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 چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران 

 »مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران«
 1392خردادماه  8-9

 دانشگاه فردوسي مشهد

 

 
 

 درايران   p۴cجهت کيفيت بخشی به اجراي برنامه  يیراهکارهاوارائه  بررسی چالشها

۰مهری اعزازی F

۱، زهرااحمدآبادی۱ F

۲ 

 چکيده
 

باشد،بازدهي  آموزش مستقيم حقايق به آنها ارائه اصول مثبت يا با تعليم وتربيت گواهي مي دهدكه اگرآموزش براي جوانان تنها تاريخ

كيفي وكمي ناچيزي خواهدداشت،بلكه مي بايست آنهاراتوسط سازوكارهايي به توانايي تفكر،نقدوتحليل واداشت ودراين ميان،تعميق 

 .وري راانتظارداشتآو نويادگيري،قدرت تفكروخالقيت 

برنامه ).  5-1(درچنددهه اخيردردنيا،فلسفه وآموزش فلسفه،به عنوان روشي براي پرورش قوه تفكر،موردتوجه بسياري از محققان قرارگرفته است

 :از دو جهت اهميت يافته استp4c)(آموزش فلسفه به كودكان

 .)6و4(آموزان تبديل شده و به شدت ازهدف خود دورافتاده اندمدارس ما به موسساتي براي انتقال دانش به حافظه دانش -1

تحليل مطرح است،درنظام  و و به عنوان راهكاري درپرورش قوه تفكربسيارموردتوجه قرارگرفته  آموزش فلسفه به كودكان كه امروزدردنيا-2

ش از طرفي منابع مناسب آموز. دك استين زمينه بسيارانآموزشي ما چندان توجهي به آن نشده است،به گونه اي كه حتي تعداد مقاالت وكتاب درا

 .فلسفه به كودكان با توجه به بافت فرهنگي و سنتي كشور ما اندك است

ازآنجايي كه جامعه مانه فقط به يك دانشمندخوب ،بلكه به يك شهروند خوب دريك جامعه مردم ساالر و ديني نيازدارد؛تالش براي داوري  -3

 .فلسفه ورزي و آموزش آن به كودكان ممكن به نظرنمي رسدوتعقل، بدون دخالت 
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در اين مقاله با تكيه برآراي متيو ليپمن ودستيارانش در . درايران مي پردازد p4cاين مقاله در ابتدا به ييان اهميت و ضرورت ، به همراه تاريخجه    

همچنين به برخي نتايج طرحها، پايان نامه هاي  .)7و1(شده استدردنيا پرداخته  p4cدانشگاه ايالت مونت كلير به تدوين نخستين برنامه درسي

 p4cاشاره گرديده است ازآن جمله مي توان به نتايج اجراي آزمايشي و تحقيقي  اخير درزمينه فلسفه كودك در ايران  دانشجويي و تحقيقات اجراشده

. كه براي اجرا در ايران بومي سازي شده اند؛ مورد توجه قرار گرفته است p4cو طرحهايي از در مدارس ايران و مقايسه با برخي كشورها پرداخته ايم 

ميان فردي و ارتقاي عزت نفس دانش آموزان تأثير  يمي تواند بر بهبود مهارت هاي ارتباط زمينه نشان داده است كه اينچند طرح  در  اجراي 

 گوهايگفت طريق از كودك و منطقي لياستدال تفكر تقويت با همزمان مشاهد مي شود كهگر از طرفي در طرح دي  .بگذاردو ماندگار معناداري 

 در را رفتارهاي  پرخاشگرانه كنترل بر برنامه اين مثبت تأثيرات متعددي تحقيقات نتايج .مي توان مهار كرد آنان در را پرخاشگري  جمعي،

 .)14-8(است داده نشان كودكان

 

به چگونگي اجرا  در ادامه،تالش داشته ايم. مي باشداز يك سو، تربيت مربيان ورزيده كه ، آمده است   p4cچالشهاي موجود در اجراي سپس بررسي 

 براي آموزش به معلمان و مربيان  بپردازيم و راهكارهايي در اين زمينه كه با توجه به p4cهاي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش و توجه به ابزار

  .ورد  توجه و بررسي قرار داده ايمتجربياتمان داشته ايم ؛ م

به كارگيري سخت افزار و نرم افزارهاي مناسب است ، از جمله محتواي كتب درسي مقاطع  ،موفق اين برنامه اجراي چالش پيش روي  ،از سوي ديگر 

متون براي گرچه تعدادي . ازارهاي ايران بايستي توجه شودب در حتي كتب داستاني موجود مختلف تحصيلي،مضامين ومحتواي كتب غيردرسي و

 .استقبال زيادي قرارگرفته است مورد انتشاريافته است و فلسفي براي سنين باالتر  –كتابهاي داستاني  كودكان ابتدايي و برخي 

مد نظر قرار گرفته كه از ديگر موانع پيش رو است ؛ فضاي الزم براي اجراي اين برنامه دركالسهاي درس  از جمله ايجاد شرايطديگر درادامه به 

 ..است

به اين كه به اعتقاد . است  عدم برخورداري ازحقوق يامسئوليت يكسان دانش آموزان درمقابل معلمين به داليل حمايتي ونيزكنترليديگر چالشها ، از

 .؛ از موارد قابل توجه استشود موجود قيود درمورد وتخريبها نابسامانيها كارگيري تفكرانتقادي ممكن است منجربه مجموعه اي از

دگرگوني درنقش فعلي معلم،آماده :ازآن جمله.ايران اشاره خواهدشد در p4cودربخش انتهايي مقاله به ارائه راهكارهايي براي كيفيت بخشي برنامه 

سازي والدين وارائه تكاليفي براي آنها،تبليغات واطالع رساني وسيع درسطح جامعه ،ترويج مهارتهاي همياري ومشاركتي دركالسهاي درس  

ي اسالمي، آداب و رسوم قومي هاي جامعهمبناي پيش فرض بر P4Cبرنامه  ،ودرزندگي روزمره ،ضرورت انتشاركتابهاي داستاني بارويكردي فلسفي 

 .پرداخته ايم.....و  و محلي، زبان و ادبيات فارسي
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