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این مراکز حتـی برخـی از   . اجرا دارند ایی در دسته و در این مورد برنامه اند خود قرار داده
که اند  دهآموزش صلح کر را تشویق به ،همچون آموزش و پرورش ،نهادهاي اصلی آموزشی

  .شود میطور صریح یا ضمنی، مالحظه  به ،کشورهابسیاري در 
 وجـود دارد کـه   کافیتواند مؤثر باشد؟ دالیل    و می است ها مؤثر بوده اما آیا این آموزش

کـه   و تـا زمـانی   آمد اسـت عقیم و ناکار ،، در این نهادهاي سنتیصلح  دهد آموزش   نشان می
  .خواهد ماندباقی  مدآطور ناکار هاي جدید جایگزین نشوند همان روش

 بـا طرحـی نـو وضـعیت     تـا سـت  ا  بـرآن ) فبک( فلسفه براي کودکان و نوجوانان ۀبرنام
 بسیاري در مـورد  دستاوردهاي تازةو در این میان  کند دگرگون کلی بهآموزش و پرورش را 

از ایـن  برخـی  کـه   ،آموزش اخالق و مسـائل اجتمـاعیِ مـورد نیـاز بـراي شـهروندي دارد      
  .با مبحث صلح و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد دستاوردها
، کـه شـهروندان جوامـع    ردن کودکـان کـ  با هدف آمـاده  ،که خواهیم دید این برنامه چنان

 بسـیاري بـر  تأکیـد   ،سرشـار از معنـا  ی و تجارب شخصی و اجتماعی دگبراي زن اند، کنونی
چنان متحول سـازد کـه   را است نظام آموزش و پرورش  و در صدد ،ها دارد ارتباطات انسان

  .ها در جوامع باشد آرامش درونی براي افراد و کاهش مشکالت و تنش آن ۀنتیج
آمـوزش  «عنـوان  بـا   اي در مقالـه  ،فبک ۀگذار برنام بنیان ،)Matthew Lipman( متیو لیپمن

ه ئلبـه ایـن مسـ   » کنـدوکاو فلسـفی   ۀرویکـرد حلقـ  ، صلح گسترشخشونت و  کاهش براي
یـادآوري  فقـط   ،گسترش صـلح و کـاهش خشـونت    يدر آموزش برا به نظر او، .پردازد   می

اسـت   ین دامیا. اي ندارد تکرار آن هم فایده ،ستین یخشونت کاف يها يصلح و بد مزایاي
ـ  د به دانشیما با .شوند یها در آن گرفتار م گونه آموزش نیاز ا ياریسکه ب م یآموزان کمک کن

ـ  يتا آنچه را در گسترش صلح و کاهش خشـونت رو  درك کننـد و در آن   دهـد کـامالً   یم
م ییگو یکه از آنچه ما م نیبه برداشت و درك خودشان برسند، نه اآن  ر شوند و درموردیدرگ

  ).Lipman, 1992: 121( د کنندیکورکورانه تقل
لیـپمن در ایـن زمینـه    . اند گرفتار این مشکل ،همانند سایر نهادهاي آموزشی نیز،ها  رسانه

ش صـلح و نکـوهش   یکـه در سـتا   ياریبسـ  يهـا  ها و موعظه یرغم سخنران یعل: سدینو   می
بخـش   کـه  شـده  برخـوردار   یتیجـذاب چنان  شود، خشونت در سطح جامعه از یخشونت م

ـ ا. افته استیدادن ابعاد مختلف خشونت اختصاص   نشانها به  دات رسانهیاز تول يا عمده ن ی
ـ  یمردم اسـت کـه سـع    یگانگیخودب ، و ازییمعنا ی، بیدهندة سردرگم مسئله نشان کننـد   یم

  ).ibid: 123-124( ندیایز بیآم ر خشونتیشان را در تصاو یزندگ يمعنا
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که در این  ،)community of inquiry( یفکندوکاو فلس ۀحلق ۀواسط هب ،فبک ۀاما برنام
ها و  ین سردرگمیاز چن ،ها طراحی شده است ابزاري براي پیشبرد کالس ا کارکردبرنامه ب
معلم و شاگرد در پیشبرد پژوهش و  ی،کندوکاو فلسف ۀدر حلق. کند یم يریجلوگ یاشتباهات

معلم به که  نه این ،پردازند یو استدالل م یکدیگر گو باو گفت و بهکنند  یم يکندوکاو همکار
ش یخو یارچوب استداللها بخواهد با چیخود بسنده کند و  يها افتهیات و یان تجربیب

 يج کاربردینتا ۀ کندکاو فلسفیگو در حلقو گفت. دوگو کن کودکان را وارد بحث و گفت
و قضاوت  هرکدام شکلی از، که يریگ جهیم، نتین، تصمییدارد، مانند توافق، تع یمتنوع
  .)ibid, 126(هستند  يداور

صلح یا بدي خشونت کاري از پیش نخواهد  مزایاي ةاي دربار کلیشه و یادگیري سطحی
روش سقراطی یـا  به  منظور، این  به  .یا از درون برخیزند و درونی شوند باید یااین امور . برد

کـه   ،معرفـت این است که به طالـب   روش سقراطی یا مامایی هدف .دمامایی نیاز خواهد بو
، اما گویا ایـن نـوع   )50: 1387ناجی، (بزاید خود را  کمک کند تا اندیشۀ ،هاست آبستن ایده

  .جهان نادرند سراسرها در  آموزش
در تمام ها  ملت همۀسندگان یجالب توجه است که نو: نویسد   لیپمن در این باب می

پردازند و  یم یکین ، وتیهمچون عدل، انسان ید صفاتأییش و تین همواره به ستایسن
تا حد  یدست کیو  ین هماهنگیرسد ا ینظر م به. کنند یها را نکوهش م ن صفات متضاد آ

 ،مۀ هر صفت است ویضم يو بد یخوب. باشدخاص زبان  يها یژگیاز و یناش يادیز
 يمعما یاخالق يها آموزش ،نیبنابرا. کند یا نکوهش را القا میش یستا ،همراه با خود

 یط ،طور خودکار آموزان به که دانش چرا ،ندک حل نمی يو بد یرد خوبرا درمو یخاص
 ,Lipman( برند پی می یش دومیو ستا ی،نکوهش اول ی،و خوب يبه تفاوت بد ی،ند زبانیفرا

ها  بچه. تر است دهیچیپ يدهد قدر یرخ م یاما آنچه در حلقۀ کندوکاو فلسف .)127-128 :1992
 یو خوب يتر بد یتر و واقع ابعاد پیچیدهة دهند وند که نشانش یمواجه م یاالتؤدر حلقه با س

ک و بد فراتر ین يبعد و تک ،آل دهی، ايا شهیف کلیر پا را از تعاریها ناگز بچه ،نیبنابرا. است
ا انسان یآ :مانند یاالتؤسو به پاسخگویی  شوند یوادار م يشتریگذارند و به کندوکاو ب یم
اوقات  یگاه ییممکن است راستگوآیا که  نیا ای ؟ن باشدرحم و هم مهربایتواند هم ب یم

  .)ibid: 128 - 129( ؟باشد کار نامناسبی
 یاي براي شروع بحث و نقطه شود میبه فال نیک گرفته  روي دهدهر اتفاقی که در حلقه 

ت یاش شکا یاز اذیت یا خشونت همکالس يآموز دانش یکه در کالس یهنگام. واقعی است
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 يا نهیعمل خشن، زم ةاست دربار یاستدالل يگوو گفت شروع يفرصت برا نیبهتر ،کند یم
آموزش  ،درواقع. کنند یا رد مید أییکه آن را ت یلیو دال ،در آن رخ داده خشن که عمل

این  ).ibid: 130( شود یسر نمیها م کردن با آن یها و زندگ ن و تجسم آنیها جز با تمر ارزش
  .تواند به فرایند درك و فهم امور عمق ببخشد   ه میکار تمرینی عملی و واقعی است ک

 ،، خشونتيشداوریجه کاهش پیو درنت یت قضاوت اخالقیکندوکاو تقو ۀحلق ،رو ازاین
 ی،ت قضاوت اخالقیتقو يبرا. ناپسند را به دنبال خواهد داشت يها ر اعمال و نگرشیو سا

ف کار در یهمانند تعر ،ن کاریا. میکن یهاي شناخت تیر کار و فعالید کودکان را درگیبا
 يبه جا ،جا نین تفاوت که مقاومت در ایبا ا ست،ها غلبه بر مقاومت يبه معنا ،کیزیف

توجه و  نداشتنو  ،، احساساتیمنطق ی، بیبی، خودفريداور شیشامل پ ،ا اصطکاكیجاذبه 
  .)ibid: 131-132(است گران ید آراءد و یاحترام به عقا
گیرند حاصل کندوکاو و    آموزان یاد می ایی ندارد و آنچه دانشتلقین ج ،فبک ۀدر برنام

اصلی کودکان براي پیشبرد تحقیق از نیروي درونی  ةهمچنین انگیز. هاست جمعی آن ۀمباحث
آموزان  دانش ،کندوکاو ۀدر حلق .گیرد   سرچشمه می ،شان هیعنی از کنجکاوي و عالق ،ها آن
ن است که در یآن ا اشتیاق ن علتیتر مهم. دارند افتن پاسخ سؤاالتی هب ياریاق بسیاشت

 ،ش مشخص استیاز پ یپاسخ سؤال یوقت. ستیش مشخص نیحلقه پاسخ سؤاالت از پ
 يجوو که جست نیا يجا  به ،داند برسد یکننده م آنچه سؤالبه کند تا  یکودك تالش م

م که یدان یش میب کم و ،قبل از کندوکاو یحت ،ما ۀهم. مسئله انجام دهد يمستقل خود را رو
ها،  آموزش ارزش يبرا. م که کودکان خودشان به آن برسندیخواه یاما م ،صلح خوب است

ل و یآموزان با دال د دانشیبا. ندارد يا دهیشده فا نییتع  شیهاي ازپ دستورالعمل يتلقین و القا
  .)ibid: 131( م برسندیا دهیرس چه ما قبالًنخودشان به آ يها استدالل

 
  ري بر برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانانمرو. 2

 ۀ فلسفه براي کودکان و نوجواناناهداف برنام 1.2
اندیشـه بـه نظـام     کردن عنصـر  اصالح وضع تفکر در مدارس و وارد این برنامهاولین هدف 

در برابـر    و حسـاس  ،منتقـد ـ  شهروندانی معقول، خود تربیتبعد  ۀدر مرحل .آموزشی است
و تمییـز را از دوران   ،کنـد کـه اسـتدالل، داوري      این برنامـه سـعی مـی    .استمحیط مد نظر 

تا حد امکان، خودشان  ،طوري که کودکان از همان ابتدا قادر باشند ،کودکی به افراد یاد دهد
 .براي خودشان فکر کنند و براي خودشان تصمیم بگیرند
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از ابتـداي دوران   )caring( نهالئومسیا و تفکر مراقبتی  ،تقویت تفکر انتقادي، تفکر خالق
و  ،تخالقیـ داوري خـوب،   ترتیـب   همین به .کودکی یکی از اهداف اصلی این برنامه است

ها در  پی تقویت آن که این برنامه در استهایی  والنه به محیط و اطرافیان، از ویژگیئتوجه مس
ی و اخالقلحاظ  به پذیر یتولئخردمند، خودآگاه، دقیق، مس ینهایتاً، تربیت شهروندان. افراد است

  ).30 -  44: 1387، ناجی( شود   در این برنامه پیگیري می منتقدـ  خود منتقد واجتماعی، محقق، 
ـ  یاین برنامه در نظر دارد فرصت ،طور کلی به  تـا  دکنـ نوجوانـان فـراهم    کودکـان و  رايب

تفکـر  شـیوة  ، )مربوط به زندگی( پی دانستن مفاهیم مهم ، درمطرح کنند هاي خود را پرسش
ه بتا  هاي فلسفی عبرت بگیرند و از سنتنند، دیگران استفاده ک آراءخود را بهبود بخشند، از 

کنند، خودشان و نیـز دیگـران    درك بیشتر و بهتري از جهان اطرافشان پیدا  وسیله معنا واین 
جـه و قابـل   نهادن مو ارزشکردن و  باورچه چیزهایی براي که  درمورد اینرا بهتر درك کنند، 

ها و  ن، آگهیوساال سن ند قضاوت و داوري کنند و نهایتاً در برابر فشار و جوسازي هما قبول
  .)Gregory, 2008: 8(د کنن مقاومتات تبلیغ

. ها در این برنامه اهمیت بسیار زیادي دارد قضاوت اخالقی و بازآفرینی آن تتقویت قدر
) اعم از مدهاي فکري و غیرفکري( مدها ونافزبا توجه به وضعیت جامعۀ معاصر و رشد روز

بر افکار عمومی، این ) غیرهشامل ماهواره، اینترنت و ( هاي جمعی بیش از حد رسانه ۀو سلط
نوجوانان   و  و استدالل درکودکان تتقویت قدرت قضاو بربرنامه تأکید اصلی خود را 

ها، تصاویر، و  در معرض برنامهامروزه  نیزچون متأسفانه کودکان و نوجوانان . کند   معطوف می
اغلب دنیا را تلنباري از امور  همانند آنانترها تهیه شده است و  هایی هستند که براي بزرگ ایده

هاي گذشتگان  رفع این مشکالت آموزش ارزشبراي . )ibid( کنند  بدیل تصور می و ممکن
هاي  که قضاوت یاد دادنوجوانان  بلکه باید به کودکان و ،شود نمی محسوب راه حل مناسبی
مشغول فرایند تا کند    را ترغیب می اناین برنامه آن. خودشان داشته باشندبراي اخالقی درستی 

هاي اخالقی تجارب خود  را در شناسایی جنبه شان تواناییو  کاو اخالقی شوندوکند ۀوقف یب
 تصحیح خودبتوانند با  ،پرورش نیروي تفکر و احساس توأم با دقتبا د و نتقویت کن

  .)ibid( پیدا کنند ها و رفتارهاي خود هاي مناسبی براي عادات ارزش بدیل
  
  برنامه یناجراي ا ةنحو 2.2
ـ ، تفـاوت هاي سطوح م گونه است که شاگردان کالس بدیناجراي این برنامه  ةنحو همـراه    هب
ـ  شان حلقه معلم ط توسـ  داسـتان یـک  بـا قرائـت بخشـی از      کـالس . نشـینند  یوار دور هم م
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: پرسـد، ماننـد   آمـوزان مـی   در ادامه معلم یک سؤال کلی از دانش. شود   آغاز می آموزان دانش
سپس کودکان نکات مورد عالقـۀ  » برانگیز یا مبهم بود؟ چه چیزي در این متن جالب، سؤال«

همراه نام کودك روي تخته یـا برگـۀ    بهکنند و معلم این نکات را  ترتیب مطرح می خود را به
سپس، از میـان پیشـنهادهاي کودکـان موضـوعی انتخـاب، و بحـث و       . کند ست میکاغذ لی

طرفی  رود که ضمن حفظ بی از معلم انتظار می. شود وگوي فلسفی پیرامون آن آغاز می گفت
ایـن روشِ اجـراي   . خود در ادارة جلسه، مقتدرانه عنصر عقالنیت را وارد جریان بحث کند

  .شود نامیده می» کندوکاو ۀحلق«برنامه 
  
 کندوکاو ۀحلق 3.2

  صـورت   ایـن حلقـه  در   کـه   فعـالیتی اساس تعریفی که از حلقۀ کندوکاو ارائه شده است،  بر
خـود    ویـژة  ساختار  معنا که  این  به  ؛است  نیست، بلکه دیالوگ  یا مباحثه  مکالمه  گیرد فقط می
خاصـی اسـت،    قواعدداراي   ی که در این حلقه وجود داردکندوکاو یا تحقیق  که چرا. داردرا 

برد کـه همـان پاسـخ بـه پرسـش        سوي نتیجۀ تحقیق پیش می به، و ما را است  منطقی  ماهیتاً
  .شده است مطرح

سـازد، پیشـنهاد     و پـرورش   محور آمـوزش  را و کندوکاو  تحقیق  که این  براياین برنامه، 
از رابطـۀ    هـا  در آن  شـوند کـه    ییهـا  اجتماعیا  ها حلقه  به  تبدیل  درس  هاي کالس  که کند می

  فضـاي   ایـن . شـود     استقبال  آموزشی  در فضاي  مثبت  مشارکت  جهتدر  و همکاري  دوستی
از   در بسـیاري   کـه   شـود  مـی  اي خصـمانه   و نیمـه   رقـابتی   فضـاي   جایگزین  مثبت  مشارکت

کنـدوکاو    هـاي  قـه حل  خـاص   هـاي  ویژگـی . داشت  رواج  گذشته  کودکی  دوران  هاي کالس
سـواد،    مشـترك، ایجـاد و بـاالبردن     هـاي  غیرخصـمانه، شـناخت    و تعمق  ملأند از تا عبارت
و   دیـالوگ   براسـاس   متـون   عمیـق   و درك  مطالعـه   توانـایی   فلسفی، تقویت  و تخیل  فرهنگ

  .)Lipman, 2003: 94( ها از آن  بردن لذتوگو و  گفت
  اعضـاي   ۀهمـ   یعنـی . وجـود دارد  اصـالحی ـ  خود  ویژگی  نوعی  حلقه  در این  همچنین

  هـاي  کننـد فرضـیه     مـی   ذارنـد و تـالش  گ مـی   بـین  همدیگر را زیـر ذره   و آراي  مسائل  حلقه
  کـالم  خالصۀ. کنند  مورد نظر ارائه  و مشکل  لهئمس  براي  ممکن  حل راه  عنوان  را به  جایگزینی

کــردن،  پرســش  در برگیرنــدة ، اش انــهکندوکاو  ویژگـی   هــتاز ج ،کنــدوکاو  ۀحلقــ : کــه ایـن 
برخـی   .معناسـت   بـراي   تري وسیع  جويو و جست  حقیقت  براي  بسیار وسیع  جويو جست

  :)ibid: 95-99( هاي حلقۀ کندوکاو به شرح زیرند دیگر از ویژگی
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  محـدودة الزم از   توجیـه  یکس، ب کندوکاو هیچ  ۀدر حلق: )inclusiveness(شمولی  همه. 1
 ؛شود نمی  خارج  درونی  هاي فعالیت
 ؛مشارکت .2
 ؛مشترك  معرفت. 3
  ؛معنا  جويو جست .4
 ؛و تعمق  تأمل .5
  ؛)impartiality(ضی غر یا بی  یطرف بی .6
 ؛)challenging as a procedure(غرضانه  بی چالش ةشیو .7
  ؛)reasonableness( معقولیت .8
  .خوداصالحی. 9
  
 دنکن   کندوکاو رشد پیدا می  ۀدر حلق  که  استعدادهایی ها و مهارت 4.2

 ؛سؤاالتدقیق  بندي صورت .1
   ؛از دقت  عاري  هاي از تعمیم  اجتناب .2
  ؛دارند که دعاهاییاطلب دلیل و شاهد از دیگران براي  .3
 ؛شرایط  به  مربوط  هاي تفاوت  شناختن  رسمیت  به .4
  ؛نایرسا  هاي از ایده  بردن  بهره .5
 ؛ موجه  پذیرفتن انتقادهاي .6
  ؛مورد بررسی  دیگر موضوع  هاي جنبه  از شنیدن و آشنایی با  استقبال .7
 ؛ دیگران  به  احترام .8
 ؛با موضوع  متناسب  هاي تمایزها و ربط  کردن پیدا. 9

 ؛متقاعدکننده  هاي استداللاز   با استفاده ،از عقاید  و پشتیبانی  حمایت .10
 .متناسب ۀارزیابان  هاي داوري  ارائه .11
مسـتقیم بـا    هـا مسـتقیماً و تعـدادي غیـر     توان دریافـت کـه تعـدادي از ایـن مهـارت      می
بـا    با احترام  مأتو  و همکاري  جامعه  سایر اعضاي  به  توجه  موجبکه  اجتماعی،  هاي مهارت

 .)Lipman, 2003: 72-166(ند ا ، مربوطشود   می ها آن
در کودکـان   فبـک  هـا و اسـتعدادهایی کـه برنامـۀ     توان گفت که مهـارت  میدرمجموع، 
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در ادامـه، بـراي مقایسـۀ ایـن     . آورد در بسط و ایجاد صلح تأثیر بسـیاري دارنـد   وجود می به
هایی که براي تحقق صلح الزم است اجمـاالً بـه بررسـی مفهـوم صـلح و       ها با مؤلفه مهارت

   .پردازیم  شرایط تحقق آن در جوامع می
  

  صلح. 3
صلح (اي دارد و فقط به معناي نبود خشونت آشکار یا کشمکش نظامی  صلح مفهوم گسترده

خشونت . نیست، بلکه به معناي حضور عدالت سیاسی، اقتصادي، و اجتماعی است) منفی
هایی مانند فقر، تبعیض، و دسترسی  عدالتی ساختاري اصطالحی است که براي توصیف بی

صلح مثبت . )Fountain, 1999: 3(رود  کار می به ،که ریشۀ بیشتر تضادهایند، ها نابرابر به فرصت
احترام به شأن و منزلت و : هاي جهانی استوار است ازجمله بر چهارچوب مشترکی از ارزش

هاي دموکراسی، عدم خشونت، مدارا، بردباري، و فرایند  حقوق انسانی، عدالت، تحقق آرمان
شود و تضادها و برخوردها در روح  وگو تشویق می آن گفت مشارکت پویا و مثبتی که در

چنین مفهوم مثبتی از صلح باید در همۀ سطوح فردي، . شوند همکاري و درك متقابل حل می
  .)UNESCO, 2000: vii-viii(المللی ایجاد شود  گروهی، و بین فردي، بین بین

ز وضعیتی روانی، توان گفت که صلح عبارت است ا بنابراین، در تعریفی جامع می
گروهی، و جهانیِ  فردي، بین اجتماعی، سیاسی، اخالقی، و معنوي که در سطح فردي، بین

ها از خودمحوري، خودخواهی، و  شود و محصول نهایی انتقال انسان زندگی بشر متجلی می
به وضعیت جهانی و فراگیر آگاهی از ) غیرخودي ـ خودي(جویانه و دوگانه  تمایالت ستیزه

و یگانگی بنیادي بشر و ارتباط با تمامی بشریت و در حقیقت ارتباط با تمامی زندگی  وحدت
 هاي ها و تنوع رغم وجود تفاوت بهاین یعنی رسیدن به یگانگی، . )Danesh, 2006: 64(است 

دنبال خواهد  بهشک عدالت، برابري، آزادي را  بسیاري که در میان بشریت وجود دارد و بدون 
  ).ibid: 67-68(داشت 
  
  فرهنگ صلح 3.1

را به ابتکار یونسکو، سال جهانی فرهنگ صلح اعـالم کـرد و    2000سازمان ملل متحد سال 
دهۀ جهانی فرهنگ صلح و عـدم   2010تا  2001 هاي یکم، یعنی، سال و دهۀ اول قرن بیست

  . )ibid: vii(گذاري شد  خشونت براي کودکان جهان نام
  :)viii:ibid (کند  میاش بیان  نامه یونسکو در اساس
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ها  شوند، دفاع از صلح نیز باید در ذهن آن ها آغاز می ها در ذهن انسان جا که جنگ از آن«
بایست تالشی جهانی براي تغییر شیوة تفکر و رفتار  براي گسترش فرهنگ صلح، می» ساخته شود

ها،  زشاي است از ار این فرهنگ مجموعه. آمیز صورت گیرد مردم به سمت فرهنگی صلح
  :)viii:ibid (هاي رفتاري و سبک زندگی که بر اصول زیر استوار است  ها و روش ها، سنت نگرش

آمیـز، از طریـق آمـوزش و     ـ احترام به زندگی، پایان خشـونت، و تـرویج اعمـال صـلح    
  وگو و همکاري؛ گفت

 هاي اساسی؛ ـ احترام به ترویج تمامی حقوق بشر و آزادي
ها و خودداري از  ت و یکپارچگی ارضی و استقالل سیاسی ملتـ احترام به اصول حاکمی

دخالت در موضوعاتی که اساساً درون حاکمیت بومی هـر ملـت اسـت و مـورد توافـق      
 المللی است؛  سازمان ملل متحد و قوانین بین

 ها؛ آمیز در کشمکش صلح هاي ـ تعهد به فصول توافق
 سل حاضر و آینده؛اي ن ـ تالش براي یافتن نیازهاي محیطی و توسعه

 هاي برابر زنان و مردان؛ ـ احترام به ترویج حقوق و فرصت
 ـ احترام به ترویج و توسعۀ درستی و راستی؛

 ـ احترام به ترویج حقوق همۀ افراد در آزادي بیان، عقیده، و اطالعات؛
هواخواهی از اصـول آزادي، عـدالت، دموکراسـی، بردبـاري، همبسـتگی، همکـاري،        - 

 .وگو در تمامی سطوح جامعه ی، تنوع فرهنگی، و گفتگرای کثرت
فردي و (هاي گسترش فرهنگ صلح در تمامی سطوح  ترین روش آموزش یکی از اصلی

  :کند گونه تعریف می یونیسف آموزش صلح را این). ibid: ix( است) اجتماعی
شود  میهایی که باعث تغییر رفتار  ها، و ارزش ها، نگرش پرورش و تقویت دانش، مهارت«

سازد تا از کشمکش، هم از نوع آشکار و هم از نوع  و کودکان، جوانان، و افراد بالغ را قادر می
آمیز حل کنند، و شرایطی را خلق کنند که  ساختاري، ممانعت کنند، تضادها را به صورت صلح

» المللـی  گروهـی، یـا بـین    فـردي، بـین   موجبات صلح را فراهم آورد، در سطوح فردي، بـین 
)Fountain, 1999: 1(.  

 
  براي کودکان و نوجوانان  هاي فرهنگ صلح در برنامۀ فلسفه تحقق مؤلفه. 4

ساختار، محتوا، اهـداف،  (هاي فبک این است که در تمامی ابعادش  ترین ویژگی یکی از مهم
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ایـن مسـئله اهمیـت بسـیاري دارد،     . ها و اصول فرهنگ صلح وفادار است به آرمان) و نتایج
هاي سنتی صلح، خود، در ساختار و محتوا تا حد زیادي مسـتبدانه   ري از آموزشچراکه بسیا

  .جایگاهی نداردو تفکر انتقادي  ،گو، مشارکت، آزاديو گفت ها در آن و ،اند گویانه و تک
جان دیویی، متفکر و فیلسوف قرن بیستم، که افکارش تأثیر بسیاري در برنامۀ فلسفه براي 

شدن براي زندگی نیست، بلکه خود  آموزش و پرورش آماده است که کودکان داشته است، معتقد
بر این اساس، حلقه مدل کوچکی از جامعه است که معلم و  .)299: 1376شاتو، ( زندگی است

  . کنند آمیز را در عمل تمرین می آموزان در آن تمامی اصول حاکم بر یک جامعۀ صلح دانش
، شود میتی که یک کندوکاو جمعی رهنمون وضعیت و حالن با ساخت کندوکاو، حلقۀدر 
دادن، همفکري خالق  با دقت گوش :شود ازجمله هاي بسیاري در کودکان ایجاد می ویژگی

 بای، مهربانی گزد مختلف، حس کنجکاوي، شگفت آرايدیگران، تحمل  هايدرمورد نظر
ع خردمندانه، عقالنی، تواض گوالنه، اکتشاف و درنئسؤاالت انتقادي، تفکر مس طرحدیگران، 
رفتن احتماالت، گ نظر درانکی و یکدلی با دیگر افراد گروه، تفکري همراه با گحس ی

  ).76 :1387ناجی، (ویژه خوداصالحی  ، و بهطلبی و عقالنیت به مساوات شدن مند عالقه
ایـن   ،در نهایت ند؛ اینگوید به چه چیزي فکر کن ها نمی برنامۀ فلسفه براي کودکان به آن

را کـه بـراي    اي و عـاطفی  ،بلکه فلسفه ابـزار عقلـی، اجتمـاعی    ،کودك بستگی داردبه خود 
وسـیلۀ   بـه  ،دهـد و  کردنی خردمندانه و مستدل الزم اسـت در اختیـار کـودك قـرار مـی      فکر

 گونه رفتـار کنـد   نآکند تا با تعهد و شجاعت    او را ترغیب می ،ري جمعی در کالسگ کاوش
  ).78 :1387ناجی، (کند    که فکر می

  
  ساختار برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان و صلح 1.4

  حلقۀ کندوکاو 1.1.4
  هاي فرهنگ صلح در حلقۀ کندکاو مؤلفه
گیرند و  کنند و تصمیم می کودکان در حلقۀ کندوکاو براي خودشان فکر می: آزادي) الف

اشـت خودشـان از   ها آزادنـد تـا بـه درك و برد    آن. ها تحمیل نمی شود هیچ دیدگاهی به آن
ها همچنـین در بیـان افکـار، احساسـات، تجربیـات، عقایـد،        آن. موضوعات مختلف برسند

نیـز  ) آمـوزان  معلم و دانش(و نقد دیگر اعضاي حلقه  هاي خود ها، و پاسخ ها، پرسش دیدگاه
  .آزادند و تحت هیچ فشار یا نیروي خارجی قرار ندارند
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کــه برخــی از  کننــدة نفـی  ولــین عنصــرا شــمولی همـه ویژگــی : عـدالت و برابــري ) ب
تدریج در کالس یاد  هکودکان ب. دنشو   نژادي ظاهر می تبعیضکه به صورت  هاست عدالتی بی
هاي فکـري بـا    توانند در توانایی  ها و طبقات مختلف می کودکان از قومیت ۀگیرند که هم  می
 برابـر تقسـیم   ،او مالحظه شدکندوک ۀهاي مربوط به حلق که در مؤلفه چنان .بري کننداها بر آن

 کننـدگان  هـر کـدام از شـرکت    برابرکنندگان و جایگاه و اهمیت  وقت براي صحبت شرکت
  .دارد می ي است که کودکان را به تمرین عدالت و برابري واعنصر میندو

 ۀهـاي حلقـ   که در بخـش ویژگـی   چنان :مشارکت و همکاري به جاي رقابت و ستیز) ج
. دکن می  ترغیب وگو  گفتو   مشارکت  را به  حلقه اعضاي ختار حلقهسا ،کندوکاو مالحظه شد

کند  می ییها فعالیت  یا همان تفکر توزیعی فرد را درگیر همان  مشترك  معرفت  همچنین کسب
مشترك و تفکر  که این به نوبۀ خود، موجب همفکري، دکنن طلب می  دیگر حلقه  اعضاي  که
دیگـر موضـوع و     هـاي  جنبـه   از شنیدن و آشـنایی بـا    تقبالهایی همچون اس گرایش. شود   می

و عملـی   تواند در تقویت همکـاري و مشـارکت فکـري     ها می انتقادپذیري در بخش مهارت
که یکی  ،احترام به دیگران .دنتري شو تر و سالم کار جمعی قوي منجر بهد و نکودکان مفید باش

همـراه روحیـۀ انتقـادي و انتقادپـذیري در      بهد توان   می ،هاي اصلی جامعۀ سالم است از مؤلفه
هاي ممکن مؤثر باشـد و آرامـش و صـلحی درونـی و      آمیزبودن برخوردها و تقابل مسالمت

 .اجتماعی را فراهم کند

  وگو  گفت 2.1.4
هاي مهم ساختاري برنامۀ فلسفه براي کودکان است، خـود،   وگو که یکی دیگر از مؤلفه گفت

  .لح و یگانگی استمنزلۀ حرکت به سوي ص به
گـویی   و تـک ) دیـالوگ (وگـو   گفـت . گفـتن اسـت   وگو شـکل خاصـی از سـخن    گفت

در دیالوگ نوعی تجربۀ متفاوت از زنـدگی  ). 256: 1384انصاري، (تفاوت دارد ) مونولوگ(
وگـو هـر    در گفـت . )Kennedy, 1999: 340(وجود دارد، نوعی تمرکززدایی از برتـري خـود   

شـان،   هـاي خـاص   شخاص طرف مقابل را، واقعاً با ویژگـی طرف در ذهن خود شخص یا ا
آورد  رومی، ها بین خود و آن ،اي متقابل و زنده دارد و به آنان با قصد ایجاد رابطه ملحوظ می

  ).146: 1387ناجی، (
وگو  شده وجود ندارد؛ بلکه این حقیقت در جریان گفت تعیین پیش ازدر دیالوگ، حقیقتی 

نهفته در زبـان و   قتیحق وجود که است معتقد ون سقراطچنیز هم برماسها  .شود متولد می
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: 1384انصاري، ( کند یگو خود را فاش مو گفت قیاست و از طر ندگانیگو انیم الوگیدر د
سخنرانی، مجادله، مکالمـه و مـذاکره و امثـال    (گویی یا مونولوگ  اما برعکس، در تک. )311

انصـاري،  (اند  ه هر یک از افراد در پی اثبات آنآماده وجود دارد ک یک حقیقت ازپیش) ها آن
1384 :271 .(  

: همـان (شـود   تفـاهم، و خشـونت مـی    گویانه بیش از همه منجر به سلطه، سوء زبان تک
کـه غایـت    حالی در) 303: همان(غایت دیالوگ رسیدن به فهم و تفاهم ارتباطی است ). 284
گـویی، بـه جـاي     در ذات تـک . موضع دیگر استگویی اثبات یک موضع و غلبۀ آن بر  تک

  .گونگی وجود دارد وحدت، نزاع و چند
وگو، از اختالف و چندگونگی به سمت وحدت و یگـانگی و حقیقـت    بنابراین در گفت
 ,Kennedy(شکلی و توافـق نیسـت    آید که البته این لزوماً به معناي هم نهایی انتقال پیش می

بسـیاري بـا تعریـف صـلح دارد کـه آن نیـز        وگ هماهنگیاین تعریف از دیال. )340 :1999
  .رسیدن به وحدت و یگانگی در عین کثرت است

ئال، برابـر، آزاد، و فـارغ از هرگونـه     وگوي واقعی، طرفین رابطه در شرایط ایده در گفت
و اسـتدالل عقالنـی یگانـه داور    ) 244: 1384انصـاري،  (اجبار و فشار خارجی قرار دارنـد  

صـورت عقالنـی و از طریـق     بر این اساس، حل منازعـات بـه  . هر مسئله است نهایی دربارة
  ).309: همان(ارتباط و مفاهمه امکان دارد 

  
  محتواي برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان و صلح 4.2

دسـت محققـان نیسـت،     شده به اي از اطالعات وسیع تألیف هاي درسی فبک مجموعه کتاب
هاي مهـم فلسـفی گنجانـده     ها برخی از ایده الي آن ت که در البههایی اس بلکه شامل داستان

وگـو و   شود که کودکان بیشـتر بـه گفـت    گونه باعث می شکل داستانی و روایت. شده است
هاي اصـلی داسـتان    وگوهاي شخصیت ها اغلب حاوي گفت این داستان. تفکر ترغیب شوند

به زبان و زندگی واقعی خواننـدگانش  اند و تا حد امکان  است که معموالً کودکان و نوجوان
  ).112 -  111: 1383ناجی،(ست ا نزدیک

هـا،   کـه داسـتان   یکی این. کند هاي صلح کمک می این محتوا از دو جهت به تحقق آرمان
وگـویی دارنـد و هـیچ حقیقـت      هاي درسی سنتی، خصلتی دیالوگی و گفت برخالف کتاب

وگـو،   نـد و بـه کودکـان فرصـت تفکـر، گفـت      کن مطلق، عینی، و تغییرناپذیري را منتقل نمی
هاي درسی سنتی، که خصلتی مونولوگی دارنـد   دهند، برخالف کتاب آزادي، و مشارکت می
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فریـره،  (آورنـد   وجود می بهو در کودکان نوعی انفعال و احساس ناتوانی در ایجاد و تغییر را 
1358 :250  - 260.(  

بایـد  ، )Ann Margaret Sharp(درسـی فبـک، از نظـر آن مارگـارت شـارپ       هـاي  کتاب
ها موضوع بحث  ، براي آنهندآموزان و معلمان قرار د گوناگونی را پیش روي دانش هاي تمرین

اسخ و پرسش و پیند افر ازرورش دهند و پها را یاري کنند تا تفکر خود را  و آن نندفراهم ک
صالحی ا  ـ  د دارد خودتفکر خو ازکه فرد  اي آگاهینتیجۀ . اه باشندگجلورفتن آن آ چگونگی

  ).68: 1387، ناجی( ترین خصایص تفکر انتقادي است که خود یکی از مهم ،است
تواننـد منجـر    ها می که مضامین و دستاوردهاي فلسفی داستان نکتۀ شایان توجه دیگر این
یونسـکو در گـزارش خـود در سـال     . )UNESCO, 2007: 29(به ایجاد صلح و آشتی شـوند  

فرد و پرورش ذهنـی   فکرانۀمتو  تربیت آزادانه سبب  هبتعلیمات فلسفی ه اعالم کرد ک 2007
تبلیغ، تعصب، نابردباري به ایجـاد صـلح   هاي مختلف  مقابله با شکل براي پیدا کردن توانایی

هـاي دشـوار دنیـاي معاصـر،      ها در موقعیت کند و افراد را، براي پذیرفتن مسئولیت  کمک می
هاي عقالنـی   کودکان، با پرداختن به بحث .)ibid: xiii(کند    اده میویژه در حوزة اخالق، آم به

هـا   آن. توانند بـدون درگیـري، بـا دیگـران مخالفـت کننـد         آموزند که می با دوستان خود، می
هاي احساسی  کنند که در آن عقاید متفاوت به استدالل   زیستی همراه با صلح را تجربه می هم

  .)ibid: 29( گذارند   دهند و احترام می   گوش می شوند، به یکدیگر تبدیل نمی
  
 آشتی  درجهت ایجاد صلح و لسفه براي کودکانبرخی نتایج برنامۀ ف 3.4

از . داردتنگاتنگی  اي رابطهخشونت  کاهش باورزي  فلسفه روشن شده است که امروزه کامالً
صریح فعالیت و کـار  هدف  .خشونت برآمد  لۀئمسة توان از عهد  می وگو گفتتفکر و طریق 

باید خاطرنشان کرد که بخش ، با وجود این ،فلسفی ممکن است جلوگیري از خشونت نباشد
مسـائل و   عقالنـی  آمیز به ناتوانی فرد در تجزیـه و تحلیـل   توجهی از رفتار خشونت درخور

  .)ibid: 204( شود  میمربوط  ، قدرت انویژه با صاحب هب، مشکالت در مواجهه با دیگران
ثیر مثبت اجراي برنامۀ فلسفه براي کودکان در کاهش خشـونت و افـزایش صـلح، در    تأ

 .مستقیم، نشان داده شده است ها مستقیم یا نا برخی از پژوهش

  تحقیقات خارجی 1.3.4
شـده در کشـورهاي گونـاگون جهـان بـر روي سـایت دانشـگاه         بسیاري از تحقیقات انجام
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که همـۀ ایـن   . موجود است )http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research(مونتکلیر 
هـاي فکـري و رفتـاري کودکـان و      تحقیقات تأثیرات شایان توجه این برنامـه را در مهـارت  

ـ      مهـارت   از جمله. اند نوجوانان تأیید کرده : نـد از ا ارتهـاي تأییدشـده در ایـن تحقیقـات عب
داوري، همـدلی و   و هاي استداللی و منطقی، تفکر انتقادي، تفکـر خـالق، قضـاوت    مهارت

تحمـل   ،اي هاي کلیشه تعصب و نگرش گذاشتن نارک، استقالل اخالقی، بازشناسی احساسات
وگـویی،   هـاي گفـت   مهـارت  ،هـاي دموکراتیـک   و بردباري و احتـرام بـه دیگـران، نگـرش    

  .نفس و اعتمادبه ،عزت نفس، هاي شنیدن تباطی، مهارتهاي بیانی و ار مهارت
از چند سال  )Brenda School in Brisbane(مدرسۀ دولتی برندا در بریسبان کوئینزلند 

ترین مدرسۀ کوئینزلند  برجسته 2003پیش اقدام به اجراي برنامۀ فبک کرد و در سال 
افراد حاضر در . دست آورد  به عنوان پیشرفت ملی کوئینزلند را 2005شناخته شد و در سال 

که  چرااین مدرسه، طی هشت سال اجراي برنامۀ فبک، در این کار شهرت پیدا کردند، 
دانستند چگونه بر مشکالت و خشونت غلبه کنند و زورگویی را در مدرسه به حداقل و  می

  .)UNESCO, 2007: 26(حتی به صفر برسانند 
 فلسفی، در تفکر طریق از کودکان در ونتخش از پیشگیري پژوهشکدة ،2005 سال در

 »فبک برنامۀ کمک با خشونت از جلوگیري« عنوان با تحقیقاتی طرحی الوال کانادا، دانشگاه
 و دیدند را الزم هاي آموزش معلم صد یک تحقیقاتی، طرح این دادن انجام براي. اجرا کرد

. کردند شرکت قاتیتحقی طرح این در کبک ایالت در ابتدایی مدرسۀ دوازده از بیش
 آموزان دانش از آزمون با که نتایجی. درآمدند فبک برنامۀ کندوکاو حلقۀ صورت به ها کالس

 این آموزان دانش میان در خشونت تقلیل و اخالق ارتقاي دهندة نشان شد گرفتهها  دوره این
تیجۀ آن مجري این پژوهش، ن ،)Philippe Constantineaut(کانستنتین  فیلیپ. بود ها کالس

» است اخالق و شهروندي آموزش شیوة ترین مناسب فبک برنامۀ«: کند می اعالم را چنین
)Constantineaut, 2005: 6(.  

تحقیقـی درخصـوص تقویـت     2003 -  2002 تحصـیلی  سال این پژوهشگاه همچنین در
، از در این پژوهش. نفس در کودکان هفت تا یازده ساله از طریق برنامۀ فبک انجام داد عزت

حاکی از این بود کـه    نتیجه. استفاده شد) آزمون پسـ  آزمون پیش(شده  روش آزمایشی کنترل
  شـایان  نفس کودکانی که با برنامـۀ فبـک آمـوزش دیـده بودنـد افـزایش       دوره عزت در این
  .)ibid: 1-6(یافته بود  توجهی

ر رفتارهاي تعاملی تأثیر اجتماع کندوکاو فلسفی د«تاپینگ و تریکی در پژوهشی با عنوان 
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وگوهاي تعاملی کودکان ده ساله  را بر کمیت و کیفیت گفت ، تأثیرات این برنامه»آموزان دانش
وگوهاي  آموزان در گفت نتایج تحقیق حاکی از تغییراتی در مشارکت بیشتر دانش. بررسی کردند

  ).Topping, 2007: 73(ها در توجیه عقایدشان بود  هاي بهتر آن کالسی و استدالل
فلسـفه بـراي کودکـان، یـک بررسـی      «اي بـا عنـوان    تاپینگ و تریکی همچنین در مقالـه 

. انـد  انجام شده را بررسی کرده 2002تا  1970هاي  ، ده مورد از تحقیقات معتبر سال»مند نظام
اسـتفاده کـرده   ) آزمـون  پس ـ آزمون پیش(شده  همگی این تحقیقات از روش آزمایشی کنترل

  :برخی از این تحقیقات به شرح زیر است. )Trikey & Topping, 2004: 371-376(بودند 
، اولـین ارزشـیابی برنامـۀ    1970در سال ) Lipman & Bierman(ـ تحقیق لیپمن و بیرمن 

 یتوانـد نتـایج   مـی فبـک  اي  هفتـه  نُـه  یاین تحقیق نشان داد که یک برنامۀ آموزش. فبک بود
 .ان داشته باشدر استدالل و تفکر انتقادي کودکداثرگذار 

هـاي   توانـد پیشـرفت   ، نشان داد کـه برنامـۀ فبـک مـی    1975در ) Hass(تحقیق هاس  ـ 
  .فردي کودکان درپی داشته باشد بینچشمگیري را در تفکر انتقادي و روابط 

آمـوزان یـازده و    ، تأثیرات برنامـۀ فبـک را بـر روي دانـش    1993در ) William(ـ ویلیام 
هـاي اسـتاندارد و قطعـات     تحلیل آزمـون . شت ماهه ارزیابی کرداي ه دوازده ساله طی دوره

دهنـدة پیشــرفت چشـمگیر کودکــان در    شــده از تعـامالت کالســی، نشـان   ویـدئویی ضـبط  
دادن بـه نظریـات دیگـران،     خصوص گوش فردي، به هاي استدالل انتقادي، روابط بین مهارت

  .کننده بود وهیِ حمایتتعامالت گرهاي تحقیرکننده و افزایش  کاهش عصبانیت و پاسخ
بر روي کودکان پـنج سـاله متمرکـز شـده      ،1994در سال ) Dyfed study(ـ پروژة دایفد 

نتـایج  . هاي فبک قـرار گرفتنـد   مدت یک سال تحصیلی تحت آموزش بهگروه آزمایش . بود
آمده حاکی از این بود که کودکانی که با فبک آموزش دیده بودند، در تفکـر، گـوش    دست به

 .هاي زبانی، و اعتماد به نفس تقویت شده بودند ، مهارتدادن
کودك هفت تـا هشـت سـاله، در     123تأثیر برنامۀ فبک را بر  1995در ) Fields(ـ فیلدز 

در گروه آزمـایش کـه تحـت آمـوزش فبـک بودنـد،       . سال تحصیلی ارزیابی کرد  طول یک
شـکوفایی   هايِ خود المتآموزان و ع کاهش چشمگیري در تعامالت گفتاريِ منفی بین دانش

 .افزایش شایان توجهی یافت
اي درمورد تأثیر برنامۀ فبک در عـزت   ، در کانادا مطالعه1994در ) Sasseville(ـ سسویل 

نفـس کودکـانی را کـه     عزتنفس کودکان انجام داد که نشان داد این برنامه، در طی پنج ماه، 
 .عزت نفس پایینی داشتند به شدت باال برده است
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  تحقیقات داخلی 2.3.4
یک دورة آموزشی فبک، در فرهنگسراي تفکر تهران برگزار  1386در تابستان سعید ناجی 

 ها آموز دختر سوم راهنمایی به مدت دو ماه در کالس در این دوره، هجده دانش. کرد
اي مربوط به خشونت دارند،  مایه ، که درون»بالدار«و داستان » دعوا«داستان . شرکت کردند

که در معرفی برنامۀ فبک ذکر شد، بین  اواسط این دوره در کالس قرائت شد و، چنان در
کنندگان، در ابتدا و انتهاي  هایی که از شرکت تست. کنندگان به بحث گذاشته شد شرکت

کنندگان به این  پاسخ همۀ شرکت. داد   دار خشونت را نشان می معنا دوره، گرفته شد کاهش
همچنین . مثبت بود» ارید با فردي دعوا کنید و او را کتک بزنید؟آیا تمایل د«پرسش که 

خاصی فرد دیگري را  علت آیا تمایل دارید بی«ها به این پرسش که  پاسخ پانزده نفر از آن
آیا تمایل دارید مردي را بدون دلیل «اما پاسخ به این پرسش که . مثبت بود» کتک بزنید؟
کنندگان حدود شش جلسه در این زمینه و  شرکت. ودمجددا باالتفاق مثبت ب» کتک بزنید؟

ها به پرسش اول، این  بعد از این جلسات پاسخ آن. موضوعات مربوطه به مباحثه پرداختند
اي که طی  ها به پرسش اول پاسخ مشروط دادند و نتیجه آن» تحت چه شرایطی؟«بود که 

ابل ما بایستد، اگر کسی حق ما را بخورد یا در مق«بحث مشخص شد این بود که 
کنیم، اگر نتوانستیم حق خود را بگیریم، در صورت    آمیز را آزمایش می هاي مسالمت حل راه

به پرسش اول، یک نفر پاسخ » زنیم   کنیم و او را کتک می داشتن قدرت کافی، با وي دعوا می
پرسش  درمورد. جز یک نفر همگی جوابشان منفی بود در پاسخ به پرسش دوم، به. مثبت داد

  .ها ممتنع بود جز دو نفر که پاسخ یکی از آن ها منفی بود، به سوم باز هم همۀ پاسخ
هاي درونی  شناس ارائه دادند، حاکی از این بود که، در الیه هایی که همکاران روان تحلیل

ویژه در دختران در سنین بلوغ، خشونتی پنهان وجود دارد که عموماً موجب  جامعۀ ما به
هاي  اما این دوره باعث شد که این خشونت به الیه. شود   ها می گاهی طغیان آنافسردگی و 

صورت معتدل و  بهو تحلیل عقالنی شد، خود را  که تجزیه رویی راه یابد و، پس از این
  .معقول بروز داد

 آموزان هاي استدالل دانش مهارت رد فبک را،ثیر برنامۀ أت، 1385ـ منصور مرعشی در 
روش در کالس درس این نتایج این پژوهش نشان داد که اجراي . رسی کردراهنمایی، بر

 .دثیر مثبتی بگذارأآموزان ت دانش یهاي استدالل مهارت رورشر پدتواند  می
) 150 -  123: 1386(نژاد   ـ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ناجی و قاضی

هدف . کان ده تا یازده ساله برگزار کردندهایی را در یازده جلسه براي ده نفر از کود کالس



 137   سعید ناجی و سمیه خطیبی مقدم

  1389سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان ، تفکر و کودك

هایی بود که خود این  بینی هاي فبک و آزدمون پیش اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کالس
. هاي فکري و عملکرد رفتاري کودکان، کرده بود برنامه، در زمینۀ پیشرفت و تقویت مهارت

شده  هاي تقویت مهارت. ه بودشد بینی هاي پیش آمده مؤید ارتقا و تقویت مهارت دست نتایج به
شامل استدالل، تمییز امور مشابه، داوري و قضاوت درست، تفکر انتقادي، خالق و مسئوالنه 

نفس و قدرت بیان،  به اعتمادمواردي که در این پژوهش به آن اشاره شده است تقویت . بود
ر مستقل، باالرفتن تقلیل روحیۀ تقابل، افزایش احترام به دیگران، کاهش کمرویی، ایجاد تفک

در تحقیق فوق از روش . وگوهاي کالسی بود روحیۀ انتقادپذیري و افزایش مشارکت در گفت
 .طور مورد به مورد بررسی شد کیفی استفاده شد و عملکرد کودکان به

نامۀ کارشناسی ارشد خود، بـه بررسـی تـأثیر برنامـۀ      ، در پایان1387ـ زهرا طباطبایی در 
در ایـن پـژوهش، از روش   . ۀ پرسشگري و تفکر انتقـادي پرداخـت  فبک در پرورش روحی

بـراي اجـراي ایـن برنامـه، کارگـاهی ده      . اسـتفاده شـد  ) آزمون آزمون و پس پیش(آزمایشی 
آموزان دختر نه تا یازده ساله، در شهرستان ورامین تشـکیل   اي، براي هفده نفر از دانش جلسه

مشـاهدات مربـی،   (دکـان بـه روش کیفـی    عالوه بر روش کمی، رفتـار و عملکـرد کو  . شد
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برنامۀ فبـک در  . نیز گزارش شد) والدین، و معلمان

آمـوزان، پـرورش    پرورش روحیۀ پرسشگري و تفکر انتقادي، افزایش تعامالت میـان دانـش  
هـاي سـازش بـا دیگـران، افـزایش مشـارکت، کـاهش کمرویـی، بـاالرفتن روحیـۀ            مهارت

انتقادپذیري، احترام و روابط متقابل، استقالل فکري، تضعیف روحیۀ تقابل، تقویت اعتماد به 
هـاي بحـث و اسـتدالل تـأثیر      نفس و قدرت بیان، تقویت تمییز و داوري، و تقویت مهارت

  .قابل توجهی دارد
نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود، بـه بررسـی تـأثیر         ، در پایان1388ـ سارا منصفی در سال 

براي اجراي این پژوهش، کارگـاهی ده  . ش فبک در قضاوت اخالقی کودکان پرداختآموز
در ایـن  . آموزان دختر چهارم ابتدایی در تهران تشکیل شد اي براي شانزده نفر از دانش جلسه

عالوه بر روش کمی، رفتـار  . آزمون استفاده شد آزمون و پس پژوهش از روش آزمایشی پیش
نتایج این پژوهش نشان داد که این برنامه . کیفی نیز گزارش شدو عملکرد کودکان به روش 

تأثیرات مثبت و شایان توجهی در قضاوت و عملکرد اخالقی کودکـان، بـر جـاي گذاشـته     
تقویت روحیۀ احترام به قانون، تقویت تفکر مسـتقل،  : ند ازا از جمله این نتایج عبارت. است

شـنیدن، و    دي و خوداصالحی، تقویت مهارتهاي استدالل، افزایش خودانتقا تقویت مهارت
 .افزایش خودمختاري و احساس مسئولیت
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هـاي   ، بـه بررسـی تـأثیر برنامـۀ فبـک در مهـارت      1388ـ سمیه خطیبی مقدم در سـال  
وگـو و   براساس ایـن رویکـرد، توانـایی افـراد در گفـت     . آموزان پرداخت وگویی دانش گفت

گرو پرورش تفکر و روحیۀ احترام به دیگـري  وگویی، اکتسابی است و در  هاي گفت مهارت
آموزان دختـر دبسـتانی، در    براي ارزیابی میزان موفقیت برنامه، نمونۀ کوچکی از دانش. است

در این مـدت، رفتـار و عملکـرد    . اي، تحت آموزش فبک قرار گرفتند یک دورة یازده جلسه
هـاي   تحلیـل یافتـه  . شدبررسی ) مشاهدات مربی، والدین و معلمان(کودکان به روش کیفی 

وگویی کودکان پس از گذراندن ایـن دوره   هاي گفت حاصل از پژوهش نشان داد که مهارت
خـوبی بـه سـخنان      توانسـتند بـه   ها در پایان این دوره می آن. افزایش چشمگیري یافته است

یکدیگر گوش فرادهند، نوبت را براي سخن گفتن رعایت کنند، و حـرف یکـدیگر را قطـع    
ها همچنین این توانایی را پیدا کردند که از ادعاهاي خود بـا دالیـل منطقـی دفـاع      آن .نکنند

پس . کنند، نظرات یکدیگر را به چالش بکشند، و از یکدیگر براي ادعاهایشان دلیل بخواهند
از گذشت چند جلسه از کـالس، بـه تـدریج رفتارهـاي مشـارکتی و همکارانـه جـایگزین        

وگـو اهمیـت دارد    شد و کودکان درك کردند که آنچه در گفترفتارهاي رقابتی و خصمانه 
وگوهـاي   کودکان همچنین، با تداوم گفت. تالش مشترك و جمعی براي یافتن حقیقت است

وگو دست یافتند و حتی، پس از  فلسفی، به درك عقالنی قوانین و هنجارهاي اخالقی گفت
هـا، طـی    آن. تشان وضع کردنـد چند جلسه، خودشان قوانین اخالقی جدیدي را براي تعامال

وگو با یکـدیگر در حلقـۀ کنـدوکاو فلسـفی، بـه تـدریج توانـایی تصـحیح و اصـالح           گفت
  .آوردند دست  بههاي خود را  داوري
  

  گیري نتیجه. 5
هـاي برنامـۀ    صـلح و تشـریح مؤلفـه    ةهاي پدید در این پژوهش سعی کردیم با تحلیل مؤلفه

هـاي   دهیم که اجراي این برنامـه، بـا تقویـت مهـارت     فلسفه براي کودکان و نوجوانان نشان
ها  فکري و رفتاري کودکان و نوجوانان و کمک به بازسازي ایدة صلح و دوستی در ذهن آن

جـاي جنـگ بنشـاند، و      جاي تنازع و صلح را به  وگو را به تواند گفت یک ارزش، می ۀمثاب به
آمیـز   کند تا رفتار خشونت کودکان کمک می این برنامه، نه تنها به. ها را نهادینه کند این ارزش

آمیـز عقـب    هاي خشونت کند در مقابل موقعیت ها کمک می خود را کنار بگذارند، بلکه به آن
اي کـه در دسـت دارنـد، در مقابـل آن ایسـتادگی و       ننشینند و، با ابزارهاي فکـري و زبـانی  

  .مقاومت کنند
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یونسـکو  . ها نهادینه کرد را در آن براي ایجاد صلح در جوامع، نخست باید فرهنگ صلح
شـوند،   ها آغـاز مـی   ها در ذهن انسان جایی که جنگ از آن«اش اعالم کرده است که  در بیانیه

بـراي گسـترش   . )UNESCO, 2000: viii(» ها ساخته شـود  دفاع از صلح نیز باید در ذهن آن
ه سمت یک فرهنـگ  فرهنگ صلح باید تالشی جهانی براي تغییر شیوة تفکر و رفتار مردم ب

برنامۀ آموزشی فلسفه براي کودکان مدعی است که با روش خـاص  . آمیز صورت گیرد صلح
  .تواند در این راستا گامی مؤثر بردارد خود، یعنی حلقۀ کندوکاو فلسفی، می

کندوکاو ذاتاً اکتشافی، . حلقۀ کندوکاو، قلب و رمز موفقیت برنامۀ فلسفه براي کودکان است
کودکان در فرایند . شود شارکتی است و منجر به خودانتقادي و خوداصالحی میاجتماعی، و م

آموزند که با احترام  شوند و می کردن آشنا می وگو گفتهاي    کندوکاو جمعی به تدریج با مهارت
تر  ها را کامل هایشان را در کنار یکدیگر قرار دهند و آن دهند، ایده و توجه به یکدیگر گوش 

اش   پشتوانه هاي تأیید نشده و بی را به نقد بکشند تا براي عقاید و ایده کنند، دیگري 
هاي مخالف را داشته باشند و، هنگامی که  هاي منطقی فراهم کند، تحمل دیدگاه استدالل

حلقه مدل کوچکی از جامعه درواقع، . نظرشان با نقدي مواجه شد، ناراحت و عصبانی نشوند
  .کنند آمیز را درعمل تمرین می ر آن اصول حاکم بر جامعۀ صلحآموزان د است که معلم و دانش

نتایج حاصل از اجراي برنامه فبک در کشورهاي مختلـف جهـان و همچنـین در ایـران     
توانـد در دورة کوتـاهی تـأثیرات شـایان تـوجهی در       حاکی از آن است که ایـن برنامـه مـی   

تـأثیرات مسـتقیماً منجـر بـه      بسـیاري از ایـن  . هاي فکري و رفتاري کودکان بگذارد مهارت
شوند؛ به این معنا کـه در   و تعامالت رفتاري و گفتاري منفی در کودکان می کاهش خشونت

یابنـد و روحیـۀ    هاي اخالقی دست می حلقۀ کندوکاو فلسفی، کودکان به درك طبیعی ارزش
  .شود ها تقویت می احترام، همکاري، و همدلی با دیگران در آن

دهد که این برنامـه تـأثیر بسـیاري در تفکـر نقادانـه و منطقـی و        می نتایج همچنین نشان
تـرین   طور که پیش از این گفته شـد، مهـم   همان. هاي استداللی کودکان گذاشته است مهارت

شود کودکان بـا صـبر و    ویژگی تفکر نقادانه خودانتقادي و خوداصالحی است که باعث می
هـاي   و زود از کوره درنروند و به اصـالح داوري  بردباري انتقادات منطقی دیگران را بشنوند

خود بپردازند، همچنین سعی کنند بدون توسل به خشونت و با توسل به استدالل عقالنی به 
هـاي   این نوع تفکر همچنین منجـر بـه کـاهش تعصـب و نگـرش     . انتقاد از دیگران بپردازند

بردن همـۀ   زیرسؤالگري،  سشاي کودکان خواهد شد، چراکه تفکر انتقادي مبتنی بر پر کلیشه
  .ها بر استدالل و منطق است ریزي آن عقاید، و پی
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از دیگر نتایج این برنامه تقویت تفکر خالق اسـت کـه بـر توانـایی تخیـل جسـورانه و       
هاي نو متمرکز است و کودکان را  ها، و ایده حل  ها، راه ها، دیدگاه جوي عقاید، فرضیهو جست

آمـاده ماننـد    هاي ازپیش حل دنبال راه بهشان تنها  ت و سؤاالتسازد براي حل مشکال قادر می
  .آمیز باشند هاي خالقانه و صلح حل توسل به خشونت، نروند، بلکه در پی یافتن راه

نتایج اجراي برنامۀ فبک همچنین حاکی از این است که این برنامه به رشد قوة قضـاوت  
گانـۀ تفکـر    سـه هـاي   تقویت مهارتکه  لیپمن معتقد است. و داوري کودکان انجامیده است

توانـد موجـب رشـد قـوة قضـاوت و داوري       یعنی تفکـر انتقـادي، خـالق، و مراقبتـی مـی     
)judgement (دادن  انجـام تواند در تولیـد چیـزي،    قضاوت و داوري می. خوب در افراد شود

 داوري خوب محصول تفکر و کندوکاوي خوب اسـت . عملی یا گفتن مطلبی نمود پیدا کند
)Lipman, 2003: 274( .   آمیـز و نامناسـب ناشـی از     بنابراین اعمال، رفتـار، و گفتـار خشـونت

هاي عجوالنه، غیرمنطقی، و نابخردانـه اسـت و تقویـت داوري خـوب در افـراد بـه        داوري
  .گسترش فرهنگ صلح و کاهش خشونت خواهد انجامید

ت، بـه کـاهش خشـونت    نفس نیز، که از دیگر نتایج اجراي برنامۀ فبک اس تقویت عزت
 فرد کمتر خود را در معـرض تعـدي و   ،رود نفس باال می هرچه عزتخواهد انجامید، چراکه 

هـا   که فرد در مقابـل تعـدي   کند اقتضا می نفس عزت ،به عبارت دیگر. دهد خشونت قرار می
 دادن بـه برخـی   از تن و نیز دمقاومت نشان ده، آزاري کودك مثالًند، آمیز خشونت که عموماً

  .داري کندخود ن آدمی نیستأهایی که در ش فعالیت
بسـیار   هـاي  تواند بـه برداشـتن گـام    بنابراین آموزش فلسفه براي کودکان و نوجوانان می

. کردن فرهنگ صلح و همچنین دستیابی به صلح جهانی کمک کنـد  مؤثري در جهت نهادینه
هـاي   م گذشت زمـان و تمـرین  با این همه، باید توجه کرد که تغییرات پایدار و دائمی مستلز

  .آید دست نمی مدت به مستمر است و در کوتاه
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