
  

  

  

  

  

آموزان مدارس    بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش        
  ١١ابتدایی شهر اصفهان

    ٭رضاعلی نوروزی
  ٭٭نگین درخشنده

       

  چکیده
در سالهای اخیر عالقه به کار فلسفی با کودکان به این دلیـل کـه کـار فلـسفی هـم       

هم استقالل فکری آنهـا     کند و     مهارتهایی نظیر خواندن و تفکر کودکان را تقویت می        
بـا عنایـت بـه توجـه نظامهـای آموزشـی            . دهد، افزایش یافته اسـت      را افزایش می  

کشورهای گوناگون به این امر از یک سو و مشکالت نظام آموزشی کشور از سـوی                
دیگر پژوهشگران بر آن شدند تا با روش آزمایشی اثرات کار فلسفی بـا کودکـان را             

با توجه به اینکه کار آزمایشی بـود،        . ان بررسی نمایند  در مدارس ابتدایی شهر اصفه    
 مـاه بـه     8 اصفهان انتخاب شد و محققـان بـه مـدت            3یک دبستان پسرانه در ناحیه      

آزمودنیهـای  . های دوم تا پنجم دبستان پـسرانه پرداختنـد      اجرای این پژوهش در پایه    
آوری   بـزار گـرد   ا. های دوم تا پنجم دبـستان بودنـد         آموز پایه    دانش 102این پژوهش   

گیـری از مقیـاس        کـه بـا بهـره      ی بـود  سـوال  35 ساختۀمحقق  پرسشنامۀ  اطالعات،  
 آمـوزان   تاثیر این کار روی دانش     وگذاری شده بود      نمره 5 تا   1بندی لیکرت از     درجه

                                                           
 .29/11/1386: ؛  تاریخ تصویب2/3/1386:  تاریخ آغاز بررسی؛13 16/10/85: یافت تاریخ در-1

  )nowrozi.r@gmail.com: ایمیل(دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تعلیم دانشگاه تربیت مدرس تهران . ٭
     کارشناس علوم تربیتی. ٭٭
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روایی پرسشنامه در چند مرحله بررسی و مورد تاییـد           .سنجید   می  از نظر خودشان   را
.   محاسبه گردیـد    91/0ربیت قرار گرفت و پایایی آن نیز        کارشناسان حوزه تعلیم و ت    
برای . ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد       جهت تجزیه و تحلیل داده    

 تـک   Tآموزان در زمینۀ اثربخشی طرح کار فلسفی، از آزمـون             بررسی نظرات دانش  
نتایج پژوهش  . د کرامر استفاده گردی   Vدو، ضریب همبستگی پیرسون و        ای، خی   نمونه

 ،احترام به بزرگترها، نظم در کالسبیشتر رعایت  آموزان در زمینۀ       که دانش  1نشان داد 
 حـس   ،پـذیری  مـسئولیت مطالب درسی،    درک و فهم بهتر      ،کودکانبا  صحیح  روابط  

 در  ن کـار فلـسفی بـا آنـا        ۀه و برنام  کردرشد  خالقیت  و  عزت نفس   ،  اعتماد به نفس  
 . موثر بوده استنانزمینه پیشرفت تحصیلی آ

کار فلسفی با کودکان، خالقیت، رعایت نظم، اعتماد به نفس، عزت نفس،            : کلید واژه 
  پذیری، درک و فهم، رابطه صحیح، احترام به بزرگترها مسئولیت

  

  قدمهم
. کودک به منزلۀ یک انسان حق دارد دربارۀ مسائل متفاوت بیندیشد و اظهـار نظـر کنـد           

چنانچه نظام آموزشـی در پـی       .  که زمینۀ این کار را مهیا کند       این وظیفۀ نظام آموزشی است    
هایی را برای آموزش تفکـر و کـار      پرورش انسانهای اندیشمند و فیلسوف است، باید برنامه       

برخـی  . در این زمینه دو رویکرد کامالً متفاوت وجود دارد        . فلسفی با کودکان طراحی نماید    
چون آموزش خواندن یا ریاضیات باید قسمتی معتقدند که آموزش تفکر همانند موضوعاتی 

ای دیگر معتقدند که آموزش تفکر بایـد          از ساعات کالسی را به خود اختصاص دهد و عده         
در واقـع بایـد   . های درسی صورت گیـرد  در کنار مباحث مرتبط با تمام موضوعات و برنامه    

ط را بـرای کاوشـگری      ای تنظیم گردد که شرای      برنامه درسی و فعالیتهای این دروس به گونه       

                                                           
رای سنجش تاثیر برنامه تصمیم گرفتنـد هـم         ای که باید تذکر داده شود، این است که محققان در این پژوهش ب                نکته .1

ای با داستانهایی بومی و از پیش تدارک دیده  این رفتارها در برنامه( آموزان در مورد رفتارهای هدف  نظرات خود دانش
آموزان   ها بسنجند که این مقاله به نظرات دانش         و هم نظرات معلمان را در این زمینه       ) شده مورد بحث قرار گرفته بودند     

آموزان به اذعان معلمان و اولیا فراتر از مباحـث طـرح شـده در                 نکته دیگر آنکه تغییرات رفتاری دانش     . اختصاص دارد 
  .پژوهش بود
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بهترین شیوه آن است که در آموزش تفکر به کودکان دو دیدگاه فوق بـا               . فلسفی مهیا سازد  
های درسی کودکان ساعاتی را به صورت ویـژه بـه کـار           هم تلفیق گردد؛ یعنی هم در برنامه      

انگیز اختصاص دهیم و هم در دروس دیگر زمینه را برای بحـث و                فلسفی و مباحث چالش   
 فلسفی فراگیران مهیا کنیم تا از این طریق قدرت درک، استدالل و تجزیه و تحلیل و                 کاوش
   ).1384هینز، (پردازی کودکان رشد یابد  نظریه

رو به افـزایش    کشورهای گوناگون   عالقه به فلسفه در کودکان      امروزه با توجه به اینکه      
 از ایـن رو     ،دآیـ  گیری شخصیت به حساب مـی       سالگی سنین شکل   11-5 در ضمن است و   

ورد توجه ویـژه  دبستانی م و پیش در مقطع ابتدایی     (P4C)الزم است کار فلسفی با کودکان       
کـه از  شـان   هـا و افکـار   کنجکاوی کودکان دربارۀ مسائل گونـاگون و بیـان ایـده       . قرار گیرد 

ساز رشد و بالندگی آنهـا        تا زمینه خاسته از زندگی شخصی آنهاست نیازمند محیطی است         بر
 فضایی بـرای اینکـه       و  محیطی برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل رایج میان کودکان          .شود

الزام، بدون احساس ترس یـا نگرانـی از رد          بتوانند صمیمانه و به دور از هر گونه دستور و           
 یاد بگیرنـد چگونـه گـوش        آنان باید .  به بحث بپردازند   نظرات یا مورد تمسخر قرار گرفتن     

 در این قسمت ابتدا به برخـی از نظـرات           .بگویند و کاوشگری کنند   کنند، بیندیشند و سخن     
شود، سپس دربارۀ مباحث مربوط بـه کـار           اندیشمندان دربارۀ کودک و تربیت وی اشاره می       

  .شود فلسفی با کودکان مطالبی ارائه می
پیاژه همواره بر این عقیده بود که هوش انسان نتیجـه اقـدام مـشترک عوامـل داخلـی،                   

از . اسـت » جـویی  تعامـل «یکی و اجتماعی و نیز اصل پویا و مسلطی موسـوم بـه              تجریه فیز 
 .دیدگاه پیاژه، مسئله فطرت و تربیت، مسئله این یا آن نیست بلکه یک توالی دائمـی اسـت                 

شود که خود زمینۀ تجربـۀ بـالقوه فـرد را            تجربه موجب پیدایش ساختهای روانی جدید می      
-تعامـل  .آوردساختهای روانی جدید را به وجـود مـی        سازد و این خود به خود       وسیعتر می 

توان صفت یا رفتاری از انسان را تنها به عامل وراثت یا            گرایی بدین معناست که هرگز نمی     
 .تنها به عامل محیط نسبت داد، بلکه داد و ستد میان این دو عامل نقـش تعیـین کننـده دارد                    

و هـم سـاخت     ) فطـرت ( آزادی   موضع پیاژه در زمینۀ آموزش و پرورش آن است کـه هـم            
 معلم ساخت و سـازمانی را در مـواد درسـی کـه در     .باید جا و مرتبتی داشته باشد     ) تربیت(

 ولـی کودکـان را در فرصـتهایی کـه در کـاوش و               ،آورد کند به وجود مـی     کالس عرضه می  
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به طور کلی ساخت و آزادی در کالس نسبت به هـم  . گذارد تکمیل این مواد دارند، آزاد می  
که هیچ یـک از ایـن دو بـر قلمـرو تربیتـی مـسلط                 در حالت متناوب قرار دارند، به طوری      

بر اساس نظریۀ پیاژه، آزادی و ساخت، رشـد و تجربـه، همـواره در یـک برنامـه                   . شود نمی
 پیاژه نشان داده است که تصورات کودک از مفاهیم مکان، زمان و علیت با             . آموزشی موثرند 

از نظر پیاژه خود، فعالیت سازنده و ساختاری است کـه از           . یابد میرشد سنی و روانی تغییر      
گـردد و از سـوی دیگـر هـوش انـسانی را بـه وجـود                  یک سو سبب پدید آمدن دانش مـی       

هدف از آموزش و پـرورش آن اسـت کـه کودکـان بیاموزنـد کـه                 : نویسدپیاژه می . آورد می
-40، صص   1374الکایند،   (، نپذیرند رسد که به ذهن آنها می    را  ای   بیندیشند و اولین اندیشه   

34(.   
 .نـه اقتـدار    در نظر پستالوزی شالوده و اساس آموزش و پرورش بایـد تجربـه باشـد و               

 .پستالوزی نخستین فردی بود که آموزش و پرورش مبتنی بر تجربه را جامۀ عمل پوشـانید               
ستالوزی فرد طـی    طبق نظر پ   .را کسب کنند  » معین«های   مند بود که کودکان اندیشه     هاو عالق 

مجزا ساختن اشـیا از یکـدیگر و        ) الف :رسد های معین و مشخص می     مراحل زیر به اندیشه   
طرح مجدد اشیا و چیزهایی که ) ب .ثرات حسیأبدین وسیله رفع آشفتگی و آمیختگی در ت       
 یارتقـا ) ج .بدین وسیله آنان را روشـن سـاختن        مشابه یکدیگرند در ذهن و تجسم آنها و       

نیل به مراحـل بـاال از طریـق          .نی کامالً روشن مزبور به مفاهیم قطعی و معین        ای ذه هصورت
 .ه مفاهیم حسی مغشوش و آمیخته با هم بـه صـورت مجـزا             ئارا) الف :پذیر است   زیر امکان 

برقراری ارتباط  ) ج .گیرد تغییر شرایطی که در آنها مشاهدات به صورت مجزا انجام می          ) ب
  .)74-75، صص1374الکایند،  (  خودمیان آنها و مابقی قوای معرفت

 در حـد کمـال     آن بود که افرادی بسازد که آنها         هدف آموزش و پرورش از نظر فروبل      
 از دیدگاه وی بدی و شـرارت بـه صـورت جداگانـه و مجـزا از                  . تحقق خود باشند   بهقادر  

قیـده  فروبـل ع  .اند  بلکه مظهر رشد ناقص، گسیخته یا ناشکوفته بوده   ،یکدیگر وجود نداشته  
داشت که کودک کودکستانی کوشش دارد که دنیای درونی خویش را به کمک زبان وجـود                

 کوشد که دنیای خارج    را نمودار سازد، در حالی که کودک دبستانی می         خارجی بخشد و آن   
را بـا معلومـات       درونی ساخته و دانش فرهنگی را وارد دستگاه ذهنی خویش کنـد و آن              را

شـان،    تمامی کودکان را صرف نظر از منزلت اجتماعی یا سـابقه           او .قبلی خویش پیوند دهد   
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کرد و معتقد بود که تمامی کودکان امکان و اسـتعداد آن را دارنـد                افرادی با ارزش تلقی می    
  ).78-79، صص 1374الکایند، (ندی داشته باشندکه زندگی ثمربخش خالق و سودم

 حدود چند سال از عمـرش       به نظر متخصصان تربیتی کودک خردسال یا کودکی که در         
تواند شکل مناسب و خوبی بـه        پذیر است که می    سپری شده است همانند مومی نرم و نقش       

 در این تعریف یک اعتقاد ضمنی نهفته است و آن ایـن اسـت کـه مربـی بایـد                   . خود بگیرد 
دهد، کسی غیر از خـود کـودک         در حالی که آنکه کودک را شکل می       . کودک را شکل بدهد   

کند و فعالیـت      دا می  پی  دست آورد، انگیزه  ه   کودک فرصت آشکارسازی خود را ب      اگر. نیست
  ).65ص ،1367 مونتسوری،( دماین را آغاز میخویش 

 ایـن برنامـه بـر اسـاس         .مقدمه نبوده اسـت    بیپیدایش فلسفه برای کودکان و نوجوانان       
ـ  »یتسکویگو لیو« و مربی روسی     »جان دیویی «رهنمودهای   کـه بـر    وجـود آمـده اسـت       ه   ب

 بـرای   .کردنـد  کیـد مـی   امل و نفی آموزش صـرف حفـظ کـردن ت          أضرورت تعلیم تفکر و ت    
شود به حافظه بسپارند و سپس به یـاد          کودکان کافی نیست که فقط آنچه را به آنها گفته می          

 آنهـا بایـد     . بلکه آنها باید موضوع مورد نظر را بیازماینـد و تجزیـه و تحلیـل کننـد                 ،بیاورند
 حفـظ کـردن مطالـب، یـک مهـارت           ، چرا که  گیرند بیندیشند   مدرسه یاد می   دربارۀ آنچه در  

سازی، داوری و تمیـز امـور از         به کودکان باید مفهوم   . فکری کم ارزش و سطح پایینی است      
 تا در آینده بتوانند مسائل و مـشکالت         یاد داد نیز  دیگر، استدالل و اموری از این قبیل را          هم

کننـد   حلقت و به درستی تجزیه و تحلیل و به نحو احسن            مربوط به خود و جامعه را به د       
  ).1384ناجی، / 27-28، صص 1382ناجی، (

 فلـسفه   ۀن در دانشگاه کلمبیـا در رشـت       ملیپ  میالدی زمانی که متیو    1960 دهۀدر اواخر   
مشغول تدریس بود، متوجه شد که دانشجویانش فاقـد قـدرت اسـتدالل و قـدرت تمیـز و                   

ین دریافت که برای تقویت قدرت تفکر این دانشجویان بسیار دیـر            چن و هم ا .داوری هستند 
بایـست در      آنـان مـی    در واقـع  . گرفت در دوران کودکی انجام می    د  بای  این کار  وشده است   

ای را در زمینۀ تفکـر انتقـادی یـا حـل مـسئله                های درسی ویژه   یازده یا دوازده سالگی دوره    
 متـون   دفهم و موردپسند کودکان و نوجوانان، بای      اما برای تهیه موضوعی قابل      . گذراندند می

  .)9-10، صص 1383ناجی، ( شد نوشته میها  و در حد درک بچهدرسی به صورت داستان 
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بـه تـدریج در دانـشگاه        )p4c(چارچوب برنامـۀ فلـسفه بـرای کودکـان و نوجوانـان             
 فلسفی  داستانهای( شکل گرفت و ضمن فراهم کردن کتابهای درسی متحدالشکل           1مونتکلیر

آمـوزان یـک کـالس       طرح آموزشی واحدی تهیه شد که بر اساس آن دانـش          ) برای کودکان 
پردازنـد و    نشینند و رو در رو با یکدیگر به مباحثه مـی           وار دور هم می    همراه معلمشان حلقه  

انگیـز    این روشـی تفکـر بـر       .خوانند بخش تعیین شدۀ کتاب یا داستانی را با صدای بلند می          
پروراند آنها را بـه سـوی خـود           آموزان می   نقادی و خود انتقادی را در دانش      است و قابلیت    

تا خودشان برای زندگی خودشـان       کند  این برنامه آنها را ترغیب می      .دهد اصالحی سوق می  
 ،1382نـاجی،  ( فکر کنند و اجازه ندهند که دیگران به جای آنـان و بـرای آنهـا فکـر کننـد          

  .)26 -30ص ص
آموزان منتقل  تواند مهارتهای متعدد را به دانش ر کالسهای درس، میاجرای این برنامه د   
ترین آنها عبارتند از توانایی خوب گـوش دادن و دقـت کـردن بـه                 کند که برخی از ابتدایی    

سخنان دیگران، توانایی خوب خواندن یا قرائت، توانایی درک مطلب، افزایش قدرت بیـان              
بندی   ه شده، توانایی طبقهئت مبهم در مطالب ارا قدرت تشخیص نکا،های گوناگون در زمینه

پرسشها و بیان آنها، نهراسیدن از پرسیدن در میـان جمـع، توانـایی تحمـل کـردن نقـدهای                    
استدالل برای اثبات عقیـده، توانـایی تمیـز و تـشخیص آرای             ئۀ  دوستان و معلم، توانایی ارا    

لعات، یادگیری بـسیاری   متفاوت از همدیگر، افزایش قدرت درک و تشخیص چگونگی مطا         
از الگوهای رفتار اجتماعی و مشارکت در کارها و مباحث، یادگیری برخی فضایل اخالقی،              

  .تعامل و بحث با دیگران
ت گرفتـه اسـت و ایـن شـیوۀ کـار            أکاوشگری فلسفی از سنتهای متفاوت فلـسفی نـش        
ـ  از نظـر سـقراط      . پیوندی محکم با روش سقراط، فیلسوف یونانی دارد         راه دانـش    هورود ب

تواند بـا    نقش معلم می  . شود برای هر فرد، به محض تشخیص او از جهل خودش شروع می           
ای پرسش کند که در نتیجه آن نـوعی حقیقـت              به گونه  دمعلم بای . کار یک ماما مقایسه شود    

هـا و عقایـد متولـد        کوشد کـه ایـده      کند یعنی می   عمل می   معلم مانند یک قابله    .آشکار شود 
 فیلــسوف) 1839-1914( چــارلز پیــرسهــای  لــسفی بــا کودکــان از اندیــشهکــار ف .شــوند

                                                           
1- Montclair 
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در بـه وجـود آوردن دانـش،      که مـا معتقد استاو . گرای آمریکایی نشأت گرفته است     عمل
  ).67-68، صص 1384هینز، (  نه تماشاگر هستیمگر و شرکت کننده سیستم چونان مداخله

گذارد کـه     ثیر می امی به حد کمال ت     هنگا یرسدیک برنامۀ   ) 1996( به گفتۀ جروم برونر   
بر مفاهیم سـازندگی اسـتوار       گیر و همراه با فعالیت همگانی باشد و بیشتر بنا          مشارکتی همه 

 کـه بهتـرین متفکـران        اسـت  بر ایـن بـاور    ) 1999( گای کالکسون . باشد تا مفاهیم دریافتی   
 که امکان و شـرایط  شود، بلکه کسانی هستند کسانی نیستند که به آنها آموزش تفکر داده می      

  .شود الزم برای تفکر در اختیار آنان گذاشته می
پردازند نه فقط در پی افزایش تفکر منطقی   آموزان می    دانش با فلسفی    کار ی که به  انمعلم

کننـد تـا      بلکه از این ایده حمایـت مـی        ،آموزان هستند   و خالق را از طریق تشویق در دانش       
عقیده دارد که هـدف اصـلی       ) 1995(مایکل بونت . یایندآموزان صبور و ماجراجو بار ب       دانش

مـارتین  . مندی داد و سـتد کنـد       مهارتهای انتقال پذیر آن است که در مورد نکات دقیق توان          
 به شرط آنکه به طـور       آموختتوان اندیشیدن را     هایدگر فیلسوف آلمانی معتقد است که می      

  . )61، ص 1384هینز، (د های تفکر سنتی سرباز ز بنیادی از یادگیری تمام شیوه
 یا فلسفه برای کودکـان      Π4Χپایان نامه دکتری خود را به مبانی نظری         ) 1381(قائدی  

ها تـدریس    در سطح دانشکده  که   ای  فلسفهاو معتقد است    . و نوجوانان اختصاص داده است    
 در  او معتقـد اسـت    . های آموزش ابتدایی و متوسطه تـسری داده شـود          شود باید به دوره    می
ده کردن معلمان برای آمـوزش      اآم) 2 درسی جدید  ۀبرنام) 1 :نجا دو نیاز عمده وجود دارد     ای

   .فلسفه
ای با عنوان مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکیـد             در مقاله ) 1383(ناجی

ـ . لیپمن به موضوع فلسفه برای کودکان و نوجوانان پرداخته اسـت           ویبر ابداعات مت   زعـم  ه  ب
ای از آموزش است که با در نظر گـرفتن          ای کودکان و نوجوانان در واقع شیوه       فلسفه بر  وی
که بـا   بدیهی است   .  م جدید آموزش و پرورش طراحی شده است       ها و موازین پارادای    لفهؤم

تغییر پارادایم آموزش و پرورش، عناصر و ابزارهای اصـلی آن نیـز تغییـر مـی کنـد برنامـۀ                     
آخرین دستاورد پارادایم تأملی شامل چند عنصر جدید یا         فلسفه برای کودکان هم به عنوان       

حلقۀ کند و کاو، کتابهای درسی، داسـتانی و معلمـان تغییـر             : تغییر یافته است که عبارتند از     
  .نقش داده
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مـل و تعمـق غیـر خـصمانه، شـناختهای           او کاو عبارتنـد از ت      های کند  ای حلقه هویژگی
گ و تخیل فلسفی، تقویـت توانـایی مطالعـه و           سواد، فرهن مشترک، ایجاد و باال بردن سطح       

 .)94، ص   2003لیـپمن ( دیالوگ و گفتگو و لذت بـردن از آنهـا          درک عمیق متون بر اساس    
 اسـت کـه از توانـایی داوری و حـل و فـصل               انیآمـوز   کندوکاو پرورش دانش   ۀهدف حلق 

ۀ کنـدو   شـود حلقـ     فلسفه برای کودکان توصـیه مـی       ۀ آنچه در برنام   .مسائل برخوردار باشند  
، همیشه سـوالی وجـود دارد و        کاوشگریکاوی است که در آن به سبب حاکم بودن فضای           

کند و به صورت    فعالیت این حلقه را به جست و جوی حقیقت و حل آن مسئله هدایت می              
نـاجی،   ( کند و کاو را به جستجوی معنا مبدل می        موزان در حلقۀ کند   آ  تر، فعالیت دانش   کلی

  . )107، ص 1383
توانـد بخـشی از برنامـه مـنظم          نظر شکل اجرا، برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان مـی         از  

گیری از متونی که به منظـور         های ویژه با بهره    صورت برنامه ه  هفتگی کالس باشد یا اینکه ب     
های مربوط به کودکان اجـرا   آموزش فلسفه به کودکان نوشته شده است و نیز کتب و نوشته     

با دقت انتخاب شده باشند، کودکان تحریک و تشویق به طرح           ون  این مت  به شرطی که     .شود
آموزان مایل بـه بحـث       االت باز و دانش   واز آنجا که این س    . الت فلسفی برانگیخته شوند   واس

   باید متذکر شد که ایده     .توانند مبنایی برای بحث در کالس باشند       دربارۀ آنها هستند پس می    
 لیپمن و همکارانش روی اهمیت ماهیت فلـسفی         ولیکن. ای جدید نیست     ایده یبحث کالس 

انواع بحثهـا   اند و سعی دارند که تفاوت میان این نوع مباحث را با دیگر                ید کرده اکمباحث ت 
 نکته مهم این است که تحت هدایت دقیق معلم، کالس بحث و مناظره به تدریج                .بیان کنند 

د که در آن مهارتهای مهـم       آی  کند و موقعیتی پیش می       را پیدا می   کاوشویژگیهای یک گروه    
  .)164، ص1377مقدم،  صفایی( کنند اجتماعی و شناختی کودکان به سرعت رشد می

 بحث و مناظره میان شخصیتهای آموزان هرحال در کالس فلسفه برای کودکان، دانش  ه  ب
دهنـد و یـا مـستقیماً بـر اسـاس       داستان و رمان مورد مطالعه را مبنای بحث کالسی قرار می 

ایـن  ) 1980(همکـارانش   لیـپمن و    . پردازنـد  ت باز مطرح شده به بحث و مناظره مـی         سواال
گیرند، کتاب داستانهایی هستند     تابهایی که مبنای کار قرار می     ک «:کنند مسئله را چنین بیان می    

که در آنها شخصیتهای داستان به کشف قواعد استدالل و نیز دیدگاههای فلسفی جانـشینی               
هـای داسـتان     روش کشف برای هر یک از شخصیت       .اند ه شده ئرون ارا پردازند که طی ق     می
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یرند عبارت  گ     روش اساسی که شخصیتهای داستان یاد می       .بحث و مناظره و اندیشیدن است     
ن، والـدین، پـدربزرگها و قـوم و خویـشان و            ااست از مباحثه با گروههـای همـسن، معلمـ         

  .)82 ص ،1980( »شود برخورد انتقادی دربارۀ آنچه گفته می
گـویی، بـرای آمـوزش مفـاهیم         عالوه بر روش بحث گروهی و کالسی و روش داستان         

گیری از ابزارهای فلـسفی       توان از تدریس صحیح علوم و دیگر دروس که با بهره           فلسفی می 
بـا  . گیرنـد نیـز اسـتفاده کـرد        مثل استدالل و کشف ذهنی و حدس عالمانه زدن صورت می          

گویی به حس کنجکاوی طبیعی کودکان       ها، فلسفه به پاسخ    شگیری از مجموعه این رو      بهره
کند و منـشأ     گیری شخصیت کودکان نقش ایفا می       پردازد تا جایی که کنجکاوی در شکل       می

 فلـسفه عـالوه بـر       .تواند میدان عمل و اهمیت داشته باشـد        فلسفه می . شود  رفتار در آنها می   
را  کنـد و فهـم آنـان        وی معنا مـی   ارضای حس کنجکاوی کودکان، کودکان را درگیر جستج       

کنـد و سـبب    بخشد، مهارتهای تفکر و استدالل را در آنـان تقویـت مـی    وسیعت و عمق می 
  .)168، ص 1377مقدم،  صفایی (شود اعتماد به نفس در آنان میایجاد 

منـد   کند تا در زندگی روزمره از قضاوتهای صـحیحتر بهـره           فلسفه به کودکان کمک می    
تواناییهای دیگری که در پرتو اجرای برنامه آموزش فلسفه بـه کودکـان در            مهارتها و   . شوند

مهارت خواندن بـرای فهمیـدن، جـستجوی مـسئله، فهـم            : شود از این قرارند    آنان ایجاد می  
شوند، سـوال کـردن، خویـشتنداری، انـسجام فکـری پیـدا          قضاوتها و احکامی که صادر می     

ن میان امور مورد مطالعه، تمرکز پیدا کـردن روی          کردن، مشاهده تناسبها، ارتباط برقرار کرد     
 معیارها و استفاده از آنها، نگاه       بندی  صورتۀ دلیل،   ئبندی کردن، ارا   مسئله مورد بحث، طبقه   

کردن به امور از منظر وسیعتر، استفاده از مثال، تحلیل جمالت و عبـارات، مطالعـه و ادراک              
 کشف جانشینها، دریافت داللتها، تعمیم دادن،    توصیفها و تبیینها،   ئۀفرضها، ساخت و ارا    پیش

هـا و   طرف بودن، مشارکت پیـدا کـردن در ایـده    ه صدر پیدا کردن، بی  عگوش دادن فعال، س   
 شـجاعت فکـری پیـدا       ،احترام گذاشتن به دیگران   ،  تفکرات، مسائل را از دید دیگران دیدن      

ادگیری تفکـر فلـسفی      این مهارتها در گرو یـ      همۀ .خویشتنکردن، بازنگری خود و اصالح      
  .)168، ص 1377مقدم،  صفایی( است که محور اساسی برنامه لیپمن و همکاران اوست 

 صحیح و عمیق از مفاهیم و ارزشهای اخالقی در گرو داشتن ذهن فلـسفی               همین درک 
برخـی از    .و انجام دادن مباحث فلسفی دربارۀ ماهیـت اخـالق و قـضایای اخالقـی اسـت                
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 در همین زمینه رابطۀ مثبـت میـان ارزشـهای اخالقـی و              )1995( 1متفکرین از جمله شارپ   
معتقد است که   ) 1995(لیپمن   .اند آموزش مفاهیم فلسفی را به کودکان مورد بحث قرار داده         

 ،فلـسفه بـه روش مباحثـه    دادن  ای است که بـا انجـام         برنامه فلسفه برای کودکان تنها برنامه     
کند و ایـن بـا درگیـر کـردن کـودک در تحقیـق                مین می ا اخالقی کودک را ت    ملزومات رشد 

 بر این اساس یکی از اهداف       .شود اخالقی که مستلزم تفکر نقادانه و خالقانه است میسر می         
 برنامـه فلـسفه بـرای       )1986( 2چـانس  .اسـت مین رشد اخالقی کودکـان      امهم این برنامه ت   

ه پاسخگوی نیازمنـدیهای    کودکان را مورد مطالعه قرار داده و اظهار کرده است که این برنام            
 ،نهـد  طور که جهان از عصر صنعتی به عصر اطالعـات قـدم مـی              دوران جدید است، همان   

شود و در مقابل وابـستگی آنـان بـه            وابستگی مردم به مهارتهای ناظر به امور واقع کمتر می         
ـ لـذا   . شـود  مهارت و توانایی مدیریت، سازماندهی و پردازش اطالعات بیـشتر مـی             در  دبای

امه آموزش فلـسفه    نبر .تر تفکر آموزش داده شوند     ارس، مهارتهای مربوط به سطوح عالی     مد
مقـدم،   صـفایی (  ین این مهارتها باشدامساز ت تواند زمینه یهایی است که م به کودکان از برنامه 

  .)177، ص 1377
الوه بر اینها داشتن درک عمیق از ارزشهای هنری و لذت بردن از آنها و حتی داشـتن        ع

فهم صحیح از اخالق و ارزشهای اخالقی در گرو داشتن ذهـن فلـسفی و اجـرای مباحـث                   
هـزاره   افزون برهمه اینها نیاز جدیـد       .فلسفی درباره ماهیت قضایای ارزشی و اخالقی است       

 بیش از آنکه به حجم اطالعات مربوط باشد به تناسب اطالعات و مهارتهای مدیریت،               سوم
این مهارتها مربوط به سطوح عـالیتر تفکـر و      .  مربوط است  سازماندهی و پردازش اطالعات   
  .)176، ص 1377مقدم،  صفایی( مستلزم داشتن ذهن فلسفی است

گیری شخصیت انـسانها در کـودکی و از طریـق             با عنایت به مطالب فوق مبنی بر شکل       
تعامل صحیح با محیط و نیاز بـه رویکـردی جدیـد چـون کـار فلـسفی بـا کودکـان بـرای                        

اندیـشمندان   ی صحیح شخصیت آنـان و تـاثیرات مثبـت آن بـا توجـه بـه دیـدگاه             گیر  شکل
گیـری از مقـوالتی کـه         خارجی، محققان بـر آن شـدند کـه بـه صـورت عملـی و بـا بهـره                   

هـا بـا چـالش مواجـه هـستند            های سنتی تعلیم و تربیت در این زمینه         آموزان در شیوه    دانش

                                                           
1. sharp 
2. Chance 
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ر یک مدرسه ابتدایی به روش کار فلسفی بـا          داستانهایی را تهیه کنند و به مدت هشت ماه د         
الزم به ذکر است که محققان قبل از اجرای این برنامه به مدت دو سال        . کودکان اجرا نمایند  

 به صورت عملی و آزمایشی در       1داستانهای ترجمه شدۀ فیلیپ کم و داستانهای بومی ایرانی        
ای این برنامـه بـا توجـه بـه          اجر. شهر اجرا نمودند    مدارسی در سطح شهر اصفهان و شاهین      

پرسش اصلی این پژوهش آن بود که       . های فوق صورت گرفت     تجارب کسب شده از برنامه    
هـای مـورد بحـث دارد و          آمـوزان در زمینـه      آیا کار فلسفی با کودکان تاثیری بر رفتار دانش        

 شود؟ آموزان می ساز رشد خالقیت، درک و فهم و قدرت استدالل دانش زمینه
  

  روش تحقیق
آزمایش با سایر روشهای پژوهشی، بر اساس اینکـه مـشاهده در شـرایطی طبیعـی صـورت          
گرفته است یا در شرایطی که بعداً به منظور اجرای عملیاتی روی یک عامل و نتایج آن مهیا                  

البته بـا توجـه   . این تحقیق از روش آزمایشی استفاده شده است    در  . شده است، تفاوت دارد   
به اینکه کنترل سایر متغیرها و به وجود آوردن شرایط آزمایشگاهی ممکن نبود، نتـایج کـار                 

 در مورد نتایج کار فلـسفی بـا آنهـا           2آموزان   یعنی از دانش   ،به صورت پیمایشی سنجیده شد    
  .توان گفت که کار پیمایشی است سواالتی پرسیده شد و نظر آنان لحاظ شد، لذا می

 بـر اسـاس   کـه   ای سی و پنج پرسشی  محقق سـاخته بـود              پرسشنامهگیری،    اندازهابزار  
روایـی پرسـشنامه بـه تاییـد        . طراحـی شـده بـود     ) ای  درجـه  5( بندی لیکرت  مقیاس درجه 

ـ  ارا 1کارشناسان رسید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در جدول                ه ئ
  شده است

                                                           
که  است بینی شده  ای با عنوان داستانهای فکری برای کودکان ایرانی در چندین جلد پیش  این داستانها در مجموعه.1
 . ده شده بوائسازی این مقاله برای چاپ ار د اول آن هنگام آمادهجل

 اصفهان 3ای ناحیه ه برای سنجش نتیجه کار فلسفی با کودکان این پژوهش به روش آزمایشی در یکی از دبستان.2
 –آزمون   پیش( منتهی برای سنجش اثرات آن و دوری از خطاهای احتمالی ناشی از سنجش آزمایشی ،اجرا گردید

گر و   از طریق نظرسنجی از معلمان آنها به عنوان مشاهدهکودکانای هنتیجه تاثیر این رویکرد بر رشد مهارت) آزمون پس
 این رویکرد  دربارۀآموزان  دانش این مقاله به نتایج نظرسنجی از .وزان  مورد مطالعه قرار گرفتآم نظر خود دانش

  .ه خواهد شدئ ارا نهی جداگاا  و نظر معلمان در مقاله استپرداخته
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  آموزان  دانش ایب تنصیف پرسشنامه آلفای کرونباخ و ضر:1جدول 
 ضریب گاتمن ضریب اسپیرمن براون آلفای کرونباخ ردیف

1 912/0 891/0 887/0 

آموزان، ضرایب  شود، آلفای کرونباخ پرسشنامه دانش  میدیده) 1(جدول که در  چنان
مه اسپیرمن براون و ضریب گاتمن همگی تایید کننده پایایی به ویژه پایایی درونی پرسشنا

  . آموزان است دانش

هـای دوم تـا پـنجم یـک       آموزان پایه   با توجه به اینکه پژوهش آزمایشی بود، همۀ دانش        
جهـت تجزیـه و   . 1 در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند        اصفهان 3ناحیه  دبستان پسرانه   

بـرای بررسـی نظـرات    . ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیـد          تحلیل داده 
ای و بـرای بررسـی     تک نمونـه tآموزان در زمینۀ اثربخشی طرح کار فلسفی از آزمون            دانش

رابطۀ میان اثربخشی کار فلسفی و معدل از ضریب همبستگی پیرسون و از جـدول تـوافقی                 
 کرامر و برای بررسی رابطۀ میان اثربخشی کار فلسفی و پایه تحـصیلی پـس از                 vخی دو و    

  .آموزان استفاده گردید ای کردن نمرات دانش طبقه
  

  هایافته
های  الزم به ذکر است که ابتدا یافته. شوند های این پژوهش ارائه می در این بخش یافته

  .شود آماری در سطح توصیفی و سپس استنباطی ارائه می

                                                           
 اجرای مقبول در این رویکرد یعنی با ۀآموزان دوم تا پنجم از توانایی خواندن برخوردار بودند و شیو  دانشچون. 1

 .   در مطالعه شرکت داده شدند،دادند صدای بلند خواندن هر پاراگراف را به درستی انجام می
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  1آموزان بر حسب پایه تحصیلی  فراونی دانشفراونی و درصد: 2جدول 

 ردیف
 شاخصهای آماری

 لی پایه تحصی   
 درصد فراوانی فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

 2/22 2/22 22 پایه دوم 1

 5/48 3/26 26 پایه سوم 2

 7/70 2/22 22 پایه چهارم 3

 100 3/29 29 پایه پنجم 4

 -------- 100 99 کل 5

در )  درصد2/22معادل ( نفر 22آموز   دانش99شود از  می دیده 2چنانکه در جدول 
در پایه )  درصد2/22معادل ( نفر 22در پایه سوم، )  درصد3/26معادل (فر  ن26پایه دوم، 

 1در نمودار . کردند تحصیل میدر پایه پنجم )  درصد3/29معادل ( نفر 29رم و چها
  .ه شده استئآموزان شرکت کننده در پژوهش بر پایه تحصیلی ارا وضعیت دانش

  
 کننده در پژوهش بر آموزان شرکت نمودار درصد فراوانی دانش: 1نمودار 

  حسب پایه تحصیلی
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دوم سوم چهارم پنجم

پایه تحصیلی

   

                                                           
دار وجود داشت که به دلیل کنتـرل    پرسشنامه خدشه که سه ر بود    نف 102آموزان شرکت کننده در پژوهش         دانش ۀعد. 1

 تاثیر ناشی از تکرار از تکمیل مجدد آنها اجتناب گردید 
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  آموزان بر حسب سن فراونی و درصد فراونی دانش: 3جدول 
 آماریشاخصهای           ردیف

 های سنی    گروه
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

 1/6 1/6 6 هشت ساله 1
 1/9 3 3 هشت و نیم ساله 2
 4/38 3/29 29 ه سالهن 3

 59/57 19/19 19 ده ساله 4

 92/90 33/33 33 یازده ساله 5

 92/92 2 2 یازده و نیم ساله 6

 100 7 7 دوازده ساله 7

 -------- 100 99 کل 8

 1/6معادل (  نفر 6آموز شرکت کننده   دانش99شود از  چنانکه در جدول باال دیده می
معادل ( نفر 29و نیم سالگی،  در هشت) د درص3عادل م( نفر 3در هشت سالگی، ) درصد

معادل ( نفر 33در ده سالگی، )  درصد19/19معادل (ر  نف19در نه سالگی، )  درصد3/29
 نفر 7در یازده و نیم سالگی و )  درصد2معادل (در یازده سالگی، دو نفر )  درصد33/33

وضعیت گروه مورد مطالعه را  2نمودار شماره . در دوازده سالگی بودند)  درصد7معادل (
  .دهد از نظر سن نشان می

  
  آموزان شرکت کننده در پژوهش بر حسب سن نمودار درصد فراوانی دانش: 2نمودار
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  آموزان بر حسب معدل فراوانی و درصد فراوانی دانش: 4جدول 
  ردیف
 

 شاخصهای آماری
 های معدل  گروه

 فراوانیدرصد  فراوانی
درصد فراوانی 

 تجمعی

1 12 1 1 1 
2 17 2 2 3 
3 52/17 1 1 4 
4 75/17 1 1 5 
5 18 4 4 9 
6 27/18 1 1 10 

7 90/18 2 2 12 

8 19 3 3 15 

9 5/19 2 2 17 

10 57/19 1 1 18 

11 60/19 3 3 21 

12 62/19 1 1 22 

13 63/19 2 2 24 

14 72/19 1 1 25 

15 75/19 1 1 26 

16 85/19 1 1 27 

17 90/19 4 4 31 

18 96/19 4 4 35 

19 20 64 64/64 100 

 ---- -- 100 99 کل 20
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آموز شرکت کننده در پژوهش بیـشترین          دانش 99شود، از      دیده می  4چنانکه در جدول    
 4هـر یـک بـا        ( 96/19 و   90/19و  )  درصـد  3بـا    (19،  ) درصد 4با   (18فراوانیها به معدل    

اختـصاص داشـته    )  درصد 64/64معادل  (  نفر   64 با باالترین فراوانی یعنی      و بیست ) درصد
، 72/19،  62/19،  57/19،  27/18،  75/17،  52/17،  12ای  هاست و کمترین فراوانیها به معـدل      

  . اختصاص داشته است85/19، 75/19
  

  آموزان های زیر مقیاسهای پرسشنامه دانش شاخص: 5جدول 

ردیف
شاخصهای آماری 

  اسها          زیر مقی
  

 میانگین
  انحراف
 استاندارد

خطای استاندارد 
 میانگین

 067/0 672/0 202/4 رعایت بیشتر نظم 1
 071/0 711/0 218/4 احترام به بزرگترها 2
 075/0 752/0 943/3  فراگیرانمیانرابطه صحیح  3
 062/0 619/0 362/4 درک و فهم بهتر مطالب 4
 066/0 957/0 197/4 پذیری افزایش مسئولیت 5
 103/0 028/1 035/4 افزایش اعتماد به نفس 6
 079/0 787/0 109/4 افزایش عزت نفس 7
 080/0 802/0 123/4 افزایش خالقیت 8

  
( شود، باالترین میانگین به درک و فهم بهتر مطالب   دیده می5چنانکه در جدول 

. اختصاص یافته است) 943/3 (نمیان کودکاترین میانگین به رابطۀ صحیح  و پایین) 362/4
) 028/1(از نظر انحراف استاندارد نیز باالترین انحراف استاندارد به افزایش اعتماد به نفس 

برای بررسی . اختصاص یافته است) 619/0( ترین آن به درک و فهم بهتر مطالب  و پایین
 6تایج آن در جدول ای انجام شده که ن  تک نمونهTمعناداری میانگینهای جدول باال آزمون 

  .  شده استئهارا
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ای برای زیر مقیاسهای پرسشنامه   تک نمونهt آزمون نتایج: 6جدول 
  آموزان دانش

شاخصهای آماری  ردیف
 زیر مقیاسها      

درجه   τمقدار 
 آزادی

تفاوت  معناداری
  میانگین

  202/1 000/0 98 777/17 رعایت بیشتر نظم 1
  218/1 000/0 98 048/17 احترام به بزرگترها 2
  943/0 000/0 98 480/12 رابطه صحیح میان فراگیران 3
  361/1 000/0 98 874/21 درک و فهم بهتر مطالب 4
  196/1 000/0 98 104/18 پذیری افزایش مسئولیت 5
  035/1 000/0 98 018/10 افزایش اعتماد به نفس 6
  109/1 000/0 98 008/14 افزایش عزت نفس 7
  123/1 000/0 802/0 928/13 قیتافزایش خال 8

  
، در )t= 777/17 و p  > 001/0(شود رعایت بیشتر نظـم    می دیده6چنانکه در جدول 

  > 001/0(، در رابطه صحیح میان کودکان )t= 048/17 و p  > 001/0(ها  احترام به بزرگتر
p 480/12 و =t(   در درک و فهم بهتـر مطالـب ،)001/0 <  p 874/21 و =t(افـزایش  ، در 

 و p  > 001/0(، در افزایش اعتماد به نفـس  )t= 104/18 و p  > 001/0(پذیری  مسئولیت
018/10 =t( در افزایش عزت نفس ،)001/0 <  p 008/14 و =t(   و در افـزایش خالقیـت ،

)001/0 <  p 928/13 و =t(آموزان دربـارۀ اثربخـشی کـار     ، تفاوت معنادار میان نظر دانش
دهندۀ نظرات متوسط و نه باال و نـه پـایین              که نشان  3یعنی  (ن ثابت مقیاس    فلسفی با میانگی  

توان نتیجه گرفت      می 5بر اساس میانگینهای ارائه شده در جدول        . وجود داشته است  ) است
گانه فـوق     کننده در پژوهش کار فلسفی در تمامی ابعاد هشت          آموزان شرکت   که از نظر دانش   

  .ده استالذکر بیش از حد متوسط موثر بو
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  آموزان ها و معدل دانش ضرایب همبستگی میان مولفه: 7جدول 
 آموزان معدل دانش

 ها          معدل مؤلفه ردیف
 معناداری ضریب همبستگی

 380/0 099/0 رعایت بیشتر نظم 1

 035/0 *234/0 احترام به بزرگترها 2

 275/0 123/0 رابطۀ صحیح میان فراگیران 3

 000/0 **422/0 ر مطالبدرک و فهم بهت 4

 013/0 *275/0 پذیری افزایش مسئولیت 5

 164/0 156/0 افزایش اعتماد به نفس 6

 000/0 **441/0 افزایش عزت نفس 7

 014/0 272/0 افزایش خالقیت 8

               *                                              05/0 <  p      **001/0 <  p  
  

، )r=234/0 و p >05/0(های احترام به بزرگترها  مؤلفهشود می دیده فوق رجدولد چنانکه
                  پذیری افزایش مسئولیت، )r=422/0 وp >001/0(درک و فهم بهتر مطالب 

)05/0<  p  275/0و=r( افزایش عزت نفس ، )001/0 < p441/0 و=r(و افزایش خالقیت  
)05/0<  p   272/0و=r ( آموزان شرکت کننده در پژوهش و نظرات  به معدل دانشبا توجه

اند، اما میان رعایت بیشتر نظم، رابطۀ صحیح میان  آنان دارای رابطه مثبت و معنادار بوده
در جدول . آموزان رابطۀ معنادار وجود نداشته است کودکان و اعتماد به نفس با معدل دانش

  .نه بررسی شده استهای هشتگا  رابطه میان پایه تحصیلی و مؤلفه8
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 کرامر برای بررسی رابطۀ میان پایه تحصیلی و V خی دو  و مقدار: 8جدول 
  1های هشتگانه مؤلفه

 معناداری درجه آزادی مقدار آماره مقادیر آماری زیر مقیاسها ردیف

  رعایت بیشتر نظم 1 000/0 6 859/27 دو خی
 V000/0 ------- 379/0  کرامر 

  رگترهااحترام به بز 2 000/0 6 867/33 دو خی
 V000/0 ------- 418/0  کرامر 

 فراگیران  رابطۀ صحیح میان 3 000/0 3 310/25 دو خی
V000/0 ------- 511/0  کرامر 

 درک و فهم بهتر مطالب 4 000/0 3 398/19 دو خی
V000/0 ------- 447/0  کرامر 

 پذیری افزایش مسئولیت 5 001/0 3 764/16 دو خی
V001/0 ------- 416/0  کرامر 

 افزایش اعتماد به نفس 6 002/0 6 532/20 دو خی
V002/0 ------- 325/0  کرامر 

 افزایش عزت نفس 7 072/0 6 579/11 دو خی
V072/0 ------- 244/0  کرامر 

 افزایش خالقیت 8 000/0 6 676/34 دو خی
V000/0 ------- 423/0  کرامر 

  
                شـود میـان رعایـت بیـشتر نظـم و پایـه تحـصیلی         مـی  انکه در جـدول فـوق دیـده      چن

)001/0 < p 379/0 و =V(   ــصیلی ــه تحــ ــا و پایــ ــه بزرگترهــ ــرام بــ ــان احتــ                  ، میــ
)001/0< p 418/0 و =V(  میــــان رابطــــه صــــحیح کودکــــان و پایــــه تحــــصیلی ،                
)001/0 < p 511/0 و =V(   ــصیلی ــه تحـ ــب و پایـ ــر مطالـ ــم بهتـ ــان درک و فهـ                  ، میـ

                                                           
های هشتگانه و پایه تحـصیلی   لفهؤ مۀ الزم به ذکر است که برای کاستن از حجم مقاله جداول متقاطع مربوط به رابط        .1

 .ه نگردیده استائدر مقاله ار
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)001/0< p 477/0 و =V(  ــسئولیت ــزایش مـ ــان افـ ــصیلی    ، میـ ــه تحـ ــذیری و پایـ                     پـ
)001/0 < p 416/0 و =V(   ــصیلی ــه تحـ ــس و پایـ ــه نفـ ــاد بـ ــزایش اعتمـ ــان افـ                      ، میـ
)001/0 < p 325/0 و =V(    ــصیلی ــه تحـــ ــت و پایـــ ــزایش خالقیـــ ــان افـــ                     ، میـــ
)001/0 < p   423/0 و =V  (معنادار وجود دارد، اما میان افزایش عزت نفس و پایـه             رابطۀ 

  .رابطه معنادار وجود نداشته است)  P  <05/0(تحصیلی 
  

  گیری جهحث و نتیب
نسان به طور اعم و تعلـیم و تربیـت کـودک بـه طـور      در عصر حاضر، تعلیم و تربیت ا      

ریـزان آموزشـی     به همین دلیل گروهی از برنامـه .افته است ی ای ویژه   اخص، جایگاه و مرتبه   
سـازند و زیربنـای حیـات مـادی و معنـوی           نیز معتقدند که سرنوشت جوامع را انسانها مـی        

ای نگسستنی با تعلیم و    ز رابطه انسانها، در گرو ساختار کودکی آنان است و ساختار مزبور نی          
از ایـن رو نظامهـای تربیتـی بایـد شـرایطی مهیـا سـازند کـه                   .ددارتربیت خاص این دوره     

فراگیران ضمن درگیر شدن با فعالیتها و مباحث مورد عالقۀ خود به صـورت انـسانی همـه                  
  .جانبه و کامل رشد نمایند

لیـپمن   با کودکان است که متیـو     یکی از جدیدترین رویکردها در این زمینه کار فلسفی          
 بـه   و یافـت از این رو تحقیق حاضر بـه ایـن موضـوع اختـصاص               .گذار آن بوده است    پایه

پـس  صورت آزمایشی در یکی از مدارس پسرانه مقطع ابتدایی استان اصفهان برگزار شد و               
بـود در اختیـار       سـوال  35  کـه شـامل    ای   پرسـشنامه   طـرح  ه اجـرای آزمایـشی ایـن       ما 8 از

از نظر خودشان   های آنها     ثیر کار فلسفی روی رفتار    أ ت آموزان قرار گرفت که به بررسی       دانش
کار فلسفی  ند  دست آمده از این تحقیق نشانگر این واقعیت است که همان          ه   نتایج ب  .پرداخت

نتایج مثبت و تاثیرگذار بوده و اثرات مثبت و سازنده آن به ویژه             با کودکان در اکثر کشورها      
ها بیانگر آن است که بیشترین تاثیر کار فلسفی با کودکان             یافته.  قابل توجه است   ادبستانهدر  

آزمـون  . در زمینه درک و فهم بهتر مطالب و به تبع آن رشد قدرت استدالل و تفکر آنهاست      
t  ــه ــک نمونـ ــم              تـ ــشتر نظـ ــت بیـ ــه رعایـ ــت کـ ــانگر آن اسـ ــده بیـ ــرا شـ                ای اجـ
)001/0<  p 777/17 و =t(   هـا   ، احتـرام بـه بزرگتـر)001/0 <  p 048/17 و =t(  رابطـه ،

 و p > 001/0(، درک و فهم بهتـر مطالـب   )t= 480/12 و p  > 001/0(ها  صحیح بین بچه
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874/21 =t(  پذیری    ، افزایش مسئولیت)001/0 < p   104/18 و =t(     افزایش اعتماد به نفس ،
)001/0 < p   018/10 و =t(   عـزت نفـس     ، افزایش)001/0 < p   008/14 و =t (   و افـزایش

آمـوزان در بـاب       ، تفـاوتی معنـادار میـان نظـر دانـش          )t= 928/13 و   p > 001/0(خالقیت  
 5بر اساس میانگینهای ارائه شده در جدول شمارۀ         . اثربخشی کار فلسفی وجود داشته است     

کار فلسفی در تمـامی  کننده در پژوهش  آموزان شرکت توان نتیجه گرفت که از نظر دانش       می
همچنین نتایج نـشان    .  گانه فوق الذکر بیش از حد متوسط موثر بوده است           های هشت   مولفه

، درک و فهم بهتـر مطالـب    )r=234/0و   p > 05/0(های احترام به بزرگترها  داد که مولفه
)001/0 <  p    422/0و=r( پذیری  ، افزایش مسئولیت)05/0 < p   275/0و=r( ش ، افزای

بـا   ) r=272/0و    p  >05/0(و افـزایش خالقیـت   ) r=441/0و    p > 001/0(عزت نفس
آموزان شرکت کننده در پژوهش و نظرات آنـان دارای رابطـه مثبـت و            توجه به معدل دانش   

اند، اما میان رعایت بیشتر نظم، رابطه صحیح میان کودکان و اعتماد به نفـس بـا               معنادار بوده 
این نکته بیانگر آن است که حداقل در . رابطۀ معنادار وجود نداشته است   آموزان    معدل دانش 

آموزان   های مورد نظر هیچ تفاوتی میان اثربخشی این رویکرد در مورد دانش             بخشی از مؤلفه  
وجود ندارد یـا بـه عبـارت        ) معدل پایین (آموزان سطح پایین      و دانش ) معدل باال (سطح باال   

آموزان سطح باال و پایین یکسان است         کودکان در مورد دانش   دیگر اثر بخشی کار فلسفی با       
البته تعمیم این نتیجه نیازمند تکرار سنجش این مسئله در شـرایط و موقعیتهـای گونـاگون                 (

های پژوهش بیانگر آن است که میان رعایت بیشتر نظم و پایه تحصیلی            همچنین یافته . است
)001/0 < p 379/0 و =V( ــه بز ــرام بــ ــان احتــ ــصیلی  ، میــ ــه تحــ ــا و پایــ                 رگترهــ
)001/0 < p 418/0 و =V(      میــان رابطــه صــحیح میــان کودکــان و پایــه تحــصیلی ،                 
)001/0 < p 511/0 و =V(   ــصیلی ــه تحـ ــب و پایـ ــر مطالـ ــم بهتـ ــان درک و فهـ                  ، میـ
)001/0 < p 477/0 و =V(  ــسئولیت ــزایش مـ ــان افـ ــذیر ، میـ ــصیلی  پـ ــه تحـ                 ی و پایـ
)001/0 < p 416/0 و =V(   ــصیلی ــه تحـ ــس و پایـ ــه نفـ ــاد بـ ــزایش اعتمـ ــان افـ                  ، میـ
)001/0 < p 325/0 و =V(   ــصیلی ــه تحـــ ــت و پایـــ ــزایش خالقیـــ ــان افـــ                  ، میـــ
)001/0 < p   423/0 و =V  (      میان افزایش عزت نفس و پایـه       رابطۀ معنادار وجود دارد، اما

ایـن نکتـه مبـین آن اسـت کـه      . رابطۀ معنادار وجود نداشته اسـت )  P  < 05/0(تحصیلی 
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ریزی در این زمینه نیازمند در نظر گرفتن سن و پایه تحصیلی فراگیران اسـت و ایـن                    برنامه
ات قبلـی در     با توجه به تحقیقـ     .پردازان خارجی نیز قرار گرفته است        مورد توجه نظریه    نکته

این زمینه که بیشتر در کشورهای اروپایی انجام شده  است، نتایج این طرح مثبـت ارزیـابی                  
   .شود می

های مشابه انجام شده طـی سـه سـال گذشـته              توجه به نتایج این پژوهش و پژوهش      با  
  :دشو میات زیر ارائه پیشنهاد
بـا نظـارت     کار فلـسفی بـا کودکـان بـه صـورت آزمایـشی در سـطحی گـسترده و                     .1

  .سازی این رویکرد در دستور کار قرار گیرد سازمانهای متولی تعلیم و تربیت و با بومی
 نیازهای فراگیـران کـشور      البته با توجه به    در اجرای این رویکرد از داستانهای بومی         .2

د؛ بـرای مثـال بـا عنایـت بـه           اسـتفاده شـو   نین مشکالت موجود    چبرای زندگی آینده و هم    
 از داسـتانی نظیـر      تـوان   مـی یـابی     ای اساسی در مقوله دوستی و دوسـت       همشکالت و چالش  

 با ساخت ذهنی    مند شد این داستانها ضمن آنکه       بهرهدوستی کبک و شاهین از کلیله و دمنه         
  .شود آموزان ما سازگارتر است انتقال و حفظ میراث فرهنگی را نیز موجب می دانش
د یا آنکـه بـا      شو استفاده   کارداناز معلمان    حتی المقدور     الزم است   در اجرای برنامه   .3

 انحرافـات احتمـالی     ازها    برگزاری کارگاههای عملی و نظارت دائمی بر نحوه اجرای برنامه         
منـدی   تجربه محققان بیانگر آن است که عدم عالقه    .  شود پیشگیریناشی از ناتوانی در اجرا      

  .د شدو توانمندی معلمان در اجرا به شکست کل برنامه منجر خواه
گیـری از تجـارب، تواناییهـا، عالیـق و مـسائل و مـشکالت                  در اجرای برنامه بهـره     .4
 و عدم توجه به این مسائل برنامه را با          گذارد  می در موفقیت برنامه     تاثیری بسزا آموزان    دانش

 که در اجرای برنامه  تا حد ممکـن از مباحـث   ضروری استسازد، لذا   مشکالتی مواجه می  
  .ستفاده گرددآموزان ا دانش
در اجرای برنامه تا حد ممکن ساعاتی خاص به رویکرد کار فلسفی بـا کودکـان یـا                  . 5

 و  مسلم است که پس از آمـوزش آن بـه کودکـان            .باشگاه فلسفه در مدارس اختصاص یابد     
 یک رویکرد آموزشی به صـورت تلفیقـی         منزلۀبه  را   کار فلسفی با کودکان      توان  میمعلمان  
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 موظــف بــه گونــاگون را معلمــان و دبیــران دروس تخصــصی نــد وگنجا دروس همــۀدر 
  .دکرگیری از این شیوه حداقل در بخشی از کالسهای آموزشی خود  بهره
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