
و بررسي تجربي چشم: فلسفه براي كودكان  اندازي نظري

1تر طاهره جاويدي كالته جعفرآباديدك

 چكيده
ها، به يادگيري اينكه از يك سوي، در جهان پيچيده امروز، افراد براي برخورد منطقي با چالش با نظر به

و از سوي ديگر، فلـسفه بـراي كودكـان بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي مهارتهاي تفكر نيازمند مي  باشد

 كان شناخته شده است، مقاله حاضر، بررسي اين برنامه را از جنبهاصلي پرورش مهارتهاي تفكر در كود 

و از جنبه در بخـش نظـري راجـع بـه تاريخچـه،. تجربي در كانون توجه خـود قـرار داده اسـت نظري

و در بخـش،P4Cاهداف، نحوه اجرا، نـوع سـؤاالت  و تـاثير آن در تقويـت قـوه داوري بحـث شـده

و همچنـين يـكP4C يقات انجام شده در خصوص ارزيابيتجربي، به نتايج برخي از تحق  اشاره شـده

. براي كودكان ايراني تحليل شده استP4Cنمونه عيني از اجراي

P4Cتواننـد محـيط مناسـبي بـراي اجـراي برنامـه گيري شده كه مدارس جامعه مـا مـي نتيجههدر خاتم

و ابـراز هاي آموزان ما مشتاقانه در جستجوي فرصت باشند، چونكه دانش ي براي فكـر كـردن، مـشاركت

مي نظر مي و پرورش و اينكه در نظام فعلي آموزش وP4Cهاي مناسب براي اجـراي توان زمينه باشند

و ساعت تفكر در مدارس دوره ابتدايي را، فراهم آورد  ايجاد كالس تفكر

 انداز نظري، بررسي تجربي فلسفه براي كودكان، چشم:ها كليدواژه

عل-1  دانشگاه فردوسي مشهدمي عضو هيئت
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:قدمهم

كه، دانش در پنج سال اخيـر به طوري. ايم كه به سرعت در حال تغيير است اكنون در عصري گام نهاده

و تصور بر اين است كه تا سال  و سـه روز دانـش دو برابـر خواهـد شـد 2020دو برابر شده . هـر هفتـاد

و به جهان يادگيرنده تغيير شكل ،1كاسـتا( يافته اسـت همچنين، جهان امروز از شكل صنعتي فراتر رفته

2006 ،62.(

بيني ملزومات دانشي كه بتواند در آينـده پاسـخگوي نيازهـاي زنـدگي افـراد باشـد، بر اين اساس، پيش

و در مهـارت اقتضاء مي  و پرورش بتواند افرادي تربيت كند كـه آگـاه هـاي حـل كند كه نظام آموزش

و عـاد  و خلقيـات و فراشـناختي ات ذهنـي كـه بـه منظـور درگيـر شـدن در مسأله، فرايندهاي شـناختي

.العمر ضرورت دارد، توانمند باشند يادگيري مادام

آموزاني كه در حال ورود به هزاره سوم هستند، بايد افرادي باشند كه توانـايي فكـر كـردن بـراي دانش

و داوري مدلل را داشـته باشـند كنندگي، خود جهت خودشان، خودآموزي، خود تعديل   آنهـا بـه. دهي

و تغيير آگاهانـه، دائمـي منظور توانمندي در برخورد منطقي با چالش و مسائل زندگي، به يادگيري و ها

سو سريع خود به مهارت . محتواي دانش نيازمندنديهايي فرا

يـابي بـه حـل كه، بـه عقيـده برخـي از فالسـفه تربيتـي، بهتـرين شـيوه بـراي دسـت اين همچنين با نظر به

و تفكر انتقادي مي مشكالت، استفاده از  هاي اخيـر رو در سال، از اين)1379اوزمن،(باشد تفكر فلسفي

و پـرورش عالقه به تقويت مهارت  و باسوادي، در نظـام آمـوزش و باال بردن سطح يادگيري هاي تفكر

و در پي آن، از دهه جهان، به طور فزاينده  : هـاي تربيتـي متعـددي از جملـه نهضت 1970اي رواج يافته

، آمـوزش3، برنامه درسي فكورانه2شناختي زش تفكر خالق، آموزش تفكر انتقادي، آموزش شتاب آمو

١. Arthur. Costa 
٢. Cognitive Acceleration (CA) 
٣. Thought-Full Curriculum 
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و 2،2006؛ ادي2006كاسـتا،( نزج يافته اسـت1و برنامه فلسفه براي كودكان... هاي حل مسأله، مهارت

).3،2006هوگان

ا يكي از جنبش (P4C) بنابراين، فلسفه براي كودكان ست كـه بـه منظـور تقويـت هاي تربيتي نوظهور

.هاي تفكر در كودكان، توسط برخي از فيلسوفان تربيتي شكل گرفته است مهارت

 يافته كه براساس آن، فلسفه به عنوان فعاليتي فكري، اين برنامه براساس بينشي درباره مفهوم فلسفه شكل

و كاري كه هر فردي مي ، 2002؛ گرگري، 4،2006والسكو(تواند آن را انجام دهد روشي براي تحقيق

.، لحاظ شده است)1370و 1374اسميت،

باشد، اي از مفروضات فلسفي به كودكان نمي سخن بر سر آموزش مجموعه،P4Cرو، در برنامه از اين

و به كار انداختن توانايي انديشيدن كودكان مطمح  بلكه بيشتر از هر چيز، در اين برنامه برانگيختن توجه

).1385زاده، قيبن(باشد نظر مي

ميP4Cكه برنامه به عبارت ديگر، زماني يك براي كودكان اجرا شود هدف، آموزش فلسفه به عنوان

باشد، بلكه هدف ايـن اسـت كـه از طريـق گفتگوهـاي كالسـي، روش موضوع درسي به كودكان نمي 

و تحليل منطقي كه اغلب به عنـوان روش سـقراطي  از آن نـام بـرده فلسفي را، يعني روش تحقيق مدلل

اس(شود، به كودكان آموزش داده شود مي ).5،2004مشي

نخـست بازگردانـدن فلـسفه بـه: توان بـه دو هـدف عمـده دسـت يافـت بعالوه، از طريق اين برنامه مي

و ديگر، دميدن روح فلسفي به آمـوزش  و پراكنـده برنامـه زندگاني روزمره انسان هـاي هـاي گونـاگون

از. درسي اي براي ديدن ها نيست، بلكه زمينه اين ديدگاه فلسفه، آموزشي در كنار ساير آموزشبنابراين

و پيوند زدن بين گوناگوني  و پراكندگيو دريافتن و يگـانگي اسـت ها و حركت به سوي وحـدانيت ها

).1385زاده، نقيب(

١. Philosophy for children (P٤C) 
٢. Philip Adey 
٣. Micheal John Hogan 
٤. Monica Velaso A. 
٥. Laram Mitias 
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به تمايل كودكـان بـهي ابتدايي اجرا شود، در دورهP4Cرو، اشخاصي كه مدعي هستند، برنامه از اين

و موقعيت شگفتي مي ها و سؤال كردن درباره آنها، اشاره ).1،2004بويام(كنند هاي مبهم

و بـه كـار بـردن اسـتراتژي توجه خود را بر اصالح روشP4Cبر اين اساس، برنامه هـاي هاي آموزشي

و موقعيـت كند تا بدين وسيله، عالقه به شگفتي خاص معطوف مي  و سـؤال برانگيـز را در هـاي مـبهم ها

و از اين طريق توان تفكر در آنان را تقويـت نمايـد اقتـضاء انجـام چنـين اقـدامي. كودكان افزايش داده

 به ضرورتP4Cبنابراين برنامه. هاي تربيتي از حافظه محوري به تأمل محوري تغيير كند كند روش مي

و نفي يادگير مييتعليم تفكر، تأمل .دورز طوطي وار تأكيد

سـپس، بـه. عرضـه خواهـد شـدP4Cاين مقدمات، در اين مقالـه نخـست تـصويري از برنامـه با نظر به

وP4C شود كه در باره كيفيت اجراي پژوهش هايي اشاره مي در نقاط مختلف جهان انجام شده اسـت

نمـوده اي ويژه تحليل خواهد شد كه پژوهشگر در يكي از مـدارس ابتـدايي آن را اجـرا در پايان تجربه 

.است

 اندازي نظري چشم: برنامه فلسفه براي كودكان
 در كالسـهاي فلـسفه دوره كارشناسـي دريافـت كـه 1960 درسال2متيو ليپمن:P4C تاريخچه-الف

و حيـات جمعـي اهميـت انكـار و اسـتدالل، كـه در زنـدگي فـردي دانشجويان در زمينه تميـز، داوري

افـراد ايـن مهارتهـا را در سـنين الزم است كه، دريافترو ايناز. ناپذيري دارند، شديداً ضعيف هستند 

اين دليل، شاخه جديدي به نام فلسفه براي كودكان را ايجاد نمـود تـا از ايـن راه،به. فرا گيرند كودكي 

و مدارس راهنمايي وارد نمايد  ).1383ناجي،(فلسفه را در دبستانها

ب و پـرورش، اولـين بـار در دهـه بنابراين فلسفه براي كودكان، به عنوان نوعي  1970رنامه عيني آموزش

اين برنامه اگر چه توسط ليپمن تأسيس شده، ). 3،2005ون سي لگهم( توسط متيو ليپمن بنيان نهاده شد

و در رهنمودهاي ديويي ضرورت كه بر1و لف ويگوتسكي4ليكن پيدايش آن بدون مقدمه نبوده

 
١. Boyam 
٢. Mattheo Lipman 
٣. Namcy Vansieleghem 
٤. John Dewey?? 
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و نفي تقويت صرف تفكر، تعليم مي تأمل از نظـر ايـن افـراد،. كردند، ريشه داشـته اسـت حافظه تأكيد

و كـم ارزش اسـت، از ايـن ناظر بر حفظ كردن مطالب،  رو بـه كودكـان بايـد مهـارت فكـري سـطحي

را مفهوم و امـوري از ايـن قبيـل و اسـتدالل و تميـز امـور از همـديگر ليـپمن،(آموخـت سازي، داوري

1384.(

و دستور العملدرP4Cبحث درباره برنامه هم هاي اصلي آن مشخص شده دهه اخير رونق گرفته و اند

و بيش از صد كشور در ايـن زمينـه  و آزمون قرار گرفته است اكنون در كشورهاي مختلفي مورد توجه

و تحقيق پرداخته ).2005ون سي لگهم،(اند به فعاليت

گا:P4C هدف هاي-ب م نهادن به فراسوي اطالعـاتي هدف فلسفه براي كودكان، توسعه توانايي

در است كه به افراد داده مي و درگير شدن با متون، نه فقـط در معـاني لغـات، بلكـه درگيـر شـدن شود

و گفتگوي سقراطي.و تحليلي است سطحي مفهومي  و بررسي ايده( فلسفه به مفهموم بحث )ها پرسيدن

م و حل عـالوه بـراين مهارتهـا، برنامـه. باشـد سئله مي يكي از ابزارهاي دستيابي به تفكر خالق، انتقادي

P4Cو مـسئوليت فيـشر،(اسـت پـذيري بدنبال تقويت خلقياتي مثل همدلي، همكاري، احتـرام متقابـل

ــق، ). 2005 ــشاهده دقي ــايي م ــين، تقويــت توان ــه توضــيحات شــفاف در پرســشهمچن و ارائ  پرســيدن

ميPACآموزان، از اهداف مهم ديگر برنامه دانش ).2،2006آدم(رددگ تلقي

و به يادگيري و بر نقش معلم به عنوان راهنما به عالوه، فلسفه براي كودكان به تغيير بنيادي در آموزش

و تفسير دانـش تأكيـد دارد  از. مبتني بر كشف درايـن برنامـه، كودكـان دائمـاً درحـال پرسـيدن سـؤال

و معلم مي  مي از اين. باشند يكديگر د رو، اين برنامه و تواند و تفكر انتقادي، تفكر منطقي ر تفكر مستقل

و ديگران به دانش لحاظ و عالئق خود ).2005ون سي لگهم،(آموزان كمك نمايد كردن خواسته

: شيوه اجراي-ج P4Cو ليپمن براين باور بود كه كار فكري بـا كودكـان بايـد از طريـق بحـث

هـاي داسـتاني متعـددي بـراي، ايـشان كتـاب بـر ايـن اسـاس.گفتگو درباره كتابهاي داستان انجام شـود 

١. Lev Vygotsky 
٢. Angelica Hurtado Adam  
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(كودكان نگاشته نموده است  طـرحP4cبرنامـه ).2و كتاب ليزا1از جمله كتاب كشف هري استوتلميز.

آموزان سطوح مختلف، از طريق قرائت داستاني با صداي بلنـد، آموزشي واحدي دارد كه در آن دانش

آ سپس پرسش كنند، كالس را آغاز مي  و آن هايي دربـاره ون طـرح كـرده گـاه راجـع بـه آن بـه بحـث

و ناجي،علي( پردازند گفتگو با يكديگر مي ).1385،22نژاد

كودكـان در كميتـه تحقيـق،. شـود صورت حلقه كندو كاو اجرا مـيو به3 در كميته تحقيقP4cبرنامه

راو سـؤاالت مـرتبط كنند، آنها را بـازبيني كـرده تي را طرح مي سؤاالي داستان خوانده شده درباره تـر

و پاسخ  مي انتخاب به. كنند هاي احتمالي متعدد بر آن ارائه و معلم در كميته تحقيق عنوان تـسريع كننـده

و برقراري آرامش،  ميP4C فرايند راهنما، از طريق مشاهده فعال آموزان در ايـن دانش. كند را هدايت

و يادگيري را از طريق پرسيد  ي كـه فـالن شـخص شما از اين جمله: تي مثل سؤاالن كميته، دائماً تجربه

مي فهميد؟ چرا شما اين بيان كرده چه چيزي مي مي گونه فكر و از اين راه، كنيد؟ به يكديگر پيوند زند،

كودكان قادر خواهند شد تا دانش خودشان را به صورت يـك كـل بهـم پيوسـته، بـه يكـديگر متـصل 

اس(سازند )4،2004مشي

از( بندي كرده اسـتي زير دسته را در نه مرحلهP4cاجراي برنامه) 2002(5نزبه طور كلي هي بـه نقـل

و تايپينگ ):6،2004تركي

آن كه به دانش بعنوان مثال، اين(ـ بيان قواعدي براي تعامل1 ها بايد در طول برنامه آموزان گفته شود كه

به به صحبت  ). دقت گوش فرا دهند هاي يكديگر

ك2 را معلم بايد در اين مرحله زمينه مشاركت همه دانش(تاب داستان توسط كودكانـ خواندن آموزان

).آموز يك پاراگراف را با صداي بلند قرائت نمايد كه، هر دانش فراهم آورده مثالً اين

١. Harry stottlemeir's Discovery 
٢. Liza 
٣. Inquiry Comiunity 
٤. Laram mitias 
٥. Haynes 
٦. S. Tricke & Kig. Topping  
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هـاي مختلـف آموزان گفتـه شـود، آيـا دربـاره قـسمت بعنوان مثال به دانش(ـ توقفي براي فكر كردن3

).ي دارند؟ آيا ابهاماتي وجود دارد؟ؤالسداستان 

مي(ت سؤاالـ پرسيدن4  را پرسـيده اسـت، روي سؤالت را همراه با نام فردي كه آن سؤاالتواند معلم

).تخته كالس يادداشت نمايد

ت سـؤاال بنـدي آمـوزان بـه مقولـه در ايـن مرحلـه معلـم همـراه بـا دانـش(ت سؤاالـ ايجاد ارتباط بين5

).پردازند مي

و بحــث ســؤالـــ انتخــاب يــك6 و دانــش( بــراي ادامــه تفكــر ت مطــرح شــده را ســؤاالآمــوزان معلــم

مي اولويت ).كنند بندي

به7  آموزانت توسط دانشسؤاالـ پاسخ

و بحثـ نوشتن جواب8 هـاي مهـم را روي تختـه كـالس توانـد نكتـه معلم مـي(ها روي تخته كالس ها

)يادداشت نمايد

و جمع9 مي(نديبـ مرور بحث كهسؤالتواند از خود مثالً معلم آموزان تغيير كـرده ايا اذهان دانش كند

)است؟

و تاپينگP4Cي چگونگي اجراي درباره معتقـد هـستند، بـه) 2004(1 در مدارس دوره ابتدائي، تركي

:هاي درسي دوره ابتدايي وارد نمود توان در برنامه راميP4Cسه صورت 

صوميP4Cـ1 بعنـوان مثـال سـاعتي بـه نـام(رت مستقل از برنامه درسي رايج، تـدريس شـود تواند به

P4Cيا به نام تفكر در كنار دروس ديگر ارائه شود :(

مـثالً بخـشي از كتـاب علـوم(تواند بعنوان قسمتي از موضوع درسي خاص، تدريس شـودميP4Cـ2

و در قالب اجتماعي كودكان به .) اجرا شودP4Cصورت داستان

با( در كل برنامه درسي مدرسه حاكم شودP4c روحـ3 هاآن،P4Cيعني از طريق آشنا كردن معلمان

). را براي تدريس ساير موضوعات درسي مورد استفاده قرار دهندP4Cرا ترغيب نمايند كه روش

 هـدفنبـا وجـود ايـ. باشدميP4c كردن يكي از راهبردهاي اصلي برنامه سؤال:P4cت سؤاال)د

P4cو انتظار ارائه پاسخ سؤاال پرسيدن و مشخص آمـوزان هاي معين توسط دانـشت از قبل تعيين شده

 
١. S. Tricke٨ K. J. Topping 
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 ممكـن اسـتP4Cت سـؤاال. باشـندت، غيـر قابـل جـواب نيـز نمـي سـؤاال از سوي ديگر، ايـن. نيست

و ممكن است خود جواب بنـابراين.ت ديگـري منتهـي شـوند سـؤاالت، به سؤاالهاي بسيار داشته باشد

و مدارك مـي سؤاالها، آن و ارائه دالئل و تحليل منطقي مـشي(باشـندت بازي هستند كه مستلزم تحقيق

) 2004اس، 

و پال ت را بـه سؤاال،»ت اساسي، مبنايي براي تفكر انتقادي سؤاالهنر پرسيدن«در كتاب) 2002(1الدر

(سه گروه تقسيم نموده است )19همان،:

؟.ت يك جواب مشخص دارند سؤاالل اين قبي:2ت معمولي سؤاالـ1 يا7+5=مثالً،  يا كداميك بلندتر

 تر است؟ كداميك سنگين

 كه جواب مشخصي ندارد، مثالً حيوان مورد عالقه شما چيست؟:3ت ترجيحيسؤاالـ2

به:4ت داوري سؤاالـ3 و قوه قضاوت سؤاالاين جواب دادن ت مستلزم برخورداري از توان فكري الزم

و به. باشد مدلل مي عقالني و ارزيـابي آوري حقـايق،ت مـستلزم جمـع سـؤاال اين همچنين پاسخ  تحليـل

ميكه عنوان مثال اينبه. ها است آن  شود؟ ايا حقوق اساسي بشر در كشوري خاص رعايت

كه) 2004(مشي اس و دانـشP4cتي كه در سؤاالبر اين عقيده است آمـوزان بايد بر آن تأكيـد شـود

ت از نـوع سـؤاال ايـشان چرا كـه بـه عقيـده. باشدت داوري مي سؤاالن آن برانگيخته شوند، براي پرسيد 

كه داوري، در اعماق تجربيات انسان نفوذ مي و قضاوت عقالني ازچارچوبي است و مستلزم تحليل كند

(هايمان نهفته است در بطن جواب )19همان،.

ا نيز در تحليل تجربيات ده ساله) 2006(آدم كهP4cجراي برنامه اش در تي كه كودكان سؤاال دريافت

مي در طي اجراي برنامه مي :توان به سه قسمت دسته بندي نمود پرسند را

هـاي هـايي معـين دارنـد، كـه در مجموعـه كتـابت جـواب سـؤاال ايـن:5ت به منظور دانستن سؤاالـ1

مي درسي وج. شوند شان يا منابع ديگر يافت آب چه رنگي دارد؟مثالً در دنيا چقدر آب ود دارد،

١. Elder and Paul 
٢. Questions of procedure 
٣. Questions of preference 
٤. Questions of judgment 
٥. Questions of know 
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ميسؤاالاين:1ت براي كنجكاوي سؤاالـ2 آب. باشندت بيشتر مبتني بر عالقه شخصي مثالًً، چه موقـع

آب تمام شود چه مي  شود؟ كشف شد؟ يا اگر

و عوامـلت بيشتر براي ادراك عميـق پديـده سؤاالاين:2ت به منظور درك نمودن سؤاالـ3 و علـل هـا

مي مي ها پرسيده آن آب اصـالً وجـود نداشـت چـه شود؟ يا ايـن شود، مثالً آب چگونه ساخته كـه اگـر

 افتد؟ اتفاقي در دنيا مي

اس با نظر به آدم) 2004(ايده مشي ت بـراي سـؤاال توان نـوعي همبـستگي ميـانمي) 2006(و تجربيات

و اين رابطه را به نحوي سلسله مر و داوري را در نظر گرفت . اتبي به تـصوير كـشيد كنجكاوي، ادراك

كه بنابراين انتظار مي تي سؤاالت اخير به سؤاالتي براي ادراكو سؤاالت براي كنجكاوي به سؤاالرود

.براي داوري منتهي شود

تي از ايـن سـؤاالP4cهاي انجام شده در برنامه تواند در خصوص ارزيابي كليه فعاليت بعالوه، معلم مي

(قبيل بپرسد :)71، 2001فيشر،:

 ايم؟ـ ما چه چيزي آموخته

و ايدهـ جالب  اند؟ ها چه بوده ترين افكار

ـ آيا ادراك هر فرد تغيير كرده است، چرا؟

 ايم؟ـ آيا مباحث مهم ديگري وجود دارد كه ما بحث نكرده

 دهي مباحث وجود دارد؟ـ آيا روش بهتري براي سازمان

و يـا«ه جـان ديـويي، رشـد براساس ايد:و تقويت قوه داوري در كودكانP4c)ه قـوه داوري

مي» قضاوت صحيح  و پرورش باشد كه برخـوردار از همـه معيارهـاي تعريـف يكي از تعاريف آموزش

)1374شريعتمداري،(3باشد مناسب مي

ميي كه در اين سؤالحال كه جا مطرح و تربيتـي مناسـبP4cايا شود اين است  براي تحقق چنين تعليم

 هست يا خير؟

1. Questions of curiosity 

2. Questions of  understanding 

ص.3 و تربيت نوشته دكتر شريعتمداري و فلسفه تعليم . رجوع كنيد79 براي مطالعه معيارها به كتاب اصول
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و دانـستن ايـن نكتـه كـه رشـد قـوه سؤالاينبهپاسخ و قضاوت صـحيح ، مستلزم دانستن معناي داوري

مي داوري خوب در گرو تقويت چه توانايي .باشد هايي

).1374شريعتمداري،(داند جان ديويي قضاوت صحيح را عبارت از قضاوت مبتني بر دليل مي

و مهارت از اينرو، توانايي :ي كه براي قضاوت صحيح الزم هـستند، عبارتنـد از هاي شناخت هاي عقالني

ارائـه داليـل، مـشخص) كه چه معنايي از اين مطلب در ذهن داريد؟سؤالبا پرسيدن اين(سازي روشن

و اشارات، ارزيابي حقيقت يا درستي ادعاها، ارائه مثال ها، يادداشت كردن فرض  و نمودن تلويحات هـا

عـالوه بـر. كنـد شناختي به تنهايي به ارائه داوري خوب كمك نمي همهاين حركات. هاي متقابل نمونه

و منش به كارگيري ماهرانه حركات شناختي، عامل ضروري براي داوري خـوب  اينها، داشتن توانايي

بسياري. هاي مناسب استفاده نمايد اينكه شخص قادر باشد از قدرت شناختي خود در موقعيت. باشد مي

مياز متفكران بر اين با  بـه عبـارت ديگـر.توان از راه آموزش فرا گرفـت ورند كه چنين توانايي هايي را

و تقويت گردد داوري خوب مي ).2004ياس،(تواند آموزش داده شود

درميP4Cرو، برنامه از اين و بـه كـارگيري مناسـب آن تواند ابزاري براي تقويت حركـات شـناختي

.داوري خوب محسوب شود

و يـا كميتـه تحقيـق بـه بررسـي عقالنـي آنگاه كه كودكا و در حلقـه كنـدوكاو ن در فعـاليتي گروهـي

و ادراكـاتي كـه بـراي داوري پردازند، فضاي مناسبي براي تقويت مهارت موضوعات مي هـا، خلقيـات

).14همان،(شود خوب ضروري هستند، ايجاد مي

ـ تحقيقات انجام شده در خارج از كشور:P4Cبررسي تجربي :الف

ميب در ). 1،2004گيبـز(باشـد كنند كه فلسفه براي كودكان نوعي اتالف وقت مـي سياري از مردم فكر

 خالف اين ايده را نشانP4Cكه تحقيقات انجام شده درباره ارزيابي حالي

. دهد مي

تحقيقاتي كه درباره تأثير برنامه فلسفه براي كودكـان در سراسـر جهـان صـورت پذيرفتـه اسـت، نـشان

كهده مي و عملكردهاي دانش بر فعاليت اثرات مهميP4Cد . آموزان دوره ابتدايي داشته است ها

١. Gibbs 
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از دريافت كه دانشP4Cبا بررسي تحقيقات انجام شده درباره پيامدهاي اجراي) 2001(فيشر آمـوزان

مي در بسياري از زمينهP4Cطريق درگير شدن در برنامه  ي نمايند از جمله ها رشد مياينكه آنها : گيرنداد

و موضوعاتي براي بحث ارائه دهند .ـ چگونه سؤاالت خودشان را بپرسند

و ديدگاه و اصالح نمايندـ چگونه عقايد و نظرات خودشان را كشف .ها

.چه كه آنها عقيده دارند، ارائه دهندـ چگونه داليلي را براي آن

و درباـ چگونه نقطه .ره آن بحث كنندنظراتشان را به ديگران منتقل كرده

و آنها را لحاظ نمايندـ چگونه به نقطه . نظرهاي ديگران گوش دهند

و شواهد محكم تغيير دهند .ـ چگونه عقايدشان را با لحاظ كردن داليل

كنـد كـه ها در افـراد رشـد مـي اي از مهارت كند كه در كميته تحقيق، مجموعه بعالوه، وي تصريح مي

:مهمترين آنها عبارتند از

ـ متصل كردن داستان به تجربه شخصي

ـ ارزيابي داستان

و ايده هاـ شناسايي موضوعات

ـ تشخيص معاني تلويحي

ـ توانمندي در خواندن مطالب به گونه انتقادي

هاي درس داشـته اسـت تاثير زيادي بر فعاليت كالسP4C دريافت،زفيشر با بررسي تحقيقات ديگر ني

:ازكه برخي از آنها عبارتند 

و اطمينان حرفه  اي معلمانـ افزايش اعتماد به نفس

 هاي سوادآموزي آموزان در آزمون هاي دانشـ موفقيت

و يادگيرندگان و تصور كودكان از خود به عنوان متفكر .ـ افزايش اعتماد به نفس كودكان

و كيفيت سؤاالت كودكان ـ افزايش فراواني

ـ افزايش كيفيت تفكر كودكان

و درگير شدن مؤثر در مباحث كالسيـ افزايش  توانايي گوش كردن
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و تجربيـات چندسـاله دريافـت كـه، دانـش) 2004(1تسيوچي يـام در بـا انجـام تحقيقـات آمـوزاني كـه

ميP4Cگفتگوي فلسفي در برنامه  و شـوند، قـادر خواهنـد بـود در مهـارت درگير هـاي توضـيح دادن

همچنين آنها. اي عمل نمايند شود، به صورت ماهرانهمياستدالل، كه از ابزارهاي اصلي تفكر محسوب 

و براي آن جواب  و انديشمندانه سؤاالتي را بيان كرده هـاي منطقـي قادر خواهند بود تا به صورت دقيق

.ارائه دهند

و تايپتينگ هاي تجربي كنترل شده استفاده نمودند،، با انجام تحقيقاتي كه در آن از طرح)2004(تركي

كهP4Cايه برنامه و نشان دادند مي را ارزيابي نمودند و ويژگيهـاي زيـر را بـه اين برنامه تواند مهارتها

:دنبال داشته باشد

 (Logical reasoning)ـ استدالل منطقي

 (Reading Comprehension)ـ توانايي فهم خواندن

 (Mathematics skills)هاي رياضياتـ مهارت

 (Listening skills)هاي گوش كردنـ مهارت

 (Expressive Language)ـ بيان رسا

 (Creative thinking)ـ تفكر خالق

 (Cognitive ability)ـ توانايي شناختي

 (Emotional intelligence)ـ هوش عاطفي

 (self-confidence)ـ اعتماد به نفس

و دي ا) 2005(2وز كرمن ز روش سـؤال كـردن در نيز در پژوهش هاي خود دريافتند كه، استفاده مؤثر

مي كنجكاوي دانش،P4Cبرنامه و انگيزه آموزان را تهييج و عاليق هاي آنان را بـراي جـستجوي نمايد

و از اين راه، آنان به ژرف اطالعات برمي مي انگيزاند .شوند انديشي در مسائل نايل

ـ تحليل يك نمونه عيني (ب و پرورش ايرانP4Cاجراي: ) در نظام آموزش

١. Tsuchiyam 
٢. Chris A. Caram and Patsy B. Davis 
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يكا و تأييـد اثـراتP4Cسو، با نظربه نتايج تحقيقات انجام شده درخصوص ارزيابي اجراي برنامـهز

و پرورش ايران در حركت از حافظه محـوري و از سوي ديگر، با توجه به عزم نظام آموزش مثبت آن،

مي به تأمل  كن، در اجـراي لـي. رسد گرايي، اجراي اين برنامه، براي كودكان دوره ابتدايي منطقي به نظر

گـردد، صـرفاً براي كودكان ايرانـي اجـرا مـي،P4Cچه تحت عنوانآن اين برنامه بايد دقت نمود كه، 

اي طراحـي شـده كـه بـا شـرايط به گونـهP4Cاي از مدل غربي آن نباشد، بلكه سعي شود برنامه نسخه

و ايدئولوژيكي كودكان ايراني متناسب باشد  ا. بومي، فرهنگي را يـن امـر راه بـراي تحقـق هـاي زيـادي

مي مي كـه، بـه جـاي راه اول اين. شود توان جستجو نمود، كه در اين جا به طور مختصر به دو راه اشاره

هـايي كـه تـوان از داسـتان هاي داستان كه توسط نويسندگان خارجي نوشته شـده، مـي استفاده از كتاب 

و اخالقي مي  و حاوي نكات عقالني، اجتماعي، عاطفي  توسط انديشمندان ايرانـي نگـارش شـده، باشد

و دمنه، مثنوي، مرزبان به عنوان مثال داستان. استفاده شود .نامه هاي كليله

و راه دوم اين و فلـسفه تعلـيم كه، نويسندگان ادبيات كودكان از طريق همفكري بـا متخصـصان فلـسفه

مي تربيت، كتاب  كو هاي داستاني كه حاوي نكات فلسفي و بـراي باشد را بـراي دكـان نگـارش نماينـد

.اجراي آن، كتاب راهنماي معلم بنويسند

و همچنين با هدف درك ايـن نكتـه كـه، آيـا كودكـان ايرانـي محقق به منظور بررسي تجربي راه اول

و اينP4Cبراي اجراي برنامه  كه كودكان ابتدايي در برابـر ايـن برنامـه آمادگي الزم را دارند يا خير؟

را  دبـستان شـهيد(دهند؟، كالسي از يكي از مدارس ابتدايي شـهر مـشهد از خود نشان مي چه واكنشي

و پرورش خراسان شمالي6پايدار، منطقه  و سـپس برنامـه) آموزش ازP4Cانتخاب كرد  را بـا اسـتفاده

و دوستي خاله خرسه"داستان و دمنـه، را بـراي آنـان اجـرا يكي از داستان،" پيرمرد دهقان هاي كليلـه

شد. مودن :اين برنامه به ترتيب زير اجرا

هاي آن تقريباً به صورت حلقوي شكل چيـده آموزان كالس پنجم ابتدايي در كالسي كه نيمكت دانش

) آمـوزان به تعـداد دانـش(ها نشستند، محقق همراه با كپي داستان شده بود، حاضر شده بر روي نيمكت 

و پس از معرفي اجمالي به آنها وبچه: گفتوارد كالس شد، هاي عزيز فرض كنيد ايـن كـالس تفكـر

در مـا مـي. باشد اين ساعت، ساعت تفكر مي  خـواهيم بـا يكـديگر راجـع بـه داسـتاني كـه كپـي آن را

و پاسخ بپردازيم  و به پرسش ولـي قبـل از شـروع ايـن. اختيارتان خواهم گذاشت با يكديگر فكر كرده

دربـاره مفهـوم خـواهيم بـا يكـديگر كمـي باشـد، مـي المثـل مـي كار، چون داستان راجع به يك ضـرب 
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كهو سپس محقق از دانش. المثل بيانديشيم ضرب مي آموزان سؤال كرد المثل دانند مفهوم ضرب ايا آنها

و به چه منظور بيان مي  هـاي متعـددي ارائـه اي مكـث، پاسـخ آمـوزان بعـد از لحظـه دانش. شود چيست

المثـل عبـارت كوتـاهي اسـت كـه بـراي توضـيح بيان كرد، ضرب آموزي به عنوان مثال دانش. نمودند

مي مطلب مهمي  هايي را به عنوان نمونـه بيـان المثل سپس هريك از آنها ضرب. شود به ديگران، استفاده

مي: گاه محقق به آنها گفتآن. كردند كه توانيد حدس بزنيد كه ضرب آيا اين داسـتان راجـع بـه المثلي

را آن  آن. المثل راجع به دوستي است كه، ضرب هنمايي اين نوشته شده چيست؟ المثـل هـا، ضـرب فـوراً

و با هدف ايـن هاي داستان، در اختيار دانش سپس كپي. موردنظر را بيان كردند  كـه آموزان قرار گرفت

آموزان در برنامه مشاركت كنند، به نوبت هركدام از آنها چند خط از داستان را بلنـد قرائـت همه دانش 

بعد از اتمام خواندن داستان، بـه آنهـا گفتـه شـد، آيـا دربـاره داسـتان سـؤالي دارنـد، آيـا نكتـه. كردند

 وجود دارد؟ مبهمي

آموزان سؤاالت متعددي پرسيدند كه هر سؤال همراه با نام شخصي كـه آن را پرسـيده بـود روي دانش

:برخي از سؤاالت آنها از اين قرار بود. تخته سياه نوشته شد

ميـ چگونه  تواند با يك حيوان وحشي مثل خرس دوست شود؟ يك انسان

و فرار نكردند؟ ـ آيا مردم ده از ديدن خرس نترسيدند

 ها انتخاب نكرد؟ـ چرا پيرمرد دوستي از ميان انسان

ـ چرا پيرمرد با خرس دوست شد؟

و خوشمزه هاي باغ دهقان از بقيه باغـ چرا ميوه  تر بود؟ ها بهتر

 هايي بايد داشته باشد؟ ويژگيـ دوست خوب چه

و ويژگي بد خرسه چه بود؟ ـ ويژگي خوب خرسه

ـ چرا خرسه پيرمرد را كشت؟

از اين مطلب كه كداميك از سؤاالت مهم تا درباره شد آموزان خواسته گاه، از دانش آن تر است تـا اول

.همه، به آن پاسخ داده شود، نظر دهند

آن بعد از اين را كه، آن اولويتها سؤاالت را ها پرسيده شد، بر چـه اسـاس رتبـه بندي نمودند، از بنـدي

به انجام داده  به اند؟ به عنوان مثال در پاسخ كه اين سؤال كه چرا آنها مي اين سؤال تواند با يـك ايا انسان



257 هاي درسي دوره ابتدايي نوآوري در برنامه همايش

اند؟ بيان كردند، چون اگر اين سؤال پاسخ داده شود، جواب بسياري حيوان دوست شود، رتبه يك داده

و يا اين از سؤاالت ديگر نيز معلوم مي مي گردد .شود كه چون آن سؤال به قسمت اصلي داستان مربوط

از آموزان در طول برنامه شديداً در پاسخ دانش و گـوي سـبقت را گـويي بـه سـؤاالت داوطلـب بودنـد

و بدون يكديگر مي   هرچـه زودتـر هاي ديگران گوش دهند فقط مايل بودند تـا كه به پاسخ اين ربائيدند

مي ايده خودشان را بيان كنند، در نتيجه بسياري از پاسخ را.شد ها تكراري ليكن محقـق جهـت كـالس

هـاي دوستانـشان خـوب اين سمت هدايت نمود كه در كالس تفكر، الزم است آنها ابتدا به صـحبت به

و تكميلي خود را ارائه دهند  و سپس بر اساس آن نظرات اصالحي چه انجام ايـن كـار اگر. گوش كنند

چـون. هـاي دوستانـشان را گـوش دهنـد كردند كـه صـحبت براي آنها خيلي سخت بود، ولي سعي مي 

كـه، دوسـتتان چـه گفـت؟ يـا منظـورش چـه بـود؟ توجـه بـا پرسـيدن سـؤاالتي مثـل ايـنامحقق مرتبـ 

مي آموزان را به صحبت دانش .نمود هاي ديگران جلب

به در پاسخ تواند با يك انـسان موزان عقيده داشتند كه يك حيوان وحشي نميآ اول، دانشسؤالگويي

به. دوست شود  مي محقق ذهن آنها را . هاي تخيلي داشته باشيم توانيم داستان اين نكته جلب نمود كه، ما

و امور تخيلي با دانش در اين و گفتگو انجام شـد جا راجع به فرق امور واقعي هـاي پاسـخ. آموزان بحث

م  مييآنان نشان آن داد كه آنها به راحتي و بعـد هـا توانند امور واقعي را از امور تخيلي تشخيص دهنـد

و در قالـب دوستي نتيجه گرفتند كه داستان  خاله خرسه، داستاني تخيلي است كه نويسنده از طريـق آن

 اين نكته سپس با فهميدن. را براي آدمها توضيح دهد» دوستي«يعني المثل خواسته موضوع مهمي ضرب

گــاه، دربــارهآن. ايــن داســتان تخيلــي اســت، بــسياري از ســؤاالت ديگــر آنــان نيــز پاســخ داده شــد كـه

و گفتگـو انجـام شـد ويژگي ايـن بـود كـه اكثـر آنـان مطلـب جالـب توجـه. هاي دوست خوب بحـث

و اين) تأثير داستان تحت( و دانا بودن گر شديداً به معيار عاقل ديـد، تأكيـد كه نبايد جـذب ظـاهر افـراد

از. هاي ديگري را بيان كننـد المثلب شدند ضربلط داوكه آنها تر اينو جالب. ورزيدند مي مـثالً يكـي

مي"شود نابرده رنج گنج ميسر نمي"المثل ضرب: ها گفت آن تـوان بـراي قـسمت اول داسـتان بيـان را

ز غوره حلوا سازي"كهو يا اين. كرد به."گر صبر كني او كردنـد كـه پيرمـرد بـه شـاره مـي اين مطلب

و رفـاه نايـل  و بـه آسـايش و تحملي كه نمود، توانست صاحب بـاغ شـود و صبر خاطر زحمات فراوان

و پاسخ. شود و گفتگو راجع به سؤاالت كه. ها حدود دو ساعت به طول انجاميد بحث برخي از نتايجي

:ازمحقق از تحليل اين نمونه عيني به آن نايل شده است، عبارتند
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هـاي توانايي گـوش كـردن بـه صـحبتP4Cكه يكي از شرايط الزم براي اجراي برنامهـ با وجود اين

بنابراين بـراي اجـراي. آموزان مورد بررسي، در اين مهارت خيلي ضعيف بودند باشد، دانش ديگران مي 

جل. الزم است از طريق تمرين گوش كردن، اين مهارت تقويت شودP4Cمؤثر برنامه  سات تمـرين در

مي توان از دانش مي و يـا ايـن آموزان خواست عين عبارتي كه ديگران كـه مطالـب گويند را بيان كننـد

.ديگران را به زبان خويش توضيح دهند

مي آموزان مورد مطالعه، شديداً به مشاركت در برنامه عالقه دانشـ و از اين كار لذت . برند مند بودند

و( توان فكر كـردن بـه صـورت فلـسفي آموزان موردنظر،ـ دانش پيـدا كـردن معيـار، جامعيـت، تعمـق

.را داشتند) پذيري انعطاف

و حكايات عالقهـ دانش .مند بودند آموزان مورد مشاهده، به ارائه محتوي دروس به صورت داستان

.شود ها به صورت حلقوي چيده هاي آنها، نيمكت مند بودند، كه در كالس آموزان عالقهـ دانش

و معيارها براي موضوع موردنظر به تدوين برخي مالكP4Cآموزان توانستند از طريق برنامهـ دانش ها

 كه معيارهاي انتخاب دوست خوب چيست؟ مثالً اين. نايل شوند

.هاي خود را تجديدنظر نمايند آموزان توانستند، ايدهـ در طي برنامه، دانش

همـ دانش خ آموزان از ميكوشي ابراز .كردند شنودي

 گيري نتيجه
و تغييرات سريع دانش، اين امر كفايت نمي آمـوزان صـرفاً كند كه دانش با نظر به پيچيدگي هزاره سوم

و يا اين  و حساب كردن را بياموزند و مهـارت خواندن، نوشتن هـاي كه ذهن آنان از اطالعات پراكنـده

و يا آنان صرفاً به منظور  .ها تربيت شوند آماده شدن براي آزمونكامپيوتري سرشار گردد

هستند، اما در دنيـاي پيچيـده امـروز جهـت برخـورد منطقـي بـا اگرچه همهاين موارد موضوعات مهمي

و مسائل زندگي، دانش چالش و فنـون سـطحي آموزان به مهارت ها و اطالعـات هـايي فراسـوي دانـش

.نيازمندند
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مان را رشد دهيم، در وضعيت كنوني،و در نهايت جامعهآموزان به عبارت ديگر اگر قرارا ست ما دانش

و نحـوه چگونـه يـادگيري، خـود آموزان در فرايند يادگيري مـادام الزم است دانش  العمـر قـرار گرفتـه

و قضاوت مدلل را بياموزند جهت .دهي

ان را آمـوز توان دانش سؤالي كه مقاله حاضر در جستجوي پاسخ به آن برآمده، اين است كه چگونه مي

و خود تصميم در يادگيري مادام  و خودآموزي گيري كمك نمود؟ بـر ايـن اسـاس محقـق برنامـه العمر

P4Cو وجه تجربي مورد بررسـي و از وجه نظري  را به عنوان ابزاري براي تحقق هدف مذكور معرفي

و فيلسوفان تربيتي، برنامـه. قرار داده است ي از ابزارهـاي يكـP4Cچراكه به عقيده بسياري از محققان

و تحليل منطقي است، كه الزمه رويارويي مناسب با چالش مي تحقيق مدلل .باشد هاي حاضر

و يافته توان به نتايج حائز اهميتي دست پيدا نمـود هاي تجربي اين پژوهشمي با تحليل اطالعات نظري

:كه برخي از آنها عبارتند از

مـ يكي از مناسب و كيفيـت مهـارتيترين ابزارهايي كه معلمان هـاي فكـري توانند در باال بردن سطح

. باشـد مـيP4Cكودكان دوره ابتدايي مورد استفاده قرار دهند، اجـراي برنامـه فلـسفه بـراي كودكـان 

مي خواندن داستان به منظور ايجاد چالش را هاي فكري، رهيافتي است كه و يادگيري عميق تواند تفكر

.در كودكان افزايش دهد

آمـوز در گـام نهـادن بـه فراسـوي اطالعـاتي كمك نمودن به دانش،P4Cهاي اساسي از هدفـ يكي

تـوان آموزان با سؤاالت فكـري خـاص، مـي از طريق درگير كردن دانش. شود است كه به آنان داده مي 

و قضاوت صحيح را در آنان تقويت نمود مهارت .هاي پردازش اطالعات، تحقيق مدلل، تفكر خالق

مي به طور ويژه، مهارت قضاوت صحيح در دانشP4Cنامهـ در بر چـرا كـه، بـه. يابـد آموزان پرورش

هايشان ملزم به ارائه داليل هاي تحقيق مرتباً براي حمايت از ايده آموزان در كميته عنوان مثال اگر دانش 

و تقويت مي .شود منطقي باشند، به تدريج توان قضاوت صحيح در آنان شكل گرفته

شـوند، در واقـع آمـوزان تقويـت مـي در دانـش،P4Cهـاي فكـري كـه در برنامـه اري از مهـارتـ بسي

مي مهارت بر ايـن اسـاس. دهند هايي هستند كه محورهاي اصلي تربيت شهروند دموكراتيك را تشكيل

هـاي تربيـت اسـت كـه منجـر بـه تربيـت تـرين روش يكـي از مناسـبP4Cشايد بتوان ادعا نمـود كـه 

و مسؤول مي شهرونداني  همبه. گردد آگاه، فكور كه در مقاله مطرح گرديـد، برنامـه چنان اين دليل كه،
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P4Cمي در درون كميته و احترام متقابل گردد، جايي هاي تحقيق اجرا كه آزادي بيان، استدالل منطقي

.دهد مباني اوليه آن را تشكيل مي

و، درباره تصوراتشان از يكديگر سؤال مـي هاي يكديگر آگاه شده ها افراد از ايده در اين كميته نماينـد

و انتخابات ترتيب، تفكراتشان غني بدين و تصميمات و ها آگاهانهآن) كه الفباي شهروندي است(تر تـر

شد اساسي .تر خواهد

آموزان مـا، كه دانش چون. باشندP4Cآلي براي اجراي برنامه توانند، محيط ايدهـ مدارس جامعه ما مي

و قـادر بـهها قانه به دنبال فرصت مشتا يي هستند كه بتوانند به طور آزادانه در آن مشاركت جدي داشـته

و  و ابراز نظر باشند، . چنين فرصتي را براي آنان به ارمغان خواهد آوردP4Cتمرين عمل فكر دادن

مه درسي مدارس سـه در برناP4Cگونه كه در اصل مقاله اشاره شد، براي اعمال برنامهـ باالخره، همان

و تاپينگ،(راه پيشنهاد شده بود  ).2004تركي

و محدوديت و مسائل و پرورش ايران رسـد هاي آن به نظـر مـي با توجه به شرايط خاص نظام آموزش

و راه سوم با مشكالت عديده  كه راه اول يعني در نظر گرفتن در حالي. اي مواجه شود كه انجام راه دوم

P4Cمي به عنوان برن تـر بـراي اجـراي برنامـه تواند انتخابي معقول امهاي مجزا از برنامه درسي مدارس،

P4Cو پرورش ايران تلقي شود گيـرد، بـراي اجـراي بر اين اساس محقـق نتيجـه مـي. در نظام آموزش

P4Cمي شايد معلمان پرورشـي كـه اكثـر آنهـا نيـز(توان پيشنهاد نمود كه اوالً معلماني در نظام فعلي،

مي هاي علوم التحصيل رشته ارغف هاي ضمن از طريق آموزش) باشند، بهترين افراد محسوب شوند تربيتي

و كارگاه . آشنا شوندP4Cهاي آموزشي با برنامه خدمت

به نام كالس تفكر) آموزان در هر مدرسه بسته به تعداد دانش(هايي گاه در مدارس كالس يا كالس آن

تـوان در برنامـه هفتگـي مـدارس در برنامه درسـي، كنـار سـاير دروس مـيو ساعتي به نام ساعت تفكر 

و در ساعت تفكـر نيـز از طريـق گنجانيد، كه در كالس تفكر، صندلي  ها به صورت حلقوي چيده شده

و بوم است، برنامه هاي داستان كه دست كتاب و انديشمندان همين مرز ميP4Cنوشته متفكران توان را

د براي دانش و به هدفآموزان . هاي اين برنامه دست يازيد وره ابتدايي اجرا نمود
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