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 بررسی برنامۀ درسی فلسفه براي کودکان در راستاي توجه به 
  ابعاد مختلف ذهنیت فلسفی

  *معصومه رمضانی

  چکیده
ر و آگـاهی اسـت   یاهاي هشـ  یکی از اهداف اساسی هر نظام آموزشی تربیت انسان

پایۀ استدالل صحیح و منطـق بنـا نهـاده، در برخـورد بـا دنیـاي       که تفکر خود را بر
اي جامع و عمیق، جوانب مختلف امور را بررسـی نمـوده    پیرامون خویش با اندیشه

عبـارتی   با مسائل زنـدگی برخوردارنـد و بـه    و از قابلیت انعطاف باالیی در مواجهه
هاي درسی، تربیـت اندیشـۀ    منظور الزم است برنامه بدین. هستندداراي ذهن فلسفی 

  آمـوزان توجـه   داده، به پرورش قدرت تفکر و استدالل دانش نظر قرار فلسفی را مد
منظـور   هـاي اخیـر بـه    هاي درسـی کـه در دهـه    در این راستا، یکی از برنامه. نمایند

ت، برنامـۀ  اسـ   گرفتـه   آمـوزان شـکل   ورزي در دانش پرورش تفکر فلسفی و فلسفه
هدف از پژوهش حاضـر بررسـی مبـانی نظـري     . استدرسی فلسفه براي کودکان 

آمـوزان   برنامۀ درسی فلسفه براي کودکان در راستاي تربیت ذهن فلسـفی در دانـش  
. ـ تحلیلـی اسـت   استفاده در این پژوهش روش توصیفی روش تحقیق مورد. است

لسفه براي کودکان، توجه درسی ف ۀنتایج پژوهش حاکی از آن است که در برنام
اما در میزان توجه این برنامه . است  اي به ابعاد مختلف ذهن فلسفی شده گسترده

اي که برخی از عناصـر   گونه شود، به می  هایی مشاهده به هریک از ابعاد، تفاوت
سنجی افکار جـدا از   بردن مسائل بدیهی، ارزش چون زیرسؤال ذهن فلسفی، هم

 تري قرار هاي درازمدت، مورد توجه بیش دادن مسائل با هدف طها و ارتبا منبع آن
  .است  گرفته

                                                                                                     

   ramezani.masume@yahoo.comپرورشآموزش و  ارشد تاریخ و فلسفۀ  کارشناس *
  21/6/1389: ، تاریخ پذیرش14/4/1389: تاریخ دریافت
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برنامۀ درسی فلسفه براي کودکان، ذهنیـت فلسـفی، جامعیـت، تعمـق،      :ها کلیدواژه
  .پذیري انعطاف

 
  مقدمه

گسترش روزافزون . هاي بشر در تمامی جوامع است ترین فعالیت تعلیم و تربیت یکی از مهم
در حـال رشـد توجـه     ۀسازي افراد براي جامع و نیاز به تربیت و آماده ساختارهاي اجتماعی

 دهی فراینـدهاي آموزشـی نمـوده    اندرکاران تعلیم و تربیت را متوجه هدایت و سازمان دست
خصـوص نقـش آدمیـان در     ها در واقع تغییر و تحوالت سریع جوامع، تعدد دیدگاهدر. است 

ح با ایـن تحـوالت مسـتلزم آمـوزش و پـرورش      برخورد صحی ةدنیاي جدید، و نیاز به نحو
صحیح و پرورش قدرت استدالل و قضاوت و توانایی مواجهه با مسـائل اسـت، تـا از ایـن     

  .طریق فرد بتواند مسیر صحیح را از ناصحیح بازشناسد
تواند راهنمـاي فـرد در    ها و خصوصیات اساسی که می در این راستا الزم است برخی ویژگی

معتقد اسـت افـراد داراي    )Philip Smith(فیلیپ اسمیت . ورد توجه قرار گیرداین مسیر باشد، م
، )comprehensiveness( جامعیت: تفکر و مشرب فلسفی داراي سه خصوصیت عمده هستند

ـپمن   ).flexibility(انعطـاف   و قابلیت )deliberation(تعمق مـدیر   ،)Matthew Lipman( متیـو لی
ـبرد فلسـفه بـراي کودکـا     مؤسسـۀ   Institute for the Advancement of Philosophy for( نپیش

Children (IAPC)(،  با درنظرگرفتن این خصایص تفکر فلسفی محورهاي اصلی برنامه درسی
 ها بنا نهاده ۀ درسی خود را برمبناي این ویژگیفلسفه براي کودکان را مشخص ساخته و برنام

سـالی بـراي آمـوزش     سـت دوران بـزرگ  وي معتقد ا). 1 :1386 اسکندري و کیانی،(است  
  ها باید در دوران کودکی آموزش داده هاي تفکر فلسفی بسیار دیر است و این مهارت مهارت

لیـپمن  . باشـد   سالی فلسفی اندیشیدن براي افراد به یک عادت تبدیل شـده  شود تا در بزرگ
نـان  توان آ کنیم میمعتقد است اگر کنجکاوي طبیعی کودکان براي دانستن را در آنان تقویت 

  ).1988 لیپمن، ←( دکرثر تبدیل ؤپذیر و م را به متفکرینی نقاد، انعطاف
  

  بیان مسئله
بنـابراین الزم اسـت   . هاي هشیار و آگاه اسـت  یکی از اهداف هر نظام آموزشی تربیت انسان

هـاي درسـی    بهتـر اسـت برنامـه   . نظر قرار گیرد هاي درسی تحقق چنین هدفی مد در برنامه
جاي انباشتن حقـایق و   آموزان تقویت نموده، به رت و توانایی استدالل و تفکر را در دانشقد
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فلسفی را در آنان مورد توجه قرار داده، بر  اند، تقویت اندیشۀ یان بیان نمودهعقایدي که پیشین
موزش و پرورش باید به پرورش واقع آدر. یابی به دانایی و آگاهی تأکید نمایند توانایی دست

آموزانی منجر شود که توانایی بازشناسی عقاید و نظرات صحیح از ناصحیح را دارند و  انشد
آمـوز   صـورت دانـش   غیـر ایـن  در . گیرند کار می در این راستا استدالل و دالیل مناسبی را به

 مبناي اتفاقـات پـیش خواهـد بـرد    عادات، رسم و رسوم و گاه بر تأثیرزندگی خود را تحت 
ها را  اندیشه ةبنابراین آموزش و پرورش باید درست اندیشیدن دربار ).13 :1387 ضرغامی،(

نگـر باشـند و در    منـد و آینـده   آموزان بیاموزد و آنان را طوري تربیت کند که هـدف  به دانش
  .تعبیر و تفسیر مسائل به قضاوت درست بپردازند

در شـجویان  هاي سـطح پـایین دان   حدود چهار دهه پیش زمانی که متیو لیپمن به مهارت
هـایی میـان مسـئوالن دانشـگاه و      اندیشـید، متوجـه شـد اعتـراض     حل آن می  دانشگاه و راه

پذیري و عدم رجـوع بـه عقـل و اسـتدالل      دانشجویان وجود دارد که حاکی از عدم انعطاف
منظـور بهبـود توانـایی     اي را بـه  بنابراین وي به این فکـر افتـاد کـه برنامـه    . توسط آنان است

هاي آغـازین   ها را از سال آموزان طراحی نماید تا آن و اندیشیدن در دانش ،اوتاستدالل، قض
آمـوزان   ها را در زندگی بـه دانـش   هاي فلسفی آشنا نموده، کاربرد آن زندگی با مفاهیم و ایده

 ۀبرنامـ ترتیـب   بـدین ). 267 :1385 مقدم و نجاریان، به نقل از صفایی) Fisher( فیشر(بیاموزد 
 ؤسسـۀ توسـط متیـو لیـپمن و همکـارانش در م     1970اي کودکان در سـال  درسی فلسفه بر

اکنون در بسیاري از کشورهاي جهان در حال  پیشبرد فلسفه براي کودکان شکل گرفت و هم
درسی خود را بـر پـرورش ذهنیـت فلسـفی بنـا نهـاده، درصـدد         ۀوي بنیاد برنام. اجراست

فیلیپ ). 1: 1386 اسکندري و کیانی،(آموزان است  پرورش ابعاد مختلف این تفکر در دانش
جـا توصـیف    نمایـد کـه در ایـن         براي ذهنیت فلسفی سه بعد را مطرح مـی ) 1382(اسمیت 

  :دشو ها ارائه می مختصري از آن
چه خاص و فوري است راهی براي ایجاد فشار بر انسان  در تمام زندگی آن: جامعیت. 1

این ویژگی درصدد اسـت تـا انسـان را طـوري     . زده است دارد و آن تقاضا براي حل شتاب
بـر  پرورش دهد که بتواند در برابر فشار آنی و موارد خـاص مقاومـت نمـوده و مسـائل را     

در این راسـتا الزم اسـت فـرد قـدرت تعمـیم خـالق را       . هاي درازمدت بنگرد هدف اساس
  .باشدمنظور باید در تفکرات عمیق نظري شکیبا  بدین. کار برد دست آورده و به به

چـه را دیگـران    فرد داراي ذهن فلسفی با مقاومت در برابر فشار امر واضـح آن : تعمق. 2
هـاي شخصـی    داري ال قرار داده، از تعصبات جاهالنـه و جانـب  ؤپندارند مورد س بدیهی می
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دنبـال   دهد و به چنین فردي نظریات و افکار اساسی را مورد مالحظه قرار می. کند دوري می
فرد داراي ذهن فلسفی با استفاده از . گیري یک موقعیت است ی در شکلکشف اصول اساس

شده کنار گذاشته و تفکراتش را بـر یـک جریـان     صورت عادت پذیرفته چه را که به تفکر آن
 .نهد بنا می )abductive -deductive(قیاسی ـ  فرضیه استنتاجی

افـراد  . نیت فلسفی اسـت اي از ذه شناختی نشانه آزادي از جمود روان: پذیري انعطاف. 3
دهنـد، زیـرا    بـروز مـی  هاي جدیـد رفتـار مناسـبی     یتعدر موق داراي ذهنیت فلسفی معموالً

چنین فردي عقایـد را فـارغ از    .دهند نظر قرار می مدت و عقاید اصولی را مدهاي دراز هدف
اوت میـان  افراد داراي ذهن فلسفی با فهم تف. دهد ها سنجیده و مورد ارزیابی قرار می منبع آن

ازسـوي  . توانند مسائل را از چند جنبه مورد توجه قرار دهنـد  متضادها و متناقضات کامل می
تـوان   ا معتقد است میدیگر چنین فردي مایل است در موقعیتی مبهم دست به اقدام زند زیر

 .طریقی حل کرد که موقعیت مذکور را هماهنگ با اهداف انسان سازد ابهام را به
ها در ارتبـاط   احثی که مطرح شد، در این قسمت به بررسی برخی پژوهشبا توجه به مب

آمـوزان   آن بر پرورش ابعاد مختلف ذهـن دانـش   تأثیردرسی فلسفه براي کودکان و  ۀبا برنام
  :شود پرداخته می

 این برنامه بـر   تأثیرمنظور بررسی  ۀ درسی فلسفه براي کودکان را بهبرنام) 1385( مرعشی
نتـایج ایـن   . سـوم راهنمـایی اجـرا نمـود     آموزان پایۀ استدالل دانشهاي  پرورش مهارت

ـ  پژوهش بیان درسـی فلسـفه بـراي     ۀگر موفقیت اجراي روش اجتماع پژوهشی در برنام
  .باشد آموزان می هاي استدالل دانش کودکان بر پرورش مهارت

  گـري   ورزي و پرسـش  داستان بـر افـزایش مهـارت فلسـفه     تأثیر«پژوهشی با عنوان
روش این پژوهش . انجام شده است) 1386( توسط اسکندري و کیانی» آموزان شدان
ورزي  داستان بر افزایش مهارت فلسفه تأثیرباشد که به بررسی  صورت آزمایشی می به

ورزي و  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهـارت فلسـفه  . پردازد آموزان می دانش
آمـاري مربـوط بـه آن     ۀبـه جامعـ   آموزان مورد مطالعه، نسبت گري در دانش پرسش

 .است  افزایش یافته
  هـاي   فلسـفه بـراي کودکـان روي مهـارت     ۀبررسی نتـایج برنامـ  «پژوهشی با عنوان

هاي فلسـفه بـراي    سکال تأثیر با هدف مطالعۀ» کرد رفتاري کودکاناستداللی و عمل
 هاي فکري و عملکرد رفتـاري کودکـان   پیشرفت و تقویت مهارت کودکان در زمینۀ

درسی فلسفه بـراي   آمده از این پژوهش، برنامۀ دست هبنابر نتایج ب. است  انجام شده
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 مـؤثر شده فکري کودکـان   بینی هاي پیش تر مهارت کودکان براي ارتقا و تقویت بیش
 ).1386نژاد،  ناجی و قاضی ←(باشد می

    ــانجانا ــه س ــري ک ــژوهش دیگ ــام داده ) Sanjana ()2005(در پ ــد انج ــت،   در هن اس
هدف از ایـن  . درسی فلسفه براي کودکان شرکت کردند ۀهفتم در برنام ۀآموزان پای شدان

هـاي اسـتدالل    درسی فلسفه براي کودکان در رشـد مهـارت   ۀبرنام تأثیرپژوهش بررسی 
فلسفه براي کودکان در  نتایج اجراي برنامۀ. باشد وزان میآم اخالقی و اجتماعی در دانش

هـاي اجتمـاعی، شـناختی، و     آمـوزان در مهـارت   تر دانشگر عملکرد به این پژوهش بیان
هایشان  کننده در این برنامه توانایی کاربرد آموخته آموزان شرکت باشد و دانش اخالقی می

 .ي فوق را در زندگی روزانه دارندها و مهارت
   پژوهش دیگري توسط چان یـوك کنـگ )Chan Yoke Keng(  و همکـارش )در ) 2007

آمـوزان   ن است که دانـش نتایج پژوهش حاکی از آ. رفته استکشور سنگاپور صورت گ
هاي مربـوط   درسی فلسفه براي کودکان عملکرد بهتري در مهارت ۀکننده در برنام شرکت

چنین توانایی بیان افکار و احترام به عقایـد   ها هم آن. به تفکر انتقادي و خالق نشان دادند
 .دیگران را نشان دادند

 مونتس و ماریا )Montes and Maria( )2001 (رش کردند کـه بـا اجـراي    در تحقیقی گزا
ابتدایی شـهر مکزیکـو و بـا اسـتفاده از      ۀمدرسدو  درسی فلسفه براي کودکان در برنامۀ

هـاي   کننـده در برنامـه در زمینـۀ مهـارت     آموزان شرکت تدالل نیوجرسی، دانشآزمون اس
آموزانی که در ایـن برنامـه    دانش کردن و تفکر انتقادي عملکرد باالتري نسبت به استدالل

 .شرکت نکرده بودند، داشتند
  هـایی کـه صـورت گرفتـه     شود و با نگاهی اجمالی به پژوهش طور که مالحظه می همان

درسی فلسفه بـراي کودکـان و ابعـاد     شی که به بررسی ارتباط بین برنامۀاست، تاکنون پژوه
 نامۀشده در ارتباط با بر هاي انجام ا بررسیاست، ام  باشد، انجام نشده  ذهنیت فلسفی پرداخته

درسی فلسفه براي کودکان، عمدتاً حاوي نتایجی است که با ابعاد مختلف ذهنیت فلسفی از 
چه ذکر شد، نوشتار حاضر با  بنابراین با توجه به آن. گیرد نظر اسمیت، در یک راستا قرار می

درسی فلسفه  ر مبانی نظري برنامۀفیلیپ اسمیت دهدف بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی از نظر 
  :اساسی زیر است سؤالگویی به  صدد پاسخدکان دربراي کو

منظور تقویت تفکـر فلسـفی در    ۀ درسی فلسفه براي کودکان که بهدر تهیه و تدوین برنام
  است؟  است، ابعاد ذهنیت فلسفی تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته  آموزان شکل گرفته دانش
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  ژوهششناسی پ روش
هـاي کیفـی قـرار     تحلیلی است و در گروه پژوهشـ  پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی

سفی از نظر فیلیپ در این پژوهش به بررسی میزان توجه به ابعاد مختلف ذهنیت فل. گیرد می
درسی فلسفه براي کودکان که توسط متیو لیـپمن طراحـی شـده، پرداختـه      اسمیت در برنامۀ

منظور توجـه بـه    درسی فلسفه براي کودکان به ۀاستا منابع مرتبط با برنامدر این ر. است  شده
  .است  ابعاد ذهنیت فلسفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

  
  درسی فلسفه براي کودکان ۀبازیابی ابعاد ذهن فلسفی در برنام

ط بـا  آمده در این نوشتار از طریق بررسی منابع مـرتب  دست طور که ذکر شد اطالعات به انهم
ا به تجزیه و تحلیل این است که در این راست  دست آمده درسی فلسفه براي کودکان به ۀبرنام

منظور بررسی توجه به ابعاد مختلف ذهنیت فلسفی از نظر فیلیـپ اسـمیت پرداختـه     منابع به
بنابراین در این نوشتار منظور از ابعاد ذهنیت فلسفی سه بعد جامعیت، تعمـق، و  . است  شده
. شـود  هاي فوق ارائه می آمده از تحلیل دست در این قسمت اطالعات به. استپذیري  افانعط

ـ  یک از ابعاد ذهنیت فلسفی و مصداقمنظور هر بدین درسـی فلسـفه بـراي     ۀهاي آن در برنام
  .گیرد رار میقکودکان مورد بررسی 

  
  جامعیت .1

یلیپ اسمیت فرد داراي ذهن فلسفی از نظر ف :اي وسیع نگریستن به موارد در ارتباط با زمینه) الف
تـر اسـتفاده    ها در شـرایط کلـی   کوشد تا موارد خاص را با امور کلی مرتبط سازد و از آن می

  ).72: 1382 اسمیت،(نماید 
آموزنـد جامعیـت را در بررسـی     آمـوزان مـی   درسی فلسفه براي کودکان دانش ۀدر برنام

در ارتباط با هم مـورد بررسـی قـرار دهنـد     مسائل درنظر گیرند و مسائل مجزا و پراکنده را 
چـه را در کـالس    گیـرد تـا آن   آموز یاد مـی  در این برنامه دانش واقعدر). 24: 1383 قائدي،(

چنین از اهداف این برنامـه بهبـود    هم. کار برد در محیط زندگی و شرایط واقعی به آموزد، می
هـاي عقالنـی انسـان از     فضـع شود تا برخـی از   باشد که در آن تالش می توانایی تعقل می

شود که فرد نتواند با دیدي کلـی بـه    نگري باعث می جزئی. برطرف گرددنگري  جمله جزئی
  .مدت مرتبط سازدها را به مسائل دراز مسائل بنگرد و آن
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فرد داراي ذهن فلسفی باید قادر باشد تا بـه   :هاي درازمدت دادن مسائل آنی به هدف ارتباط) ب
سـوي تحقـق اهـداف درازمـدت      هایی براي حرکت بـه  چون فرصت هم مسائل روزانه خود

 ).75 :1382 اسمیت،(بنگرد 
شـود تـا فـرد چگـونگی یـادگیري       درسی فلسـفه بـراي کودکـان تـالش مـی      در برنامۀ

). 101 :1386 مرعشـی، (دهـی بـه آینـده را بیـاموزد      شـکل  ةدادن خود با آینده و نحـو  تطبیق
یابـد کـه در برخـورد بـا مسـائل شـقوق مختلـف را         ا مـی آموز این توانایی ر چنین دانش هم

ها را درك کند و عواقب این ارتباطـات را مـورد توجـه قـرار      بررسی کند، ارتباطات بین آن
چه در شرایط روزمـره زنـدگی    در این راستا فرد باید بتواند تا از آن).24 :1382 قائدي،(دهد 

. داف خـود اسـتفاده نمایـد   بنـدي آینـده و تحقـق اهـ     گیـرد در جهـت صـورت    صورت می
نگري در برخورد با مسائل و اتخاذ تصمیم براي حـل   منظور الزم است از توانایی آینده بدین

  .ها برخوردار باشد آن
دانـد   چـه نمـی   آن واند استنتاجاتی دربارةت فرد داراي ذهن فلسفی می :بردن قدرت تعمیمکار به) ج

  ).75 :1382 اسمیت،(ها تمایل دارد  چنین فردي خالق است و به کشف ایده. خلق کند
یابـد کـه بـراي داوري از     درسی فلسفه براي کودکان فرد توانـایی ایـن را مـی    ۀدر برنام

 ←(دقتـی باشـد    ها باید خـالق و عـاري از بـی    این تعمیم. هاي صحیح استفاده نماید تعمیم
هـا بپردازنـد و    تعمـیم آموزند تا به خلق  آموزان در این برنامه می درواقع دانش). 1386 ناجی،

  .استنتاجات و دالیل محکم و متقن بنا نهند بر اساسها را  آن
فرد داراي ذهن فلسفی داراي تمایلی براي شـکیبایی در   :شکیبایی در تفکرات عمیق نظري) د

هـا   برابر نظریه و ساختار ذهنی تخیلی فرد دیگر اسـت و تعمـق و تفکـر در بررسـی نظریـه     
  ).78 :1382 اسمیت،(است  هاي چنین فردي حقایق از نشانه جاي انباشتن ذهن از به

درسی فلسفه براي کودکان فراگیـري تفکـر انتقـادي     ۀیکی از اهداف مورد نظر در برنام
 قائـدي، (بدین معنی که فرد باید یاد بگیرد چه زمانی و با چه روشی استدالل کنـد  . باشد می

ها را به چالش کشـانده، و   آموزند فرضیه می آموزان چنین در این برنامه دانش هم). 11 :1383
ها و عقاید دیگران غور و بررسی نمایند و به اصالح افکـار   ها را بیازمایند، در نظریه استدالل

 مقدم و نجاریان، ؛ فیشر به نقل از صفایی1386جی، نا ←(و نظرات خود و دیگران بپردازند 
آموز باید به تعریف و تفسیر دقیق  دانش درسی فلسفه براي کودکان ۀواقع در برنامدر) 1385
هاي خویش و سایر افراد بپردازد و در عقاید خود و دیگران بررسـی و تعمـق نمایـد و     گفته

  .ها را با استدالل تحلیل نماید آن
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  تعمق .2
فرد داراي ذهن فلسفی بـا مقاومـت در    :شود چه مسلم یا بدیهی تلقی می بردن آن سؤالزیر) الف

بـر شـانس    دهند زیر سؤال برده، قرار نمی سؤالچه را دیگران مورد  ر واضح آنبرابر فشار ام
هـاي شخصـی و    داري هاي تعصب جاهالنه، جانب محدودیت خود براي حرکت به ماوراي

  ).80 :1382 اسمیت،(افزاید  تصورات قالبی می
درسـی فلسـفه بـراي کودکـان را مهـارت       ها در برنامـۀ  یکی از مهارت) 1386( مرعشی

یعنـی در  . نمایـد  شود بیان مـی  چه خوانده و شنیده می ارزش آن ةیابی و قضاوت دربار زشار
هـا و   یابی خوانده یابند که به ارزش آموزان توانایی این را می فلسفه براي کودکان دانش ۀبرنام

ن آموزا با توجه به اهداف این برنامه دانش. قرار دهند سؤالها را مورد  ها بپردازند و آن شنیده
اي خـاص   دلیـل بـر عقیـده    کردن را بیاموزند، و یاد بگیرند بـی  پرسیدن و استدالل سؤالباید 

  .پافشاري ننمایند و تعصب را کنار بگذارند
آموزان توانایی بازشناسی عقایـد صـحیح از    فلسفه براي کودکان دانش ۀچنین در برنام هم

 ضـرغامی، (گیرنـد   کار مـی  سبی را بهیابند و در این راستا استدالل و دالیل منا ناصحیح را می
آموزان را طوري تربیت نمایـد کـه    بنابراین فلسفه براي کودکان قصد دارد دانش). 13 :1387

هـا را مـورد    شـود، بیندیشـند و آن   مسائل و موضوعاتی که بدیهی انگاشـته مـی   ةخود دربار
  .بررسی و تعمق قرار دهند

افـراد داراي ذهـن    :هاي بنیـادي در موقعیـت خـاص    ها و فرض سؤالکشف و تدوین نظریات ) ب
اي وسـیع مـورد    شکار نظریات و افکـار را در دامنـه  توانند با رهایی از جبر امور آ فلسفی می

  ).81 :1382 اسمیت،(مالحظه قرار دهند 
ها  فرض ماندنی و پیشیاد شدن از باورهاي بهیک شرط اساسی براي فعالیت فلسفی، رها

ها را از راه تالش و فعالیت  به درك و فهم چیزهایی تمایل دارد که آنچنین انسان  هم. است
هایی کـه   در این راستا یکی از مهارت). 102 :1383 قائدي،(خودش کسب و تحصیل نماید 

هـاي   آموزان بتوانند در موقعیت فلسفه براي کودکان مورد توجه قرار داده این است که دانش
اتی را مطـرح نماینـد و بـا اسـتفاده از اسـتدالل، بـه       هاي اساسی بپرسند، فرضی خاص سؤال

ها باید قادر باشند بـه خلـق و کشـف     چنین آن هم. تجزیه و تحلیل افکار و نظریات بپردازند
). 1386 مرعشـی، ؛ 1382 قائـدي،  ←( هـا و نظریـات جدیـد مبـادرت نماینـد      مفاهیم، ایده

یابنـد کـه    ان این توانـایی را مـی  درسی فلسفه براي کودک در برنامۀآموزان  ترتیب دانش بدین
  .قرار داده و نظریات جدیدي خلق نمایند سؤالافکار و نظرات را مورد 
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فـرد داراي ذهـن فلسـفی توانـایی ایـن را دارد کـه        :حساس به معانی تلویحی و ربـط امـور  ) ج
اي کـه   افسـانه . بـدیهی منطقـی را از هـم فـرو پاشـد      ت اساسی مطرح نماید تا افسانۀسؤاال

هاي ضـمنی   چنین فردي در حدس صحیح داللت. ستا  پذیرش نتایج بسیاري شدهموجب 
و پنهانی چاالك است و شوق بسیاري براي کشف اصول اساسی مربوط بـه یـک موقعیـت    

  ).86 :1382 اسمیت،(دارد 
یـابی   آموزان اهمیـت دسـت   شود تا دانش درسی فلسفه براي کودکان تالش می در برنامۀ

منظـور بایـد حساسـیت و جامعیـت در آنـان       بدین. القی را دریابندهاي صحیح اخ به داوري
هـا در   کننـد و بـه آزمـودن آن    هـا را کشـف مـی    آموزان ایده ها دانش در داستان. پرورش یابد

ر تـوان گفـت کـه د    ترتیب مـی  بدین). 37 :1383 قائدي،(پردازند  زندگی و مسائل واقعی می
بت به معانی نهفتـه در موضـوعات تحریـک    آموزان نس فلسفه براي کودکان حساسیت دانش

  .گیرد قرار می سؤالها مورد  شود و اصول اساسی مرتبط با ایده می
آموزان بـا اسـتفاده از مـواد درسـی مفـاهیم جدیـد را خلـق نمـوده،          در این برنامه دانش

هـا   چنـین آن  هـم  ).Bleazby, 2007(دهنـد   شدن را گسترش می هاي تفکر و اجتماعی مهارت
فیشـر  (دهنـد   قرار سؤالاندیشی را کنار نهاده و مسائل بدیهی منطقی را مورد  ند جزمآموز می

  ).274 :1385 مقدم و نجاریان، به نقل از صفایی
 ةقیاسـی تـا بـر یـک جریـان سـاد      ــ   اسـتنتاجی  کـردن انتظـارات بـر یـک جریـان فرضـیۀ       مبتنی) د

صـورت جریـان    کـه بـه   چـه را  فرد داراي ذهـن فلسـفی بـا اسـتفاده از تفکـر آن      :استقرایی
وي . ریـزد  است، کنـار گـذارده یـا بـه هـم مـی        شدن معمولی یا طبیعی پذیرفته شده شرطی

هایش را برمبناي نظریات محکم و قطعی بنا نهـاده از پیـروي    توانایی این را دارد که استدالل
  ).89 :1382 اسمیت،(از ادعاهاي فاقد مبناي اساسی بپرهیزد 

کید بسیار قرار ألسفه براي کودکان پرورش استدالل مورد تدرسی ف ۀدر اهداف برنام
اي، از قدرت تفکر  ا عقیدهمعنی که فرد بتواند براي پذیرش یا رد نظر ی بدین. است  گرفته

لی کـه طبیعـی انگاشـته    چون و چراي مسـائ  ید و از پذیرش بیدلیل استفاده نما و ارائۀ
ی چـون اسـتدالل قیاسـی و منطقـی،     های چنین پرورش مهارت هم. شود، پرهیز نماید می

 ←(استفاده از معیار و قضاوت صحیح در این برنامه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      
حاکی از آن است ) 1386(در همین راستا پژوهش ناجی ). 1386 ناجی،؛ 1386 مرعشی،

آمـوزان نظیـر    هاي فکري دانـش  فلسفه براي کودکان مهارت برنامۀکه در جریان اجراي 
  .است  بهبود یافته...  گري و ، ساختن استنتاج، پرسشاستدالل
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یابنـد   درسی فلسفه براي کودکان این توانایی را می ۀآموزان در جریان برنام واقع دانشدر
ها و مبانی نظري  عمیق زیرساخت را کنار گذاشته، با تفکر و اندیشۀهاي سطحی  که استدالل

  .کار گیرند شود به جه میچه با آن موا صحیح را براي بررسی و تحلیل آن
  
  پذیري انعطاف .3

هاي تازه و ندیده  افراد داراي ذهن فلسفی در موقعیت :شناختی شدن از جمود روانرها) الف
هـاي درازمـدت توجـه دارنـد      دهند زیرا به هـدف  تر رفتار نامناسب از خود بروز می کم

  ).91 :1382 اسمیت،(
آموزان  هاي فکري دانش افزایش مهارتدرسی فلسفه براي کودکان  ۀاز اهداف برنام

داشته باشند و بتوانند از  اي است که آمادگی برخورد معقول با مشکالت زندگی را گونه هب
ها باید یاد بگیرند  آن). 100 :1386 مرعشی،(نمایند   هاي سطح باالي فکري استفاده مهارت

باشـند و بـا کنتـرل      هاي مناسبی با آن مرحلـه داشـته   که در هر مرحله از زندگی چالش
حـل صـحیح و عاقالنـه     هـاي خـاص و تـالش بـراي انتخـاب راه      خویش در موقعیت

زندگی و در جهت تحقـق   ي ترتیب دهند که متناسب با برنامۀهاي خود را طور واکنش
درسی فلسفه براي کودکان  ۀترتیب در برنام بدین). 22 :1383 قائدي،(اهداف آنان باشد 

داده، رفتارهاي   هاي جدید واکنش مناسبی نشان وند که در موقعیتش آموزان قادر می دانش
  .اهداف آینده شکل دهند بر اساسخود را 

عقایـد و افکـار را    فرد داراي ذهن فلسـفی  :ها سنجی افکار و نظریات جدا از منبع آن ارزش) ب
یک نظـر   اگرچه توجه به منبع. دهد یابی قرار می ها مورد قضاوت و ارزش آن فارغ از گویندة

پـردازد،   اي مـی  یابی از عقیده باشد، اما فردي که به ارزش مؤثرتواند در کمک به فهم معنا  می
گـذارد   مـی  تـأثیر نظـر   منبع که بر قضـاوت دربـارة   هاي هیجانی دربارة تواند از واکنشباید ب

  ).95 :1382 اسمیت،(دوري کند 
طـور   اما همان. شوند می ها و عقاید افراد مهم طور طبیعی مجذوب نگرش کودکان به

بنـدي بـه عقایـد     کید بر اندیشیدن و عـدم پـاي  أکند، با ت اشاره می) 1377(زاده  که نقیب
درواقع یـک شـرط   . یابد دیگران فلسفه در مسیر حقیقی خود قرار گرفته و آن را باز می

هایی اسـت   فرض یادماندنی و پیش شدن از باورهاي بهضروري براي فعالیت فلسفی رها
در ). 101 :1382 قائدي،(اند  هاي فکري انسان ریشه دوانده طور محکمی در عادت بهکه 

درسی فلسـفه بـراي کودکـان مـورد توجـه       ۀهایی که در برنام این راستا یکی از مهارت
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معتقـد اسـت   ) 1988( لیپمن. بندي بدون دلیل به عقاید دیگران است باشد، عدم پاي می
درسی  نیز که اصول برنامۀ )Socrat(سقراط . کندفیلسوف کسی است که فلسفی اندیشه 

اسـت، در پـی سـنجش      هـاي وي بنـا نهـاده شـده     فلسفه براي کودکان بر بنیاد اندیشـه 
  .آرا و عقاید بود خردمندانۀ

درسی فلسفه براي کودکان اعتبار و درستی تفکر در گرو  نظران برنامۀ از نظر صاحب
لکـه وابسـته بـه آن اسـت کـه تفکـر چـه        کنـد، ب  آن نیست که چه کسی آن را بیان مـی 

بنـابراین یکـی از   ). 1379به نقـل از بـاقري،    )Philip Cam( فیلیپ کم(خصایصی دارد 
. اندیشی است باشد، پرهیز از جزم مورد توجه میهایی که در فلسفه براي کودکان  مهارت

. مایـد سـخن تحلیـل ن   ةآموز بایـد بتوانـد عقایـد را فـارغ از گوینـد      در این راستا دانش
درسی فلسفه براي کودکـان عقایـد و    هاي مورد استفاده در برنامۀ استانمنظور در د بدین

شود و اعتقاد بر  آموزان ارائه می ها براي دانش آن هاي فلسفی بدون توجه به گویندة هاید
دار باشـد و وي بتوانـد    آموزان معنـی  که این مفاهیم براي دانش  این است که درصورتی

  .شناسد ها را می آن ةاستدالل درك نماید، در زمان مناسب گویند ها را با آن
هـا، توضـیحات و    هـایی بـراي فرضـیه    دیدن مسائل با جهات متعدد تا دو جهت، و ایجاد جانشـین ) ج

فرد داراي ذهن فلسفی توانایی این را دارد که مسائل را از جهات متعـدد   :نظـر  هاي مورد جنبه
هاست و  چنین فردي مراقب تفاوت میان متضادها و متناقض چنین هم. مورد توجه قرار دهد

را تنظـیم و مـورد   ...  نظـر و  هـاي مـورد   ها، جنبـه  براي این منظور تعداد نسبتاً زیادي فرضیه
  ).97 :1382 اسمیت،(دهد  مالحظه قرار می

درسی فلسفه براي کودکان در هدف بهبود توانـایی   ۀهاي عقالنی که برنام یکی از ضعف
در ایـن  . نگـري اسـت   باشد، عدم بررسی شقوق مختلف و جزئـی  رصدد رفع آن میتعقل د

هـا   یابد که شقوق مختلف را بررسی کند، ارتباط بـین آن  آموز توانایی این را می برنامه، دانش
را درك کند، عواقب این ارتباطات را مورد بررسی قرار دهد، و مسائل مجزا و پراکنده را در 

  .)Limpan et al., 1980(ید ارتباط با هم درك نما
درك کـل   فلسفه براي کودکان، توانایی هاي مورد توجه در برنامۀ از مهارتدر این راستا 

چنـین در ایـن برنامـه     هـم  ).Limpan, 2003(باشد  هاي مختلف می و توجه به مسائل از جنبه
رعایت نموده،  فرضیات هماهنگی و انسجام را ۀآموزان بتوانند در ارائ شود تا دانش تالش می

  ).46 :1386 جهانی،(تضادها و تناقضات را مورد توجه قرار دهند 
فـرد داراي   :هاي موقتی و مشروط و عالقه به اقدام در موقعیتی مـبهم  شکیبایی در قضاوت) د
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کوشـد تـا بـا کنجکـاوي عقالنـی       ذهن فلسفی از اضطراب هیجانی پرهیز نموده و مـی 
دي توانایی این را دارد که در شرایط مبهم دست بـه  چنین فر. ابهامات را برطرف نماید

عمل بزند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی نموده، با آزادي عمل ابهام را حـل نمایـد   
  ).98 :1382 اسمیت،(

آموزان براي فراتر از اطالعات  اي است براي کمک به دانش فلسفه براي کودکان برنامه
این برنامه در تالش اسـت تـا   . ها برخوردکردن موجود رفتن و با کنجکاوي، با نادانسته

آمـوزان تقویـت    هاي ناشناخته را در دانش جوگري و کاوش در موقعیتو مهارت جست
نظـر   هایی که در فلسـفه بـراي کودکـان مـد     یکی از مهارت). 11: 1383 قائدي،(نماید 

ان با مفاهیم آموز در این برنامه دانش. سازي مفاهیم مبهم است باشد، تالش براي روشن می
مفـاهیم  . شـوند  شدن و تجزیه و تحلیل هستند، آشنا می مبهم و پیچیده که نیازمند روشن

آموزان هستند  مورد استفاده در فلسفه براي کودکان مفاهیم موجود در زندگی واقعی دانش
ها در شرایط طبیعی و زندگی روزمـره بـا آن مواجـه     هایی است که آن و شامل موقعیت

آمـوزان   درسی فلسفه براي کودکـان دانـش   ۀبنابراین در برنام. )Limpan, 2003( شوند می
جوگري و کاوش در موقعیت مبهم، وارد عمل شده و بـا آزادي  و آموزند تا با جست می

گونه که فرد داراي ذهن  همان. ها را روشن و واضح سازند مفاهیم را بررسی نموده، و آن
  .ستها ها و حل آن صدد رفع ابهامفلسفی در

  
  گیري نتیجه
طور که ذکر شد فیلیپ اسمیت معتقد است افراد داراي تفکر و مشـرب فلسـفی داراي    همان

نظرگـرفتن ایـن   لیـپمن بـا در  . پـذیري  و انعطـاف  ،جامعیـت، تعمـق  : سه خصوصیت هستند
ا بـراي خـود   درسی فلسفه بـراي کودکـان ر   تفکر فلسفی، محورهاي اصلی برنامۀ خصایص

هـایی   منظور وي اهدافی را براي این برنامه بیان نموده، و مهارت نبدی. مشخص ساخته است
  .ها دست یابند آموزان باید به آن است که دانش  نظر قرار داده را مد

هاي موجود در جامعه، تضـاد عقایـد،    کردن افراد از مسئله هدف تعلیم و تربیت آگاه
 ر در برنامـۀ نظ ف موردهد. هاي مناسب براي مواجهه با این مسائل است و ایجاد روش

هـایی متفکـر،    زان بـه انسـان  آمـو  درسی فلسـفه بـراي کودکـان ایـن اسـت کـه دانـش       
مقـدم و   فیشـر بـه نقـل از صـفایی    ( و فیلسوف تبدیل شـوند  مؤثرپذیر، منطقی،  انعطاف

گـو  و فلسفه براي کودکان ایـن کـار را از طریـق بحـث و گفـت     ). 268: 1385 نجاریان،
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کند تا افکار خـویش را اصـالح کننـد، بـراي      به افراد کمک میگو و گفت. دهد انجام می
طور صریح بیان کنند، عقاید دیگـران را   هاي مبهم را به عقاید خود دلیل بیاورند، اندیشه

درك کنند، به کشف و ابداع عقایـد جدیـد بپردازنـد و از ایـن طریـق درك و توانـایی       
مقـدم و   ز صـفایی فیشر به نقـل ا (خود را براي حل مسائل موجود در زندگی باال ببرند 

  .)1386 مرعشی، ؛1385 نجاریان،
آموزان  دالل در دانشکید فراوانی بر پرورش استبرنامۀ درسی فلسفه براي کودکان تأ

دلیل در بیان عقاید و نظرات شخصـی داللـت دارد و    این تأکید ازیک سو بر ارائۀ. دارد
بـارة عقایـد و   دن دیگـران در قـراردا  سـؤال ازسوي دیگـر بـر دلیـل خواسـتن و مـورد      

  .کید داردهایشان تأ ایده
آموزان مسائل را با دیدي  شود تا دانش کید میدر برنامۀ درسی فلسفه براي کودکان تأ

وسیع و کلی بنگرند و در بررسی امور جوانب مختلف موضوع را مـورد بررسـی قـرار    
سـائلی را کـه در کـالس    شوند تـا م  آموزان قادر می چنین در این برنامه، دانش هم. دهند

شوند، با مسائل واقعی زندگی خویش ارتبـاط داده و از   درس و مدرسه با آن مواجه می
هـاي   گیرند کـه سـؤال   ها یاد می آن. ها براي حل مشکالت آتی زندگی استفاده نمایند آن

و آموزند تا به خلق مفاهیم  ها می آن. کنند سؤالدانند  چه نمی آن ةاساسی بپرسند و دربار
توانـایی  . قـرار دهنـد   سؤالشوند مورد  ها بپردازند و عقایدي را که مسلم فرض می ایده

درسی فلسـفه   از دیگر مواردي است که در برنامۀ کنترل خویشتن و انتخاب صحیح نیز
  .باشد براي کودکان مورد توجه می

ی و درسی فلسفه براي کودکـان، ابعـاد اساسـ    ۀتوان دریافت که در برنام بنابراین می
اگرچه در میزان توجه به . است  هاي مختلف ذهنیت فلسفی مورد توجه قرار گرفته جنبه

اي که به برخی از عناصر چهارگانه هریک  گونه هایی وجود دارد به هریک از ابعاد تفاوت
درسی فلسفه بـراي کودکـان    عنوان مثال در برنامۀ به. است  تري شده از ابعاد توجه بیش

هـا در   ل زندگی واقعی و نگریستن بـه آن ئها با مسا دادن آموخته ارتباط أکید فراوانی برت
چـه بـدیهی    بـردن آن  سـؤال چنین زیر هم. است  مدت صورت گرفتهراستاي اهداف دراز

هـاي   ظـرات و اسـتدالل  اسـتفاده از ن . باشـد  شود، در این برنامه مورد توجه می تلقی می
تقادي به افکار و نظریـات افـراد دیگـر و    ها، و نگرش ان عقاید و دیدگاه صحیح در ارائۀ

کید بسـیاري  ري از تعصب جاهالنه نیز در برنامۀ درسی فلسفه براي کودکان مورد تأدو
  .است  قرار گرفته
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