند. 

خودشان را در میان انواعی از راهبردهای تفکر توسعه می دهند که اين راهبردها خود به خود ارتبااط و وابساتگی نزديکای باه هام 

 دارند. 

شاود کاه نقاش عاث میيا کودکان پرخاشاگر فرصاتی را فاراهم کارد، باذکر اين نکته که بايد برای دانش آموزان کم رو و خجالتی

پژوهشی اجتماع در رشد فردی با اهمیت و مهم جلوه کند. عمدتا ً رفتار افراد جوان منعکس کننده نیازشان و پیدا کردن پاس  ايان 

می باشد. در عین حال اين امر درست است که هر فرد در نهايت بايد روش پاس  به ايان ساؤال را « من چه کسی هستم»سؤال که 

گیرد و چشام انادازهای فردی در دورنما قرار می« 9من »د. اجتماع پژوهشی از محیطی تشکیل می شود که در آن خودش پیدا کن

گونه رشد فردی به حداکثر می رسد. دانش آموزان به عنوان عضوی از اجتماع کالسی در موقعیت های گروهی سهیم هستند. همان

ؤاالتی برخورد می کنند که بارای شاان بیشاترين اهمیات را دارد. اجتمااع که دانش آموزان در پژوهش شرکت می کنند، آنها به س

کند که انواع مختلف روابط را برقارار کنناد؛ ماثالً باین خودشاان و عقايدشاان ، باین عقاياد خودشاان و کالسی به آنان کمك می

ك مای کناد، باین خودشاان باه عناوان دوستانشان ، بین تجارب شان و مفاهیم و معیارهايی که به آنها در تغییر آن تجربه ها کما

اين روابط برای هر يك از اعضاای اجتمااع پژوهشای ايان اشخاص حقیقی و سايرين به عنوان اشخاص حقیقی و  یره. بدين ترتیب

امکان را به وجود می آورد که در تکلیف خالقانه و مشارکت جويانه شخصی وارد شاوند. تکلیاف بارانگیختن پاژوهش میاان داناش 

ويژه اگر پژوهش، میل کنجکاوی و تعجب طبیعی را که در کودکان ذاتی است ايجاد کند. تاکیاد بار ندان دشوار نیست، بهآموزان چ

وجود می آورد. در چنین اجتماعی، دانش آموزان به هم اعتماد مای کنناد، توجه و احترام در اجتماع پژوهشی، جوی از اعتماد را به

روش های پژوهشی اعتماد می کند و دانش آموزان به خاطر احترام آموزگار باه عقايدشاان ،  آموزگار به دانش آموزان جهت پیشبرد

                                                 
Ego -9  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

کند، خطرپذيری خالقانه را تسهیل مای کناد و گذارند. اعتماد ايجاد اطمینان میتأيید توانايی ها و نقاط ضعف شان به او احترام می

 ه چگونه فکر می کنند. کودکان را تر یب می کند تا تالش کنند که خودشان دريابند ک

کند. بدون اعتماد در اجتماع پژوهشای نمای تاوان انتظاار داشات کاه داناش اعتماد نیز برای آنها خود تصحیحی را امکان پذير می

 کنند يا احساس می کنند  بازگو کنند. آموزان آن چه را که فکر می

توجه دانش آموزان را به عهده می گیرد. اجتماع کالسی برای در فرايند ايجاد يك اجتماع پژوهشی، معلم مسوولیت جلب اعتماد و 

های آموزند که بین تفکرات شان و حرفجويند شکلی از زندگی می باشد. از يك سو آنان میدانش آموزانی که در آن شرکت می

 شان

جه همراه با تفکر منطقی و مساووالنه ايان ارتباط برقرار کنند و از سوی ديگر آنها را با اعمالشان مرتبط کنند. باال بردن اعتماد و تو

، دو چندان می کند. اجتماع پژوهشی اين آيداطمینان را که تغییر شکل کالس ها به اجتماع پژوهشی يك امر آموزشی به شمار می

عاال، باه عناوان امر را برای دانش آموزان امکان پذير می کند که آنان به جای يادگیرندگان منفعل،خودشان را به عنوان متفکران ف

مکتشفین و به عنوان موجودات ارزشمند بنگرند. يکی از اشکاالت آموزش کالسی سنتی عدم توجه به حس اعتماد و اطمینان دانش 

چه دانش آموزان مای آموزناد ظااهراً آموز است. کالس های سنتی ، موضوعات پیچیده و متناقض را حل شده جلوه می دهند و آن

آيد؛ زيرا که اين اجتمااع راتشان،احساساتشان و جهان بینی شان ندارد. اجتماع پژوهشی براين مشکل فائق میارتباط چندانی با تفک

دهناد؛ کنند يا انجاام میآيد. جايی که هر آن چه را در آن فکر می کنند، بازگو میيك تجربه واقعی برای دانش آموزان به شمار می

گذرد تأثیر دارد؛ مثالً اجتماع کالسی ممکن است به اين نتیجه برسد که عقايدی کاه بار  چه در دنیای اطراف آنها میدر واقع بر آن

های خوب قابل قبول نیستند بايد با احتیاط با آنها برخورد کرد يا اينکه به اين نتیجه برسد که برخای رفتارهاا قابال اساس استدالل

شود که بدين ترتیاب ذير نیستند به اتخاذ تصمیمات بخصوص منجر میها، در حالی که نهايی يا تغییر ناپقبول نیستند. اين قضاوت

رود که اعضاء اجتماع کالسی نسبت باه اشاکال رفتااری در کند. فراتر از مرزهای اجتماع کالسی، انتظار میرفتار گروه را تنظیم می

 دهد حساس شوند. هر کجا که روی می

 ارزشیابی برنامه فلسفه برای کودکان 
زمان و تجربه شود.به« خود ارزيابی » روشهای مثبت برای وارد شدن در جلسات فلسفه برای کودکان اين است که يك گروهيکی از 

شود. انتشارات تام جکسون، برای بحث فلسفی خوب بعضی از موارد مهمی را بر می های بحث گروهی بايد توجهبرای توسعه مهارت

 (.1999ارزيابی کند و عملکرد آنها را باال ببرد) به نقل از فیشر، تواند پیشرفت آنها راشمرد که گروه می

 دهند؟ ( آيا شرکت کنندگان در بحث به فرد ديگر گوش فرا می1

 ( آيا شرکت کنندگان به فرد ديگر، پاس  می دهند؟ ۵

 رکت دارند؟ ( آيا اکثر افراد بیش از آنکه بحث را تحت اختیار خود بگیرند و گوينده مطلق باشند در آن مشا8

 ؟ است«باز کردن مطلب »يا « اشاره به موارد سطحی »( آيا بحث ما مربوط به 1

 ( آيا موضوع و مطلب جالب است؟ ۲

 ( آيا من با تفکر خودم چالش دارم؟6

کودکان  ( به ما اطمینان می دهد که اين قبیل پیشرفتهای مهارتی ، روندی ادارکی و گام به گام خواهد بود. کم کم1931لیپمن )

عدم پايداری و ثبات را در افکار خودشان کشف می کنند. آنها ياد خواهند گرفت تا با توجه به افکار فرد ديگر، با سؤال کردن در 

هايی که بعضی از افراد از آن نا امید شده اند يا ديگر راه حلی برای آن مورد فرضیات مهم سايرين و پیشنهاد کردن حق انتخاب

گوش دادن دقیق و احترام به روشی که افراد می خواهند خود را نشان دهند با يکديگر همکاری کنند و با هم  يابند و بانمی

 هماهنگی داشته باشند
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زمینه وسیعی از ارزشیابی و ارزيابی به طور اعم با آموزش تفکر و به طور اخص با آموزش فلسفه برای کودکان سر و کار دارد . علای 

صاحب نظران )مك پك( که ارزيابی موضوع مهمی در اين برنامه نیسات؛ اماا ايان زمیناه بارای فلسافه بارای ر م عقیده برخی از 

کودکان ، مهم و با ارزش است. سؤالی  که  الباً مطرح می شود آن است که اگر فلسفه برای کودکان اثر بخشی و سودمندی زياادی 

 کرد: داقل به سه سؤال جزئی ديگر می توان تقسیمداشته باشد چه می توان گفت ؟ خود اين سؤال گسترده راح

چگونه می توانیم کارآيی و اثر بخشی فلسفه برای کودکان را به عنوان يك برناماه درسای کاه بارای پیشارفت و بهباود تفکار و  (1

مهارت های استدالل ، تقويت اعتماد به نفس، افزايش مهارت های خوانادن و رياضایات ، حمايات از ياادگیری در جواناب مختلاف 

توان فلسفه برای کودکان را از نظر آموزشای ، ارزيابی کنیم .  به طور خالصه ، چگونه میشود درسی، بهبود خالقیت و ... مطرح می

 حائز اهمیت دانست؟ 

را در محیطی خاص و ويژه به عنوان مثاال وقتای کاه در ساطه ياك ( چگونه می توانیم کارايی و اثر بخشی فلسفه برای کودکان۵

 ی شود ، ارزيابی کرد ؟ مدرسه در حاشیه شهر يا يك مدرسه معمولی ارائه م

را با توجاه باه بهباود عملکردافاراد ذی نفاع يعنای معلماان و داناش ( چگونه می توانیم کارآيی و اثر بخشی فلسفه برای کودکان8

 خوبی نشان دهند؟ توانند عملکرد خود را بهارزيابی کنیم؟ به عبارت ديگر چگونه دانش آموزان و معلمان میآموزان

(و 1991در ساال) 14اساپرودشاود. هماانطور کهاول مرباوط میساؤالنبال جستجو برای ارزياابی کلای اسات کاه بهدوم به دسؤال 

ديدگاههای دانش آموزانی است که در ماورد ايان موضاوع کاه تاأثیر فلسافه بار  اين پاسخی به، ( بیان کرده اند1998) 11جکسون

هايی را درارتباط باا ارزياابی برناماه فلسافه بارای ( برخی از نشانه199۲آموزش و يادگیری چیست عالقه مندند. اسپلیتر و شارپ )

 اند که به طور خالصه عبارتند از: کودکان ارائه کرده

باشاند راتعیاین و مشاخص های کلیدی را که در ارتباط با ارزيابی هستند و پاسخی برای سؤالی از قبیل ماورد زيار می( مشخصه1

خوبی فلسفه را انجام دهند؟ که اين امر شاامل  مهارتهاای خااص از قبیال اساتدالل قیاسای تاا بهتوانند کنید : چگونه کودکان می

چارچوب کل گرايانه و همه جانبه )فکری و ذهنی، خالق، مؤثر، انتقاادی، شخصای، اخالقای، زيباائی شاناختی، معرفات شناسای( 

 باشد. می

کرد هر کدام از اعضای اجتماع که بايد در ارتباط با اجتماع باه عناوان توجه به اجتماع به عنوان ارزيابی ارزشمندی در مورد عمل (۵

 کل مورد قضاوت قرار بگیرند . 

 .   دارند فلسفی پژوهش زمینه در تجربیاتی – آموزان دانش و معلمان –( اطمینان حاصل کنید که ارزيابی کننده ها 8

 .   ( حس ارتباط بین ارزيابی و انجام فعالیت فلسفی را حفظ کنید1

 ( از روش شناسی هايی که نسبت به آموزش و فلسفه برای کودکان  ثابت هستند، استفاده کنید . ۲

(. اينکه چه پیامی را 199۲آخرين شاخص هم به دلیل اخالقی و اصولی و هم به دلیل آموزشی حائز اهمیت است. )اسپلیتر و شارپ 

 دهیم نیازمندبه دانش آموزان انتقال می

 راه ياك.  اسات کا اذی –های معمول در آزمون های مداد های ثابت به سوواالت از پیش تعیین شده و ناديده گرفتن محاورهپاس 

 کاه معناا نامند؛بادين مای پژوهش گانهدو جنبه را آن که يافت چیزی در توان می راکودکان برای فلسفه ارزيابی برای اساسی حل

هايی را می شنويم . ما سؤاالتی را می پرسیم و پاس شودت دارد،اولین بعد پژوهش محسوب میدخال درسی موضوع در که راهبردی

آيند يا خیر . ما توجه افراد را به جوانب ديگار پاژوهش معطاوف ها و داليل با هم جوردر میکنیم که آيا پرسش. آن گاه بررسی می

باه  ۲تا  1شود که در صفحات قبل در نکات منجر به فرم های ارزيابی می داريم. اين بُعد تفکری به طور طبیعی و اجتناب ناپذيرمی

« گويیاد؟آيا شما دو نفر چیاز مشاابهی می« »آيا ما فکر می کنیم که داليل او خوب هستند؟»آنها اشاره شدوقتی که سؤاالتی مثل 

                                                 
Sprod -10   

Jackson -11   
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س ارزياابی هساتند ايان گوناه پرسایده در کالس درس و مباحث درسی پرسیده می شوند و همچنین زمانی که سؤاالتی که بر اسا

آيا ما اساتفاده صاحیحی »و « کنیم؟وتجزيه و تحلیل میآيا ما معانی را کشف« »آيا ما به ديگران پاس  منطقی داده ايم؟»شوند: می

اصاالح شاد کهمی تواند به عنوان محدوده ای طبیعی برای کار اجتماع باشد يا به عنوان شاکلی از پاژوهش با« ايماز معیارها داشته

دو شرط کلی الزم است که مورد توجه قارار (. در نهايت درارتباط با برنامه فلسفه برای کودکان 199۲کننده است)اسپلیتر و شارپ 

گیرد .اولین شرط اين است که ارزيابی نبايد در  محدوده ای خارج از مسأله پژوهش که همیشه مورد توجه اجتمااع کالسای اسات 

دوم نیز آن است که آن گروه از افرادی که در ارزيابی شرکت می کنند باياد اهاداف و مقاصاد خاود را مشاخص  شود. شرطاستفاده

که باز خوردی را برای دانش آموزان فراهم می کنند تا اطالعات تشخیصی را در مورد نقاط ضعف و قوت انها روشان کنند و در حالی

 ررسی و آزمون اثر بخشی معلمان و تنظیم برنامه درسی استفاده کنند.سازند ، از ارزيابی دانش آموزان برای بهبود و ب

 

 
 بحث ونتیجه گیری 

گاردد. های تفکر در محافل آموزشی پديده جديدی نیست. منشا چنین عالقه ای به آکاادمی افالطاون برمیعالقه به توسعه توانايی

افزون ، مربیان تعلیم و تربیت بايد در باره نقش خاود دوبااره  معتقد است که به منظور ايجاد تحوالت اجتماعی روز« مالکوم نالس»

هايی متمرکز نمايند که شاگردان برای تحقیاق مساتقل بادان احتیااج ها و روشفکر کنند و فعالیت های خود را بر آموزش مهارت

تحاول را پیش بینای کردناد. در (. بعضی از مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت مدتها پیش مسیار مطلاوب اين 1834دارند. )میرز،

يادگیری شاگردان بی فايده است مگار اينکاه کتااب هاای خاود را گام کنناد، »( آلفرد نورث وايتهد معتقاد باود که  19۵9سال )

( . اظهارات وايتهد بدين معناست که تعلایم 1834)میرز،« جزوات خود را بسوزانند و جزوات از برشده را برای امتحان فراموش کنند

تربیت اساساً فرايندی فکری است و محتوای آموزش در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. با وجود اين بسیاری از محافل آموزشی باه  و

جای اينکه برای پرورش استعدادهای فکری نوجوانان اهمیت قائل شوند، بر يادگیری اطالعات و محتوياات برناماه آموزشای تأکیاد 

های سنتی آموزش همچنان به قوت خود باقی است. اين روش ها معموالً باعاث تارويج عتبار روشکنند و به اين دلیل است که امی

آن تفکر انتقادی يا فقط باه طاور ضامنی آماوزش داده مای شاود ياا هرگاز يااد داده سبك انفعالی تعلیم و تربیت می شود که در

بت و فعال آماوزش کاه نااظر باه پارورش اساتعدادهای شود. خوشبختانه اين سنت انفعالی در حال دگرگونی است. رويکرد مثنمی

چشام فکری شاگردان است هم در ادبیات در حال افزايش مهارت های استدالل و هم در نوآوری های اخیر در زمینه مواد درسی به

 توان به برنامه آموزش فلسفه به کودکان اشاره کرد.از آن جمله میمی خورد که

کند که تفکار فلسافی باه معنای صارف ن که نخست توسط لیپمن و همکارانش مطرح شد، بیان میبرنامه آموزش فلسفه به کودکا

تفکر و استدالل نیست بلکه مستلزم تفکر در بارة تفکر است. لیپمن و همکارانش با مروری بر تاري  انديشاه هاای فلسافی، مساايل 

ودکان را در رويارويی با اين مساائل قارار داده اناد. نموناه اند و جريان تفکر کمهمی را که مورد بحث فیلسوفان بوده، مشخص کرده

اين مسائل عبارتند از: صدق يا حقیقت،خیر، واقعیت، ماهیت ذهن، قواعد اخالقی يا اجتماعی. همچنین در اين برنامه بحث و گفتگو 

امه چنین پیش بینی نشاده اسات کاه میان دانش آموزان ، همراه با هدايت معلم، بستراصلی تفکر فلسفی است؛از اين رو در اين برن

پاس  معین و از پیش تعیین شده ای در باب مسايل مذکور، به دانش آموزان داده شود،بلکه طرح مسأله و بحث و گفتگو دربااره آن 

تباديل مای « اجتمااع پژوهشای » است. به اين ترتیب، کالس به يك  ، طريقه ای است که برای دست يافتن به پاس  هااتخاذ شده

شود که در ضمن آن کودکان، تصورات خود را عرضه می کنند و در باب آرای ديگران به بحث و گفتگو می پردازند. برخی از ويژگی 

عبارتند از: پژوهش معطوف به دانش و فهم، تکیاه بار ساؤال و عرضاه دلیال، خطرپاذيری فکاری و « اجتماع پژوهشی » های اين 

اد، سعه صدر و احترام به ديگران، شکل اجتماعی و مشارکت آمیز رو ياارويی باا معّماا و های خويش ،همکاری ،اعتمتصحیه انديشه

 (.1998های خويش و يادگیری تفکّر)کم،محور، پذيرش مسوولیت برای ديدگاه -شگفت زدگی، گفتگوی دانش آموز
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طريق روش اجتماع پژوهشی ضمن پذيرش مفروضات برنامه و طرح لیپمن معتقداست که فلسفه برای کودکان از « جفری کین»

کندو به توسعه اساس بر پژوهش های مشارکتی تأکیدمیشود. وی براينهای استدالل و تفکر انتقادی کودکان میباعث رشد مهارت

 مهارت

 
مای آيا برنامه آموزش فلسفه به کودکان » ای با عنوان ( در مقاله1913(. لیپمن )193۲دهد) جفری کین،های اجتماعی اولويت می

با تأکید بر اينکه مدرسه بايد به صورت آزمايشگاهی برای تمرين تفکر و « تواند مبنايی برای اصالح ساختار نظام آموزشی قرار گیرد؟

فراگیری انديشه انتقادی و نیز درگیر کردن فرد در تجربیات واقعی زندگی در آيد، باه ايان ساؤال پاسا  مثبات مای دهد)صافايی 

تأثیرات مثبت برنامه آموزش فلسفه به کودکان و يادگیری مبتنی بر تشاريك مسااعی بار رشاد و توساعه  با توجه به(. 1811مقدم،

( 199۲)لیپمن، (1998،)شارپ ،(b1994و a,1994هوش و اعمال هوشمندانه و بر ارتقا و تعمیق ارزشهای هنری و اخالقی )هاگامن

زان آموزش و پرورش کشاور تأکیاد بار تفکار و روشاهای مبتنای بار ريرسداز جمله وظايف مهم دست اندرکاران و برنامهبه نظر می

است؛زيرا تحقق بسیاری از تشريك مساعی دانش آموزان و بحث و گفتگوی طرفینی آنها و براساس آن، اصالح ساختار نظام آموزشی

ستدالل است و از آنجاا کاه اهداف عالی تعلیم و تربیت در گرو پرورش ذهن های خالق، تفکر فلسفی و فراگیری شیوه های صحیه ا

است؛ لذا پیشنهاد می شود انجام اصالحات اساسی در نظام آموزشای هدف اصلی برنامه چهارم توسعه نیز ، توسعه با محوريت دانايی

های آموزش عالی را در برگیرد و برنامه هايی تحات عناوان از دوره آموزش های  یر رسمی يعنی برنامه های مهد کودک ها تا دوره

موزش فلسفه و يا تفکر فلسفی در برنامه های درسی رسمی کشور قرار گیرد. آموزش فلسفه و تفکر فلسفی باه کودکاان از طرياق آ

آورناد در کشاف اجتماع پژوهشی موقعیتی را به دست خواهد داد تا کودکان ضمن درک بهتری که از مجهوالت خود باه دسات می

انستن، اعتماد به نفس بیشتری بیدا کند. فراهم نمودن چنین فرصاتی باا اساتفاده از پاسخها مشارکت فعال نموده و با درک لذت د

روش اجتماع پژوهشی که با بحث و گفتگو همراه است نه فقط در جهت درک عقايد ديگران بلکه برای کشف و ابداع عقاياد و اياده 

م وحال مشاکالت آتای آناان مفیاد خواهاد باود. ها و روشن کردن ارزش بازنمايی و بحث خود اصالح گری به منظور باالبردن فها

همچنااین بااا اسااتفاده از روش گفتگااو وفاان پرسشااگری در اجتماااع پژوهشاای،کودکان بااه عقايدوانديشااه هااای ديگااران احتاارام 

 گذرندودرعین حال به تفکر در باره تفکر، سخن و کردارشان تشويق می شوند.می
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