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ی فلسأفی در پأرورش روحیأه پرسشأگری و سأازگاری      هأا  داسأتان پژوهش حاضر بررسی تأأثیر  هدف از       

ی پأنج  ابتأدايی شأهر     هيأ پای دانأش آمأوزان پسأر     هیکلدانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش  اجتماعی 

 ۱۴بأرآورد شأده اسأا. از میأان آنهأا       ۹2۴۴ هأا  آنبود که حج  کلأی   ۱۹-۱۱که در سال تحصیلی  اردبیل

ی در دسترس انتخاب شأدند و   ریگ نمونهنفر گروه کنترل( به روش  2۱نفر گروه آزمايش،  2۱) پسر آموز دانش

تصادفی دو دبستان انتخاب و در مرحلأه بعأد دو کأالس پايأه      طور بهی پسرانه اردبیل ها دبستانابتدا از میان 

ی پأژوهش از روش شأ ه    هیفرضأ بأرای بررسأی    نمونه برگزيده شأد.  عنوان بهپنج  از مدارس پسرانه مذکور  

از  هأا  دادهی آور جمأع با گروه کنترل استفاده شد. جها  آزمون پس – آزمون شیپآزمايشی با استفاده از طرح 

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل و پرسشنامه روحیه پرسشگری محقق ساخته استفاده گرديد. ق ل از اجأرای  

 و نأد بود به ه  نزديأ   ويژگی های جغرافیايی و فرهنگی  لحاظ مناطقی انتخاب شدند که از از ها گروهبرنامه 

و تفأاوتی بأیر روحیأه    گأروه کنتأرل انتخأاب گرديأد      عنأوان  بأه ديگأر   و کأالس گروه آزمايش  عنوان به ي  کالس

پرسشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو گروه کنترل و آزمايش مشاهده نشأد. دانأش آمأوزان گأروه     

ی فلسفی قرار گرفتنأد. در  ها داستانی )هر هفته دو جلسه(، تحا آموزش ا قهیدق ۹۱ جلسه ۹۴آزمايش طی 

 مأورد ی کندوکاو استفاده شد. مأواد آموزشأی    حلقهی کالس داری به شیوه ه ی  وهیشاز  ها کالسی اير  اداره

از  هأا  داده کأ  بأود. در پايأان    پیلیف ی فكری برای کودکان تألیفها داستاندر اير پژوهش از کتاب  استفاده

ی اير ها افته، مورد تحلیل قرار گرفتند. ي2۴ويرايش  spssافزار  نرمبا  روش تحلیل کوواريانس چند متغیره  و

ی فلسأفی را در پأرورش سأازگاری اجتمأاعی و روحیأه      هأا  داسأتان ی رياعتمادپذاعت ار و  درمجموعپژوهش 

 را تأيید کرد. ها آنی ها مؤلفهپرسشگری و 

 ی فلسفی، روحیه پرسشگری، سازگاری اجتماعی.ها داستان جتماع پژوهشی،ا :ها دواژهیکل
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 مقدمه -۵-۵

گذاری کرد. فلسفه برای  يهپا ۹۱۹۱ه آموزش فلسفه به کودکان را در سال نخستیر کسی بود که برنام لیپمر

گوناگونی همچون فلسفه  یها بانامگذرد. اير موضوع  ینمدهه از طرح آن  چهاری اسا که بیش از ا تازهکودکان، موضوع 

 یها هدففه برای کودکان فلس (.۹۳1۱اسا )قراملكی،  شده شناختهبرای کودکان، فلسفه با کودکان، فلسفه و کودک و ... 

تفكر اصولی و تعامل ساختاری انجام  یها چالش، اير کار را از طريق کند یمشناختی روشنی دارد؛ ذهر را وادار به عمل 

دمكراتی  اسا. لیپمر و همكاران او  یریگ  یتصم، اير برنامه هدف اجتماعی نیز دارد و آن آموزش فرآيند عالوه به. دهد یم

که تفكر فلسفی به معنی صرف تفكر و استدالل نیسا، بلكه مستلزم تفكر درباره  تفكر اسا. لیپمر با در نظر  کنند یمادعا 

محورهای اصلی آموختر فلسفه به کودکان را برای خود مشخص کرده اسا. اگر  درواقعتفكر فلسفی،  یها یژگيوگرفتر 

را بكاوند، در  مفروضاتشانکنند،  وجو جسارا با شواهد  ها آنر افكار بپردازند، تناظ سازوکارکودکان بیاموزند که به بررسی 

روزمره بررسی کنند، آنگاه  یها ایفعالرا با  ها آنباشند و روابط  ها آنپی جايگزير کردن مفروضات بديل و سنجیدن تأثیر 

 (.۹۳1۱)قاصدی، اند آموختهدر سطوح پايیر آن  هرچندتفكر فلسفی را 

رويكردهای جديدی را در تعییر اهداف تربیتی و فرآيند آموزش مطرح کرده اسا  تحول م انی نظری و علمی،

ی ها روشو  ۹، سازگاری اجتماعی۳، استدالل2( که اير منجر به پیدايش مسائلی از ق یل روحیه پرسشگری2۴۴۹ ،۹)فیشر

 نوير آموزشی از عوامل مه  و تأثیرگذار در امر آموزش شده اسا. 

پرسشگری تمايل فردی را برای  ریچن ه . ديآزما یمی مهمی را ها شاخصسشگری، شخص منظور از ديد روحیه پر

ی قال ی را ها پاسخ خواهند ینمی پرسشگری ریگ جها. افراد دارای دهد یمپذيرفتر پیچیدگی مسائل وجودی زندگی نشان 

که پرسشگری  کند یمون مطرح . باتسديآ یمروحیه پرسشگری به دن ال آمادگی شخص در مورد عقايدش  ايدرنهابپذيرند 

بودن به نیازهای حقیقی ديگران در مقايسه با م دأ  گو پاسخی بیشتر آماده داور شیپشخص کمتر مستعد جزمی بودن و 

 (.۹۱1۱، ۱درونی اسا )باتسون

                                                
1 -Fisher 
2 -Quastining spirit  
3 -Resuming 
4 - Adjustment Inventory 
5-Batson 



3 

، ۹اسا )الیوت و گريشام ایو تربپیامدهای فرآيند آموزش يا تعلی   ريتر مه سازگاری اجتماعی يكی ديگر از 

سازگاری را توانايی آمیزش، انط اق، مصالحه، همكاری و کنار آمدن با خود، محیط و ديگران تعريف (. در مدرسه، ۹۱۱۳

يا اجتماعی اشاره دارد به اير معنا که فرد در  یشناخت (. اير اصطالح به سازگاری روان۹۳۱۹)زاهد، رج ی، امیری،  اند کرده

های خود واکنش نس ا به محیط و تالش در جها تغییر آن به گونه مؤثر و سال  برای استعداد هيي  فرآيند مستمر و پرما

 (.۹۳۱۹)غفوری،  درگیر اسا

ی برای آموزش تفكر نقادانه و خالق در درک ماهیا موضوعات فلسفی میان کودکان با ا برنامه 2فلسفه برای کودکان

قرا ) هاسا مالکی اعتماد بر  هيپانه و داوری بر تأکید بر سه محور؛ خود اصالح داشتر، حساسیا معقول نس ا به زمی

کودکی به اصالح وضعیا آموزش تفكر در تعلی  و تربیا، تقويا روحیه  (. اير برنامه قصد دارد از دوران۱۳۸۵ ی،ملك

به و توجه مسئوالنه  داوری خوب، ابداعات خالقانه ریچن ه و تفكر تجمعی بپردازد.  پرسشگری، تفكر خالق، تفكر مراق تی

 (.۹۳۱۴)مرعشی،  دارد یبرمگام  ها آنيی هستند که اير برنامه برای تقويا ها یژگيومحیط و اطرفیان 

ی ساز شفافتولید فرضیه  مانند کند یمی شناختی ها یریگ موضعشرکا در کندوکاو مشترک کودکان را درگیر 

دانش آموزان را به در میان گذاشتر  اما از طرف ديگر کندوکاو عملی اجتماعی اسا که؛ و درخواسا دلیلها  واژه

، ها آنی تفكرات ديگران و به چالش کشیدن خودرو، گوش دادن به يكديگر، چهره خوانی، بنا نهادن تفكرات انشدگاهيد

 در مقابل اير نوع توانند ینم. اغلب دانش آموزان کند یمی خويش ملزم ها دهياو بازسازی شده  گ ی ها دگاهيدی وجو جسا

در آن شرکا نكرده و تأمالتشان را بیان نكنند؛ بنابراير مهارت  توانند ینممقاوما کنند؛ بدير معنا که  پرمعنای وگو گفا

 از طريق آموزش مستقی  )شهر تاش، فقط نهو  ديآ یمط یعی در بستر کار به دسا  طور به، ها آنشناختی و اجتماعی 

۹۳1۱.) 

ايجاد خواهد کرد تا دانش آموزان مجهوالت ذهنی خود را  استدالل و روحیه پرسشگری در کالس درس موقعیتی

روشر سازند و حقیقا را بیشتر و بهتر درک کنند. اير نوع بیش از آنكه در پی حل مشكالت و موضوعات باشد، در پی 

ت به مشكالت آتی فائق آيند. اير مهار ممكر دانش آموزان بتوانند بر یها يافتر مشكالت و موضوعات اسا. تا با راحل

داليل، فكر و  ی به تفكر درباره حال ریدرعديگران احترام بگذارند و  یها شهيبه عقايد و اند کند یدانش آموزان کم  م

قطعی و  یها . رويكرد آموزش پرسشگری فلسفی م تنی بر اير اسا که از ارائه پاسخشود یسخر و کردارشان تشويق م

، بنابراير تغییر شكل شود یها م شكوفايی هر چه بیشتر توانايی نهفته آن ها اجتناب شود، اير امر موجب آماده به پرسش

تا دانش آموزان در سطح  رسد یصورت پرسشگری يا پرسش و پاسخ در مدارس ي  امر ضروری به نظر م کالس درس به

                                                
1 -Elliot a Gresham 
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 شگری دسا يابندو به نتايج مطلوب در تقويا مهارت پرس کنند یفكر و عمل م دهد یانجام م يیتنها به ازآنچهباالتر 

فلسفی کودکان در پرورش روحیه پرسشگری  یها (. بر اير اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر داستان۹۳۱۴)قاعدی، 

 اسا. دانش آموزانسازگاری اجتماعی و 

 بیان مسئله -۵-۲

كر نقاد و خالق در برای افزايش مهارت تف یا برنامهکه فلسفه برای کودکان  اند دهیعقبسیاری از انديشمندان بر اير 

برنامه در پی جريانی اسا که پرسیدن و به ع ارتی فلسفیدن را به کودکان درک مسائل فلسفی نزد کودکان اسا. اير 

 (.۹۳1۱، )قاصدی دهند یمآموزش 

 تا کودکان و نوجوانان افكار پیچیده آورد یمآموزشی اسا که اير امكان را فراه   یها برنامهفلسفه برای کودکان از 

، ۹. )آکورينیشود یمنیز زياد  ها آن یدوست نوعخود را شكل دهند. از اير رهگذر، استدالل، روحیه پرسشگری و خالقانه و 

 توانايی یچهارسالگ از انسان رد .هستند سود بسیار تفكر، قدرت هدايا و برانگیختر منظور به روحیه پرسشگری (.2۴۴۱

 دارد سزايی به تأثیر او ی ندهيآ و شخصیا روی بر کودک، یها پرسش با مواجهه ی وهیش و کند یم بروز گری پرسش

 سالمی کودک ،کند یم سؤال زياد که کودکی .اسا استوار دانستر به کودک نیاز بر کنجكاوی ی هيپا(. ۹۳1۱ نژاد، منصور)

 ممكر یا ناشناخته شئ هر که کند یم احساس ناخودآگاه کودک .اسا تر باهوش و تر سال  کند، سؤال بیشتر چه هر و اسا

ی چنیر تفكری ریگ شكل. باشد شناخته یدرست به را شئ آن که کند یم ايمنی احساس وقتی تنها و باشد خطرناک اسا

ی مساعد برای پرورش اير نوع تفكر اسا. به ع ارتی اگر ها نهیزمو ايجاد  ها آموزشدر کودکان تصادفی نیسا و نیازمند 

 (.۹۳1۱)فیشر،  منتقد بار آيد، ن ايد قدرت فكری او به دسا شانس سپرده شودقرار اسا کودک، فرخ انديش و 

 ی نقطه ،ها آن ی درباره وگو گفا و بحث و فلسفی یها پرسش با آنان ذهر کردن درگیر گری، پرسش بعد به توجه

 فلسفه ی برنامه در که اسا یا وهیش داستان، ی درباره وگو گفا و بحث و طرح مسئله اسا. کودکان در تفكر یانداز راه آغاز

 ها بچه برای داستانی معل ، هدايا با برنامه، اير در اسا، شده انتخاب کودکان پرسش به يیگو پاسخ برای کودکان، برای

 پردازند یم وگو گفا و بحث به ،شده مطرح مسائل ی درباره و داستان پیرامون خود یها پرسش با ها بچه. شود یم مطرح

بنابراير، در نظر گرفتر فلسفه در معنايی که حامیان  ؛ی فلسفی اغلب به روش سقراطی اساوگوها فاگ که ؛(۱۳۸۸)ک ، 

)مرعشی، صفايی مقدم،  ی از رويكرد پژوهشی به تعلی  و تربیا اساا نمونه کنند یمآموزش فلسفه به کودکان آن را دن ال 

 (.۹۳1۱، باقری، سپاسی ، سرشا پاک

                                                
1 -Accoriniti 
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کند، ت ديل به  وپرورش آموزشرا محور  کندوکاورای کودکان برای اينكه تحقیق و ب فلسفهکالس درس در برنامه 

ی دوستی و همكاری برای مشارکا مث ا در فضای آموزشی استق ال  رابطهاز  ها آنکه در  شود یميی ها اجتماعيا  ها حلقه

ی سنتی رواج ها کالسبسیاری از که در  شود یمی ا خصمانهشود. اير فضای مشارکا مث ا جانشیر فضای رقابتی و نیمه 

اصالحی، فرهنگ  ی مشترک، خودها شناخااز: تأمل و تعمق خصمانه،  اند ع ارت کندوکاوی ها حلقهی خاص ها یژگيودارد. 

)ناجی،  هاسا آن باو تخیل فلسفی، تقويا توانايی مطالعه، درک عمیق متون بر اساس ديالوگ و سازگاری اجتماعی 

۹۳1۱.) 

منطقی و  یها خواسارشد و تحول اجتماعی شامل سازگاری با ديگران، رعايا حال ديگران،  معیارهای اصلی

مشروع اطرافیان اسا. بديهی اسا که اگر کودک يا نوجوانی به سازگاری با خويشتر نرسیده باشد قادر به سازگاری با 

دستیابی به سعادت فردی و  نظورم بهاطرافیان نیسا. هدف نهايی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان کم  به آنان 

 اند سومی  هزارهی که در حال ورود به آموزان دانش(. ۹۳۳۳ اجتماعی در مسیر رشد و کمال شخصیا آدمی اسا )راهنما،

و داور مدلل را  2یکنندگ ليتعد خود، خودآموزی، ۹یده جهابايد افرادی باشند که توانايی فكر کردن برای خودشان، خود 

يی فراسوی ها مهارتو مسائل زندگی، به يادگیری  ها چالش، برای توانمند شدن در برخورد، منطقی با ها نآداشته باشند. 

. مهارت تفكر ذاتی اسا مطمئر برای دسا يافتر به اهدافی )۹۳1۱ )جاويدی کالته جعفرآبادی، محتوای دانش نیازمندند

 فردی چنانچه که یا هیاول یها مهارت ز(. ا۹۱۱۳ ،۳اساپو)ک نیز اسا وپرورش آموزشديگر، اما خود اير مهارت هدف اصلی 

 باشد، برخوردار یشتریب روانی سالما از و کند دور خود از را مخرب یها جانیه از بسیاری تواند یم باشد مجهز ها آن به

 کسب با ودکانک اجتماعی شدنسازگاری  توانايی .برد نام را ديگران با وگو گفا هنر وسازگاری، هماهنگی  هنر توان یم

دريافا  را بیشتری اجتماعی تأثیرات ط عاً و شد خواهند پذيرفته بیشتر جامعه در ها آن و ابدي یمافزايش سازگاری  مهارت

 ،۹)ريچ شوند یم برخوردار بیشتری عاطفی حمايتی منابع از و ابندي یم بهتری رشد سال ، ارت اطات داشتر با ها آن. کنند یم

۹۳12.) 

گرفته حاکی از کارايی اير پروژه در به ود روحیه پرسشگری و سازگاری اجتماعی در کودکان  تحقیقات صورت

 پژوهش اير اجرای به ماه ۸ مدت به آزمايشی و به روش کودکان، با فلسفی کار تأثیر بررسی ( جها۹۳1۹) نوروزیاسا. 

پرورش روحیه  بر فلسفی کار برنامه اجرای که دهد یم نشان پژوهش اسا، نتايج پرداخته دبستان پنج  تا دوم یها هيپا در

 .اسا بوده متأثر نیز آنان ديگران با سازگاری خالقیا، پرسشگری،

                                                
1 -Self - directing 
2 - Self - modulation 
3 -Csapo 
4 -Rich 
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اسا. اجتماع پژوهشی  برنامۀ فلسفه برای کودکانيكی از مفاهی  کلیدی در  ۹ی کندوکاوها حلقهاجتماع پژوهشی يا 

ی کودکان را به همكاری، توجه، اعتماد، ايمنی و حس هدف  هیروحدارد؛ اول اينكه: اجتماعی اسا که  دوگانهساختاری 

، ال ته م تنی بر نیاز به آورد یم یخودروو دوم اينكه: پژوهشی اسا که ضمنأ به تصحیح  زدیانگ یبرممشترک داشتر را 

 (.۹۳11)مرعشی،  ، پیچیده و م ه  اساکننده گمراهتغییر شكل و پی بردن به مفاهی  

در صورت لزوم تغییر نگرش  شوند یمو قادر  فراگرفتهمهارت تفكر را  کنند یمشرکا  ها دورهافرادی که در اير 

ديگران افزايش  برای همكاری و هماهنگی با ها آنو توانايی  افتهيبه ود ها آندهند. بدير ترتیب مهارت سازگاری اجتماعی 

، به خود کودک بستگی دارد، ايدرنهاکنند، اير  به چه چیزی فكر ديگو ینم ها آن. برنامه فلسفه برای کودکان به ابدي یم

بلكه فلسفه ابزار عقلی، عاطفی و اجتماعی را که برای فكر کردنی خردمندانه و مستدل الزم اسا در اختیار کودک قرار 

ر رفتار کند که فك گونه آنتا با تعهد و شجاعا  کند یمی کاوش گری جمعی در کالس، او را ترغیب  لهیوس بهو  دهند یم

 (.۹۳11)ناجی،  کند یم

ی  برنامه، پلی بزنند، بنابراير آموزند یمتا بیر موضوعات مختلفی که  سازد یمرا قادر  ها آنفلسفه برای کودکان 

ی تفكر که در اير برنامه رشد و پرورش ها مهارتی همكاری و ه  ها مهارتخواهد شد. ه   پرمعناتردرسی برای آنان 

يی برای وجو جسابا شراکا کودکان در  درواقع. شود یم تر شیبگاری و هماهنگی اجتماعی که س ب به ود ساز ابندي یم

و س ب  افتهي شيافزااز مطالب، قدرت تفكر استداللی و انتزاعی در آنان  ها آنی قوای ادراکی و فه   توسعهمعنا و بسط و 

ی خود را در زندگی روزمره به ود ها ضاوتقتا کیفیا  کند یم، اير امر به کودک کم  شود یم ها آن نفس عزتارتقای 

 (.2۴۴۹)فیشر،  ی را بنیاد گزاردتر سال بخشد و بدير ترتیب سازگاری 

ی فلسفی بر پرورش روحیه ها داستانحال با توجه به اير مطالب پژوهشگر قصد دارد به اير سؤال پاسخ دهد: آيا 

 پرسشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد؟

 پژوهش و ضرورت تیاهم -۵-۹

يكی از مسائل مه  تعلی  و تربیا اسا و نتايج  ها آنبحث از روحیه پرسشگری و سازگاری اجتماعی عوامل مؤثر بر 

که  دهد یمی اخیر نشان ها سالايران در  وپرورش آموزشدر مورد تنگاها و اشكاالت نظام  شده ارائهی ها گزارشو  ها پژوهش

ی  دههتوسعه کمی آموزش رسمی در چند  رغ  بهاسا.  رو روبهی در مدارس ما با مشكالت جدی فرآيند يادگیری و آموزش

، شرايطی که موجب پديد آمدن کودکانی  يا بودهی مختلف ها عرصهاخیر شاهد انتقاداتی از شرايط کیفی تعلی  و تربیا در 

 و معلمان فاقد خالقیا شده اسا. عل  یب النیحصالت فارغو  زهیانگ یبی سازگاری و روحیه پرسشگری پايیر و ها مهارت با

                                                
1 - Community of Inquiry 
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لیپمر معتقد اسا که تعلی  و تربیا رايج در کشورهای گذشته با شكسا مواجه شد و خود مقصر اير شكسا بوده 

کرده اسا. در تعلی  و تربیا سنتی،  يیاعتنا یبپژوهش  یها روش بهزيرا اهداف اير نوع تربیا محدود اسا و  ؛اسا

حل مسئله در اختیار شاگردان قرار  یها بسته صورت به ايدرنهامجزا و  صورت به ها درسو محتوای  موضوعات درسی

مثل دانشمندان بینديشند و با  رانیگافراينكه  یجا به، جهیدرنت. کند یمو فرصا پژوهش کردن را از آنان سلب  ردیگ یم

و به نتايجی  کنند یمخام استفاده  صورت بهل کار آنان از محصو عمدتاًآنان به نتايج جديدی برسند  یها روشاستفاده از 

 (.۹۱۱۱)لیپمر،  که آنان رسیده بودند رسند یم

پرسشگری و تفكر انتقادی دانش آموزان در روحیه  ازجملهفكری،  یها مهارت شيبرافزاکید أت باوجوداز سوی ديگر 

سنتی غل ه کند. اقداماتی که در جها  وپرورش زشآمو یها فرض شیپ، اير بینش نتوانسته بر وپرورش آموزشالگوی جديد 

 یوگوها گفا، برای اينكه اثربخش واقع شود، نیازمند تغییراتی در کمیا و کیفیا ردیگ یمتفكر انجام  یها مهارتآموزش 

(. 2۴۴۳، ۹)تريكی و تاپینگ معل  در کالس اسا، اما ايجاد اير تغییرات دشوار اسا -آموز دانشو  آموز دانش -معل 

پرتحرک  یوگوها گفازنده و  یها ایشخصچون حاوی  مؤثرندلیپمر برای م احث فلسفی  ازنظرداستانی  یها کتاب

. بايد در م احث فلسفی روحیه پرسشگری و سازگاری اجتماعی کودکان مطرح زدیانگ یبرمهستند که تخیل کودکان را 

منشا  تواند یمار برای رسیدن به اير هدف برتر اسا و تا اطالعات به ديگران انتقال يابد. داستان بهترير ابز شود یم

برای تحقق فلسفی و محرکی برای  یا بهانهجستجو، کنجكاوی و گفتگو در آموزش تفكر باشد. شارپ عقیده دارد داستان 

 (.۹۳1۹)خسرونژاد،  اسافلسفیدن کودکان 

ی آموزشی ها برنامهکه  دهد یمواهد نشان ی مدارس به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، شها ایفعالاينكه  رغ  به

و درسا انتقاد کردن را در دانش آموزان ارتقاء دهند. اگر کودکان هنگام اشتغال به  انديشیدن، پرسیدن اند نتوانستهفعلی 

در به يادگیری ادامه دهند و  توانند یمگروهی کار کردن را نیاموزند، چگونه  صورت بهتحصیل، انديشیدن، سازگار شدن و 

 (.۹۳۳۹، 2جامعه قدم بگذارند )اسمیا، هولفیش

ی منجر شود که توانايی بازشناسی عقايد و نظرات صحیح از آموزان دانشبايد به پرورش  وپرورش آموزش درواقع

زندگی خود را  آموز دانش. در غیر اير صورت رندیگ یمناصحیح دارند و در اير راستا استدالل و داليل مناس ی را به کار 

بايد  وپرورش آموزشبنابراير  ؛(۹۳1۳تأثیر عادات، رس  و رسوم و گاه بر م نای اتفاقات پیش خواهد برد )ضرغامی،  تحا

باشند و  نگر ندهيآرا به دانش آموزان بیاموزد و آنان را طوری ترتیب کند که هدفمند و  ها شهياندی  دربارهدرسا انديشیدن 

 (.۹۳1۱بپردازند )رمضانی، در تغییر و تفسیر مسائل به قضاوت درسا 

                                                
1 -Topping and Trickey 
2 -Smith a Huolfish 
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ی ها مالک ريتر مه يكی از  عنوان به و روحیه پرسشگری ریی سازگاها فرصابا ايجاد برنامه فلسفه برای کودکان  

پیش ذهر  ها مدتبر بهسازی جامعه دارد به همیر علا از  یا عمدهو بر اير علا تأثیرات  گردد یمسالما روان محسوب 

هستند.  و نقاد سازنده ،سال  یا جامعهدرصدد ايجاد  مللامروز بسیاری از  که ینحو بهاخته اسا آدمیان را به خود مشغول س

)خسروی،  بیشترير تالش را خواهند کرد یجا بهکه همراه برای خدما  کنند یمزمانی که شهروندان احساس سازگاری 

 (.۹۳۱۹چراغ ماليی، 

 که آنی جا به. در اير برنامه شوند یمی فكری خود ارزش قائل اه ایفعالشده و برای  خودباوردر اير برنامه کودکان 

را بپذيرند، بر سر  ها آن اظهارنظرتوسط ديگران را صرفأ به خاطر بسپارند و بدون دخالا و  آمده دسا بهدانش آموزان نتايج 

)لیپمر،  شوند یمت ديل  ی که در عمل به کاوش گرانی ماهر و جوانا گونه به کنند یم، تحقیق و پژوهش وگو گفاموضوع، 

چون: مهارت تفكر سطح باالتر، تفكر  یهمم یها یژگيوبه به ود  (. شرکا در برنامه فلسفه برای کودکان منجر2۴۴۳

و والدير، رشد شخصی و  ها یهمكالسهمكاری، ارت اط با  یها مهارتمستقل، انگیزه هیجان و افزايش درک مطالب، افزايش 

 (.2۴۴2 ،۹)کوتا ساا نفس اعتمادبه

در  شانيها مؤلفهو  رهایمتغنتايج پژوهش حاضر با آشكار ساختر سه  هر ي  از اير  رود یمکاربردی انتظار  ازلحاظ

نظام آموزشی  انيمتصدچگونگی به ود روحیه پرسشگری و سازگاری اجتماعی اطالعاتی مفید در اختیار استادان، مديران و 

نتايج اير  یشناس روش ازلحاظبتوانند شرايط و موقعیا بهتری برای آموزشی دانش آموزان فراه  آورند.  ها آنقرار دهد تا 

فلسفی بر روحیه پرسشگری و سازگاری  یها داستانثیر أپژوهش چارچوبی را برای تشخیص و تشريح روابط نظری ت

واقعی اير تحقیق  کنندگان استفاده یطورکل به. کند یمروحیه پرسشگری را فراه   یها مؤلفهبررسی  ریچن ه اجتماعی و 

تا با استفاده از نتايج اير پژوهش با استفاده از روش تدريس  باشند یممعلمان و دانشجويان مراکز تعلی  و تربیا 

تفكراتشان ترغیب شوند در اير راستا روحیه  ی دربارهفلسفی و تشويق دانش آموزان به سازگاری و تفكر  یها داستان

متخصصیر حوزه تعلی  و تربیا با  ریچن ه ری اجتماعی را ارتقاء بخشد و آن را هر چه بیشتر مطلوب سازند. پرسشگ

نوير  یها روشمشاهده نتايج اير پژوهش شرايط مساعد و امكانات آموزشی مطلوب را برای معلمان فراه  سازند تا ايشان 

 آموزشی را در کالس درس بكار گیرند.

 

 

                                                
1 -Cotta 
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 اهداف پژوهش -۵-۴

 کلی پژوهش هدف

 دانش آموزان سازگاری اجتماعیو  پرورش روحیه پرسشگریفلسفی بر  یها داستانثیر أبررسی ت

 اهداف جزئی پژوهش

 سازگاری اجتماعی دانش آموزان و فلسفی بر روحیه پرسشگری  یها داستانثیر أبررسی ت .۹

 روحیه پرسشگری  فلسفی بر یها داستانثیر أبررسی ت. 2

 روحیه پرسشگریمؤلفه های  بر فلسفی یها داستانیر ثأبررسی ت. ۳

  سازگاری اجتماعی فلسفی بر یها داستانثیر أبررسی ت. ۹

 فرضیه پژوهشی

 ثیر داد.أسازگاری اجتماعی دانش آموزان تو روحیه پرسشگری فلسفی بر  یها داستان .۹

 یر دارد.أثفلسفی بر روحیه پرسشگری دانش آموزان ت یها داستان. 2

  تأثیر دارد. روحیه پرسشگری یها مؤلفهی فلسفی بر  ها ستاندا .۳

 تأثیر دارد.سازگاری اجتماعی  ی فلسفی بر ها داستان .۹

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -۵-۱

 فلسفه:

 ريتر یکلفلسفه برگرفته از واژه يونانی فیلوسوفیا و به معنی دوستدار دانايی اسا و در اصطالح دانشی اسا که از  

کلی اسا که هیچ نظ  خاصی در رابطه با  قدر آنو الينحلی را که  زیانگ بحثفلسفه تالش دارد موضوعات » .کند یمبحث 

يی از اير موضوعات شامل مفاهیمی مانند؛ حقیقا، عدالا، زي ايی، ها مثالوجود ندارد، شرح داده و مشخص نمايد.  ها آن

؛ فلسفه به معنای روش ازجملهدر اير پژوهش فلسفه در معانی متعددی (. 2۴۴۳، ۹)گلدينگ« ی و نیكی اسادار شتريخو

 اسا. کاررفته بهو فلسفه به معنای محتوايی موجود در تاريخ فلسفه 

 فلسفه برای کودکان: 

 اسا. برآمدهی سنتی آموزش ها روشی آموزشی اسا که در پی نقد ا برنامه

                                                
1 -Golding 
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ی و آموزش تجربهي   عنوان بهمیالدی  ۹۱۳۴ی ها سالدر ی آموزشی اسا که ها برنامهفلسفه برای کودکان از »

 (.2۴۹۴، ۹)ون سی لگه « شكل گرفا وپرورش آموزشنقدی بر اشكال سنتی  عنوان به

  :ی فلسفیها داستان

درباره  وستهیپ ه  بهی از وقايع ا مجموعهدر زبان فارسی آن بخش از آثار ادبی را که به شرح و نقل و قول واقعه يا 

که معادل عربی آن قصه، تمثیل يا حكايا اسا که يكی از  نديگو یم  داستان، پردازند یمشیاء يا ديگر موجودات اشخاص، ا

(. در اير ۹۳۳۴حیات فرهنگی اوسا )اسمیا،  رمجموعهيزمواريث بشر )چهار هزار سال ق ل از میالد( و از  ريتر یميقد

 ۹۱جلسه  ۹۴کارگاه آموزشی، طی  صورت بهکه  اساآموزان  پژوهش منظور از داستان فلسفی اجرای جلساتی برای دانش

 -شارپ ی حلقه کندوکاو وهیشاز روش کالس داری به  ها کالسی اير  اداره. در برگزار شدی دو جلسه( ا هفتهی )ا قهیدق

رجمه احسانه ، ت2ک  پیلیف( تألیف؛ ۹ی فكری جلد )ها داستان، شامل مجموعه کاررفته بهلیپمر استفاده شد. مواد آموزشی 

 .اساباقری 

 :روحیه پرسشگری

برای پذيرفتر پرسشگری تمايل فردی را  ریچن ه . ديآزما یمی مهمی را ها شاخصاز طريق پرسشگری، شخص  

ی قال ی را بپذيرند ها پاسخ خواهند ینمی پرسشگری ریگ جها. افراد دارای دهد یمپیچیدگی مسائل وجودی زندگی نشان 

که پرسشگری شخص  کند یم. باتسون مطرح ديآ یمی به دن ال آمادگی شخص در مورد عقايدش روحیه پرسشگر ايدرنها

بودن به نیازهای حقیقی ديگران در مقايسه با م دأ درونی  گو پاسخی بیشتر آماده داور شیپکمتر مستعد جزمی بودن و 

نمره روحیه پرسشگری  عنوان به کنند یمی که دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته کسب ا . نمره(۹۱1۱اسا )باتسون، 

 .شود یممحسوب  ها آن

  :سازگاری اجتماعی

کنند، رفتار خود را ی نیب شیپتا رفتار ديگران را درک و  سازد یمسازگاری اجتماعی فرآيندی اسا که افراد را قادر 

ه دانش آموزان از پرسشنامه ی کا نمره(. ۹۱۱۹، ۳کنترل و تعامالت اجتماعی خود را تنظی  کنند )اسلوموسكی و دان

 .شود یممحسوب  ها آننمره سازگاری اجتماعی  عنوان به کنند یماجتماعی بل کسب 

                                                
1 -Vansielghem 
2 -Philip Cam 
3 -Slomowski, and Dunn 
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 مقدمه -۲-۵

 ازجمله ها آنپژوهش و بررسی پیرامون چگونگی آموزش روحیه پرسشگری و سازگاری اجتماعی و عوامل مؤثر بر 

که در شناسايی برخی از تنگاه ها و  ی به تفكر آموزشی و ه  به ود مستمر کیفیا آموزشی اساابي دسای ها راه

ی علمی و صحیح در جها برطرف کردن ساختر آنان مؤثر اسا. يكی از ها حل راهی  ارائهی نظام آموزشی، ها يینارسا

ی استدالل صحیح و منطق  هيپافكر خود را بر ی هوشیار و آگاهی اسا که تها انساناهداف اساسی هر نظام آموزشی تربیا 

ی جامع و عمیق جوانب مختلف امور را بررسی نموده و از قابلیا ا شهياند، در برخورد با دنیای پیرامون خويش با بنانهاده

 (. بدير منظور الزم اسا برنامه درسی، تربیا۹۳1۱ انعطاف بااليی در مواجهه با مسائل زندگی برخوردارند )رمضانی،

قرار داده، به پرورش قدرت تفكر و سازگاری دانش آموزان توجه نمايد. برنامه آموزش در برنامه  مدنظری فلسفی را  شهياند

ی به آينده را بیاموزد ده شكلتا فرد چگونگی يادگیری، تط یق دادن خود با آينده و نحوه  کند یمدرسی کودکان تالش 

 (.۹۳1۱)مرعشی و ديگران، 

اطالعات را  کننده فراه آن فرد نظرات اطالعات و منابع  موجب بهمشتمل بر فرآيندی اسا که  تفكر و پرسشگری

ی ارت اطی به افزايش ها مهارت(. از سوی ديگر 2۴۴۹، ۹)آندولینا بخشد یممنسج  و منطقی نظ   طور بهارزيابی نموده و 

. اير مهارت به ايجاد روابط بیر فردی مناسب، شود یممنجر  ها چالشی، قدرت سازگاری و مقابله با شناخت روانی ها ایظرف

بدون توسل به اعمالی اسا که به خود يا  ها تعارضی صحیح و حل ها یریگ  یتصمی اجتماعی، انجام ها ایمسئولايجاد 

 (.2۴۴۹ ،2ديگران صدمه زند )کار

 به ،دهد یم پاسخ جهانی اگیرفر و م رم نیاز به که اسا فلسفه گرايش ريتر یکاربرد کودکان، برای فلسفههمچنیر 

 رونق را آن آموزش یها برنامه کودکان، برای فلسفه از عمومی استق ال و اسا قرارگرفته فراوان اق ال مورد دلیَل همیر

 متقر و استوار عملیاتی فرآيند و م انی حیث از و گیرند خود به تشريفاتی با و تجاری جن ه آموزشی یها برنامه اگر. دهد یم

 کافی منطقی مهارت و دانش از خود کودکان برای فلسفه مربی اگر ،مثال عنوان به. آورند یم بار به فلسفی ضد نتايج ن اشد،

 نامشهود صورت به بلكه بود نخواهد موفق تنها نه آموزش امر در ،بازنشناسد را منطقی و روشی خطاهای و ن اشد برخوردار

 (.۹۳1۴ ی،قراملك) داد خواهد انتقال را منطقی ناتوانی

                                                
1 -Andolina 
2 -Carr 
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. مطالب اير فصل در سه محور شود یمپرداخته  موردپژوهشم انی نظری و تجربی موضوع  مرور بهدر اير فصل 

؛ م انی نظری متغیرهای پژوهش محور دوم؛ پیشینه تجربی و در موردبحثکه به ترتیب، محور اول  اند افتهي سازماناصلی 

 ی و تجربی پرداخته خواهد شد.ی م انی نظرریگ جهینتی و بند جمعمحور سوم؛ به 

 بخش اول: ۲-۲

 مبانی نظری پژوهش ۲-۲-۵

 ی حاک  بر آن، ب. روحیه پرسشگری،ها دگاهيداسا. الف. آموزش فلسفه،  افتهي سازماناير م حث در چهار بخش 

 ی آن، د. اجتماع پژوهشیها دگاهيدويژگی و عوامل مؤثر بر آن، ج. سازگاری اجتماعی و 

 بر آن ی حاکمها دگاهیدسفه، آموزش فل -۲-۲-۲

 تاریخچه فلسفه برای کودکان-۲-۲-۹

به کم  فلسفیدن بر جهالا غل ه کرد، وجود  توان یمق ل اير تفكر که  ها سالکه  دهد یمنشان  انديشه فالسفه

: دارد یمبیان  ( در اير زمینه۹۳۱۹. اک ری )اند بودهبه دن ال ارائه روشی برای آموزش تفكر  ها آنداشته اسا و هر ي  از 

مخالفان جهل و نادانی بود و در تمام طول عمر خود تالش نمود تا روش رسیدن به شناخا را به  ريتر مه سقراط يكی از 

ی مناسب برای توسعه تفكر و راهی مؤثر برای شناساندن نادانی ا لهیوسمردم بیاموزد. سقراط سؤال کردن از مردم يونان را 

ی ها شهياندکرد تا به کم  اير روش راه درسا انديشیدن را به ديگران آموزش دهد. از  ، بدير س ب تالشدانسا یم

حامی انديشه لیپمر در نظر گرفته شود، تأکید بر آموزش دوران کودکی و ت یر روشی  عنوان به توان یمفلسفی ديگری که 

، شده نوشته وگو گفاالطون که به شكل در کسب معرفا توسط افالطون اسا، در آثار اف انيپا یبی مستمر و ها پرسشاز 

، جوانان و حتی کودکان وجود ساالن بزرگيی درباره خدايان به شكل حكايا برای استفاده ها داستانمضامیر فلسفی و 

مرت ط  توان یمی فلسفی را ها الوگيدو در قالب  وگو گفادارد. تأکید افالطون برای ايجاد ارت اط بهتر با مخاط ان از طريق 

برای  فلسفهاز حامیان  تواند یمفلسفه برای کودکان دانسا. ارسطو به س ب توجه به شگفتی و حیرت در دوران کودکی با 

قرار گیرد.  مورداستفاده تواند یمآموزش تفكر به کودکان  کودکان محسوب شود. تأکید او بر استفاده از اير حیرت در

 استفاده کرد. ها دهيپدخاص برای بررسی  ی امور را نفی و از روشیوچرا چون یبدکارت پذيرش 

دهد؛ وی به کار بستر چهار قاعده؛ بداها،  خودپاسخی بزرگ ها پرسشبه  مند نظامی ا وهیشاو سعی داشا به 

به  توان یمی حامی فلسفه برای کودکان ها شهياندتحقیق و پژوهشی الزم دانسا. از  هرگونهتحلیل، ترکیب و استقصا را در 

او يكی از تعابیر فلسفه مفهوم  ازنظرمفهوم فلسفه توسط کانا اشاره نمود،  پرورش تفكر و متمايز نمودن دو نقش فلسفه در
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ی مرت ط ها شهياندمدرسی با دانشگاهی آن اسا اما مفهوم ديگری نیز وجود دارد و آن مفهوم جهانی فلسفه اسا. از ديگر 

تربیا عقاليی اشاره کرد. او که برای اولیر بار پاراداي  تأملی  به تأکیدهای ديويی بر توان یمبا فلسفه برای کودکان 

 ۹. نلسونداند یمی انتقادی انديشیدن ها روشرا ارائه نمود، هدف تعلی  و تربیا را در درجه اول، گسترش  وپرورش آموزش

ی وگو گفانظر او وقتی  فیلسوف آلمانی نیز تالش نمود تا به کم  روش سقراطی دانش آموزان را برای تفكر برانگیزد، به

 2. همچنیر وايتهدکنند یمو اصول اساسی اعتقادات خود  ها فرض شیپشروع به يافتر  ها آن، ابدي یمدانش آموزان ادامه 

يادگیری دانش آموزان »که  دارد یمفیلسوف انگلیسی در راستای بیان اهمیا تفكر و انديشه ورزی در تعلی  و تربیا بیان 

از انديشه قدمای خود در خصوص مفهوم فلسفیدن  بااطالع؛ بنابراير لیپمر، «ی را بسوزانی ها کتاب زمانی مفید اسا که

فلسفه »روشی برای توسعه تفكر در کودکان استفاده کند و توانسا به کم  همكارانش  عنوان بهسعی کرد تا از اير برنامه 

 ( تأسیس کند.p۴c« )برای کودکان

در حیر تدريس فلسفه برای دانشجويانش متوجه  ۹، لیپمر۳نیويورک -نشگاه کلم یادر دا ۹۱۹۴ی ها سالدر اواخر 

شد که آنان از قدرت استدالل و داوری مناس ی برخوردارند نیستند و اير ناشی از ضعف در قدرت تفكر آنان اسا که ال ته 

فتاد که يكسری متون درسی برای به اير فكر ا و لذا شده یمی کودکی انجام ها سالی از ستيبا یمتقويا نیروی تفكر 

جذابی را  حال ریدرعو  فه  قابلبا دقا و ظرافا نكات فلسفی  ها داستانداستان بنويسد که ال ته آن  صورت بهکودکان 

 برای کودکان در برداشته باشند.

ی ها السنهضا آموزش فلسفه به کودکان حاصل مواجهه هوشمندانه با ي  موقعیا ساده و معمولی بوده اسا. در 

 ی پايانی اير دهه، دانشگاه کلم یا واقع در نیويورکها سالبود. در  داکردهیپی دانشجويی گسترش زيادی ها اعتراض، ۹۱۹۴

که در آن موقع محل کار پروفسور متیو لیپمر بود نیز با اير مشكل مواجه شده بود. لیپمر که استاد فلسفه در اير دانشگاه 

ی میان مديران دانشگاه و دانشجويان معترض، آرامش را به دانشگاه برگرداند. او سعی کرد گر یانجیمبود، تالش کرد که با 

ی درگیر را به ي  درک مشترک برساند؛ اما در ها طرفی منطقی بیر طرفیر، وگوها گفاو انجام  ها نشسابا ترتیب دادن 

به کودکان در ذهر او شد. لیپمر موضوع را  اير کار ناکام ماند و همیر ناکامی باعث پیدايش جرقه ايده آموزش فلسفه

. ارت اط شد یمی در بیر هر دو قشر دانشجويان و مسئوالن دانشگاه مشاهده ازحد شیبی ريپذ انعطاف: دهد یمچنیر شرح 

ی زيادی درباره ارزش تدريس دهايترد ک  ک . شد یمبسیار ناچیز بود و رجوع به عقل و استدالل کمتر ديده  ها آنبیر 

اير  جيتدر بهتأثیری بر رفتار مردم داشته باشد.  ريتر کوچ که فلسفه  دیرس ینم. به نظر آمد یمه در مر به وجود فلسف

                                                
1 - Nelson 
2 - Withhed 
3- Columba University – New York 
4 - Matthew Lipman 
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حل شود. به اير  جا هماندر  توانسا ینم، کردم یمی که مر در دانشگاه مشاهده ا مسئلهانديشه در مر شكل گرفا که 

وقتی دانش آموزان از  که یطور بهدانشگاهی به تدريس آن پرداخا؛ ق ل از دوره تحصیالت  ها مدتنتیجه رسیدم که بايد 

(. لیپمر برای ۹۳1۹باشد )فیشر،  شده ليت د، تفكر مستقل و ماهرانه برای او به ي  عادت شوند یم لیالتحص فارغدبیرستان 

بود.  ۹کشف هری استاتل میرنوشتر کتاب  ها آن ازجملهيی را آغاز کرد ها ایفعالی که به ذهنش رسیده بود، ا دهياپیگیری 

پیوسا و در آن پژوهشگاه توسعه و پیش رد فلسفه برای  2وی سپس کلم یا را ترک کرد و به دانشگاه دولتی مونا کلیر

 (.۹۳11کودکان را تأسیس کرد )صفايی مقدم، 

 معرفی برنامه فلسفه برای کودکان -۲-۲-۴ 

ی کودکان، برداشتی جديد از توانايی کودک، اهداف، روش و لیپمر مفهومی خاص از فلسفه را در برنامه فلسفه برا

، بنابراير او تالش کرد تا با طرح اجزايی چند به کم  فلسفه برای کودکان مشكالت کند یممحتوا در آموزش تفكر اشاره 

 او: ازنظرتعلی  و تربیا حافظه پرور را مرتفع سازد،  م تالبه

، تصور ما از عكس بهروشر تصور کنی  و  یها بارنگ، شاد، زنده و پرحرکايی دنیای کودکان را دنیا  يا کردهما عادت 

که بتوانی  حرکا و جهتی واحد برای اير  رسد یمی تیره اسا. بعید به نظر بارنگدنیای فیلسوفان، دنیايی کهنه، قديمی و 

، خواندن و نوشتر آن راه  دارد. ي ی مختلفی وجودها راهدو تصور در ذهر خود مجس  کنی . برای ارت اط داشتر با فلسفه، 

با دنیای کودک  ها روشاسا و به بیانی ديگر مطالعه آن راه دوم، بحث درباره آن و يا تجربه کردن آن اسا. آيا اير 

تفاوت « فلسفه برای کودکان»و « بحث فلسفه با کودکان»باشد؟ بايد میان  ق ول قابلناسازگارند؟ يا شايد فقط مورد اول 

 (.۹۳۳۹دايار مح ی، گذاشا )خ

ی درسی کودکان و نوجوانان از مقطع ها برنامهکشور دنیا جزو  وسه یسفلسفه برای کودکان در  اکنون ه 

ی و رانتفاعیغپراکنده در مدارس  صورت به تاکنون هشتادوسهی تا پايان دبیرستان اسا. در ايران نیز از سال دبستان شیپ

؛ که نگارندگان اير افتخار درآمدهاساچند شهر ديگر فلسفه برای کودکان، به اجرا مؤسسات، در تهران، اصفهان و اهواز و 

 .پردازد یمی تفكر و کندوکاو فكری ها کالسبه برگزاری  هشتادوسهرا دارد که در اصفهان از سال 

ی جهانی  کنگرهبه کار رفا، در  ها شيهمادر کنگره و « فلسفه برای کودکان»رسمی مفهوم  طور بهاولیر باری که 

ی صدرا  مؤسسهبود. اير اولیر باری بود که ي  کارگاه فلسفه برای کودکان در ايران برگزار شد.  هشتادوسهمالصدرا، سال 

                                                
1 - Harry Stottlemeir discovery 
2 - State University of Mont Clare 
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اسا، از پروفسور اسكار بر  –مقام معظ  ره ری  تر بزرگبرادر  -یا خامنهسید محمد  اهلل ايآی  عهدهکه رياسا آن بر 

 (.۹۳۱۹ارگاه فلسفه برای کودکان را در ايران برگزار کند )مسروری، دعوت کرده بود تا اولیر ک ۹نیفیر

که ابوريحان بیرونی، دانشمند مشهور ايرانی، اولیر کسی اسا که با  نديبرآدرباره پیشینه اير برنامه در ايران، برخی 

خیالی به نام ريحانه، گام نگارش کتاب التفهی  )درباره آموزش مقدمات رياضی و نجوم به کودکان( و تقدي  آن به کودکی 

ی ها پرسشاول را در اير عرصه برداشته اسا. شیوه نگارش التفهی  بدير گونه اسا که نخسا ريحانه )کودک خیالی(، 

. متأسفانه بعد از ابوريحان کسی راه او را پی نگرفا و پردازد یم ها آن، ابوريحان به پاسخ ازآن پسو  سازد یمخود را مطرح 

 ر شیوه بديع آموزشی او به فراموشی سپرده شد.بدير ترتیب اي

بنیاد حكما  توسط ۹۳۳۳ي  طرح هدفمند، نخستیر بار در سال  صورت بهاما برنامه آموزش فلسفه به کودکان 

 ی گرديد.گذار هيپااسالمی صدرا در کشور ما شناخته شد و در همان تاريخ، گروه فلسفه و کودک اير بنیاد 

و  ريتر تازهجها کاربردی و آموزش روحیه پرسشگری، فلسفه برای کودکان شايد برای حرکا در  گروهاير 

اسا. اير برنامه  شده برداشتهتقويا باال بردن مهارت ارت اطی، داوری و قدرت تمیز  باهدفگامی اسا که  ريتر بزرگ

فه کاربردی تفاوت دارد )نقد علی ی فلسها برنامهی روشنی از کاربرد فلسفه در تعلی  و تربیا اسا. هدف آن با ساير  نمونه

موضوعات فلسفی را برای غیر فیلسوف روشر کند و مسائل آن را حل کند بلكه  خواهد ینم(. اير برنامه ۹۳۱۴و پناهی، 

و با در نظر گرفتر اير واقعیا مسائل خود را حل کنند  به شاگردان کم  کند تا خودشان کار فكری انجام دهند خواهد یم

 (.2۴۴۳ )لیپمر،

 مبانی نظری الگوی لیپمن-۲-۲-۱ 

 : يپرداز یم ها آندارای ي  سری م انی نظری اسا که به بیان  کند یمالگويی که لیپمر مطرح 

منظور لیپمر از عقالنیا حاکمیا قوانیر و معیارها بر تفكر و رفتارهای  ی اصل سازمان دهنده: مثابه بهعقالنیت 

 حیح اسا.ی داوری صسو به ها آنکودکان و هدايا 

 وجود ۳و الگوی تفكر تأملی 2ی الگوی استانداردها نام بهبه نظر لیپمر دو الگوی تربیتی بازسازی فرایند تربیت: 

 در تعلی  و تربیا اسا. ۹دارد همان الگوی سنتی و رايج

 ارکان الگوی تأملی عبارت از:

 حل مسائل پیرامون اوسا؛ و افتريدرتعلی  و تربیا مشارکا کاوش گر 

                                                
1 -professor Oscar BMYFYR 
2 -Standard model 
3 - reflective thinking model 
4 - common classic model 
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 اخا ما از جهان داری ايهام اسا؛شن

 ارت اط مستحك  و ناگسستنی دارند؛ ها درس

 معل  ه  ممكر اسا اشت اه کند؛

 ی فه ، تحلیل، ترکیب و داوری اسا. قوه، پرورش وپرورش آموزشهدف 

ی عقايد  همه آنآزمايشگاهی درآيد که در  صورت بهمقصود لیپمر اير اسا که کالس درس اجتماع کاوش گر: 

 دکان آزموده و بررسی شود.کو

 2ی استفاده از روش واحد، در حیر آموزش، از روش ترکی یجا بهلیپمر : ۵ی قیاسی هیفرضاستفاده از روش 

 .برد یمقیاسی بهره –ی ا هیفرضی  وهیش

يگانه : »ديگو یملیپمر  هدف تعلیم و تربیت: مثابه به« ۴داوری»و  فرایند مثابه به« ۹آموزش ربط»تأکید بر 

ی هدف تعلی  و تربیا تشويق مكرر کودکان به درک روابط میان رخدادها و ت یر و  مثابه بهی داوری،  قوهش پرورش رو

 (.۹۳1۹ی، ميکر و)خسرونژاد « ی خاص اسانه هایدرزم ها آنی نیب شیپ

 رویکردهای حاکم برنامه درسی فلسفه برای کودکان-۲-۲-۶

از: رويكرد  اند ع ارت کنند یمی ساختاربنداير برنامه درسی را  دارند و تر یعمومدو رويكرد اساسی که حالا 

ی ذهنی و فلسفی اسا )قائدی و ها حالامنظور از رويكرد تلفیقی در اينجا دره  تنیدن انواع  ۹و رويكرد تلفیقی ۱فلسفی

 (.۹۳۱۴ سلطانی،

. رويكرد روايتی يا ۹از:  اند ع ارتاسا که  شده لیتشكخود رويكرد فلسفی از چند رويكرد ديگر  حال ریدرع

 (.۹۳11)قائدی،  ۹۴. رويكرد فعال۹ ۱. رويكرد بازی۳ 1وگو گفا. رويكرد بحث و 2 ۳داستانی

ی  برنامهاز ي   ازآنچهکودکان باعث شد که تئوری و عمل فلسفه، بیش  آموزش فلسفه برای رویکرد روایتی:. ۹

ی ها داستاني  سری  توانسا یماهمیا پیدا کند. چه چیزی ، رفا یمی انتظار ا مدرسهبرای کودکان  شده یطراحآموزشی 

ی  فلسفهی تاريخی  دورهی اسا را با بند نظ ی م احثاتی بدون ها برنامهو  ها ريتمری از ا مجموعهکودکان که هر ي  شامل 

                                                
1 - theoretical- deductive model 
2 - synthetic model 
3 - relation 
4 - judgment 
5
 - philosophical approach 

6 - integrated approach 
7 - narrative approach 
8 - dialougues approach 
9 - play approach 
10 -activity approach 
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بعضی از تصوارت  ی رهنمون سازد کهخوب بهما را  تواند یمی آموزشی  سادهغرب در مفهوم وسیع آن ترکیب کند. اير ابزار 

(. از طريق ۹۳۱۴ ي  کل را بازنگری کنی  )قائدی و سلطانی، عنوان بهو استفاده از سنا  ی ط یعا، فعالیا دربارهبنیادی 

ضمنی وجود داشا،  طور بهاز ابتدا  ها ريا اگرچهراهی برای فلسفه ورزی يافا.  شود یمآنچه فلسفه برای کودکان خوانده 

يی که در آن فلسفه برای کودکان ه  ابتكار و نوآوری را ها حوزهبود.  نشده استفادهاتفاقی مقطعی و  صورت بههرگز 

تحا مفاهی  ديالوگ و روايا داستانی  عیوس کند یمدر سنا آمده محقق  سابقاًو ه  موضوعاتی را که  کند یم ريپذ امكان

که تحا عنوان  دهد یمی را تشكیل ا برنامهتدلوژی ی م هيپا چراکهاسا،  برخوردار. ديالوگ از اهمیا خاصی رندیگ یمقرار 

 (.۱۹۹۹، ۹اسا )کندی شده شناختهاجتماع پژوهشی فلسفی 

 رودرروی فلسفه  هیاولی ديالوگی جمعی که تمرينی بنیادی اسا ما را با وضعیا  تجربهدیالوگی:  کردیرو .۲

ی جهان و افرادی اسا که  دربارهی کنش بره و  یديالوگ بلكه داستانی ضروری، چندصداي فقط نهکه در آن فلسفه  کند یم

 (.۹۳۱۴)قائدی و سلطانی،  کنند یمبه آن فكر 

ی آشكار ا دهيپدع ارت از همراه کردن ديالوگ با بازی توسط گادامر اسا که تحلیل ساختاری از . رویکرد بازی: ۹

کلمه بازی در اينجا خود ي  امتیاز اسا، ی  چندگانه. معانی دهد یممستقی  به تئوری قرض  طور بهکه خود او  شود یم

 -، بازی ي  واقعه تر یعموم. در مفهوم کند یمی اير مفاهی  را تأمیر  همهدر ي  مفهوم، اجتماع پژوهش فلسفی  چراکه

که در آن اصالحات تئوری بازی کالسی  بر دنیای حیات روزانه، روابط  برد یمسازه اسا که بازيكنان را فراتر از خودشان 

ی اسا که از طريق ابزارو چون بازی ذاتأ غیر  کند یمشانس و نوآوری غل ه  شناس موقعو ترکیب  بزاری و هدف جويانها

ی ال داهگ یفی شينوپادر  ها آنکه به اير معنی اسا که  شوند یمی بازی بازسازی  لهیوس به. بازيكنان کند یمبازيكنان عمل 

 (.۹۱۳۱، 2)گادامر شوند یمها ي  ساختار که از هر بازيگری فراتر اسا ر

ی يادگیری قرار دارند. ها ایفعال، دانش آموزان در مرکز p۴cدر برنامه فلسفه برای کودکان رویکرد فعالیت:  -۴

ی شده اسا ده سازمانی ا گونه بهدر اجتماع پژوهشی کالس درس مشارکا فعال دارند چه فرآيند اجتماع پژوهشی  ها آن

باشد. روايا داستانی از توجه دائمی کودکان  رفعالیغ توانند ینمنند و فرد مكالمه به هیچ رو بايد ديالوگ ک ها آنکه 

 (.۹۳۱۴ )قائدی و سلطانی، سازد یمی کل فرايند يادگیری را جذاب  گونهو حالا نمايشی و بازی  کند یممراق ا 

                                                
1 -Kennedy 
2 - Gadamer 
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 ی آموزشی فلسفه به کودکان برنامهاهداف -۲-۲-۷

 ۵. بهبود توانایی استدالل۵

شود،  تر گسترده، هر چه استعمال شود یمی زبانی با وضع قواعد و اصول نهادينه  عرصهدر « منطق»در آغاز کودکی 

با جهان پیرامون  ها آنتغییراتی خواهد شد که در نظ  دهی به منطق کتمان  خوش دسافه  کودکان از جهان اطرافشان 

در حال که امروزه با  ديآ یمبه عمل  از تخیل کودکان جلوگیری ، برای رشد منطقدرگذشته(. ۱۹۸۰ مؤثرتر اسا )لیپمر،

ی زبانی گوناگون به بسط استدالل ورزی و دلیل ها یبازی او در حیر ريپذ نقشقرار دادن کودک میان اجتماع پژوهشی و 

 (.۹۱۱۹ )لیپمر،  یرس یمخواهی او 

 ۲. پرورش خالقیت۲

ی  نظارهواند به بررسی آن بپردازد و با ي  تفكر منطقی به کودک زمانی قادر به بیان تجارب خود اسا که بت

به طرح شقوق  سازد یمو کودک را وادار  شود یمی او ختگیخودانگی آن بنشیند، اير امر منجر به پرورش تخیل و  دوباره

 (.۹۳1۹مختلف برای ي  پديده بینديشد )قائدی، 

 :۹. پرورش تفکر انتقادی۹

. در اير برنامه حفظ شود یمآرای خود و ديگری  نقد بهاجتماع پژوهشی منجر  در ي « معنی»و « وضوح»يافتر 

. دهد یمی فهمیدن نیسا. اينكه چه کسی در چه زمانی چه چیزی گفته اسا تا حدی اهمیا خود را از دسا  نشانهکردن 

ط یعی کودک به فه   (. اگر میل۹۱۱۹ )لیپمر، پرسد یمکودک به شكل فعاالنه، خصوصی و شخصی از جهان و روابط آن 

ی و تأثیر را آموخته بدل خواهد ريپذ انعطاف اش یزندگجهان را با فلسفه پیوند دهی ، کودک به متفكری نقاد که در جريان 

 (.۹۳۳۳شد )صفايی مقدم، 

 ۴. پرورش درک اخالقی۴

  اخالقی کافی اسا؟ و بدها برای اتخاذ تصمی ها خوب، ها ارزش ریغو  ها ارزشمفاهی  اخالقی چیسا؟ آيا شناخا 

 رادارکه هر امر اخالقی دلیل خودش  آموزد یمبه کودکان  ها یبازکاوش گری اخالقی ابزاری اسا که در بستر روايا و 

 سازند یم تر انیعکه درک مفاهی  اخالقی را  شوند یم گر جلوهی همواره تعارض گیری گوناگون ریگ  یتصمو هنگام  اسا

 (.۹۳1۱)فیشر، 

 

                                                
1 - improvement of resuming ability 
2 - development of creativity 
3 - development of critical thinking 
4 -developmen of ethical understanding 
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۵ی هنریها رزشا. پرورش ۱
 

ی در درک نمادها و تصاوير و کلمات و آواها نهفته اسا. با تمرير و استمرار در تخیل و آفرينش شناس يی ايزدرک 

 (.۹۱۱۴ ،2)هاگمر شود یمی جديد در مقابل کودکان گسترده ها عرصهمفاهی  

 ۹فردی . رشد فردی و میان۶

 ردیگ یم، وقتی کودک در ي  اجتماع پژوهشی قرار دانسا یمی درونی وگو گفای ي   مثابه بهتفكر را  ۹ويگوتسگی

خواهد شد، کودک عالوه بر گوش دادن به صدای خود با صدای ديگری ه   وگو گفابا تنوع و قدرت بیشتری پی گیر اير 

 (.۹۳۱۴)قائدی و سلطانی،  دنشو یم

 ۱. پرورش توانایی مفهوم یابی در تجربه۷

نمودهای اير  ريتر بزرگکردن والدير از  چیپ سؤالاتفاقی هستند،  کودکان در پی کشف معانی درون هر

اما در همیر ضمر او در حال ساختر و تغییر  اسا راداری شخصی خود  دهیعق(. هر کودکی ۹۳12)قائدی،  هاسا اکتشاف

 (.۹۱۱۱، ۹مفاهی  خويش اسا )اسپیلتر و شارپ

 داستان: برای پیشبرد تفکر-۲-۲-۸

ر در برنامۀ فلسفه برای کودکان داستان اسا زيرا استفاده از داستان اير فرصا را برای ابزار اصلی آموزش تفك

عالقه به داستان و داستان خوانی فطری اسا و ما  .مه  با يكديگر بحث کنند های يدهکه درباره ا کند یکودکان فراه  م

ها نیز احتیاج داري  و سعی در اث ات ارزش  نگونه که برای زندگی به هوا، آب، خواب و غذا نیاز داري ، به داستا همان

 (.2۴۴۳ ،۳)هاون داستان چیزی آشكار اسا که همه از آن آگاهی دارند

موضوع کاوش فكری خلق کند زيرا داستان ساختاری هوشمندانه دارد که  ۀمنزل دنیايی خیالی را به تواند یداستان م

برای درک جهان و  ای یله، وسپردازد ی، به بیان روال عادی وقايع مندک یما را از بند اينجا و اکنون رها م که يردر عیر ا

 های يهگونه که فیشر معتقد اسا ال ، همانيگرد ع ارت . بهدهد یبشری را در خود جای م یها خويشتر اسا و دغدغه

ندگی دسا يابد تا به بینشی نو در مسائل مختلف ز کنند یها به خواننده کم  م متفاوت معنايی و مفهومی در داستان

                                                
1 - developmen of artifice values 
2
 -Hagaman 

3 -personal and interpersonal growth 
4 -Vygotsky 
5 -developmen of ability to find meaning in experence 
6 -Shlitter a Sharp 
7 - Haven 
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ها  ها و نادرسا (. از کارکردهای داستان پیدايش سؤاالتی در ذهر خواننده اسا که اعتقادات و باورها و درسا2۴۴۳)فیشر، 

 .دهد یدر روابط انسانی و اجتماعی را هدف قرار م

ا. مشخصۀ مه  هاسا و همیر موجب پیوند انسان با آن اس نقش داستان خلق استعارهای برای زندگی واقعی انسان

روسا؛  اير استعاره تمرکز حول محور شخصیتی خاص اسا که هدف و انگیزه دارد و برای رسیدن به هدفش با موانعی روبه

به خواننده ه   دهد ی. جريان م ارزات اير شخصیا و حوادثی که برای او روی مدهد یکه همیر رنگ داستان را شكل م

ش یه آن چیزی  یشوب ک  شود یآنچه در داستان ترسی  م (.2۴۴۳ هاون،( دارد یم اوو خواننده را به تفكر  شود یمربوط م

 یها شده باشند، واکنش ريزی یدر زندگی واقعی خود تجربه کند. اگر وقايع داستان خوب پ تواند یاسا که هر انسانی م

 (.2۴۴۳)فیشر،  دهد ی، همیر معنای عاطفی، طرح داستان را شكل مکنند یعاطفی ما را تنظی  م

گفا که زندگی بشر نیز نوعی داستان منسج  اسا که هر کس در آن نقشی دارد و به شكلی به اصالا  توان یم

تا از تجربیات منعكس  کند یها را تقويا م . اير روايا از زندگی که قدرت تخیل انسانبخشد یوجود و حقیقا مرگ معنا م

ها دارای نیروی عاطفی هستند و يكی از  . اگان برآن اسا داستانیرندکارگ ها را در زندگی واقعی به ها بیاموزند و آن آن در

، آغاز و پايان دارند و به همیر س ب یها اير اسا که برخالف تاريخ وزندگ داليل وجود اير نیروی عاطفی در داستان

مشخص  یزچ ارد، در داستان همهدر زندگی نوعی آشفتگی وجود د که ی، درحاليگرد ع ارت به وقايع معنا بخشند. به توانند یم

اسا، ازنظر منطقی، کامل  يافته داستان پرورش درروندشده و  اسا. پايان داستان آنچه را در ابتدا مطرح شده ییرو تع

در جذابیا داستان دارد.  یا . به همیر علا، پايان داستان نقش عاطفی گستردهسازد یازنظر عاطفی، برآورده م ياو  کند یم

قدر  به توانند یه اير پايان نیاز دارند، زيرا در زندگی واقعی همیشه در جريان رويدادهای زندگی قرار دارند و نمها ب انسان

و  کند یداستان اير امكان را فراه  م که یمورد معنی و مفهومشان درسا بینديشند. درحال ها تأمل کنند و در کافی در آن

 چطور راجع به وقايع آن فكر کند و چه احساسی داشته باشد داند یاسا، مکه به پايان ماجرا رسیده  داند یخواننده م

 (.2۴۴۳، هاون)

روزمره  یبازندگو اير ممكر اسا  آمیزند یه  هستند که عناصر خیالی و تاريخی را باه  درم يیها ال ته داستان

 شود یکه موجب م کند یراکی را خلق مخواننده فاصله داشته باشد، اما آنچه اهمیا دارد اير اسا که داستان ادبی خوب اد

مه   ۀنكت .موجود در آن را درک کند یها کودک بتواند گیرايی داستان را دريابد، در رويدادهای داستان تأمل کند و تجربه

 .شوند یذهنی، موجب رشد شناخا در کودکان م یها و با طرح چالش کنند یها کشش عاطفی ايجاد م اير اسا که داستان
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