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چکيده

هدف از پژوهش حاضر، امکان  سنجی اجرای  برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره 
ابتدايی است. جامعه آماری را معلمان ابتدايی شهر کرمان تشکيل می  دهند و نمونه آماری ۲۳۷  نفری، از 
طريق نمونه  گيری تصادفی ــ طبقه  ای انتخاب شده  اند. برای گردآوری داده  ها از پرسشنامه محقق  ساخته 
استفاده کرديم و برای تجزيه و تحليل داده  ها از آمار توصيفی بهره برديم. يافته  های پژوهش نشان داد گروه 
مورد بررسی در زمينه اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان، دانش کافی، نگرش مثبت و مهارت ناکافی 

دارند،اما مدارس ابتدايی شهر کرمان برای اجرای اين برنامه از امکانات کافی برخوردار نيستند. 
بر اين اساس پيشنهاد می   شود برای زمينه  سازی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان، تقويت مهارت 

معلمان و امکانات مدارس مورد توجه جدی قرار گيرد.
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مقدمه
يكی از ويژگی  های منحصر به فرد انسان در ميان همه موجودات خاكی، داشتن نيروی تفكر و 
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مسئوليتی است كه از آن ناشی می   شود. زيرا براساس قدرت تفكر و برخورداری از نيروی اراده و 
تصميم  گيری، مسئوليت انتخاب و عمل برعهده انسان گذاشته شده است. هم چنين به هر ميزان 
كه از قدرت تفكر استفاده شود، به همان ميزان احتمال موفقيت و پيشرفت افزايش خواهد يافت. 
از اين رو مطالعه و بحث و بررسی درباره تفكر، يكی از مباحث بنيادين و تأثيرگذار در روند توسعه 

واقعی و همه جانبه به شمار می   آيد.
قرار  توجه  مورد  حاضر  عصر  در  كه  نيست  پديده  ای  فكری،  توانايی  های  توسعه  به  عالقه 
گرفته باشد. چنين عالقه  ای در تاريخ تعليم و تربيت ريشه دارد. متأسفانه مدارس امروز، بيشتر 
و  متفكر  انسان  های  تربيت  از  كرده،  معطوف  علمی   حقايق  و  اطالعات  انتقال  به  را  خود  توجه 
خالق فاصله گرفته اند (شعبانی،1382)؛ در حالی كه انسان  ها به عنوان مخلوقاتی ضعيف نياز 
دارند تا برای تضمين بقای خود در محيطی ناسازگار قابليت  های شناختی  شان را پرورش دهند. 
مؤثرترين شيوه (برای كودكان يا بزرگساالن) توجه كردن به جنبه  هايی از محيط است كه در هر 
زمان برای بقاء بسيار اساسی هستند. امروزه بيشتر بزرگساالن تقريبًا از هر چه بقايشان را تهديد 
كند، احساس ايمنی می   كنند و می   توانند با همان سطوح فعاليت شناختی، خوشبخت و موفق 
می   دهند  اهميت  كمتر  خود  شناختی  آگاهی های  سطح  بردن  باال  به  دليل  همين  به  كنند.  زندگی 

(فيشر1، 2001).
قابل توجهی  بازگشت  می   آيد  شمار  به  فعاليت  فلسفه  كه  فكر  طرز  اين  به  اخير،  سال های  در 
بهشتی 1377). با توجه به ديدگاه  هايی كه درباره فلسفه  صورت گرفته است (اسميت2، ترجمه 
انتقال  فلسفه  آموزش  اول،  ديدگاه  در  داد؛  آموزش  می   توان  گونه  دو  به  را  فلسفه  دارد،  وجود 
انديشه  های فلسفی به يادگيرندگان است و در ديدگاه دوم عبارت است از ياد دادن چگونه انديشيدن 
(قائدی، 1383). در اين مقاله ديدگاه دوم پذيرفته شده است، اما بايد پرسيد آيا كودكان امكان 
شناخت به روش فلسفی را دارند؟ در اين خصوص ديدگاه  های موافق و مخالفی مطرح می   شود كه 
پرداختن به آن ها از حوصله اين مقاله خارج است؛ اما اگر فلسفه امری همگانی به شمار می   آيد و 

اگر فلسفه سير حركت و در راه بودن است، چرا كودكان نتوانند با آن درگير شوند؟
را  كودك  ذهن  اگر  كه  كرد  مطرح  را  نظريه  اين  كلمبيا،  دانشگاه  در  ليپمن3»  «ماتيو  پروفسور 
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درگير مباحث فلسفی كنيم، می   توانيم شيوه تفكر او را رشد دهيم. ليپمن معتقد بود اگر كنجكاوی 
طبيعی كودكان و ميل آنان به دانستن درباره جهان را با فلسفه ارتباط دهيم، می   توانيم كودكان را به 
متفكرانی تبديل كنيم كه بيش از پيش نّقاد، انعطاف پذير و مؤثر باشند. برای اين منظور او برنامه 

آموزش فلسفه به كودكان را مطرح كرد.
با  گونه  ای  به  را  دانش  آموزان  درس،  كالس  های  در  می   توان  است  معتقد   (2003) ليپمن 
رشد  آن ها  در  فلسفی  تفكر  فعليت  زمينه  های  است،اما  كم  آنان  سن  هرچند  كه  كرد  درگير  فلسفه 
يابد. برای دست يابی به اين هدف به معلمانی كارآزموده و نيز به متون درسی مناسب نياز است. 
و  فلسفی  داستان  های  كودكان،  برای  فلسفه  طرح  ارائه  برای  همكارانش  و  ليپمن  دليل  همين  به 
آن  بر  نيز  ليپمن  و  دارد  اهميت  آنچه  البته  كرده  اند؛  تدوين  را  معلم  راهنمای  كتاب  های  همچنين 
تأكيد می  كند، بومی  كردن مباحث و در نظر گرفتن شرايط اقليمی ، فرهنگی و اجتماعی است كه 
در صورت رعايت آن ها نتايج بهتری به دست می   آيد. برخی متونی كه ليپمن تدوين كرده است، 
همه جا استفاده نمی   شود، زيرا يا قديمی  به شمار می   آيند و يا با بافت اجتماعی و فرهنگی برخی 
اجتماعی  و  محيطی  شرايط  با  مناسب  متونی  نويسندگان،  دليل  همين  به  نيستند.  سازگار  جوامع 
جامعه خويش تدوين كرده اند. برای اجرای اين پروژه در هر كشوری، دست اندركاران آموزش در 
آن كشور بايد همه منابع تدوين شده در اين حيطه را در اختيار كارشناسان و متخصصان قرار دهند 
آن  بر  حاكم  اجتماعی  و  فرهنگی  ويژگی  های  و  خصوصيات  مالحظه  و  آن ها  مطالعه  با  نيز  آنان  و 

كشور، پروژۀ مناسبی برای دست يابی به اهداف آموزش فلسفه برای كودكان طراحی كنند.
از طرف ديگر در حال حاضر آنچه در جامعه ما به صورت پراكنده  مورد استفاده قرار می   گيرد، 
ايران  داستانی  ادبيات  در  كه  غنی  بسيار  پيشينه  به  توجه  با  و  است  برنامه  اين  شده  ترجمه  نسخه 
وجود دارد، الزم است تا محققان و نويسندگان ادبيات داستانی به  ويژه ادبيات كودكان برای تهيه 

داستان  هايی با مضامين فرهنگ ايرانی ــ اسالمی  اقدام كنند.
سطوح  در  فعاليت  يك  يا  و  برنامه  يك  بودن  تحقق  پذير  امكان  معنای  به  در واقع  امكان  سنجی 
گوناگون است، مشروط براينكه شرايط و بسترسازی  های اوليه و مقدماتی برای اجرای آن برنامه 
فراهم شده باشد. به همين منظور، امكان اجرای موفق اين برنامه (آموزش فلسفه به كودكان) در 
فراهم  الزم را  بسترهای  و  زمينه  ها  پرورش  و  آموزش  اندركاران  دست  كه  است  مستلزم آن  كشور 
آورند؛ اين مقاله به بررسی اين پرسش می  پردازد كه آيا امكان اجرای چنين برنامه  ای وجود دارد؟ 
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نگرش  ها،  آمادگی  ها، آگاهی  ها،  ميزان  فراهم شده است؟ البته  مقدمات اوليه  شرايط و  يعنی آيا 
مهارت معلم و همچنين امكانات مدرسه شرايط اوليه اين مقاله را محدود كرده است. 

برنامه فلسفه برای کودکان
يكی از موفق  ترين تالش  ها برای ايجاد برنامه  ای منسجم در آموزش تفكر، برنامه فلسفه برای 
كودكان است. اين برنامه برای فراهم كردن برنامه  ای درسی در زمينه كاوش فلسفی برای كودكان 
از سطح كودكستان تا دانشگاه تهيه شده است و در بيش از پنجاه كشور اجرا می   شود. ليپمن معتقد 
بود مدارس نمی   توانند تفكر را به دانش  آموزان آموزش دهند. ضعف مهارت تفكر در دانشجويان 

او در دانشگاه كلمبيا ــ جايی كه فلسفه تدريس می   كرد ــ  بر اين عقيده او  صحه گذاشت.
توانمند را  و  انديش  آزاد  تفكر  عادات  كه  است  استوار  ديدگاه  اين  بر  ليپمن  برنامه  اصلی  تأكيد 
می  توان با تجربه و تمرين تثبيت و نهادينه كرد. او معتقد است آموزش و پرورش می   تواند كودكان 
را متحول كند و البته برای تحقق چنين امری، بايد خودش متحول شود و به جای معلومات، تفكر 
درسی  برنامه  به  فلسفه  موضوع  می   خواهد  ليپمن  رو،  اين  از  دهد.  قرار  خويش  امور  سرلوحه  را 

افزوده شود.
اما  می  روند،  مدرسه  به  يادگيری  اشتياق  و  كنجكاوی  عطش  با  كودكان  است  مدعی  ليپمن 
رفته رفته اين كنجكاوی و شور و شوق دانستن و درك كردن، محو می   شود. به اعتقاد ليپمن اين 
امر از تعليم و تربيت سنتی ناشی شده است. او استدالل می  كند ناتوانی مدرسه در برآوردن نيازها 
يك  به عنوان  را  فلسفه  او  اساس  برهمين  شوند.  بيزار  مدرسه  از  كودكان  برخی  می   شود  موجب 
واحد درسی پيشنهاد می   كند تا در آن به كودكان تفكر آموزش داده شود، زيرا اين درس مهارت  های 
استدالل را پرورش می   دهد؛ يعنی آن چه موجب افزايش عزت نفس و گسترش ارزش های اخالقی 

می   شود،اما در برنامه درس كنونی در نظر گرفته نشده است.
به اعتقاد ليپمن ذهن ما برای آمادگی تفكر در زمينه درس  های ديگر، به درسی نياز دارد و فلسفه 
از دير باز چنين نقشی را ايفا كرده است. او تالش می   كرد برنامه  ای درسی ابداع كند تا دانش  آموزان 
روزگار  از  كنند (محمدزاده، 1385)؛  تجربه  را  فلسفی  كاوش  مانند  درسی  بتوانند  سطوح  همه 
سقراط1، گفتگو راه مؤثری برای يافتن پاسخ اساسی  ترين پرسش  های زندگی به شمار آمده است، 
1. Socrates
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و ليپمن همين سنت را به عنوان راهی برای بنيان گذاری فلسفه در مدارس بر می   گزيند.
ليپمن معتقد است معلمانی كه می   خواهند فلسفه تدريس كنند، به الگوهايی شفاف، قابل اجرا 
و دقيق از فعاليت فلسفی نياز دارند. كتاب  های راهنمای معلمان عالوه بر داستان، طرح بحث و 

تمرين  های بسياری دارند تا مفاهيم برجسته و مهارت  های تفكر درباره داستان را گسترش دهند.
بنيادی؛  مسئله  ای  يا  مفهوم  درباره  پرسش  هايی  مجموعه  از  است  عبارت  فلسفی  بحث  طرح 
جهتی  از  مجموعه  ای  چنين  می   دهند.  قرار  بررسی  مورد  زاويه  چند  از  را  موضوع  يك  پرسش  ها 
سقراطی است، زيرا از روش پرسش گری اصولی و پيگيری پيروی می   كند. هدف از به كارگيری 
پرسش  های راهنمای از پيش تعيين شده، اين است كه واكنش خالق دانش  آموزان را برانگيزند و 
آنان درباره موضوع اصلی بحث عميق  تر، وسيع  تر و اصولی  تر بينديشند. جدول شماره 1، برنامه 

آموزشی فلسفه برای كودكان را كه شامل مواد آموزشی گوناگونی است، نشان می دهد.

جدول۱. بر گرفته از کتاب آموزش تفکر به کودکان (فيشر، ترجمه صفايی مقدم و نجاريان ۱۳۸۵)

پايه سن
تحصيلی

عنوان داستان  های 
فلسفی كودكان

عنوان راهنمای 
حيطه تربيتیحيطه فلسفیآموزشی معلمان

 فكرهايمان را روی هم الفی1-62 تا7
بگذاريم                      

بررسی تجربهاستدالل و تفكر

تعليم و تربيت فلسفه  طبيعتكنجكاوی درباره دنياكيو و گاس73 تا 8
محيطی

زبان و هنرهافلسفه زبانجستجوی معنیپيكسی84 تا9

شناسی كاوشگری فلسفیهری5-106 تا 11 شناخت 
و منطق

مهارت های فكری

تعليم و تربيت فلسفه ارزشكاوشگری اخالقیليزا7-128 تا 13
اخالقی

نويسندگی؛ چرا و سوكی9-1410 تا 15
چگونه

نويسندگی و ادبياتفلسفه هنر

مطالعات اجتماعیفلسفه اجتماعیكاوشگری اجتماعیمارك11-1612 به باال
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پيشينه پژوهش 
نزديك به چهل سال است كه برنامه آموزش فلسفه كودكان در آمريكا اجرا می  شود. در طول اين 
زمان، مربيان تعليم و تربيت، فيلسوفان و روان شناسان در كشورهای گوناگون به اين موضوع بسيار 
توجه كرده  اند و پژوهش  ها و تحقيق  های مطلوبی در اجرای اين برنامه و تأثير آن بر رشد مهارت  های 
فكری كودكان وجود دارد؛ اما در خصوص امكان  سنجی اجرای آموزش فلسفه به كودكان در برنامه 
درسی يك كشور تحقيقی مشاهده نشده است. پژوهش  های انجام شده در ارتباط با آموزش فلسفه به 

كودكان با پژوهش حاضر همبستگی دارند، بر اين اساس  برخی از اين پژوهش  ها را بر می  شماريم.
صفايی مقدم برای اولين بار در ايران مقاله  ای با عنوان «برنامه آموزش فلسفه به كودكان» را در 
همچنين  و  اجرا  روش  های  برنامه،  محتوای  معرفی  ضمن  مقاله  اين  در  كرد.  منتشر  سال 1377 
اهداف  با  برنامه  اين  می  دارد  اذعان  آن،   رشد  و  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  و  شكل  گيری  زمينه  های 
می  كند  اشاره  مقاله  پايان  در  او  است.  هماهنگ  اسالمی   پرورش  و  آموزش  بر  حاكم  كلی  روح  و 
و  آموزش  برنامه  های   و  ساختار  در  اصالحاتی  است  الزم  جامعه،  فرهنگی  زمينه  های  به  توجه  با 

پرورش كشور صورت گيرد. 
نقد  مورد  را  ليپمن  انتقادی  تفكر  آموزش  الگوی  فلسفی  مبانی  پژوهشی،  در  جهانی (1380) 
و بررسی قرار می  دهد. هر چند او آشكارا در خصوص آموزش فلسفه به كودكان بحث نمی  كند، 
را  تحقيق  اين  از  هدف  جهانی  می  پردازد.  پژوهشی  اجتماع  معرفی  به  خود  كار  از  بخشی  در  اما 
هدف  ها،  اين  بررسی  برای  و  می  كند  بيان  ليپمن  الگوی  مبانی  و  ساخت  زير  مفروضات  بررسی 
ابتدا ديدگاه  های زمينه  گرايی و نسبت  گرايی را كه ليپمن به آن ها عالقه دارد، بررسی كرده، سپس 

محدوديت  های اين دو ديدگاه را مطرح می  كند.
نقد  مورد  را  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  نظری  مبانی  ديگر  پژوهشی  در  قائدی (1383) 
بعد  از  اول  می  كند؛  بيان  منظر  دو  از  را  خود  پژوهش  پرسش  های  او  می  دهد.  قرار  بررسی  و 
معرفت  شناسی و دوم از بعد اصول برنامه  ريزی درسی؛ نتايج بررسی در مورد پرسش  های پنج گانه 

پژوهش نشان می  دهد:
فلسفه  می  توانند  كودكان  كنيم،  رو  است  فلسفيدن  همانا  كه  فلسفه  واقعی  مفهوم   به   اگر   .1

بياموزند؛
2. كودكان در مقايسه با بزرگساالن توانايی آموختن دارند؛
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3. از ديدگاه فلسفه تحليلی، كودكان می  توانند فلسفه بياموزند؛
فلسفه  نمی  توانند  سالگی   12 از  قبل  تا  كودكان  پياژه1،  روان شناسی  حاميان  ديدگاه  از   .4
دوره  كودكان  می  دهد  نشان  كودكان  برای  فلسفه  برنامه  زمينه  در  تحقيقات  نتايج  اما  بياموزند؛ 

ابتدايی و راهنمايی می  توانند فلسفه بياموزند؛
مورد  را  درسی  برنامه  يك  ويژگی  های  برخی  كودكان،  به  فلسفه  آموزش  درسی  برنامه   .5
بررسی قرار داده است؛ اين برنامه ضمن تعريف نقش معلم و فراگير، محتوای آموزشی را تنظيم 

كرده، راهنمايی برای آموزش معلمان تدوين می  كند.
آموزش  برنامه  در  پژوهشی  اجتماع  روش  تأثير  بررسی  هدف  با  پژوهشی   (1385) مرعشی 
فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت استدالل دانش  آموزان پسر پايه سوم راهنمايی انجام داد؛ نتايج 
رشد  بر  درس،  كالس  در  پژوهشی  اجتماع  روش  به  برنامه  اين  اجرای  می  دهد  نشان  او  پژوهش 

مهارت  های استدالل دانش  آموزان تأثير مثبتی داشته است. 
ناجی و قاضی  زاده (1386) در مقاله  ای با عنوان «بررسی عملكرد نتايج برنامه فلسفه به كودكان 
روی مهارت  های استداللی و عملكرد رفتاری كودكان» تأثير كالس  های فلسفه برای كودكان را در 
در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  آنان  رفتاری  عملكرد  و  فكری  مهارت  های  تقويت  و  پيشرفت  زمينه 
در  پی  جلسه    11 در  گارگاه  صورت  به  كالس  هايی  گرفت،  انجام  كيفی  شيوه  به  كه  پژوهش  اين 
پی تشكيل شد كه در آن از روش كالس داری به شيوه حلقه  های كندوكاو يا همان اجتماع پژوهشی 
بهره گرفتند. نتايج تحقيق، ارتقا و تقويت بيشتر مهارت  های پيش  بينی شده فكری كودكان را تأييد 
می  كرد. مهارت  های تقويت شده شامل استدالل، تمييز امور مشابه، داوری و قضاوت درست و 

تفكر انتقادی، خالق و مسئوالنه بود.
مفهوم  بر سر  چالش  كودكان:  فلسفه به  آموزش  عنوان «امكان  با  مقاله  ای  قائدی (1386) در 
فلسفه» ضمن توصيف مختصری از برنامه درسی اين برنامه، دو مفهوم فلسفه به عنوان شاخه ای از 
دانش بشری و فلسفه به عنوان فلسفه  ورزی و فلسفيدن را مورد بررسی قرار داد و داليل و شواهد 
نيز  ايران  در  چالشی  چنين  است  معتقد  او  كرد.  بررسی  و  نقد  را  مفهوم  دو  مخالفان  و  طرفداران 
در  مسئله  ای  چنين  با  برخورد  و  بررسی  چگونگی  برای  پيشنهاداتی  پايان  در  قائدی  دارد؛  وجود 

ايران، ارائه داده است.
1. Piaget
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فلسفه  آموزش  برنامه  مثبت  اثر  سرآمد،  دانش  آموزان  روی  بر  مطالعه  ای  در  هايمر1 (2002) 
به كودكان را در استدالل مفهومی  و پژوهش گروهی و پژوهش فلسفی با دانش  آموزان نشان داد. 
همچنين تريكی2 و تاپينگ3 (2004) در مقاله  ای با عنوان «فلسفه برای كودكان، يك بررسی نظام 
مند» با بررسی ده تحقيق در طول سا ل  های 1970 تا 2002 به تأثير مثبت اين برنامه در زمينه  های 
اشاره  رياضی  و  شناختی  توانايی  نفس،  عزت  استدالل،  مهارت  های  انتقادی،  تفكر  خواندن، 

می  كنند و  در يك كار ابتكاری، خالصه اين تحقيقات را در جدولی ارائه كرده  اند.
مهتا و وايتبيرد4 (2005) در پژوهشی بر روی 50 كودك (26 پسر و 24 دختر) 12و 13 ساله در 
برخی مدارس جنوب هندوستان، كه برای سنجش تأثير برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پيشرفت 
اخالق و روابط اخالقی انجام شد، نشان دادند برنامه آموزش فلسفه به كودكان تأثير بسيار مثبتی 
اجتماع  پذيرفته شده را در  مقبول و  رفتارهای اخالقی  دارد و  كودكان  عاطفی  اجتماعی و  ابعاد  بر 
تأثير  سنجش  برای  و  بود  كودكان  به  فلسفه  آموزش  جلسه  شامل 22  برنامه  اين  می  دهد.  افزايش 
برنامه، يك پيش آزمون گرفته شد؛ سپس با استفاده از مشاهداتی درباره تفكرات روزانه كودكان، 
فرم  های  بازخوردی، مصاحبه با كودكان و معلمان و يادداشت برداری ضمنی، اطالعاتی به دست 

آمد و نتايج آن با تحليل اطالعات و انجام دادن پس آزمون مشخص شد.
پژوهش فيشر (2005a) در پروژه جهانی اكو5 با عنوان «تأثير برنامه آموزش» نشان داد آموزش 

فلسفه به كودكان نتايج مثبتی داشته است: 
 1. افزايش دست آوردها يا پيشرفت شاگردان در آزمون  های مدرسه؛

 2. احترام و اعتماد به نفس به عنوان متفكر و يادگيرنده؛
 3. سيالی و كيفيت باالی سئواالت كودكان؛
 4. كيفيت تفكرات خالق و استدالل كالمی ؛

 5. توانايی گوش دادن به ديگران و اشتغال در بحث  های كالسی؛
 پژوهش تريكی (2006) با عنوان «تأثير برنامه آموزش فلسفه به كودكان» كه در 100 مدرسه 
1. Hymer
2. Trickey
3. Topping
4. Mehta & whitebeard
5. Echo
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ابتدايی در طول دو سال انجام گرفت، نشان داد آموزش فلسفه تغيير قابل توجهی را در استدالل 
كالمی  و غيركالمی  كودكان پديد آورد و معلمان به ميزان دو برابر از سؤاالت باز پاسخ استفاده 
درك  نوشتن،  و  خواندن  آوردن،  دليل  پرسيدن،  مكالمه،  و  دادن  گوش  در  كودكان  كردند؛ 
كردن و رفتار كردن، بهبود قابل مالحظه  ای داشتند و زمان صحبت كردن آنان در طول 5 ساعت 
كودكان  هوشی  بهره  نمره به  يافت و حدود 6/5   افزايش  كالس،  از 41 درصد به 66  درصد 

افزوده شد.
برنامه  يك  از  متفاوت  اجرای  دو  پژوهش»،  تأثير  عنوان «مقايسه  با  جسيكا1 (2007)  بررسی 
پرسش گری را در دو كالس مقايسه كرد و سپس برون داده  های يادگيری فراگيران را در كالس  هايی 
كه با دو آموزگار هدايت می  شدند، مورد بررسی قرار داد. داده  های كّمی نشان داد تفاوت های قابل 
تفاوت  برای درك  سپس او  دارد.  وجود  كالس ها  فراگيران آن  يادگيری  برون داده  های  توجهی در 
بر  مطالعه  اين  كرد.  بررسی  كالس  دو  در  را  برنامه  اين  اجرای  فراگيران،  يادگيری  برون داده  های 
چگونگی هدايت بحث  ها (گفتگو) توسط معلم تمركز داشت كه كمك به ارتباط فعاليت  ها با واحد 
برقراری ارتباط  مفهومی  و عميق موضوع  ها برای  درسی و نيز قادر ساختن دانش  آموزان به درك 

ميان مفاهيم و اصول علمی  را شامل می  شد. 
پژوهش جيسكا، نقش تسهيل سازی آموزگار را در كمك به دانش  آموزان برای تمركز بر روابط 
ميان فعاليت  های گوناگون واحد درسی و مفاهيمی  كه ياد گرفته  اند را مورد بررسی قرار داد. نتايج 
تحقيق، تفاوت  های مهمی  در دو اجرا را نشان می  دهد كه موجب شده  اند استراتژی  هايی كه امكان 

درك مفهومی  و عميق  تر از محتوای علمی  را فراهم می  آورند، بهتر درك شوند.
هانا2 (2007) در پژوهشی با عنوان «بنيان  های آمريكايی برای پيشبرد فلسفه برای كودكان»، به 
بنيان  های نظريه ليپمن پرداخت. او اهداف اين مطالعه، را تشخيص و تعيين اصول اساسی برنامه 
آموزش فلسفه به كودكان بر اساس فلسفه پراگماتيسم بيان كرد. هانا منابع محوری افكار ليپمن 
را ايده  های جان ديويی3، هربرت ميد4 و ويگوتسكی5 برشمرد. او هدف ديگر اين مطالعه را باز 

1. Jessica
2. Hanna
3. Dewey
4. Mead
5. Vygotesky
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كردن چشم  اندازی جديد در زمينه آموزش فلسفه به كودكان از نقطه نظر تفكرات قاره  ای دانست. 
افكار و ايده  های جان ديويی از روش  های انتقاد در فلسفه مدرن، تمركز و توجه فلسفه به زندگی 
عملی بشر و در پيوند با اساس طبيعی و ذاتی دانستنی  های او و نيز رشد عقل ناشی می  شود. به 
عالوه ايده جامعه دموكراتيك از منابع اصلی و عقلی برنامه آموزش فلسفه برای كودكان به شمار 

می  آيد.
فلسفه جان ديويی به عنوان نظريه  ای كلی، مفهوم تجربه، اكتشاف و جستجوگری را به تعليم و 
تربيت عملی پيوند می  دهد؛ فرد در تعامل با محيط، معانی و مفاهيم صحيح را تجربه می  كند و با 
تكرار تجربه  ها، راه  حل وضعيت  های مشكل را می  يابد. بنابراين اكتشاف و پژوهش به عنوان يك 
ديگر  طرف  از  می  گيرد؛  نشأت  عقالنی  رشد  از  كه  می  دهد  تشكيل  آموزش  برای  اساسی  روش، 
است.  مهم  پرورش  و  آموزش  برای  كند،  تحريك  را  بچه  ها  كنجكاوی  كه  شرايطی  كردن  آماده 
تجارب  كه  است  اين  اكتشاف  و  جستجوگری  فرايند  در  آموزشی  و  شناختی  فعاليت  های  از  هدف 
آموزشی برای دانش  آموزان حاصل شود. اين مطالعه نشان می  دهد ليپمن به شكل مطلوبی مفاهيم 

عملی گفته شده را از طريق اجتماع پژوهشی يا حلقه كندوكاو به كالس درس انتقال داده است.
پژوهشی  برنامه،  اين  امكان  سنجی  بررسی  با  ارتباط  در  آورديم،  اين  از  پيش  كه  همان  گونه 
نتايج  و  تأثير  مورد  در  شد،  اشاره  آن  به  گذشته  مطالعات  نتايج  بررسی  در  آن چه  و  نيامد  به دست 
دانشگاه  های  برخی  در  هم  اكنون  به عالوه،  بود.  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اجرای  مطلوب 
كشور از جمله شهيد چمران اهواز، تربيت معلم تهران، شاهد و دانشگاه آزاد و هم چنين پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سطح تحصيالت تكميلی، در ارتباط با جنبه  های گوناگون اين 

برنامه، فعاليت  های خوبی صورت می  گيرد. 

اهداف پژوهش
 اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

1. سنجش ميزان دانش معلمان درباره برنامه آموزش فلسفه به كودكان؛
 2. سنجش نوع نگرش معلمان نسبت به برنامه آموزش فلسفه به كودكان؛

 3. سنجش ميزان مهارت معلمان برای اجرای برنامه ی آموزش فلسفه به كودكان؛
4. شناخت وضعيت امكانات مدارس برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان؛
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پرسش  های پژوهش
پرسش  هايی كه در اين پژوهش مطرح می  شوند، عبارتند از:

1. معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان تا چه ميزان  دانش دارند؟
2. معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان چه نگرشی دارند؟

3. معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان تا چه ميزان مهارت دارند؟
4. امكانات موجود در مدرسه برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان چقدر است؟

متغيرهای مورد بررسی 
كودكان،  به   فلسفه  آموزش  برنامه  دانش  از  مخاطب  گروه  آگاهی  ميزان  حاضر،  پژوهش 
چگونگی نگرش آن ها به اين برنامه، ميزان مهارتشان برای اقدام به اجرای آن و همچنين وضعيت 
يك  از  آگاهی  و  شناخت  دانش،  از  منظور  می  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  آن  نياز  مورد  امكانات 
موضوع است (ملكی، 1385) و در اين پژوهش به معنای آگاهی از فرايند و اصول برنامه آموزش 

فلسفه به كودكان به كار رفته است و با استفاده از پرسش نامه، سنجيده می  شود.          
است  فعاليتی  دادن  انجام  به  رغبت  يا  دادن  انجام  برای  قبلی  موضع گيری  نگرش،  از  منظور 
(ملكی، 1385). همچنين رغبت، عالقه و ميل نسبت به يك چيز، نگرش به شمار می  آيد. در 
اين پژوهش گرايش و رغبت به اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان مورد نظر بوده است كه با 

استفاده از پرسش نامه سنجش می  شود.                                                                                               
قرار  استفاده  مورد  اهداف  تحقق  راستای  در  كه  غيرانسانی  و  انسانی  منابع  به  امكانات 
می   گيرد، گفته می  شود؛ همچنين به وسايل، ابزار و منابعی كه مدرسه برای انجام دادن وظايف 
مدرسه،  امكانات  از  منظور  پژوهش  اين  در  می  شود.  گفته  امكانات  دارد،  نياز  بدان ها  خود 
با  مرتبط  كتب  از  غنی  كتابخانه  ای  داشتن  همچنين  و  برنامه  اجرای  برای  مناسب  فضای  داشتن 
پرسش نامه  از  استفاده  با  كه  است  شنيداری  و  ديداری  رسانه  های  و  تفكر  مهارت  های  آموزش 

سنجيده می  شود.                                              
كار  دادن  انجام  توانايی  ميزان  همچنين  محل؛  در  ورزيدگی  توانايی  از  است  عبارت  مهارت 
مهارت ناميده می  شود (ملكی ،1385). در اين پژوهش منظور از مهارت توانايی اقدام به اجرای 
برنامه آموزش فلسفه به كودكان است كه با استفاده از پرسش نامه سنجيده می  شود.                                                                                               
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ميزان دانش، مهارت، نگرش و امكانات مدرسه را به صورت نمره  ای از صفر تا صد در نظر 
گرفتيم و نمره گروه مخاطب در هر يك از متغيرها محاسبه شد.

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری اين پژوهش همه معلمان مدارس ابتدايی شهر كرمان بودند كه در سال تحصيلی 
بود  كرمان  شهر  معلم  بررسی 237  مورد  نمونه  حاضر،  پژوهش  در  می  كردند.  فعاليت   86-87
كرمان 20  يك  ناحيه  پرورش  و  آموزش  از:  عبارتند  جنسيت  و  خدمت  محل  ناحيه  تفكيك  به  كه 
نفر مرد و95 نفر زن، آموزش وپرورش ناحيه دو كرمان 14 نفر مرد و 108 نفر زن؛ اين تعداد با 
 ،d=0/06 ،Z= 1/96  ضريب خطا 0/06 درصد و از طريق فرمول تعيين حجم نمونه با توجه به

N=237، محاسبه شد و به تناسب طبقات توزيع گرديد.

ابزار گردآوری داده  ها
سؤال  های  است.  شده  گردآوری  محقق  ساخته  پرسش نامه  از  استفاده  با  پژوهش  داده  های     
آزمون برای تعيين روايی صوری آن و نيز استفاده از پيشنهادها و تشخيص نقاط ضعف احتمالی، در 
اختيار اساتيد صاحب نظر در رشته های فلسفه و فلسفه تعليم و تربيت قرار گرفت و به پيشنهادهای 
آنان در اصالح برخی سؤاالت توجه شد. و در نهايت پرسش نامه  ای با 57 سؤال كه 22 سؤال در 
سطح دانش، 15 سؤال در سطح نگرش، 11 سؤال در سطح مهارت و 9 سؤال مربوط به امكانات 
مدرسه داشت، تدوين شد. به عالوه، برخی صاحب نظران روايی محتوايی آزمون را تأييد كردند؛ 

نتايج محاسبه پايايی آزمون با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ به شرح زير است:

جدول شماره ٢. ضريب پايايی پرسشنامه امکان سنجی با توجه به ابعاد آن

بعد بعد دانشروش
نگرش

بعد 
كلامكانات مدرسهمهارت

ضريب آلفای 
كرونباخ

0/780/830/860/940/85

با توجه به نتايج جدول شماره 2، پرسشنامه امكان سنجی ضريب قابل قبولی دارد. نمونه  ای 
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از سؤاالت پرسش نامه عبارتند از:
1. آيا تفكر انتقادی تفكری قياسی و اكتشافی است؟ (سطح دانش)

2. آيا می  توان به كودكان مباحث فلسفی را آموزش داد؟ (سطح نگرش)
3. آيا تا كنون در كارگاه  های آموزش فلسفه به كودكان شركت كرده  ايد؟ (سطح مهارت)

4. آيا كتاب  هايی با موضوع آموزش تفكر به كودكان در كتاب خانه مدرسه شما وجود دارد؟ 
(امكانات مدرسه) 

5. آيا مدرسه شما كتابخانه دارد؟

تحليل داده  ها
برای تحليل داده  ها از نرم  افزار spss استفاده كرديم كه نتايج آن به شرح زير است:

• در بخش دانش، نمرات 50 درصد و كمتر از آن ناكافی و نمرات بيش از 50 درصد كافی؛
• در بخش نگرش نمرات، 60 درصد و كمتر از آن منفی و نمرات بيشتر از 60 درصد مثبت؛ 
• در بخش مهارت نمرات 50 درصد و كمتر از آن ناكافی و نمرات بيشتر از 50 درصد كافی؛

نمرات بيش از 50 درصد  نامناسب و  كمتر از آن  نمرات 50 درصد و  امكانات،  • در بخش 
مناسب. 

يافته  های پژوهش 
بررسی پرسش  های پژوهش

معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان،  چقدر دانش دارند؟
نمرات دانش معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان، برای توصيف و بررسی به 
دو رده برخوردار هستند و برخوردار نيستند تقسيم شد. از ميان 237 معلم مورد بررسی، 65 نفر 
(27/4 درصد) دانش الزم را نداشتند و 172 نفر (72/6 درصد) از دانش الزم برخوردار بودند. 
مقدار (معناداری)   -p می  دهد  نشان  جمله  ای  دو  آزمون  طريق  از  داده  ها  تحليل  و  تجزيه  همچنين 

0H برابر 0/000 و كوچك  تر از سطح معناداری α = 0/05 است؛ بنابراين در اين سطح فرض 
برنامه  اجرای  برای  معلمان  گفت  می  توان  نتيجه  در  و  می  شود  رد  الزم،  دانش  نداشتن  يعنی   ،

آموزش فلسفه به كودكان  دانش الزم را دارند.
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جدول۳. توزيع فراوانی و آزمون دو جمله  ای، برای بررسی ميزان دانش معلمان در 
اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان

               دانش
احتمال مشاهده درصد فراوانیفراوانی  گروه

معناداریآمار دوجمله  ایشده

6527/40/2746.950/000برخوردار نيستند

17272/60/726برخوردار هستند

237100/01/0كل

معلمان در مورد اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان چه نگرشی دارند؟
نمرات متغير نگرش معلمان در اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان، برای توصيف و بررسی 
نفر (23/6  معلم، 56  ميان 237  از  شد.  تقسيم  هستند  برخوردار  و  نيستند  برخوردار  رده  دو  به 
بودند.  برخوردار  الزم  نگرش  از  درصد)   76/4) نفر   181 و  نداشتند  را  الزم  نگرش  درصد) 
می  دهد p- مقدار (معناداری)  نشان  جمله  ای  دو  آزمون  طريق  داده  ها از  تحليل  تجزيه و  هم چنين 
فرض،  سطح  اين  در  بنابراين  است؛   α معناداری 0/05 =  سطح  از  كوچك  تر  و  برابر 0/000 
0H يعنی نداشتن نگرش الزم، رد می   شود و در نتيجه می  توان گفت معلمان برای اجرای برنامه 

آموزش فلسفه به كودكان از  نگرش الزم برخوردار هستند.

جدول۴. توزيع فراوانی و آزمون دوجمله  ای، برای بررسی ميزان نگرش معلمان در 
اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان

           نگرش
احتمال مشاهده درصد فراوانیفراوانی گروه

معناداریآمار دوجمله  ایشده

5623/60/2368/120/000برخوردار نيستند

18176/40/764برخوردار هستند

237100/01/0كل



21امكان سنجی اجرای برنامه آموزش فسفه به كودكان در برنامه درسی دوره ابتدايی

معلمان برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان تا چه ميزان مهارت دارند؟
و  توصيف  برای  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اجرای  برای  معلمان  مهارت  متغير  نمرات 
بررسی به دو رده برخوردار نيستند و برخوردار هستند تقسيم شد. از ميان 237 معلم، 231 نفر 
(97/5 درصد) مهارت الزم را نداشتند و 6 نفر (2/5 درصد) از مهارت الزم برخوردار بودند. 
می  دهد p- مقدار (معناداری)  نشان  جمله  ای  دو  آزمون  طريق  داده  ها از  تحليل  تجزيه و  هم چنين 
فرض،  سطح  اين  در  بنابراين  است؛   α  =  0/05 معناداری  سطح  از  بزرگ  تر  و   1/000 برابر 
0H يعنی نداشتن مهارت الزم رد نمی  شود و در نتيجه نمی  توان گفت معلمان برای اجرای برنامه 

آموزش فلسفه به كودكان  مهارت الزم را دارند. 

جدول۵. توزيع فراوانی و آزمون دو جمله  ای، برای بررسی ميزان مهارت معلمان 
در اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان

             مهارت
احتمال مشاهده درصد فراوانیفراوانیگروه

معناداریآمار دوجمله  ایشده

14/621/000-50/975./23197برخوردار نيستند

62/50/25برخوردار هستند

237100/01/0كل

امكانات مدرسه برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان چقدراست؟ 
توصيف  برای  كودكان،  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اجرای  برای  مدرسه  امكانات  متغير  نمرات 
و بررسی به دو رده وجود ندارد و وجود دارد تقسيم شد. از ميان 237 معلم، 120 نفر (50/6 
درصد) معتقد بودند برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان در مدرسه امكانات الزم وجود 
در  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اجرای  برای  داشتند  عقيده  درصد)  نفر (49/4  و 117  ندارد 
مدرسه، امكانات الزم وجود دارد. هم چنين محاسبات از طريق آزمون دوجمله  ای نشان می  دهد 
p- مقدار (معناداری) برابر 0/577 و بزرگ تر از سطح معناداری α  = 0/05 است، بنابراين در 

امكانات الزم رد نمی  شود و در نتيجه نمی  توان گفت برای  0H يعنی نداشتن  اين سطح فرض، 
اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان در مدرسه امكانات الزم وجود دارد.
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جدول۶. توزيع فراوانی و آزمون دو جمله  ای، برای بررسی ميزان امکانات مدرسه در 
اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان

       امكانات
احتمال مشاهده درصد فراوانیفراوانیگروه

معناداریآماره دوجمله  ایشده

0/190/577-12050/60/506وجود ندارد

11749/40/496وجود دارد

237100/01/0كل

بحث و بررسی
نتايج پژوهش حاضر در راستای امكان  سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان در شهر 

كرمان، به شرح زير است: 
درصد زيادی از معلمان، دانش الزم برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان، را دارند و 
دانش درصد كمی  از آنان، مناسب نيست؛ با توجه به مباحث نظری كه انديشمندان و صاحب نظران 
از جمله بلوم1، مطرح كرده  اند، سطح دانش اصلی  ترين  و زيربنايی  ترين سطح حيطه شناختی به 
شمار می  آيد كه سطوح تعالی درك و فهم، كاربرد، تحليل، تركيب و ارزشيابی يا قضاوت بر پايه 

اين سطح، شكل می  گيرد. 
می  توان اميدوار بود، ارتقا و پيشرفت به خصوص در زمينه آموزش فلسفه به كودكان و الزامات 
آن، زيربنای دانشی  مناسبی دارد؛ يعنی معلمان آگاهی و شناخت اوليه را نسبت به موضوع دارند 
كودكان به شمار  برنامه فلسفه برای  عملياتی و اجرايی  برنامه  و اين امر اولين گام در فراهم كردن 
می  آيد. البته نبايد به اين سطح بسنده كرد، زيرا با توجه به  تازگی و نو بودن برنامه، بايد آموزش  های 

مستمر داشت و تجربه  های فراوان به دست آورد.
اجرای  به  نسبت  مثبتی  نگرش  معلمان،  از  درصد  حدود 76/4  می  دهد  نشان  پژوهش  نتايج 
برنامه آموزش فلسفه به كودكان داشته  اند و اين نكته در زمينه اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان 
خوشايند و اميدواركننده است؛ زيرا تا زمانی كه مجريان برنامه (معلمان) نگرش مثبتی درباره اين 

1. Bloom
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امر نداشته باشند، در خصوص اجرای برنامه موفق نخواهد شد؛ نگرشی كه بر مبنای دانش شكل 
گرفته  باشد، زيربنای رفتار است. همان  طور كه اشاره شد گروه مخاطب دانش كافی برای اجرای 

برنامه را دارند و بنابراين نگرش مثبتی به برنامه در آن ها پديد می  آيد.
شايد بتوان اهميت نگرش را بيش از دانش و مهارت برشمرد، زيرا در امر آموزش و پرورش 
پور،  آورد (موسی  پديد  او  در  را  علمی   اعتالی  انگيزه  می  تواند  برنامه  اجرای  با  مجری  موافقت 
مخالفت  تغيير و باا لتبع آن  مخالفت با  آدمی  او را به   محافظه  كارانه  طبيعت  1382، ص 148). 
با اجرای برنامه  های جديد، وامی  دارد. بر اين اساس  بايد بيش از هر چيزی  نيروی انسانی  را با 

اجرای برنامه جديد موافق كرد.
شود  دنبال  گوناگونی  روش  های  به  می  تواند  جديد  برنامه  های  اجرای  با  افراد  موافقت  كسب 
پژوهش  براساس  برنامه است.  آنان در  بخشيدن  مشاركت  دادن و  آگاهی  روش  ها  برخی از آن  كه 
حاضر، آگاهی كافی معلمان درباره برنامه آموزش فلسفه به كودكان، نگرش مثبتی در اين خصوص 
ندارند،  كافی  مهارت  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  زمينه  در  معلمان  می  كند.  ايجاد  آنان  برای 

بنابراين پيش زمينه مناسب برای ايفای نقش مهارتی شايسته فراهم نيست.
يكی از الزامات برنامه آموزش فلسفه به كودكان، توان مهارتی كافی و  درخور است. ضعف 

در اين زمينه، نكته  ای مهم و بحث انگيز به  شمار می  آيد كه نبايد به سادگی از آن گذشت.
زابار1 (1989) فقدان تخصص كافی  معلمان را يكی از معضالت و موانع  اصلی در اجرای 
توانايی  های  سطح  ارتقاء  به  بايد  است   معتقد  و  بر می   شمارد  مدارس  در  آموزشی  برنامه  های 
اصفهانی،  نصر  ترجمه  (زابار،  شود  معطوف  بيشتری  توجه  آموزشی  برنامه  های  در  معلمان 
عنصر  مهم  ترين  و  آموزشی  نظام  حلقه  های  از  يكی  را  معلم   (1381) مهرمحمدی   .(1381
شكست  و  زنجيره  اين  پاشيدن  هم  از  موجب  می  تواند  آنان  ضعف  است   معتقد  و  می  داند  آن 
تبديل  حلقه  ضعيف ترين  به  آموزشی  نظام  در  معلم  نبايد  بنابراين  باشد.  هدف  ها  به  دستيابی  در 

شود.
زابار (1989) همچنين به بی  كفايتی معلمان برای تهيه مواد آموزشی اشاره می  كند؛ به زعم او 
توانايی تخصصی بيشتر معلمان  در زمينه اجرای برنامه  های تدوين شده است نه نگارش و تدوين 
را  آموزش  فرايند  می  رود  انتظار  آن ها  از  و  می  شوند  داده  آموزش  كه  معلمانی  اجرا؛  برای  برنامه 
1. Sabar
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اصفهانی،  نصر  ترجمه  ندارند (زابار،  توانايی  درسی  مواد  ساخت  برای  ضرورتًا  سازند،   محقق 
.(1381

محتوی  بودن  بومی   لزوم  و  است  شده  مطرح  كودكان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  در  كه  مباحثی 
اين برنامه (محتوی بايد شامل داستان  هايی از فرهنگ و ادبيات بومی  كشور باشد)، نشان می  دهد  
معلمان اين مرز و بوم بايد همت وااليی در جهت تهيه و تدوين محتوا و مواد آموزشی الزم برای 
الزم  مواد  و  محتوی  تدوين   و  تهيه  برای  كافی  مهارت  داشتن  بنابراين  باشند؛  داشته  برنامه  اين 
مواجه  مشكل  با   برنامه   اجرای  باشند،  نداشته  كافی  مهارت  معلمان  وقتی  تا  و  است  ضروری 

خواهد بود.
50/6 درصد از معلمان معتقدند مدارسشان امكانات مناسب برای انجام دادن اين برنامه را 
ندارد. لزوم وجود منابع مناسب مانند كتا ب  های فكری كودكانه، لوح  های فشرده آموزشی، 
نشريات مرتبط، اينترنت و امكان استفاده از آن و وجود كادر تخصصی در زمينه برنامه آموزش 
فلسفه به كودكان، از بديهيات است. اصوالً عمل بايد بر برنامه مبتنی باشد، اما  همه عمل  ها  
آماده  برنامه  يك  برای  نظر  مورد  امكانات  كه  جايی  در  نمی  شوند.  انجام  برنامه  يك  براساس 
تغيير  امكانات  و  شرايط  با  متناسب  را  برنامه  داريم  وظيفه  بلكه  كنيم،  توقف  نبايد  نيست، 

دهيم.
 

پيشنهادها
اجرای  برای  معلمان  می  دهد  نشان  كودكان  به  فلسفه  آموزشی  برنامه  اجرای  امكان  سنجی 
برنامه آموزش فلسفه به كودكان دانش كافی دارند، اما به طور قطع در صورت اجرای اين برنامه 
تقويت و به روز كردن دانش تخصصی، ضروری است و پيشنهاد می  شود معلمان به  طور مداوم 
سطح دانش خود را ارتقا دهند. اين موضوع وظيفه دست اندركاران  امر را در  رده  های باالتر 
ارتقاء  برای  مناسب  زمينه  گوناگون  شيوه  های  می  شود  پيشنهاد  می  كند؛  آشكار  تصميم  گيری 
تشكيل  خدمت،  ضمن  آموزشی  كارگاه  های  و  دوره  ها  برگزاری  آيد.  فراهم  علمی   سطح 
در  انگيزه  ايجاد  و  معلمان  سطح  در  فعال  علمی   انجمن  های  و  كميته  ها  تشكيل  گردهمايی  ها، 
كودكان، از جمله اين راهكارها به شمار  برنامه آموزش فلسفه به  آنان برای ارتقاء سطح دانش 

می  آيد.
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معلمان نگرش مثبتی در مورد اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان دارند، اما  برنامه آموزش 
آن  استمرار  درسی،  برنامه  هر  مطلوبيت  معيار  و  است  درسی  برنامه  ای  ابتدا  در  كودكان  به  فلسفه 
است؛ بنابراين مثبت نگه داشتن نگرش معلمان نسبت به اين برنامه، امری اساسی است و در اين 

زمنيه پيشنهاد می  شود به دو اصل اقناع و صداقت بيشتر توجه شود.
روشن  در  صداقت  اصل  رعايت  نيز  و  آتی  برنامه  و  جاری  برنامه  زمينه  در  معلمان  كردن  قانع 
كردن وضعيت كنونی، گام  های مؤثری هستند كه پيشنهاد می  شود در خصوص آن اقدامات الزم 

صورت  گيرد.
از طرف ديگر سطح مهارت ناكافی معلمان، از چالش  های مهم در زمينه اجرای برنامه آموزش 
فلسفه به كودكان به  شمار می  آيد؛ پيشنهاد می  شود امكان  سنجی  های الزم در خصوص اين مسئله 
برنامه  اجرای  خصوص  بيشتری در  قطعيت  با  بتوان  تا  شود  دنبال  گوناگون  آموزشی  مؤسسات  در 

آموزش فلسفه به كودكان و يا اجرا نكردن آن تصميم گرفت.
امكانات يا منابع انسانی و مادی برای اجرای برنامه آموزش فلسفه به كودكان مطلوب نيست و 
پيشنهاد می  شود امكانات متنوع و مناسب همچون كادر تخصصی خبره، اينترنت و امكان استفاده 
از آن، نشريات مرتبط با موضوع، كتاب  هايی با موضوع آموزش فلسفه به كودكان و بانك اطالعات 

كتاب  های فكری، با توجه به نياز سنجی  های صورت گرفته، تدارك ديده شود.
پيشنهاد می  شود درس آموزش تفكر به كودكان، همان  گونه كه در دانشگاه شهيد چمران اهواز 
وجود دارد، در برنامه درسی دوره كارشناسی رشته علوم تربيتی گنجانده شود تا آگاهی دانشجويان 
كودكان  كودكان و به  طور كلی از ضرورت پرداختن به پروش تفكر در  برنامه آموزش فلسفه به  از 

غنای بيشتری داشته باشد.
پژوهش حاضر در مقطع ابتدايی انجام گرفت؛ پيشنهاد می  شود پژوهش  های ديگری در زمينه 
آموزش فلسفه در مقاطع ديگر تحصيلی انجام گيرد تا با مقايسه نتايج آن ها، با قطعيت بيشتری در 

مورد اجرای اين برنامه تصميم گيری شود.

محدوديت  ها
 مسئله قابل تأمل در خصوص محدوديت اين تحقيق، رغبت و تمايل نداشتن گروه مخاطب 
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به تكميل پرسش نامه  های علمی  و پژوهشی است. يكی از داليل اين امر، توجه و آگاهی نداشتن 
آن ها از اهميت نتايج چنين پژوهش  هايی است. فرهنگ پاسخ  گويی و مسئوليت  پذيری در معلمان 
در سطح مناسبی نبود؛ از طرف ديگر آنان به نقش با اهميت خود در زمينه اجرای برنامه آموزشی 
پاسخ  گويی  در  آنان  نداشتن  رغبت  داليل  از  يكی  موضوع   اين  نبودند.  واقف  كودكان  به  فلسفه 
ديگر  از  آنان  ديدگاه  های  افشای  و  پاسخ  گويی  از  نگرانی  می  آيد.  شمار  به  پرسش نامه  ها  به 
محدوديت  های اين تحقيق بود كه بالتبع بر نتايج پژوهش تأثير داشت. به همين دليل بايد نتايج را با 

احتياط بيشتری به جامعه تعميم دهيم.
 به  عالوه موضوع اين پژوهش در نوع خود برای نخستين بار در كشور مورد بررسی قرار گرفت 

و مانند هر كار جديدی، محدوديت  های خاص خود را داشت.
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