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 چکیده
اي  تواند نویدبخش جامعـه  وگویی در کودکان می هاي فکري و فرهنگ گفت ارتقاي مهارت
وگـویی کـه در حلقـه    پژوهش حاضر درصدد است به بررسی ساختار گفت خردورز باشد.

شود، بپردازد تا از خـالل آن،  اجرا می مقطع دبستاندر » کودکان براي فلسفه«کندوکاو کالس 
الگـوي  را شناسـایی کنـد.   » وگـوي کنـدوکاوي   گفـت «گیـري   هاي الزم براي شکلمهارت
تفکــر چندبعــدي و «وگــوي کنــدوکاويِ ارائــه شــده در ایــن پــژوهش، برگرفتــه از  گفــت

شـکل  » ریبی رشـد منطقه تق«است که در بستر » کودکان براي فلسفه«در آموزش » بازاندیشانه
 200وگوهـايِ حـدود   گیرد.به منظور بررسی موضوع مدنظر این پژوهش، رونـد گفـت   می

هاي مختلف تحصـیلی، مشـاهده توصـیفی، متمرکـز و      ، در پایه»کودکان براي فلسفه«کالس 
ــه  ــد. یافت ــی ش ــه    گزینش ــت ک ــاکی از آن اس ــژوهش ح ــاي پ ــهه ــدوکاو   حلق ــاي کن ه

وگـوي   ، با فراهم کردن فضایی براي گفت»طقه تقریبی رشدمن«به مثابه » کودکان براي فلسفه«
تواند نگرشی بازاندیشـانه،  کودکان با یکدیگر، در حضور تسهیلگر (فرد تواناترِ فرهنگ)، می

 مسئوالنه، انتقادي و خالقانه در آنها ایجاد کند.  
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 و طرح موضوع مقدمه. 1

وگویی، امـري اکتسـابی    هاي گفت وگو و به عبارتی مهارتتوانایی افراد براي انجام یک گفت
هـا بایـد از   این مهـارت  بایست در نظام آموزشی ایجاد گردد؛ شالوده است و بیش از همه می

هـایی آغـاز   اندیشـی در همـان سـال   ریزي شـود، زیـرا فـراخ    زندگی پی هاي اولیههمان سال
گیـري  شود که شخصیت و هویت کودك، به عنوان یک شـخص متفکـر در حـال شـکل     می

تواند بهتـرین زمـان بـراي پـرورش و آمـاده       دبستان و دبستان می است. از آنجا که دوره پیش
در ایـن سـنین از اهمیـت بیشـتري      آمـوزش  هاي یک جامعه باشـد،  کردن فکر و ذهن انسان

تواند خمیرمایه شخصیتی آنها را به تدریج و به نرمـی از عواطـف    برخوردار است؛ چراکه می
گیـري جامعـه   مدار هدایت کند. کودکان امروز در شکل بنديِ عقل و احساسات به سوي قالب
هـاي اخالقـی و رفتـاري را    يتوانند هنجارها و ناهنجارکنند و میفردا نقش کلیدي را ایفا می

از نهادهاي کوچکتري چون خـانواده و مدرسـه بـه بسـتر جامعـه منتقـل کننـد و در آینـده،         
گونه رفتارها را در نهاد خانواده خود بازتولید نمایند. کودکان بزرگترین سرمایه هر کشـور   این

ـ   به حساب می د دهـه  آیند و درحقیقت ثروت یک ملت و نیز کیفیت زنـدگی جوامـع در چن
 گذاري و نوع تربیت فرزندان آن جامعه بستگی دارد.  آینده به میزان سرمایه

، از عناصر بنیـادین برنامـه   وگویی از سنین پایینهاي گفتبر این اساس، آموزش مهارت
کودکـان، سـاختاري میـان     بـراي  کودکان است. حلقه کندوکاو کالس فلسفه براي درسی فلسفه

پیونـدد، تفکـر   وگوي جمعی به وقوع مـی زش تفکر در قالب گفتفردي دارد که در آن، آمو
 کنند.  وجو می آمیزد و کودکان حقیقت را به یاري یکدیگرجستفردي و جمعی به هم می

هـاي مربـوط بـه ایـن حجـم وسـیع از       عالوه بر این، رشد روزافزون اطالعات و چالش
کودکـان امـروز را تحـت تـأثیر      هـا،  دانش، به واسطه وجود تلویزیون، اینترنت و سایر رسانه

دهد که خاص بزرگساالن است. در این خصوص، واکنش برخـی والـدین و    مسائلی قرار می
هاي تجویز شده به کودکان آموزش داده شـود و امـا اگرچـه     مدارس آن است که باید ارزش

ـ  آموزش این ارزش ه هاي سنتی اهمیت دارد، مسأله اصلی این است که آنها یاد بگیرند چگون
 هاي اخالقی قابل قبولی داشته باشند. براي خود قضاوت

هـا را بـه دنبـال    باید توجه داشت، تغییر و تحوالت جامعه کنونی، دگرگونی مداوم ارزش
هـاي ارزشـی   تواند به یاري کودکان در برخورد بـا چـالش  اي، آنچه می دارد. در چنین جامعه

و قضاوت است کـه ایـن مهـم در سـایه     بیاید، همانا درست اندیشیدن و پرورش قوه تحلیل 
اگر کودکـان را از همـان سـنین پـایین      شود. آموزش فلسفه (فلسفیدن) به کودکان حاصل می
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هـا خـودداري   مورد تشویق قرار ندهیم، آنها هم فکـر کـردن را متوقـف و از بـازي بـا ایـده      
در جهـانی کـه بـه    کنند. آنان باید یاد بگیرند، خالقانه بیندیشند تا خـود را بـراي زنـدگی     می

 کند، آماده سازند.  سرعت تغییر می
وگوي کنـدوکاوي  از این رو مهمترین پرسش پژوهش حاضر عبارت است از اینکه گفت

 تواند باشد؟  ها و ساختاري دارد و کارکرد و پیامد آموزش آن چه میچه مؤلفه
 

 ادبیات پژوهش. 2

 )Philosophy for children (P4C)» (کودکان براي فلسفه«برنامه آموزشی  1.2
وگـو  هـاي گفـت  اي منسـجم در آمـوزش  ها، در جهت ایجاد برنامهترین تالشیکی از موفق

» مــاتیو لیــپمن«اســت کــه توســط » کودکــان بــراي فلســفه« محــور از دوران کــودکی، برنامــه
)Matthew Lipman (مــونتکلر«)و همکــارانش در دانشــگاه دولتــی« Montclair State 

University   اي منظـور فـراهم کـردن برنامـه    ) ایاالت متحده تهیه شده است. ایـن طـرح، بـه
وگو محور براي کودکـان از سـطح کودکسـتان تـا دانشـگاه      کندوکاو گفت تحصیلی در زمینه

 )  47: 1388شود. (فیشر،  تهیه شده و در شمار روزافزونی از کشورهاي جهان استفاده می
مد نظر لیپمن، ترکیب تفکر خالق، انتقـادي و  » کودکان براي فهفلس«بر مبناي برنامه درسی 

آورد کـه وي آن را  ) نوعی از تفکر را به وجود مـی Critical,creative,caring thinkingمراقبتی(
خواند و  بازاندیشی بخـش مهمـی از آن   )میmulti-dimensional thinking» (تفکر چند بعدي«

وگـو اسـت کـه متضـمن     درباره روند و موضـوعات گفـت   است. این نگاه بازاندیشانه، تفکر
گرانـه  نیـز    )، تفکـر فراشـناختی و تفکـر خـود تصـحیح     recursive thinkingتفکر بازگشـتی( 

مدل زیر، چارچوب پروژه آموزشـی متیـو لیـپمن بـا عنـوان       )Lipman,2003:26,27باشد. ( می
ـ    40دهد که بیش از را نشان می» کودکان براي فلسفه«  30ا موفقیـت در بـیش از   سـال اسـت ب

 )Swann,2013: 45 شود. ( زبان به کار گرفته می 16کشور و حدود 
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پوشـانی دارد. بـر اسـاس پـژوهش      تفکر انتقادي با مفهوم تفکر سـطح بـاالي بلـوم هـم    
)، تفکر سطوح مختلف دارد که سطوح پایین آن عبارتند از: دانـش (آگـاهی از   Bloom»(بلوم«

اطالعات)، درك مطلب (فهمیدن اطالعات) و کاربرد (استفاده از اطالعات) و سـطوح بـاالتر   
آن شامل: تجزیه (تفکیک اطالعات)، ترکیب (آفرینش چیـز جدیـدي از اطالعـات قبلـی) و     

 )Nilson,2010. (شودارزشیابی (ارزشیابی دانش) می
هـا را تسـهیل   ه قضـاوت و اما تعریف لیپمن از تفکر انتقادي عبارت است از تفکـري کـ  

اي کـه در آن، رویـداد اتفـاق افتـاده حسـاس و       کند؛ چراکه به مالك متکی است، به زمینه می
ها نوعی از دالیل هستند کـه قابـل اعتمادنـد و در رونـد      همراه با خودتصحیحی است. مالك

آینـد.  دست می باشند و براساس مقایسه بین امور به کندوکاو، معیاري براي قضاوت کردن می
هـا و   حساسیت به زمینه در تفکر انتقادي الزامی است؛ چراکه افـراد بـا درنظـر داشـتن زمینـه     

هـاي کیفـی و متمـایز افـراد      کنند. اگر تفکر بدون آگاهی از تفـاوت  شرایط امور، قضاوت می
تـرین   رود. همچنـین، یکـی از مهـم    پردازي خود به خطـا مـی   صورت گیرد، در روش نظریه

کند آن است که افـراد در پـی   ه کالس درس را به حلقه کندوکاو تبدیل میهایی کسودمندي
 )Lipman,2003:212ها و روند بحث باشند. (تصحیح خود، یکدیگر، روش

وگـو در حلقـه کنـدوکاو بـه     کند که با میانجی گفتهاي ذهنی اشاره میلیپمن به فعالیت
این موارد که لیپمن بـه آنهـا اشـاره     یابند.در جدول زیر لیستی ازهاي تفکري ارتقا میمهارت

  )lipman,2003:151 and 175-181کنید. (کرده است را مشاهده می
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 وگو هاي فکري با میانجی گفت ): ارتقا مهارت3-2جدول(

 
 

اند. البتـه در اینجـا   وگوي انتقادي، هردوبر پایه بحث منطقی بنا شدهتفکر انتقادي و گفت
هاي متفاوتی وجود دارد. لذا منظـور  است که از کلمه منطقی برداشتهم این موضوع مطرح 

اي و باشـد بلکـه منطـق محـاوره    از منطقی در حلقه کندوکاو، منطق صـوري و رسـمی نمـی   
آوري مدنظر است. و هـدف آن نیـز همـانطور کـه گفتـه شـد رسـیدن بـه حکمـت و           دلیل

هـردوي اینهـا اگـر بـا الگـوي       ).rationality) است نه عقالنیت محض(reasonablenessخرد(
تواند به آنهـا در آوردن دالیـل مـؤثرتر    آموزان هماهنگ شود میزندگی روزمره و تفکر دانش

 کمک کند.
لیپمن در برنامه درسی مدنظر خود تفکر خالق را مـدنظر دارد. بایـد توجـه داشـت کـه      

تفکـر   اطـی دربـاره  انگـاري افر تقسیم تفکر به دو نوع کامالً مجزاي انتقادي و خـالق، سـاده  
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هـاي  حـل راه باشد. خالقیـت فقـط ارائـه    است. حل اکثر مسائل، مستلزم هر دو نوع تفکر می
هاي بهتر است و ایـن مسـتلزم قضـاوت    حلراه جدید براي رفع مشکالت نیست، بلکه ارائه

لزم توانـد مسـت   منطقـی مـی   پیچیده حلی نو براي یک مسئلهانتقادي خواهد بود. پیدا کردن راه
آوري خالقانه باشد. تعلیم و تربیتی که فقـط روي یـک نـوع تفکـر تمرکـز      داشتن توانایی نو

 )71و  70: 1386کند، ناقص و ناموزون خواهد بود. (فیشر ،
هردو تفکر انتقادي و خالق براي اینکه پیشرفت کنند به اصل سـومی احتیـاج دارنـد کـه     

امیـده اسـت. مراقـب بـودن، بـیش از همـه بـه        ) نCaring thinkingلیپمن آن را تفکر مراقبتی(
باشـد. از سـوي    است که هـر فـردي درگیـر آن مـی      معناي آگاه بودن از شبکه روابط انسانی

دیگر، مراقب بودن یعنی آگاهی از تأثیرات کنش یک فرد (شامل گفتـار و حـاالت صـورت)    
تـر   سبت بـه بقیـه آگـاه   بر افرادي که در اجتماع با او پیوند دارند. فرد مراقب کسی است که ن

 )Gregory,2000: 447است و انتظار نتیجه معقول را دارد. (
ها و روابط متمرکز اسـت و کـودك را   تفکر مراقبتی برساختن همکاري، نگهداري ارزش

گیـرد چگونـه شخصـی    سازد که ارتباط با خود و دیگري را مدیریت کنـد. یـاد مـی   قادر می
هـایش را  هـا و نگرانـی  ارد و نقطه نظـرات، عالقمنـدي  تواند خود را به جاي دیگري بگذ می

توانـد سـبب   هاي حلقه (اجتماع) کندوکاو مـی هاي سنتی به کالسبررسی کند. تبدیل کالس
آموزان بهتر شود بلکـه موجـب رشـد بلـوغ عـاطفی آنـان       شود نه تنها تفکر بخشی از دانش

 )Sharp,2007:248شود.( می
جریان و فرایند تفکر است. سه نوع مراقبـت ازکنـدوکاو   تفکر مراقبتی در واقع مراقبت از 

مراقبت درخصوص روند کندوکاو که افراد گروه در تالشند روند بحـث بـه    -1وجود دارد: 
روي صـحیح بحـث   پـیش حاشیه نرود و موضوع اصـلی خـود را دنبـال کننـد. ایـن امـر بـه       

یرد چراکه ممکـن اسـت   گانجامد. دوستی از نوع عاطفی و عام، جلوي تفکر صحیح را می می
 -2سبب ناراحت نشـدن سـایرین بیـان نشـوند.     نمایند بهنظراتی که به روند بحث کمک می

مراقبت با دیگران؛ بدین معنا که افراد بـه ایـن فهـم برسـند کـه درك حقیقـت پـازلی چنـد         
 تنهـایی غیـرممکن  عبارت دیگر، کندوکاو بهایست و هر قطعه نزد یکی از افراد گروه، به قطعه

هاي خود را با حفـظ احتـرام بـه عقایـد متفـاوت      آموزند ایدهاست. در اینجاست که افراد می
توجه به موضـوعاتی کـه ارزش کـار دارنـد. در واقـع بایسـتی موضـوعات و         -3بیان کنند. 

مسائلی در کالس مورد بحث قرار گیرند که دغدغه و مسئله اعضاي حلقه کندوکاو باشد نـه  
 )Davey,2012: 8لم به گروه تحمیل شوند.(اینکه صرفا از سوي مع
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دیدگاه لیپمن از تفکرمراقبتی به عنـوان جنبـه اساسـی هـوش، اذعـان دارد کـه نـه فقـط         
هاي عاطفی تفکر مراقبتی بلکه همچنین تجلی آن در شـدت فراگیـري و تعهـد بـه     خصیصه

مـه جوانـب   عمل اهمیت دارد. این نیرومندي به نوبه خود بعنوان نیروي مـؤثر انگیـزه بـر ه   
کند. پرورش تفکر مراقبتی شدت احساسـات، محبـت، حـس عـدالت و      تفکر و رفتار اثر می
آمیـز هـدایت    آموزان درسطح پاسخگویی در گفتـار سـازنده و مسـالمت    توانمندسازي دانش

بنـدي محـدود    ) تفکر مسئوالنه و مراقبتـی صـرفاً بـه چنـین دسـته     Sharp,2007: 256کند.( می
کند و بین فوریت و عدم فوریـت   گذاري بندي و اولویتنه باید درجهشود؛ تفکر مسئوال نمی

دغدغـه تفکرمراقبتـی پـرورش آگـاهی نسـبی (ارتبـاط آگاهانـه) در         مسائل تمییز قائل شود.
زندگی روزمره افراد است. آگاهی از رابطه، دانستن و احساس آگاهانه (صمیمانه) از خـود و  

 چیزي است که در ارتباط با دیگران است.   پیوستگی با بخشی از هر
آموزان، خود نیـز از رونـد اتفاقـاتی کـه در کـالس صـورت       در نهایت براي اینکه دانش

   وگو صورت بگیرد.گرفته است، آگاه شوند، باید ارزشیابی از روند بحث و گفت
 
 Community of inquiry(1حلقه کندوکاو یا اجتماع پژوهشی ( 2.2

از افــرادي ســاخته شــده اســت کــه موضــوعی مشــترك، اعــم از سیاســی، اجتمــاع عمومــاً 
آموزشی،اجتماعی و ... را مدنظر داشته باشند. در یک حلقه کندوکاو چیزي که در بین اعضـا  

هـا)، کنـدوکاوي   مشترك است روحیه کندوکاو و پـژوهش اسـت. همـه اجتماعـات (حلقـه     
حلقه کنـدوکاو تمـرین خـود انتقـادي     نیستند. براي تبدیل یک اجتماع به اجتماع پژوهشی یا 

وگـو اسـت کـه بـر پـرورش تفکـر       حلقه کندوکاو نوعی تدریس مبتنی بر گفـت  الزم است.
آمـوزان و معلـم و    وگـو میـان دانـش   انتقادي، خالق و مسئوالنه از طریق پرسشگري و گفت

اي از نـه تـوان بـه عنـوان نمو   آموزان با یکدیگر تاکید دارد. حلقه کندوکاو لیپمن را مـی  دانش
وگـویی جـدي شـرکت    رود اعضا در گفتاجتماع عقالنی در نظرگرفت که در آن انتظار می

قوانین و اصـول گفتمـان منطقـی وعقالنـی     «گو توسط کنند و آن را گسترش دهند این گفت
از طریـق آن  شـود. و  و به عبارت دیگر، نظم و انضباط خودسـاخته اداره مـی  » خود اجتماع 

 )   Biesta, 2004( یابندمسئوالنه خود را می آموزان صداي دانش
وگـو را  )چهـار ژانـر گفـت   Burbulesوگـو اسـت. بـوربلز(   اساس حلقه کنـدوکاو، گفـت  

شـود. وي  شناسایی کرده است که به نوعی میانبري براي توضیحات لیپمن نیز محسـوب مـی  
تباط بـا دانـش   وگو در ارکند: مفهوم نقش گفتبندي می وگو را بر اساس دو جنبه طبقهگفت
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وگـویی ممکـن   وگو. با درنظر گرفتن دانش، فراینـد گفـت  کنندگان در گفتو نگرش شرکت
) یـا  convergentاست در جهت رسیدن به راه حل یـا نتیجـه باشـد کـه بـوبلز آن را همگـرا(      

) یـا  inclusiveنامد. وي تمایل شرکت کنندگان را تحـت عنـوان فراگیـر(   ) میdivergentواگرا(
وگو را مشاهده کـرد.   بندي از گفتتوان این دسته کند. در شکل زیر میبندي میبقهانتقادي ط

)Swann,2013: 49( 

 
 وگو و کندوکاو . ارتباط میان گفت1شکل 

وگو بـا مکالمـه یکسـان نیسـت، در حـالی کـه مکالمـه بـر         کند که گفتلیپمن اذعان می
وگـو نقـض کـردن    در گفـت شخص قوي تأکید دارد، در کندوکاو این تأکید ضعیف اسـت.  

وگـو بـه   موضوعیت دارد. در مکالمه تعادل و ثبات افراد مهم است، در حـالی کـه در گفـت   
دنبال ایجاد حالت عدم تعادل هستیم که بتواند افراد را وادار به فکر کرن کنـد. مکالمـه عمـل    

دي خـود  گیرند تا مکالمه ادامه یابد امـا مکالمـه بـه خـو    متقابل است. افراد نوبت صحبت می
آورد، وگو به دلیل اینکه عدم تعادل را به وجـود مـی  رود. در حالی که نیروي گفتپیش نمی

وگو را به جلـو پـیش برنـد. وي معتقـد اسـت:      کند که گفت به خودي خود افراد را وادار می
وگـو  کـه گفـت  مکالمه نوعی تبادل احساسات، افکار، اطالعات و حتی فهم است در حـالی «

مکالمه به نوعی تمایل بـراي کـار کـردن بـا     » ستجو و کندوکاو متقابل است.یک اکتشاف، ج
) collaborativeوگو نوعی بـا هـم کـار کـردن(    ) است در حالی که گفتcooperativeیکدیگر(

تـوان بـه آنهـا    وگو ریشه در مکالمـه دارد و مـی  است. البته لیپمن معتقد است که منطق گفت
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هــا را دو مقولــه جــداي گفتمــانی درنظــر     پیوســتاري نگریســت بــه جــاي اینکــه آن    
 )  lipman,2003:87,88گرفت.(

وگو محور است که در بین اعضـا مشـترك اسـت.    در یک حلقه کندوکاو، کندوکاوِ گفت
) است کـه اعضـاي   rational communityاي از اجتماعات عقالنی(حلقه کندوکاو لیپمن نمونه

وگو با قوانین و قواعـد  . این نوع گفتوگوي جدي شرکت کنندآن انتظار دارند در یک گفت
شود. اجتماع عقالنی براي دستیابی بـه دانـش،   گفتمان عقالنیِ یک حلقه(اجتماع) هدایت می

هاي آموزشی است، اهمیت دارد. همچـین اجتمـاعی   هایی که هسته تالشها و مهارتارزش
آمـوزان  آن دانـش  وجود بیاید مگر در فضاي حلقه کنـدوکاو چـرا کـه از طریـق    تواند بهنمی

 )Swann,2013:43,44یابند. (صداي مسئوالنه خود را می
لیــپمن خــود واژه حلقــه کنــدوکاو را اختــراع نکــرده بلکــه آن را از پیــرس وام گرفتــه  

بـه   ) در نظر لیپمن حلقه کندوکاو هم فردي و هـم اجتمـاعی اسـت.   lipman,2003:20است.(
)  بـه شـکلی از کنـدوکاو گروهـی اشـاره      community of inquiryطور کلی کندوکاو مشترك(

گیرنـد   هـا یـاد مـی    آموزان از طریق با هم فکرکردن در مورد موضوعات و ایده دارد که دانش
آمـوزان اسـت    وگوهاي باز عقالنی میان دانـش  مستقل فکرکنند. کندوکاو مشترك شامل گفت

محترمانـه بـه    شود و مشخصه اصلی آن عبارت اسـت از توجـه   که به وسیله معلم تسهیل می
یکدیگر، بررسی اختالف نظرها، ایده خود را بر پایه ایده دیگـري قـرار دادن، ارائـه دالیـل و     

 )147: 1389ها.(کم، فرض شواهد، نتیجه گیري و روشن کردن پیش
آموز در پیشـبرد کنـدوکاو، همکـاري     معلم و دانش کندوکاو فلسفی در اجتماع یا و حلقه

پردازند؛ به جاي اینکـه معلـم تنهـا بـه بیـان       وگو و استدالل میفتکنند و با یکدیگر به گ می
هاي خود بسنده کند و یا بخواهد با چارچوب استداللی خویش کودکـان را   تجربیات و یافته

طرف جلسه خواهد بـود.  وگو کند. معلم در این روش آموزشی، ریئس بیوارد بحث و گفت
رود کـه  وگو است. البته از معلم انتظـار مـی  گفت وهمچنین تسهیل کننده و اداره کننده فرایند

اي ظریف و ضمنی اما مقتدرانه عنصر عقالنیت را وارد جریان بحث کند. معلـم بایـد   گونهبه
 هاي زیر را انجام دهد .طرفی فعالیتدرهمان چهارچوپ بی

 دهند.هاي یکدیگر را گسترشکودکان را ترغیب کند تا ایده ـ
 هاي خود توجه کنند.هاي ضمنی گفتهداللتتالش کند که کودکان به  ـ
 هاي خود داشته باشند.فرضکافی به پیش سعی کند کودکان توجه ـ

 )291: 138آنها را ترغیب کند که براي توجیه باورهاي خود دلیل داشته باشند.(هینز، 
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 پژوهش یمفهوم ارچوبهچ. 3
اسـت ابتـدا بـه    درونـی شـده  هاي باالي ذهنی که در فرد بر اساس نظر ویگوستکی، عملکرد
هـا را از طریـق تعامـل اجتمـاعی     فراگیران، موضوعاست. صورت گفتار بیرونی وجود داشته

تـرین تجربـه بـراي تسـهیل یـادگیري      کنند. ویگوتسکی تعامل اجتماعی را پرقدرتدرك می
و تـر  آمـوزان را بـه گفتـار شـفاف    کار کردن بر اساس الگوي کندوکاوي لیپمن دانش داند.می

دهنـد،  کننـد و بـه یکـدیگر گـوش مـی     . وقتی کودکان با هم صحبت مـی رساندتر میمنطقی
شود. ایـن  هاي متفاوت درباره دنیا برایشان فراهم میها و نظریهفرصت رو به رو شدن با ایده

آورد و زمینه تجربه مشترکی بـراي  گیري یادگیري جدید فراهم می، محرکی براي شکلروش
کند. وقتی فراگیران خردسال با دوستانشان و بزرگسـاالن در   ن ایجاد میصحبت و کشف کرد

. حلقـه کنـدوکاو متیـو    شـود تر مـی یابد و درك آنها عمیقهایشان بسط میتعامل باشند، ایده
لیپمن بر رشد کندوکاو فلسفی میان کودکان تمرکز کرده است، ادعاي ما در پـژوهش حاضـر   

وگـوي اندیشـمندانه و بازاندیشـانه را بـراي     میـدان گفـت  تواند این است که این رویکرد می
توان این موضـوع را صـرفاً از   کودکان فراهم آورد. فارغ از توجه به رشد کندوکاو فلسفی می

 وگویی آن مورد توجه قرار داد.  بعد گفت
 کند:  شایان ذکر است، لیپمن خود نیز این موضوع را به طور ضمنی بیان می

وگـو  اي دارد، چـرا کـه اوالً گفـت   درعصر حاضر اهمیت فوق العادهوگو به نظر ما گفت
آورد و ثانیاً باعث ارتباط میـان اجتماعـات و   ارتباط و پیوستگی میان جوامع را فراهم می

شود. فلسفه براي کودکان بـا اشـاعه تمـرین و کنـدوکاو گروهـی در کـالس        ها میگروه
دهـد؛ مشخصـه   ر جامعـه ارائـه مـی   وگو دوگو در کالس و گفتالگویی از منزلت گفت

وگـویی اسـت کـه بـا منطـق نظـم یافتـه اسـت.         اصلی حلقـه کنـدوکاو کالسـی گفـت    
 )  117: 1389(لیپمن،

 

 پژوهش روش. 4
هاي علوم اجتماعی با کودکان هنوز از راه دور و بـا کنتـرل بزرگسـاالن    متأسفانه اکثر پژوهش

بـه سـختی سـطح آنچـه را کودکـان      هـاي تنظـیم شـده    گیرد، پرسشنامه و مصاحبهانجام می
) براین اساس، هدف ما از انجام ایـن  50: 1380کنند.(اي هارت، توانند ابراز کنند، لمس می می

و اینکـه منشـأ   » کودکـان  بـراي  فلسـفه «آمـوزان در کـالس    پژوهش، تبیین چراییِ رفتار دانش
درجلسـات  گرفتـه   باشد؛ بلکه قصد فهم و تفسیر نوع کـنش صـورت  رفتارشان چیست، نمی
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وگویی این کالس را داریم. در این راستا مشاهده مشارکتی (براي انعکـاس هنجارهـا و   گفت
 تفسیر آن نزد کنشگران) براي دستیابی به فهم از موضوع پژوهش حائز اهمیت است.

هـا اسـت.   آوري یا ساختن دادهنگاران در جمعهاي مورد استفاده مردممشاهده، از تکنیک
کننـده کامـل را   به طور عمیق در میدان تحقیق نفوذ کنـد، نقـش مشـارکت   چنانچه پژوهشگر 

گیرد؛ این شیوه، ابزار معتبـري  ي مشارکتی) در زندگی روزمره مورد مطالعه خود می(مشاهده
مشـارکتی   باشد. آنچه در مشاهده است که در خدمت پی بردن به واقعه در حال رخ دادن می

هـاي دقیـق و   تواند به جنبـه . در وارسی عمیق، محقق میاست» وارسی عمیق«افتد، اتفاق می
راحتـی بـر سـر     توانند بـه پیچیده زندگی اعضاي یک محیط اجتماعی که حتی خود آنان نمی

 )57و56الف: 1391زبان آورده و در مورد آنها فکر کنند، دست یابد. (ایمان ،
 .ي مشارکتی، نقش محقق استهمچنین یکی از موضوعات مهم در مشاهده

شود، بـه نسـبت سـایر    گر همراه با مشارکت وارد میدان میمحققی که به عنوان مشاهده
تري در میدان سپري خواهـد کـرد. از منظـر    هاي گردآوري داده، مدت زمان بیشروش
ها، حق مطلب را در قبال موضوع تحقیـق  شناختی، تحقیق با به کارگیري این رویهروش

 )125: 1388کند. (فلیک، بهتر ادا می

 کند.با مشارکت را از یکدیگر متمایز می گانه مشاهده همراهاسپردلی مراحل سه
؛ در ابتداي این فرایند قـرار دارد و محقـق    )descriptive observationمشاهده توصیفی (. 1

دهـد  کند. مشاهده توصیفی شرح کلی از میدان به دست مـی را با میدان مورد مطالعه آشنا می
هـاي پژوهشـی و ارائـه    دهد و به طرح سؤال هاي آن را نشان میکان پیچیدگیو تا سرحد ام

 کند.تر کمک میهاي دقیقحدس
؛ نگاه پژوهشگر را بـر فراینـدها و مشـکالتی     )selective observationمشاهده متمرکز(. 2

 ترین اهمیت را دارند.هاي تحقیق بیشکند که براي پرسشمتمرکز می
هـا  ) ؛ که در مراحل پایانی گـردآوري داده thick descriptionsمشاهده گزینشی (. 3

هاي بیشـتري بـراي انـواع اعمـال و فراینـدهایی       شود، به دنبال یافتن شواهد و مثالانجام می
 )246و245: 1388است که در مرحله دوم پیدا نشدند. (فلیک، 

مشـاهده  براین اسـاس، در مراحـل اول انجـام ایـن پـژوهش زمـان بسـیاري را صـرف         
کودکان در هر سنی و مقطعی نمودیم و با توجه به آنچه کـه از میـدان    براي هاي فلسفه کالس

مشاهده دریافتیم و همچنین سؤاالت پژوهش، در مرحله بعدي صرفاً بـه مشـاهده جلسـات    
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شود) پـرداختیم و  کودکان (که در آن طرح بحث اجرا می براي هاي فلسفهوگویی کالسگفت
یافتـه پروتکـل انجـام دادیـم کـه فهـم کامـل        هاي ساختا با استفاده از برگهاین مشاهدات ر

وگـو   . در ادامه تمرکز مشاهدات را بر جلسات گفـت 2هاي پرسش تحقیق را ممکن کند جنبه
ــش  ــور دان ــی     مح ــال دوره آموزش ــار س ــداقل چه ــه ح ــتیم ک ــنجم گذاش ــه پ ــوزان پای آم

هاي گویـاتري از آنچـه را مـدنظر ایـن      و مثالها کودکان را گذرانده باشند تا نمونه براي فلسفه
پژوهش هست، مشاهده کنیم. که شـرح کامـل ایـن فراینـد را در قسـمت رویـه گـردآوري        

 کنیم.اطالعات ذکر می
گـر  با این حال، مشاهده همراه با مشارکت با مشکل محدودیت چشم انداز فـرد مشـاهده  

هاي مختلـف یـک   آن واحد تمامی جنبهتواند در رو است، به این معنا که پژوهشگر نمیروبه
موقعیت را متوجه شود و فهـم کنـد. بـرگمن معتقـد اسـت؛ مـا بـراي یـادآوري و بازتولیـد          

شکل یک واقعه اجتماعی حقیقـی توانـایی محـدودي داریـم. بـدین      رویدادهاي نامنظم و بی
اینکـه  اي ندارنـد جـز   کننـد چـاره  هایی که از روش مشاهده مشارکتی استفاده مـی ترتیب آن

هـایی بریزنـد کـه ادامـه دار و     اند، عمدتاً درقالب بازسـازي رویداد اجتماعی را که شاهد بوده
 )246: 1388الگومندند.(برگمن به نقل ازفلیک، 

 
 گیري و حجم نمونه روش نمونه1.4

کودکـان را در مـدت یـک سـال و نـیم مشـاهده        بـراي  هاي فلسفهجلسه کالس 200حدوداً 
کشـید. بـراي ایـن منظـور جلسـات      دقیقه طـول مـی   45کالسی تقریباً که هر جلسه  3کردیم

) و دبسـتان دخترانـه   1کودکان پایه پنجم وچهارم در دبستان پسرانه سـما ( براي کالسی فلسفه
هـاي ایـن   کودکانِ سایر پایه براي صالحین اساس کار مشاهده متمرکز بود، البته جلسات فلسفه

براي کودکـان بـه صـورت یـک      ه آموزشی فلسفهمدارس و جلسات مدارس دیگري که دور
زنگ در برنامه هفتگی آنان قـرار داشـت همچـون مدرسـه سرمد(لواسـان)، سـما دخترانـه،        
دبستان سلمان فارسی(پسرانه) و هاشـمی نژاد(دخترانـه)، نیـز در مشـاهده توصـیفی مـدنظر       

 داشتند.   قرار
دستیابی بـه  «شود. استفاده میدر این پژوهش از نمونه گیري نااحتمالی با تکنیک هدفمند 

اي که حداکثر درگیري بـا مسـئله تحقیـق را دارد و از اطالعـات زیـادتري برخـوردار        نمونه
) لـذا تمـام جلسـات    152ب: 1391(ایمـان،  ». است، نمونه مناسـب تحقیقـات کیفـی اسـت    
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هاي پنجم و چهارم مشاهده شد و برخی از جلسات کـه اهـداف و   کودکان کالس براي فلسفه
 وگوي کندوکاوي در آن نمود بیشتري داشت، تحلیل شد.هاي گفتهارتم

شـود.   به طور خالصه در تحقیقات کیفی، حجم نمونه بر اساس اشباع نظري مشخص می
گیري به شیوه هدفمند از میان جامعه آمـاري صـورت گرفـت و     بنابراین در این تحقیق نمونه

 مالك تعیین حجم نمونه نیز اشباع نظري بود.
 

 پژوهش يها افتهی. 5

 وگوي کندوکاوي مشاهده شده در گفتهاي  مهارت 1.5
تـوان دو  سـازي شـده، مـی   به طورکلی و با توجه به تحلیل مشاهدات و همچنین متون پیـاده 

الگـوي   -1از:  وگوي کندوکاوي مشخص نمود که عبارتنداصلی در روند گفت دسته مهارت
و مفهومی. همچنین در رونـد مشـاهدات همـراه     هاي استداللیمهارت -2تعامل کندوکاوي 

هاي ارتباط غیرکالمی نیز مدنظر قرار گرفـت. در ادامـه ایـن فصـل، هـر      با مشارکت، مهارت
 شود. کدام از این موارد همراه با مصادیق، به تفکیک آورده می

 الگوي تعامل کندوکاوي 1.1.5
 گوش دادن فعاالنه ـ

هـاي گفتـه    ا نیست بلکه مستلزم توجه به معانی جملهه گوش دادن، تنها به معنی شنیدن کلمه
هـاي   کند تا براي فهم دقیـق صـحبت   شده است. گوش دادن فعال، تمامی اعضا را تشویق می

ها و نظرات خود را به تعویـق بیندازنـد. بـدون وجـود یـک       یکدیگر، مدتی کوتاه ارائه پاسخ
 ها، اساساً امري بیهوده است. ابراز دیدگاه شنونده،
شـود. ایـن مهـارت،     طریق شنیدن، مهارت گوش کردن و درك مطلب افراد تقویت میاز 

هـا   حساس شدن و گوش فرا دادن بـه گفتـه   طلبد. ها را می تمرکز افراد و دقت آنان بر شنیده
براي دانستن چرایی آنها، نیت و هدف نهفته در پس آنهـا و بررسـی پیامدهایشـان ضـروري     

هـاي   هـا و شـاهد مثـال    گوي گوش دادن فعال، در سایر مهارتاست. بنابراین، به کارگیري ال
هـاي   تـوان از دقـت در گفتـه    شود. گـوش دادن فعاالنـه را مـی    مربوط به آنها نیز مشاهده می

 هاي مرتبط دادن، شناسایی نمود. سایرین و پاسخ
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 سازي گوش کردن فعاالنه ): مفهوم1(جدول 

 کد ارجاع مستندات هاي مربوط به مهارت

 هاي سایرینبه گفته دقت

 میره؟سوال این بود؛ آیا نظرات آدم می
...... 

 کسی هست یادش باشه آرمین چی گفت؟
مهدي: گفتش که نظرایی که غلط بودن از یاد آدما رفته، از بین میره، 

 مونه.میره ولی نظراي خوب تو یاد آدم میپس می
 ت: همه موافقن آرمین این رو گفت؟

نگفتش. گفت مثالً ما یه نظرایی داریم، دوستمون عرفان: نه این رو 
میاد میگه این غلطه و درستش اینجوریه. اون وقت نظر غلطه که اول 

 داشتیم از یادمون میره، دیگه نیستش.
 آرمین: آره من منظورم همین بود که...

آموزان، عالوه بر این که با دقت  شود دانش در اینجا مشاهده می
اند، قدرت بازگویی آن را نیز  ش دادهبه گفته دوستانشان گو

دارند. افزون بر این، آنها به کمک تسهیلگر، براي انطباق 
 کنند.هاي خود با مطلب مدنظر سایرین، تالش  می شنیده

107 

 پاسخ مرتبط دادن

 میرند؟ ها می ت: آیا گل
 شن. پویان: آره سریع پژمرده می

 مهبد: نه، چون اگه بچینیمشون بازم درمیان.
هایشان،  آموزان سواي درستی یا نادرستی پاسخ در اینجا دانش

دهند. این مهارت، حاکی از گوش دادن  هاي مرتبط می جواب
هاي بعدي  وگو است که در تمام مثال فعاالنه و پویایی روند گفت

 نیز شاهد آن هستیم.

10 

 
 مشارکت در بحث ـ

  هســتند. درکــالس   تــر از ســایرین  بــه طــور طبیعــی، برخــی کودکــان پرحــرف     
هاي مشخص از افرادي کـه کمتـر مشـارکت     ، تسهیلگر با پرسیدن سؤال»کودکان براي فلسفه«

نماید و تالش بر این است که کودکـان   کنند، بحث را از تسلط گروهی کوچک خارج می می
یکدیگر را مخاطب قرار دهند و تسهیلگر پس از درونی شدن روندهاي بحث سـعی در کـم   

ه خویش دارد. بسیار مهم است که همه اعضاي کالس فرصت ورود بـه بحـث   نمودن مداخل
گفـتن   وگوي کالسی، زمانی مطلوب است که به همه فرصت سخن را داشته باشند. یک گفت

گیـري باشـد، و    بدهد، احساس برابري و برادري میان اعضا شکل گرفته و یا در حـال شـکل  
گوینـد، سـکوت اختیـار     ی که بیشتر سخن میافراد براي یکدیگر اهمیت قائل شوند. شاگردان
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ترند اعتماد به نفـس پیـدا کننـد. مشـارکت کـردن گروهـی،        آموزانی که ساکت کرده و دانش
دهد؛ اینکـه همـه اعضـا سـعی دارنـد بـه پاسـخ         را نشان می» کودکان براي فلسفه«زیبایی کار 

 ی آن را حل کنند.مسئله، پازل، مشکل یا سؤالی که مطرح شده است نزدیک شوند و به نوع
انگیـزد.   اعضا را برمـی   کننده است و مشارکت همه کننده و ترغیب حلقه کندوکاو، تشویق

تـر   با این حال، لزومی ندارد همه به یک میزان در مباحثات شرکت کنند. هر چه بحث جالب
 شوند. تر باشد، اعضاي حلقه کندوکاو به مشارکت و صحبت بیشتر ترغیب می و جذاب

 سازي الگوي مشارکت در بحث ): مفهوم2(جدول 

 مستندات هاي مربوط به ویژگی

شرکت بیشتر اعضا در 
 وگو گفت

توان مشاهده کرد، همچنین تسهیلگر  این ویژگی را در روند کلی بحث می
تواند آن را در سؤاالت  براي توجه اعضاي حلقه کندوکاو به این مهم می

ویژگی، بیش از همه مهارت و تسلط ارزشیابی نیز مطرح کند. رعایت این 
ها شاهد نارضایتی اعضا از  طلبد. البته گاهی در ارزشیابی تسهیلگر را می

 عدم رعایت این ویژگی هستیم:
سورنا: من چهار بار دست بلند کردم، یه بارم نوبتم نشد صحبت کنم.  پوریا 

یشد ولی چهار بار حرف زد. منصفانه نبود بحث امروز، اگر یه بارم من م
 شد.حرف بزنم خوب می

جلوگیري از 
 انحصارگرایی

 وگوگفت در

 ت: خب، ببینم کی کمتر حرف زده؟ رهام بگو
، رهام: من با امیرعلی موافقم، به نظرم کاري عادالنه است که به نفع ما باشه

 البته نفعش جوري نباشه که به ضرر دیگران باشه.
و به نفع همه مردم هم باشه. مهدیار: خانوم اصن نمیشه به نفع ما باشه 

به ضررشون نباشه این همه آدم تو جهانند ممکن نیست به ضرر یه  ببخشید،
 کدومشون نباشه.

آموزي که کمتر صحبت کرده بود، در اینجا، تسهیلگر نوبت را به دانش
کند تا از انحصارگرایی برخی اعضا جلوگیري شود و همه در  تفویض می

 .بحث مشارکت داشته باشند

 احترام گذاشتن ـ
ترین اصل در کندوکاو کالسی، احترام گذاشتن به تفکر و احساسات دیگـران اسـت.    مهم

هاي دیگـران گـوش دادن، منتظـر نوبـت      احترام نیاز به توافق ندارد و شامل با دقت به حرف
که افـراد خواهـان درنظـر گـرفتن      باشد. زمانی وگو را انحصاري نکردن می خود شدن و گفت

دهنـد.   کننـد، احتـرام نشـان مـی     هاي دیگران را تصدیق مـی  دیگران هستند یا مشارکتعقاید 
 ها و انتقاد از افراد تفاوت قائل شویم. وگو یعنی میان انتقاد از ایده احترام گذاشتن در گفت
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 سازي مهارت احترام گذاشتن ): مفهوم3(جدول 

 مستندات هاي مربوط به مهارت

ها  تحدید انتقاد به ایده
 نه صاحبانشان

ترسیم ولی اون کار رو انجام میدیم، به خاطر  مینو: کار شجاعانه یعنی اینکه ما می
حفظ بقیه. مثالً رام کردن یه حیوون وحشی شجاعانه است براي اینکه اون حیوون 

 ممکنه به ما آسیب برسونه.
 ت: کسی هست مخالف باشه و فکر کنه این کار شجاعانه نیست؟

 ترسیم، باید خطرم داشته باشه. الش موافقم، ولی مخالفم که فقط ما مییاسمن: من با مث
کند که با کدام قسمت از نظر دوستش مخالف  آموز مشخص می در اینجا دانش

آموزان در بسیاري موارد، بر این که فقط با نظر دوستشان مخالفند،  است. دانش
 کنند. تأکید می

رفتار منصفانه با 
 مخالفان

شنوند و  کنند، مخالفت آنان را می آموزي نظر سایرین را طلب می دانشوقتی 
بخشند، نشان از رفتار  پذیرند و برمبناي آن نظر خود را بهبود می گاهی آن را می

منصفانه آنان با مخالفان است. این مهم در مشاهدات رفتارهاي غیرکالمی غالب 
ت در جدول خودتصحیحی آموزان هویدا بود. مصداق قابل ثبت این مهار دانش

 شود. آورده می

 
 پیوند و انسجام بحث ـ

هـاي گروهـی، از موضـوعی بـه موضـوع دیگـر        شود که افراد در بحث غالباً مشاهده می
روند، بدون اینکه کالم آنها جهت خاصی داشـته باشـند. و امـا بحـث کالسـی بـا هـدف         می

شـود و مکالمـات    متمرکـز مـی  هـا   کندوکاو، روي برخی سؤاالت، موضوعات، مسائل و ایده
 گیرد. پیرامون آن شکل می

 ): مفهوم سازي الگوي پیوند و انسجام در بحث4(جدول 

 مستندات هاي مربوط بهمهارت

برقراري پیوند میان 
 موضوعات مورد بحث

 کنند؟آیا استعدادهاي ما رشد می
 گیریم.کیان: آره، وقتی بزرگتر میشیم، چیزهاي بیشتري یاد می

... 
 میشه یه استعداد ما رشد نکنه؟ ت:

کنیم. دیگه استعدادمون ساسان: آره، مثالً یک کالس هنري میریم دیگه ولش می
 از اون حدي که هست بیشتر نمیشه دیگه

کنه یا نه؟، میشه مثل استعداد. یعنی یه حسین: دفعه قبل گفتین فکرامون رشد می
پشتکار نداشته باشه فکرش هم  فکر یا اختراع تو ذهن آدم باشه؛ اگه دنبالش نره،

 کنه.رشد نمی
آموز با شنیدن صحبت سایرین، موضوع فعلی مورد بحث را با  در اینجا دانش



 1396سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان  ،تفکر و کودك   38

 کند. دهد و سپس استتاج میموضوعات قبلی پیوند می

بنا کردن ایده خود بر ایده 
 دیگري

کارایی اش چه دونیم تو زندگیشناسیم و نمیامیرحسین: وقتی ما یکی رو نمی
 کنه، نباید راجع بهش حرف بزنیم.می

رضا: بله، تازه حتی اگه اینجا  قضاوتمون درست باشه، اون کاره (قضاوت 
 کردن) نادرسته.

کمک به دیگري براي بیان 
 هاگفته

ها چه شباهتی با  ت: خب، حاال هی میگید واقعی هست، واقعی نیست، واقعی
 ها؟ هلیا بگو هم دارن که همشون میرن تو گروه واقعی

هاش  اند، واقعیت اند که مثالً ما، مثالً بعضی چیزا واقعی ها، یه چیزي هلیا: واقعی
چند ماه بعد اتفاق میفته، بعضی چیزا هستند که مثالً اآلن شما دارین یه کاري رو 

 دید واقعیه. انجام می
 ت: واقعی یعنی کاري که داري انجام میدي؟

توي خیال آدماست، بعضیا داره واقعی اتفاق میفته. به هلیا: نههه، بعضی از اتفاقا 
خاطر اینکه اون عمل شدنیه بهش میگیم واقعی. فقط تنها این نیست، ممکنه 

 بعضی چیزا تو خیال آدم باشه، بعداً اتفاق بیرون بیفته.
 اند که در بیرون ذهن ما اتفاق میفته؟! ها چیزهایی ت: یعنی واقعی

 ري بگم.دونم چه جو هلیا: نه، نمی
 تونه کمکش کنه که منظورش رو به ما بفهمونه؟ ت: کسی می

اند  کنم، هلیا منظورش اینه که چیزهایی که وجود دارن، واقعی حنانه: من فکر می
 چیزهایی که وجود ندارن، واقعی نیستن.

 هلیا: نه
 تونه بهش کمک کنه؟ ت: نه، منظورش این نبود، کس دیگه می

این بود که چیزي که واقعیه، حقیقت داره. یعنی چیزیه مبینا: به نظر من منظورت 
 که اتفاق میفته و چیزي که واقعی نیست توي خیال آدمه.

 هلیا: آهان، همینه.

 
هـا، ممکـن اسـت دچـار اشـتباه شـوند،        افـراد در کشـف ایـده   خود تصـحیحگري   ـ

 گیري نادرستی در پیش گیرند و یا به طور کلی مسیر بحث را گم کننـد و نقـاط   جهت
وگو، در کندوکاو بیشتر تجربـه کسـب    کنندگان گفت عطف آن را نبینند. هرچه شرکت

گیرنـد چگونـه اشتباهاتشـان را     کنند، براي حفظ جهت از یکدیگر بهره برده، یـاد مـی  
تـر و نسـبت    هاي دیگر را در نظر بگیرند. لذا در این فرایند، با تأمل تصحیح کنند و راه

شوند، براي تصحیح یک اشتباه آمـادگی بیشـتري    به صحت کار خود کمتر مطمئن می
 دهند. کنند و به خود اجازه تغییر نظر می پیدا می
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بنـدي سـؤاالت خـود را تغییـر      آموزان جملـه  وقتی دانش» کودکان براي فلسفه«در کالس 
کنند که نظراتشان را تعدیل نمایند، یا در مورد دیـدگاهی کـه مـدافع آن     دهند، یا قبول می می

 اند. اندیشند، درگیر خودتصحیحی شده وباره میهستند د

 سازي مهارت خودتصحیحی ): مفهوم5(جدول 

  مستندات هاي مربوط بهمهارت

 اذعان به وجود دیدگاه دیگر

تونه مثال نقضی در این مورد بزنه (وقتی خوشبختیم که ت: کسی می
-خواهد داشته باشیم) یعنی دلش شدیداً چیزي را می هر چی دلمان می

 خواسته، بهش رسیده اما با آن خوشبخت نشده؟
داشته باشم خوشبختم؛ » گلکسی«کردم اگه ملیکا: من همیشه فکر می

دو تا هم خریدم، هیچ اتفاقی نیافتاده و االن مامانم فقط ازش استفاده 
 تاپ هم همینطور بود.کنه! در مورد گوشی و لپمی

تونند بخرند، اما د مینگار: مثل بعضی پولدارها که هر چی دلشون بخوا
 کنند.اش رو در راه مریضی خودشون خرج میسالمتی ندارند و همه

 ها که پول دارن و خانواده ندارن.مهشید: مثل بعضی
تاپ بخرم خیلی خوشبختم اما بعد از خرید غزل: منم فکر کردم اگه لپ

 دیدم اینطور نیست.
رگذار باشه و نه خیلی تونه خیلی تاثیملیکا: به نظر من این مالك نه می

 بی تأثیر.

 

 تغییر نظر اولیه
خوام نظرم رو عوض کنم چون جون انسان پرهام: من االن فهمیدم می

تر از کشف یه جاي جدید یا ناشناخته است. االن که فکر خیلی مهم
 کنم هر چیزي ارزشش رو نداره.می

 

امیرعلی این رو اصالح کنیم خواستیم قبل از حرف سید: [خانوم ما می اذعان به اشتباه
 4 که امیرعلی نتونه این مثال نقض رو بهش بزنه.

 پذیرش انتقاد منصفانه

گیرید، یادتون میره، پس بدید، دزدي  ت: پولی رو از یه نفر قرض می
 هست یا خیر؟

نیکا: دزدي نیست چون اون شخص یادش رفته، از قصد نخواسته پول 
 رو بهش نده.

خواد یه چیز دیگه اضافه کنه؟  کی مخالفه یا میت: مخالف و موافق؟ 
 پریا بگو. اول یه بار حرف نیکا رو تکرار کن بعد بگو.

پریا: نیکا گفتش که دزدي محسوب نمیشه، به خاطر اینکه اون فرد از 
روي قصد این کار رو انجام نداده، فراموش کرده ولی من میگم کار 

 اشتباهیه.
 دزدي هست یا نه؟ت: اشتباه نه ، میخواي ببینیم 

پریا: دزدیه به خاطر اینکه مثالً من رفتم زحمت کشیدم، مادر و پدر من 
رفتن زحمت کشیدن، یه پولی رو به دست آوردن، اگه من اون پول رو 
بدم به کسی و خودم هم نخوام ببخشم اون هم به من نده دزدیه، چه 
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 یادش بره، چه از قصد. من باید بخوام ببخشم بهش.
 ی که با پریا مخالفند دست بلند کنند. ریحانه بگوت: اونای

ریحانه: پریا من با نظرت مخالفم به خاطر اینکه، وقتی میگی پدر و 
مادرم پول درآوردن و من خودم دادام به یکی، نمیشه. چون خودت 

دادي. دزدي یعنی یکی بدون اجازه یه چیزي رو بر داره، خودت گفتی 
ادم، خودت خواستی بدي، بدون اجازه اون از من خواسته و منم بهش د

 ازت چیزي برنداشته.
 رسد))((بعد از اینکه چند نفر صحبت کردند، نوبت مجدداً به پریا می

ها گفتن راجع به این مثال. اگه بیاد به پریا: بله، قبول دارم چیزي که بچه
من بگه که مثالً فالن چیزم رو گرفتی، بیا پس بده و من ندم اون وقت 

 حساب میشه و اگه یادم نباشه، تا وقتی یادم نیومده دزدي نیست.دزدي 
وگوي اندیشمندانه و کندوکاوي در جریان باشد،  وقتی گفت

» نظرم«با » من«اند که  کنندگان کامالً به این نکته واقف مشارکت
کنند و آن  تفاوت دارم، لذا حتماً با انتقاد به جا، منصفانه برخورد می

 پذیرند. را می

موافقت با منتقدان علیه ایده 
 اولیه خود

کنه، موقعی که کسی عالقه داشته باشه پرهام: چیزي کار رو عادالنه می
 یه کاري رو بکنه. اینجوري کار عادالنه میشه.

 کنه؟ کسی مثال نقض نداره؟ت: عالقه به کار، کار رو عادالنه می
ی نیست. متأسفانه ها دائممحمدرضا: عالقه متأسفانه چیزیه که بین انسان

ها رو مثال تونیم خیلی آدمممکنه خیلی زود از بین بره. خانوم ما می
بزنیم که خانم عالقه داشتن، حتی دو ساعت بعد گفتن ولش کن. ما به 

 شه خانوم.یه مالك همیشگی احتیاج داریم، عالقه نمی
 کنند))((چند نفر دیگر صحبت می

س بگیرم. بعد از اینکه محمدرضا خوام حرفم رو پپرهام: خانوم من می
ره من گه، عالقه چیزیه که بین آدما از بین میاینجوري گفت، راست می

خودم یه بار بابام یه دوستی داشت گفت من به کارت عالقه دارم بیام 
اش عوض رو عوض کرد رفت به یه چیز پیش شما، بعد اومد عالقه

 دیگه.

 

 بهبود افکار اولیه

 خوبی توش نفع رسوندن به بقیه داره.دانیال: هر کار 
امیرصدرا: من مخالفم، مثالً نمازخوندن براي کس دیگه سود نداره ولی 

 کار خوبیه.
 پرهام: براي خودمون که داره.

 امیرصدرا: نگفت براي خودمون هم داشته باشه که
دانیال: خوب به نظرمن کار خوب، کاریه که براي خودمون یا دیگران 

 ه.سودي داشته باش

 

 
 بررسی اختالف نظر ـ
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وگو بپردازند و در عین حـال کـه    شود کودکان به گفت نظر در کندوکاو سبب می اختالف
شان نیـز افـزایش یابـد. از     کنند، عالقه اي را به صورت زنده و مهیج بیان می موضوع یا مسئله

بـاهم فکرکـردن   هاي مورد عالقه طرفین، افراد واقعاً  طریق تعامل با یکدیگر در مورد موضوع
هـاي مختلـف    را آغاز و از طریق بررسی اختالف نظر و در نظر گرفتن دالیلـی کـه از جنبـه   

کنند. این امر به تحکیم هـر دو   تر عمل می شود، در رفتار با یکدیگر منطقی مشاجره مطرح می
 کند.   جنبه اجتماع و کندوکاو کمک می

ـ   دهد می نظر در بحث رخ می وقتی اختالف ن فرصـت بـراي کمـک بـه افـراد      تـوان از ای
هایشـان   استفاده کرد تا عادت کنند هنگام بررسی جوانب گوناگون یـک برهـان، بـراي گفتـه    

نظر بر سـر   دانند اختالف دلیل بیاورند. براي این امر، باید ابتدا اطمینان حاصل کرد که همه می
یان کنند یـا ببیننـد   شود مواضع خود را دوباره ب چیست. به همین منظور از طرفین خواسته می

   تواند آنها را توضیح دهد یا خیر. شخص دیگري می

 سازي الگوي بررسی اختالف نظر ): مفهوم6(جدول 

 مستندات هاي مربوط بهمهارت

حل و فصل ریشه 
 اختالف نظر

علیرضا: این شنیدن وگوش کردن نیاز به موقعیتش داره، مثالً اگه یه موقعیت مثل اونی 
شنویم، ولی تو یه موقعیت مثالً صداي یه پرنده میاد اول می که پارسا گفت خب

 ها)) خونه.((پیوند بین ایدهمی شنویم بعد خوشمون میاد میریم گوش کنیم ببینیم چی می
شنویم، بعد اگه خوبه دقت طوریه که اول میاشکان: ولی من مخالفم. همیشه این

 شنویم.دیم ولی بازم مینمیدیم، بعد اگه نخواستیم دیگه گوش کنیم گوش می می
گه؟ ( در واقع تسهیلگر: کسی هست که منظور اشکان رو متوجه نشده باشه که چی می

 کند) وگو را کنترل میتسهیلگر با این سؤال، حفظ توجه همه اعضا به روند گفت
کنیم بعد خسته علی: من با نظر اشکان مخالفم مثالً صداي بارون رو اول گوش می

 شنویم.دیگه نخواستیم، میشدیم یا 
اشکان: منم چی گفتم؟ گفتم یه سره که نمیشه گوش کرد. باید اول صدا رو بشنوي، 

 بعد دقت کنی یا خوشت اومد بعدش گوش کنی.
شه. مثالً تلویزیون روشنه داره اخبار میگه ما هم باربد: به نظر من همه اینا استفاده می

-فهمیم چی میدیم و نمیولی بهش اهمیت نمی شنویم،کنیم، میداریم اونور بازي می
دیم ببینیم چی اي که دوست داریم رو از همون اول گوش میشه. ولی یه برنامه دیگه

 کنیم.ها براي شنیدن زدن. ما از هر سه اینا استفاده میاي که بچه هاي دیگهمیگه، و مثال
 پارسا: من با نظر علیرضا و اشکان مخالفم.

 هم مخالفند. نظراشون برعکس همه تو چی جوري با جفتشون مخالفی؟ پرهام: اینا با

تالش براي فهم ریشه 
اختالف نظر و واقعی 

 بودن آن

 روژان: نظر پدر و مادرمون مهمه که ما چی بپوشیم و(مکث) مثل اینکه (مکث)
هایی که دستشون باالئه، یکی رو تسهیلگر: میخواي از کسی کمک بگیري؟ از بچه

 کنی بهت کمک کنه؟انتخاب 
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پوشی که مناسب نباشه خواي بري یه کالس، بعد یه لباس میسمر: مثالً وقتی می
 تونی از نظر بزرگتر یا پدر و مادرت استفاده کنی که چه لباسی مناسبه؟برات، بعد می
تونید بگید سمر چی فکر کرده پیش خودش که این رومیگه؟ پیش ها میتسهیلگر: بچه

 یلدافرضش چیه؟ بگو 
یلدا: مثالً میگه شاید پدر و مادرش تجربه کردن دیدن چه لباسی مناسبه یعنی میگه اونا 

 دونن چی مناسبه، چی نیست. می
تونن تصمیم بگیرن که اون چی دونن پس میت: آهان، یعنی این که پدرو مادر می

خاب دونه، حاال کی با نظرش مخالفه؟ یکی از مخالفات رو انتبپوشه ولی خودش نمی
 کن سمر

خواي بري، مثالً مدرسه روژان: خانم ما نظرمون عوض شده؛ یعنی بستگی داره کجا می
قانونش اینه که باید مقنعه سر کنی، ممکنه من دوست نداشته باشم، ولی قانونه پس 

 خواي بکنی داره.بستگی به جایی که میري وکاري که می
 ت: یکی رو انتخاب کن درباره حرفت نظر بده.

انه: به نظر من روژان میگه هر جایی یه قانونی داره ما و باید به قانون اونجا عمل ریح
خوایم لباسمون کنیم. ممکنه مثالً توخیابون قانونی نداشته باشه ما بتونیم هرجوري می

رو بپوشیم. بله، یه جاهایی مثل مدرسه و حرم که قانون داره، آره. ولی اون طورکه 
 هر قانونی داره باید عمل کنیم، نه.روژان میگه هر جایی که 

کنند حرفی که ریحانه زد کنند روژان این رو گفت؟ کیا فکر میتسهیلگر: کیا فکر می
 حرف روژان بوده؟

 نازنین: میشه یکی دیگه حرف روژان تکرار کنه
 و ..

 هاي استداللی و مفهومی مهارت 2.1.5
 دلیل آوردن ـ
 انجام است تا بتوانند براي آموزان دانش به کمک »کودکان براي فلسفه«عمده  هاي هدف از یکی

 متفـاوت،  دالیـل  کننـد. ارائـه   عرضه متفاوت دهند و به تدریج، دالیل ارائه دلیل کارهاي خود

اسـت. شـرط اولیـه     آنـان  خالقیت نشانگر و نیز آوري دلیل در توانایی کودکان افزایش نشانگر
افراد براي ارائه دالیل در جاي مناسـب آمـاده باشـند. در کنـدوکاو     منطقی بودن این است که 

آموزند نظراتشان را بیان کنند بلکه سعی دارند، بیانـات خـود    آموزان نه تنها می مشترك، دانش
را توضیح دهند و توجیه کنند و از دیگران نیز همین انتظـار را داشـته باشـند. همچنـین آنهـا      

انی باورها و عقاید مخالفشان بپردازنـد. گـاهی اوقـات، دالیـل     آموزند به بررسی دالیل نه می
انـد کـه افـراد ممکـن اسـت هنگـام        ها نـوعی دلیـل   هستند. مالك» مالك«کودکان از جنس 

هـا   هایشان بـه آن اسـتناد کننـد. مـالك     قضاوت به آن متوسل شوند و یا هنگام توجیه تصمیم
 شوند. بندي می طبقهها چیزها  اند که به کمک آن شامل معیارهاي مرسوم
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 دالیـل  بـه  نیـز  و پیچیـده  و سـاده  بـه هاي افـراد را   توان محتواي استدالل به طور کلی می

 تشـکیل  سـاده  مفـاهیم  از که هستند دالیلی، ساده دالیل از منظور کرد. تقسیم خاص و عمومی

 تشـکیل  الیـه  و مفهـوم  چنـد  از پیچیده نباشند. دالیل زیادي هاي الیه همچنین داراي شدند و

 هـاي  جنبـه  تکرار و اند شنیده افراد از دیگران دارند، فرهنگی زمینه بیشتر عمومی دالیل اند. شده

 اند. شنیده شده کمتر که هستند اند. دالیل خاص، دالیلی  اخالقی

 آوري سازي مهارت دلیل ): مفهوم7(جدول 

 مستندات هاي مربوط به مهارت

 هاارائه دلیل براي دیدگاه

 بلندي براي یک ورزشکارِ پرش از ارتفاع حسن است؟ ت: آیا قد
امیرعباس: قدش بلند باشه مسلماً بهتره، چون اگه قدش بلند باشه، ممکنه پاهاش 

تونه پاهاش رو باز کنه اونوقت پره، میهم بلند باشه، موقع پریدن، خب؟ وقتی می
 خوره.تري میاش به جاي طوالنی پاي جلویی

 طلب دلیل از سایرین

 ت: آیا اگر چیزي از کسی قرض بگیریم و فراموش کنیم پس دهیم، دزدي است؟
 علی: اگه یادم بره که یه چیزي رو که قرض دادن، پس ندم دزدي نیست.

 اشکان: خانم دلیلش چیه؟
علی: دزدي یعنی بدون اجازه کسی چیزي رو بردارم، عمدي نه اینکه یادش بره 

 پس بده.

ش: من با نظر امیرعلی مخالفم چون اصالً مثال نقض نزد فقط یه شرط اضافه آر ارزیابی دالیل پیشنهادي
 کرد، این دلیل براي مخالفت نبود.

 
 سازي معانی شفاف ـ

شود که ناپخته یا نامفهوم هستند و اگرچه فـرد   وگو افکاري ابراز می گاهی در روند گفت
وگـوي   بفهماند. در روند گفتممکن است بداند چه منظوري دارد اما نتواند آن را به دیگران 

انـد یـا خیـر،     آموزان منظـور یـک فـرد را فهمیـده     کندوکاوي اگر مشخص نباشد سایر دانش
هـاي وي را در کـالس بـازگو کننـد تـا توضـیح        کند گفته تسهیلگر از دیگران درخواست می

تـر شـدن    بیشتري ارائه و مفهوم براي همه اعضاي حلقـه کنـدوکاو روشـن شـود. بـا عمیـق      
رسند که از دیگـران بـراي     آموزان خود به این مهارت می وگو، دانش کنندگان در گفت شرکت

 شان طلب شفافیت کنند. کننده هاي مبهم یا گیج گفته
وگـو و گسـترش مفهـومی     تدوین شفاف و روشن مفاهیم کمک شایانی به پیشبرد گفـت 

از مفـاهیم مـبهم قـرار     هایی هستند که روي اقیانوسـی  مفاهیم روشن ما مانند جزیره«کند.  می
کـردن    تواند به روشـن  می» منظور  شما  از گفتن... چیست ؟«این سـؤال رایج که » اند. گرفته
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ها کمک کند. وقتی یک مفهوم را در یک مجموعه به کـار   هاي به کار رفته در وراي کلمه ایده
حـدود آن قـرار   گیریم، باید افراد را تشویق کـرد تـا مصـادیق آن مفهـوم کـه کـامالً در م       می
هایی که کامالً خارج از حیطه آن مفهـوم هسـتند، شناسـایی کننـد.      گیرند و همچنین نمونه می

 )268: 1388(فیشر،

 سازي معانی سازي مهارت شفاف ): مفهوم11-4جدول (

 مستندات هاي مربوط به مهارت

بیان توضیح براي 
 ساختن ایده مبهم شفاف

 نجات بدیم، بازم دروغ گفتن کار نادرستیه؟ ت: اگه دروغ بگیم که جون یک نفر رو
 امیرعلی: اگه حقش باشه که کشته شه، دروغ گفتن براي نجاتش نادرسته.

 تونه توضیح بده یعنی چی؟ت: کسی می
سهیل: بستگی داره آدمه کی باشه. اگه آدم خالفی باشه نمیشه، چون ممکنه نکُشَنش 

 باشه.دوباره بیاد یه کار خالفی بکنه. مثالً قاتل 
اي براي نجات یه نفر نباشه و  محمدمهدي: البته دو تا بستگی داره، فقط اگه راه دیگه

ترین کاره. مثالً در  اون فرد هم حقش نباشه بمیره، اتفاقاً اینجا دروغ گفتن درست
گفت که رفت راستش رو میگرفتند، اگر میدوران جنگ یک فرمانده را اسیر می

 رفت.ها از بین میاهاصال درست نبود جون بیگن
 شفاف شود.» حقش باشه«کنند مفهوم مبهم آموزان کمک می در اینجا سایر دانش

 طلب شفافیت از سایرین

 دهد؟ت: آیا خیلی حرف زدن، معنی دوست بودن را می
..... 

 فهمم میشه یکی براي من توضیح بده؟نمیاش رو پویان: من معنی
 کنی، یعنی دیگه دوست توئه؟میامیررضا: یعنی با یکی خیلی صحبت 

 
 مثال زدن ـ

اي را توضیح داد یـا عینـی کـرد.     توان با استفاده از یک مثال، نکته در حین فرایند کندوکاو می
کننـد، بـه خصـوص وقتـی منظـور، گفـتن        بیشتر کودکان در مثال آوردن خـوب عمـل مـی   

و ماجرایشـان دقـت    ماجراهاي شخصی باشد. اما گاهی در حفظ ارتباط میان روند کنـدوکاو 
ــی ــوبی       نم ــو مطل ــه نح ــهیلگر، ب ــاري تس ــان و ی ــرور زم ــا م ــم ب ــارت مه ــن مه ــد. ای کنن

 شود.   می الگوسازي
دهـد. یـک    مثال نقض، نمونه یا مثالی است که اشتباه بودن یک ادعاي کلی را نمایش می

ـ  را تضعیف کند یا یک کلیشـه را بـی    زده مثال نقض خوب، کافی است تا تعمیم شتاب ار اعتب
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هاي نقض به عنوان آزمون تعمیم بسیار مهم است بـه ویـژه زمـانی     سازد. سؤال کردن از مثال
 کند. هاي متعدد بیان می آموزان تعمیمی را بر اساس استقرا با مثال که اجتماع دانش

 سازي مهارت مثال زدن ): مفهوم8(جدول 

 مستندات هاي مربوط به مهارت

مثال زدن براي توضیح 
 حمایت از مدعاها و  گفته

سازي کنم. منظور من این بود که مثالً خوام حرفم رو شفافزینب: من خودم می
بینه ما رو، اگر یه بچه اینجا خوابیده خب؟ دراز کشیده خب؟ چشماشم بازه داره می

 شنوه.زنم یواش اون نمی بعد با زهرا حرف می
میگی که چون خوب مون یادمون نمیاد؛ تو ت: سؤال ما اینه که چرا شش ماهگی

 دیدیم؟شنیدیم و خوب نمی نمی
کردم ((با دستانش هستی: نه وقتی خواهر من کوچولو بود حتی وقتی اینجوري می

 شنید. گردوند و خوب میآورد)) روش رو برمیاي درمیصداي آهسته
 کنی؟ت: پس حرف زینب رو رد می

شدیم هیچ چیزي رو هلنا: ما وقتی به دنیا اومدیم، تو یه جاي جدیدي وارد 
فهمیم یادمون فهمیدیم. مثل یه نفر که به زبان ژاپنی حرف بزنه، چون ما نمی نمی

 مونه.نمی
 مونه زود میره.مونه، یه چیز اَجق وجقی یادمون میمهدیه: یادمون می

عقیق: من میگم چون ما از یه دنیاي دیگه اومدیم اینجا برامون ناشناخته است، 
 حاال اگه برگردیم به اون دنیا یادمون میاد؟یادمون نمیاد. 

خوام برم یه مدرسه دیگه اولین روز که برم اونجا زینب: مثل اینکه من سال دیگه می
 دونم آزمایشگاهش چه شکلیه؟ کالس دومش کجاست. نمی

مثال نقض زدن براي رد 
 ادعاي نادرست

تونه مطمئن یوقت هیچ وقت راجع به هیچ موضوعی نممانی: به نظرم آدم هیچ
 باشه.

 ایه؟!شهراد: تو اآلن اطمینان نداري این میز قهوه
 دنیا آوردتت؟!تونی مطمئن باشی مامانت بهشایان: صد صد نمی

*** 
 سروش: کار خوب یعنی کاري که ما دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم.

 ت: با نظرش موافقین؟
داریم، لذت  نیم و برش میک آقا مثالً یه بچه مدادش میفته ما بهش کمک می

 بریم ولی کار خوبی هست. نمی

 
 تمایز قائل شدن ـ

جـا   توان آنها را جابـه  کنند می اند که افراد فکر می قدر به هم شبیه ها آن ها ایده بعضی وقت
دانیم منظورمان چیست که درباره آنچه منظورمان نیست هم فکر کـرده   کرد. ما وقتی دقیقاً می

کنـیم   آیند که با چیزها طوري رفتار مـی  باشیم. سوءتفاهم و سایر مسائل مشابه وقتی پیش می
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گیریم. انجـام   ها را نادیده می که گویی شباهت زیادي به هم دارند و در اصل، تفاوت مهم آن
کنـد و بـه    وگو جلـوگیري مـی   روي گفت هاي مربوط و مناسب بین مفاهیم از حاشیه ایسهمق

 کند. تعریف دقیق مفاهیم و حفظ انسجام بحث کمک می

 سازي مهارت تمایز قائل شدن ): مفهوم9(جدول 

 مستندات هاي مربوط به مهارت

 مقایسه بین مفاهیم

بدجنسی کردن مثل اینه که محمدرضا: بدجنسی با دست انداختن فرق داره. 
کنن، ما توپشون رو بگیریم، بندازیم، خونه  اي که دارن فوتبال بازي می دوتا بچه

گن دست انداختن. به خاطر  همسایه. این، خانوم، نمونه بدجنسیه. به این نمی
اینکه ما چون بدجنسی کردیم، کار بدي کردیم. دست انداختن یعنی مثالً یکی 

تبال بازي کنه ولی ما یواشکی بریم خودمون فوتبال بازي دوست داره با ما فو
 کنیم.

 ت: کی با محمدرضا موافقه؟ دست بلند کنه. بگو امیرعلی.
امیرعلی: منم با محمدرضا موافقم، بدجنسی با دست انداختن اصالً یکی 

نیست. دست انداختن یعنی که مثالً الکی سر یه کسی رو کاله بذاریم. مثل 
 اندازه. باهه کالغه رو دست میروباه و زاغ، رو

تونه با حرف این دو تا مخالفت کنه، یعنی یه کاري بگه که  ت: کی می
 بدجنسی هست و دست انداختن هم هست.

کنه داره  مهیار: بدجنسی ریشه مسخره کردنه، آدم وقتی یکی رو مسخره می
بهش  ها گفتن بدجنسیه بعدش اندازه. مثالً همین مثاالیی هم که بچه دستش می

کنن دیگه. پس یعنی دست انداختن هم  اش می خندن باالخره و مسخره می
 هست.

تمایز بین چیزهاي مشابه که 
 اندها متفاوتاز برخی جنبه

 اند، جون دارند.اند، اینجا یعنی وجود دارند، زنده نظر من هیوالها واقعیرومینا: به
 اند؟ اند یکی ت: وجود دارن و زنده

متفاوتند. وجود داشتن یه معناي دیگه است، اآلن این مداد هم صدف: با هم 
 اینجا وجود داره اینجا ولی زنده نیست که.

 
 ها فرض بررسی پیامدها و پیش ـ

پـذیر   هایی قرار دارند که ممکن است توجیـه  فرض اظهارات و ادعاهاي ما بر اساس پیش
محـور الزم اسـت افـراد راجـع بـه      وگوي کنـدوکاو   ناپذیر باشند. براي پیشبرد گفت یا توجیه

هایشان فکر کنند؛ به ویژه زمانی که احتمال منطقی وجـود دارد کـه آنهـا درسـت      فرض پیش
هاي سـایرین فکـر کننـد، درك     هاي گفته فرض نباشند. اگر کودکان عادت کنند در مورد پیش

نیـز پـرورش   دهند و توانایی استدالل و قضـاوت نقـاد خـود را     ها افزایش می خود را از گفته
هـاي   فـرض  آورد و پـیش  دهند. بررسی پیامدهاي احتمالی که پذیرفتن یک گزاره پیش می می
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گیري مربوط را از روند بحـث داشـته باشـند.     شود افراد استنباط و نتیجه نهفته آن، موجب می
در واقع استنباط کردن سیر فکري از دالیل یا شواهد، به چیـزي اسـت کـه از آن بـه دسـت      

ها یا ادعاهاي خـود و دیگـران بـه     آموزان باید عادت تفکر درباره آنچه از گزاره دانشآید.  می
 آید، در خود پرورش دهند. می دست 

 هافرض سازي الگوي بررسی پیامدها و پیش ): مفهوم10(جدول 

 مستندات هاي مربوط به مهارت

استنباط مربوط از روند 
 وگو گفت

 ها) احساس خوشبختی کنید؟( درآوردن مالكشه ت: چه چیز یا چیزهایی باعث می
 کنه. مهسا: اون چیزي که خوشحالت می

 کنید؟ شید احساس خوشبختی می ها شما وقتی خوشحال میت: بچه
شم، اما خوشبختی فرق داره. خوشبختی ها فقط خوشحال میشیرین: نه. من بعضی وقت
کنم فقط  رو اذیت می ره خونه بخت. مثال من وقتی خواهرموقتیه که مثالً کسی می

 شم اما خوشبختی فرق داره.خوشحال می
خندیدم و خوشحالیم اما گیم و میریم عروسی یا مهمونی، میپریسا: مثالً وقتی می

کنیم. اما وقتی خوشبختیم احساس  کنیم اما کم می کنیم. یعنی میاحساس خوشبختی نمی
 کنیم. خوشحالی هم می

 م.هستی: منم با نظر پریسا موافق
ره  کنه. مثالً آدم وقتی میکیانا: به نظر من آدم وقتی خوشحاله احساس خوشبختی نمی

 تونه بگه من چقدر خوشبختممهمونی خوشحاله اما مهمونی همون یک شبه و آدم نمی
.... 

 دونه ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟ت: کی می
الس را سریع یادآوري کنند ها با کمک هم توانستند از ابتداي سؤاالت و مباحث ک(بچه

کسی که  -2کسی که خوشبخت است، خوشحال است.  -1و دو جمله بیان کنند): 
 خوشحال است، خوشبخت است.

 موافقید؟ کسانی که مخالفند، چرا؟ 1ت: آیا با جمله 
شیرین: نه، خوشحال شدن یکباره و خوشبخت شدن مال همیشه است. مثالً بیست سال 

شی و االن چهل سالته و اون موقع خوشحال شدي؛ اما وقتی یک قبل دانشگاه قبول می
 گی من خوشبختم با این نفر.کنی هی میعمري با یکی زندگی می

 ها مخالفم.مهسا: خانم من با نظر خودم  و بعضی بچه
 کنی؟ت: یعنی شما داري خودتصحیحی می

ه دانشگاه بره و ... و مهسا: بله، به نظر من خوشحالی ربطی به خوشبختی نداره. آدم ممکن
 هی خوشحال بشه اما خوشبخت نباشه. یه خونه بزرگ نداشته باشه!

آگاهی از پیامد 
 هایشان دیدگاه

مون اونجا در  آماندا: وقتی سه سال مونه با ماشین زمان بریم به پنج سال دیگه، خود واقعی
 مونه و یه روحی از ما به آینده میره.گذشته می

هاشون با هم  بزرگ شه به این برسه اون وقت دو تا آماندا داریم که سنهدف: اگه اون 
 کنه؟ فرق می
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 رسن که، اون یکی همیشه جلوتره. مریال: به هم نمی
آموز متوجه شده است که پیامد منطقی پذیرش دیدگاه دوستش مستلزم قائل  دانش

 زمان است. بودن به وجود دو شخص به طور هم

آشکار ساختن 
 اي پوشیدههفرض پیش

 ت: آیا ممکنه خوبی از بین بره؟
سید علی: بستگی داره. مثالً اگه یه آشغال رو از زمین برداریم، ممکنه فردا یادمون بره این 

ها  اي که مادرمون برامون این همه زحمت کشیده، بعضی خوبی کار رو کردیم ولی خوبی
 از یادمون نمیره.

..... 
 هم از بین رفته؟ ت: یعنی اگه از یادمون بره، خوبی

ره، ولی کم باشه فراموش  جوریه. اگه خیلی باشه از یادمون نمی آرمین : بدي هم همین
 ره. کنیم، اون وقت از بین میره. خوبی هم اگه خیییلی خوب باشه از یاد نمی می

امیررضا: ما که میگیم خوبی از بین میره، با نظر آرمین موافق نیستم. اگر شش سال بگذره 
 بی دیگه از یادمون میره.اون خو

 وقت از یادمون نمیره. وقت هیچ پیمان: نه اگه زیاد باشه هیچ
 مونه؟ نه شاید از بین بره؟ امیررضا: فرض کن هفتاد سال یا بیست سال بگذره، یادمون می

کنه خوبی چه جوري از  فرض امیررضا هستید؟ امیررضا فکر می پیش  ها متوجهت: بچه
 بین میره؟

 میگه اگه فراموش بشه خوبی، یعنی دیگه از بین رفته.پویا: 

 
 يریگ جهینت و يبند جمع. 6

مشـاهده نمـودیم،   » کودکـان  براي فلسفه«وگوهاي کالس در کل، بر مبناي آنچه در روند گفت
 موارد ذیل قابل ذکر است:

 
 وگـوي  گفـت  تعامـل  الگوهـاي  و اسـتداللی  هـاي  مهـارت  کـارگیري  به 1.6

 مختلف سنین در کندوکاوي
وگـوي کنـدوکاو   ها، باالبردن تـوان کودکـان در انجـام گفـت    گرچه هدف از یاددهی مهارت

محور است، اما به دلیل بطیءالسیر بـودن رونـد ایـن یـادگیري و درونـی سـاختن آن، غالبـاً        
توانسـتند  آموزانی که چندسال پیاپی در حلقـه کنـدوکاو جمعـی شـرکت داشـتند، مـی      دانش

کار گیرند کـه در تحلیـل   و در روند بحث به صورت پیوسته و پیچیده هاي فوق را بهمهارت
وگوهاي ذکر شده نیز شاهد آن بودیم. براي مثال ارائه دالیل متفاوت، نشـانگر افـزایش   گفت

آوري و نشانگر باالرفتن خالقیت آنان است. هرچـه کودکـان مـدت     توانایی کودکان در دلیل
تـر و  وگـویی شـرکت داشـتند، دالیـل پیچـده     فـت هـاي گ زمان بیشتري در این نـوع حلقـه  
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توانستند بـین موضـوعات مختلـف ارتبـاط برقـرار کـرده و در       دادند، میتري ارائه می خاص
آموزانی کـه بـه    تر است. و اما دانشوگویشان عمیق پیوند با یکدیگر صحبت کنند و لذا گفت

هـا  کارگیري متناسـب مهـارت   شوند فارغ از سنشان، قابلیت بهتازگی وارد حلقه کندوکاو می
تواننـد آنهـا را منفـک از هـم و در رونـد      در روند بحث با دوستانشان را ندارند و صرفاً مـی 

اي چـون  هـاي پایـه   پرسش و پاسخ با تسهیلگر به کار برند. شـایان ذکـر اسـت کـه مهـارت     
ي هـا مخالفت و موافقت کردن، دلیل آوردن، مثال زدن و مثال نقـض زدن زودتـر از مهـارت   

ها، پیوند موضوعات بحث به یکـدیگر،  فرضتري چون طلب شفافیت، شناسایی پیشپیچیده
بنـدي دارد؛ از بـه کـارگیري سـطحی و     ها نیز سطحافتد. البته هرکدام از این مهارتاتفاق می

صوري تا به کارگیري پیچیده و عمیق در روند بحث. بـر اسـاس مشـاهدات، هرچـه سـابقه      
هـا را  اینگونـه اجتماعـات کنـدوکاو محـور بیشـتر باشـد، مهـارت       آمـوزان در  حضور دانش

 برند.  میتر و در ترکیب باهم به کار  پیچیده
تـوان آن را در هفـت بخـش، از سـاده بـه پیچیـده        با توجه به مشاهدات انجام شده مـی 

هـا، اذعـان بـه وجـود دیـدگاه      بندي کرد که عبارتند از: کمک به دیگري براي بیان گفته طبقه
ر، تغییر نظر اولیه، اذعان به اشتباه، پذیرش انتقاد منصفانه، موافقت بـا منتقـدان علیـه ایـده     دیگ

اي براي فهـم ریشـه اخـتالف نظرهـا، درك     ها پایه اولیه خود و بهبود افکار اولیه. این مهارت
 باشد. واقعی بودن و تالش براي حل و فصل آن می

 
 کندوکاو روند بر حاکم روح مراقبتی تفکر 2.6

هاي استداللی، مفهوم سازي شده اسـت؛ لـیکن نشـان دادن تفکـر و     در جداول فوق، مهارت
ها بسیار دشوار و شاید ناممکن اسـت. همـانطور کـه    وگوي مراقبتی در روند این بحثگفت

در ادبیات و چارچوب مفهومی پژوهش نیز اشاره شد، ، تفکر مراقبتی روح حاکم بـر کلیـت   
کاوي است و امکـان بـروز آن در جمـالت کوتـاهی کـه کودکـان بیـان        وگوهاي کندوگفت

توانـد بـاالرفتن همـدلی و قـدرت     کنند، کم است. البته ارزشیابی بازاندیشانه پایان سال می می
 وگوي مراقبتی است، به خوبی نشان دهد:  درك متقابل افراد را که از لوازم گفت
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مهمه، فقط نظر منه که بقیه باید اون رو گوش کنن، ولی بعدش کردم که فقط نظر من پریا: مثالً من فکر می
تونیم فقط به حرف یه نفر گوش کنیم. از اون به هاي کالس این احساس رو دارن. نمیمتوجه شدم همه بچه

 )163زنم شرایط افراد مقابلم هم درك کنم. (کد مشاهدهبعد تصمیم گرفتم وقتی حرفی رو می

 

 آموزان دانش کندوکاوي و استداللی هاي مهارت قايارت در تسهیلگر نقش 3.6
باشـد.  مشاهدات گویاي آن است که نقش تسهیلگر در این روند، بسیار مشـهود و بـارز مـی   

، در خـدمت کشـف اندیشـه کودکـان و عمـق       »کودکـان  بـراي  فلسفه«وگوها در کالس  گفت
صـداها بـه گـوش    بخشیدن به یادگیري آنهاست؛ چرا کـه صـداي فراگیـران بیشـتر از بقیـه      

 رسد. بر این اساس، هرچه تسهیلگر تالش بیشـتري بـراي کشـف افکـار کودکـان داشـته       می
هاي خـود را   باشد، این مهم را محقق ساخته است. تسهیلگر مبتدي، ناخواسته افکار و اندیشه

دهـد،   کند و به اندیشه کودکان سمت و سوي دلخواه خـویش را مـی  نیز وارد روند بحث می
وگو را کشف و به خـوبی رونـد   تواند روابط موضوعات پیچیده درون گفتد نمیچراکه خو

آن را تسهیلگري کند. موارد ذکر شده در مشاهدات نیز مشهود بود. عالقـه افـراد بـه جریـان     
نمـود، بیشـتر بـوده و عمـق و     آن را اداره مـی   وگـو در کالسـی کـه تسـهیلگري زبـده     گفت
تـرین شـرط رسـیدن بـه     راه داشت. بر این اساس، عمدهها را به همبرندگی بیشتر بحث پیش

وگوي کندوکاو محور، استفاده مناسبِ تسهیلگر از طـرح ســؤال اسـت.    ساختار مدنظر گفت
هاي رو به رشـد را از طریـق ایجـاد    جا، ایدهوگوها، تسهیلگر با طرح سؤاالت بهدر این گفت

هـاي  مطرح کردن نظر یکـدیگر و ارائـه راه  ارتباط بین آنها، گرفتن بازخورد از افراد با دوباره 
هـاي متنـوعی   وگوهاي ذکر شـده، تسـهیلگران شـیوه   کند. در ساختار گفتمتنوع حمایت می

 گرفتند که در جدول زیر قابل مشاهده است:براي طرح سؤال به کار می

 ): انواع سؤاالت تسهیلگر از روند بحث11(جدول 

هدف تسهیلگر از 
 طرح سؤال

 نمونه سؤاالت

پرسش براي طلب 
شفافیت و توضیحات 

 بیشتر

توانی این مطلب را به شکل دیگري بیان ممکن است منظور خود را شرح بدهی؟ می
 حرف بگویی؟ خواهی می چیست؟چه ... از توانی مثال بزنی؟ منظورتکنی؟ آیا می

ز اي ا تواند بگوید چه نکته دارد؟ کس دیگري می ... به ربطی چیست؟ ... چه ات اصلی
تواند یک مثال بزند؟ چگونه این مثال  حرف او فهمیده است؟ آیا شما یا کس دیگري می
 ربط دارد؟

چیزي را فرض  اي؟ فالنی چهاید یا مخالف و چرا؟ چه چیزي را فرض گرفته موافقپرسش براي توسعه 
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بحث و تفحص 
 هاي پنهانفرض پیش

طور است؟ ام؟ آیا همیشه همینفهمیدهاي ... آیا درست  است؟ به نظرم فرض کردهگرفته
توانیم به آن پی ببریم؟ آیا کنی این فرض در اینجا صادق است؟ چگونه میچرا فکر می

 تصور تو این است که...؟

 براي طلب پرسش
 و شواهد دالیل،

 ها علت

 کنی قضیه به این صورت است؟ چه چه دلیلی براي این مطلب داري؟ چرا فکر می
 علت کنیمی است؟ فکر کافی دالیل این آیا باشیم؟ داشته است الزم دیگري اطالعات

 داري؟ با ادعا این براي شاهدي گفتی؟ آیا را این چیست؟ آیا این دلیل خوبی است؟ چرا
 رساند؟ باور این به را تو چیزي رسیدي؟ چه نتیجه این به استداللی چه

براي ایجاد  پرسش
 ارتباط، تعمیم  و تمایز

...موافقید/ مخالفید؟ آیا همیشه موضوع به این صورت است؟ اختالف بین   پس شما با
 ها به کار ببریم؟توانیم این را در تمامی موقعیتالف و ب چیست؟ آیا ما می

 براي کشف پرسش
 و ضمنی هاي داللت

 پیامدها

؟ بگیري خواهی می حرف این از اي نتیجه شود اگر ...؟ آیا ممکن است که ...؟ چه چه می
 رخ لزوماً چیزي چنین ؟ آیا... که برسانی را این خواهی می آیا گویی ...، می که وقتی

 چیست؟ دیگر بدهد؟ گزینه رخ دارد احتمال فقط یا دهد می

براي ارزیابی و  پرسش
 وگومرور جریان گفت

تواند آنچه را گفتیم، خالصه کند؟ نظرهاي مختلف را دریافتیم؟ کسی می آیا همگی نقطه
رویم؟ آیا بدون  کنیم؟ آیا به عمق مطلب می آیا براي نظرات خود دلیل ارائه می

کنیم؟ آیا  کنیم؟ آیا با مالحظه، یکدیگر را تصحیح می روي و با ایجاز عمل می حاشیه
 مایل بودیم به خاطر دالیل موجه، نظر خود را عوض کنیم؟

 
 هاي ارتباط غیرکالمی مهارت 4.6

هـاي  وگوي کنـدوکاوي، و مهـارت  هاي گفتمهارت» کودکان برايلسفهف«درسی  تأکید برنامه
هـاي  مفهومی و استداللی  است. در ایـن مـوارد شـاهد سـاختار تقریبـاً یکسـانی در کـالس       

کردنـد. امـا در خصـوص    آمـوزان از آن پیـروي مـی   شـده بـودیم کـه عمـوم دانـش      مشاهده
آمـوز  ر کـالس، تسـهیلگر و دانـش   هاي غیرکالمی، این روند گوناگون و متناسب با ه مهارت

هاي اسـتداللی و ... موفـق بودنـد    آموزان در مهارتتفاوت داشت. براي مثال، برخی از دانش
توانستند با سرعت مناسـب صـحبت کننـد    اما با توجه به پروتکل مشاهده در این بخش، نمی

ایند. اما برایند مشـاهداتی در  و... اجتناب نم» مثالً«، »ا«، »اوم«یا از به کار بردن آواي زائد نظیر 
هـاي ارتبـاطی بـا رونـد     طی این مدت انجام دادیم حاکی از آن است کـه برخـی از مهـارت   

 باشد. هاي انجام شده در کالس و ارزیابی اخر هر جلسه مرتبط میبحث
 

آخر کالس نیز  دادند و در ارزیابیمی حوصلگی از روند بحث را نشانآموزان با چشمان خود، بیبسیاري از دانش
برخی از آنان بیان کردند، امروز به چیز جالبی فکر نکردند که قبالً به آن نیندیشیده باشند و برایشان نکته جدیدي 

 )111وجود نداشته است. (کد مشاهده 
وگو داشتند و دائماً دستشان را باال  آموزان اشتیاق بیشتري براي مشارکت در گفتها، دانشدر برخی بحث

آموزان کردند. غالباً در اینگونه جلسات، دانشند یا با لبخند و تماس چشمی، حرف دوستشان را تأیید میبرد می
داد. افراد حاضر  تري براي بحث داشتند و تسهیلگر مهارت بیشتري در اداره بحث از خود نشان میموضوع جالب
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می، الگوي تعامل و کندوکاو نیز بهتر هاي استداللی و مفهوها همچون مهارت ها، در سایر بخش در این کالس
 شدند.ظاهر می

هاي  کرد سایرین را تشویق به  مشارکت بیشتر در فعالیتاي را مطرح میآموزي که ایدهغالباً پیام کالمیِ دانش
هایشان، نوع نگاه هاي غیرکالمی چون باال بردن مکرر دستآموزان با پیامکرد. در این کالس، دانش کالس می

هاي دوستانشان، کردن مردمک چشم)، استفاده از صوت (آهان، آره) و تکان دادن سر براي تقویت پاسخ (گشاد
هاي دانستند و همراه کردن آن با پیامهاي طوالنی پس از پرسیدن سؤالی که پاسخ آن را نمیاستفاده از مکث

ن روي آن) شور و ذوق و گرماي غیرکالمی دیگري چون خاراندن سر (اشاره به ندانستن یک موضوع و فکر کرد
کردند امروز آموزان نیز مشخص بود. آنان اغلب بیان میهاي دانش دادند. این امر در ارزشیابیبحث را نشان می

اي از موضوع برایشان روشن شده که قبالً به آن توجه نکرده بودند، و یا اینکه از خالل توجه به هاي تازهجنبه
بندي موضوع جاي داد. (کد توان در طبقهشدند که یک مورد خاص را هم میهاي دوستشان متوجه صحبت

 )109آموزان همین کالس در سایر جلسات نیز مشاهده شد. (کد مشاهده ) این روند در دانش13مشاهده
توانستند از گفتن عبارات زائدي نظیر آموزان نمی شد، اما دانشدر کالسی دیگر، هیجانات مذکور مشاهده می

و ... اجتناب کنند. این در حالی است که روند بحث با همان شور و حرارت ادامه داشت و » مثالَ«، »ا« ، »ماو«
شد آموزان با هیجان بلند میکردند. براي مثال، وقتی یکی از دانشهاي دیگر بسیار قوي عمل میها در مهارتبچه

تر از زمانی ایده وي مخالفت یا موافقت کنند بیش کردند تا باکرد، تعداد کسانی که دست بلند می و صحبت می
ها و اشاره با آموزي با صداي کوتاه و بدون پیام غیرکالمی ناشی از هیجان، نظیر تکان دادن دستبود که دانش

 )14کردند. (کد مشاهده  دست، نظر خود را بیان می
کار بردن مناسب اي قرار داشته باشند، در به آموزان فارغ از اینکه در چه پایه غالباً در مدارس دخترانه، دانش

ها بیشتر مهارت بیشتري حرکات غیرکالمی بدنی و استفاده از تغییر تن و زیر و بمی صدا براي تأکید بر واژه
 توان دالیل و عوامل متعددي متصور شد که از عهده این تحقیق خارج است. داشتند که براي آن می

رکات، استفاده از مکث و تغییر تن صدا، تأکید خود را بر مواردي خاص نشان دختران اغلب با به کار بردن ح
) نکته جالب مشاهدات مذکور این بود که وقتی کسی قوانین بحث را 82، 64،80، 63دادند. (کد مشاهده می

ط حرف داند. براي مثال وقتی فردي بدون نوبت، وسکرد، سایرین با حرکات غیرکالمی به او تذکر میرعایت نمی
هاي پسران، فهماندند که این کار را نکند. این مورد در کالسشد بقیه با حرکت چشم به او میکس دیگر وارد می

 بسیار محدود و صرفاً در یکی دو مورد مشاهده شد.
شی از غیرکالمی نا تر، کمتر پیامهاي پایینآموزان پایهنکته قابل توجه دیگر در مشاهدات این است که غالباً دانش

 بردند.هایشان به کار مینظر خود را در صحبتاعتماد به نفس و اطمینان به
کردند که بقیه آموزان آنقدر آهسته، با سر پایین و بدون تماس چشمی با سایرین صحبت میبرخی دانش

، 100، 12هده آنها را بشنوند و یا در ابراز نظر خود، تردید و مکث فراوان داشتند. (کد مشاتواستند حرف  نمی
آموزانی که با اعتماد به نفس و صدایی رسا نظرات خود  ) البته مواردي، خالف این امر نیز مشاهده شد. دانش113

 )18کردند تا سایرین بشنوند. (کد مشاهده را بیان می
بستگی به کردند یا خیر به میزان زیادي آموزان با مخالفین و موافقین خود تماس چشمی برقرار میاینکه دانش

 )125،112کننده کالس و میزان تأکید وي داشت. (کد مشاهدات  تسهیلگر اداره
 

هـاي   آمـوزان در کـالس   تـرین حرکـت غیرکالمـی دانـش    توان گفت که مهـم  در کل می
اسـتفاده از دسـتان بـراي نوبـت گـرفتن اسـت کـه معمـوالً در قواعـد          » کودکان براي فلسفه «

کـاربردن اصـوات   شود. اجتناب از به وي حاضرین وضع میقراردادي، در اولین جلسه و از س
کـاربردن لحـن و تـن صـداي      زائد، استفاده از سکوت و مکث براي باال بردن تأثیر کالم، بـه 

مؤثر جهت تأکید بر سخنان و همچنـین اسـتفاده از حرکـات غیرکالمـی در ایـن مشـاهدات       
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ابتی وجـود نداشـت چراکـه ایـن     بسیار متغیر بود و بنابراین امکان یافتن الگوي مشخص و ث
موارد با توجه به جنسیت، مدرسه و فرد گوینده، متعدد و گاه متناقض بود. و اما سایر مـوارد  

هاي غیرکالمی مثبت، پیام غیرکالمی ناشی از مشـارکت، مفهـوم پیـام چشـمی     چون بازخورد
هاي به کـار رفتـه در    و... کامالً در ارتباط و همراستا با نوع موضوع، الگوهاي تعامل و مهارت

 کالس بود.
وگوي کنـدوکاومحور، نـوعی الگـوي تراکنشـی ارتبـاط      با توجه به آنچه گفته شد، گفت

هـاي   فـرض  ها و پـیش  دهند، قضاوت هاي سایرین را گوش می است که در آن افراد ابتدا ایده
ظر خویش را ابـراز  کنند و نهایتاً ن اندازند، با احترام با سایرین برخورد می خود را به تعویق می

گذارنـد و رونـد    روي را کنـار مـی   کننـدگان تـک   کنند. در این حالت اسـت کـه شـرکت    می
کننـد و آمـاده   کنند. در اینجا، افراد به تصورات خود توجـه پیـدا مـی    اندیشی را آغاز می باهم

وگـوي  وگوي کندوکاومحور با ترکیب سه نوع گفـت  شوند. گفتبررسی و شناسایی آنها می
  تر را براي افـراد پـیش   انتقادي و مراقبتی، امکان بازاندیشی و رسیدن به قضاوت دقیق خالق،

وگوي کندوکاويِ ساختارمند،  نـه تنهـا جالـب و لـذت بخـش اسـت بلکـه         آورد.  گفت می
وگـو، فقـط بنـا نـدارد      هاي ادراك امور است. این نوع گفت هاي بامعنا و راه تولیدکننده پاسخ

تر را محدود کند. ایـن   هاي منطقی خواهد پاسخ مار را بنمایاند بلکه میش هاي محتمل بی پاسخ
یـابی و   طلبد بلکه تعهد بـه نتیجـه   هاي فکري خوب را می گیري وگو، نه تنها موضع نوع گفت

  گیري منطقی را الزم دارد. جهت
در  العمـل  عکـس  کودکـان بـه   وگوي کنـدوکاوي در کـالس درس، تشـویق    هدف گفت

 داوري، مـذاکره،  احتـرام، آزادي،  ازقبیـل  سیاسـت  و اخالقیـات  بـا  مـرتبط  هايایده خصوص

 هاایده این دهد می فرصت به کودکان کندوکاو حلقه دیگر، سوي از . عدالت و... اس و تساوي

 آنهـا،  بـا  همکـاري  همسـاالن،  بـه  احتـرام  تفکر آنـی،  عادات دیگر، عبارت به و کنند عملی را

 کنند. کسب را غیره و خوب خودتصحیحی، داوري جویی، آشتی،مصالحه
هـاي کنـدوکاو   بر این اساس و با توجه به چـارچوب مفهـومی و سـیر پـژوهش، حلقـه     

به مثابه منطقه تقریبی رشد هستند کـه در آن تعامـل کودکـان بـا     » کودکان براي فلسفه«کالس 
نـان بـه سـطح    یکدیگر، در حضور تسهیلگر به عنوان فرد توانـاترِ فرهنـگ، سـبب رسـیدن آ    

 گفتار، بیشـترین  که ارتباطی شود. در این فضا، کودکان از طریق روندهاي باالتري از تفکر می

گرفتـه در ایـن محـیط از     رسند و کنش صـورت  دارد، به عقالنیت ارتباطی می آنها در را نقش
کننـد،   جنس کنش مبتنی بر تفاهم است. وقتی کـه افـراد مشـترکاً ایـن رویـه را تمـرین مـی       
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» فکرکـردن  بـاهم «شـود و   تر مـی  گذارند، همکاري گروهی آنان صمیمانه روي را کنار می تک
شود تـا بیشـتر    وگو، ترویج چند صدایی در کالس است و سبب می گردد. این گفت آغاز می

آموزان شنیده شود. پرورش قواي ذهنی، تفکـر انتقـادي، خوداندیشـی و خلـق      صداي دانش
شود که مفاهیم مـورد بحـث از    وگو میسر میمبتنی بر گفت روابط انسانی آرمانی در آموزش

 ها و سؤاالت اساسی یادگیرندگان باشد.دغدغه
هـا و   امید است حاصل این پژوهش، گامی هرچنـد کوچـک در جهـت ارتقـاي مهـارت     

وگویی مردمان سرزمینم باشـد و بـه اعـتالي سـبک زنـدگیِ تـؤام بـا مـدارا و          فرهنگ گفت
 بینجامد. دوستی

 
 ها نوشت پی

 

این واژه به دو صورت در ایران ترجمه شده است که هرکدام از مترجمان دالیـل خـاص خـود را     1.
بـرد و نـه صـرف    دارند. با توجه به اینکه لیپمن این واژه را به عنوان روش آموزشـی بـه کـار مـی    

 در این پژوهش انتخاب شده است.» حلقه کندوکاو«جمعی از افراد، ترجمه 
راد، فاطمـه، نقـش آمـوزش     هـا رجـوع کنیـد بـه: نـوري     مشاهده کـالس  براي آگاهی از پروتکل .2

آمـوزان   وگوي کندوکاوي دانش وگویی در کنش تفاهمی (ساختار و کارکرد گفت هاي گفت مهارت
نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتمـاعی. اسـتاد راهنمـا:    دبستانی). پایان

علـوم ارتباطـات عالمـه     : دکتـر محمدسـعید ذکـایی، دانشـکده    دکتر هادي خانیکی، استاد مشاور
 .1393طباطبایی. 

مشاهده فایل صوتی یا تصویري در اختیار داریم که با توجه بـه موضـوع بحـث،     200از تمام این  3.
نامـه مـذکور قـرار     مدرسه ، جنسیت و ... در فایل اکسل طبقه بنـدي کـردیم و در پیوسـت پایـان    

ت مشاهده شده بیش از این مقدار است که از برخـی مـوارد سـند صـوتی و     ایم. تعداد جلسا داده
 تصویري در اختیار نداریم، لذا براي اعتبار پژوهش از ارجاع به آن موارد صرف نظر کردیم.

 
 نامه کتاب

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  کیفی تحقیقات شناسی روش)الف. 1391یمان، محمدتقی (
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهانسانی علوم در تحقیق روش و فلسفه). 1391ایمان، محمدتقی (
، ترجمـه  واقعـی  شـهروندي  تا صوري پذیرش از نوجوانان و کودکان مشارکت). 1380اي هارت، راجر(

 هاي فرهنگی فریده طاهري، تهران: دفتر پژوهش
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ورزي  وگـو در فلسـفه   هـاي فلسـفی گفـت    شـاخص تبیین ). «1390پازوکی، فاطمه و احمدعلی حیدري (
 علـوم  ، تهـران: پژوهشـگاه   پاییز و زمسـتان  شمارة دوم، دوم، ، سال کودك و تفکر فصلنامه، »کودکان

 فرهنگی مطالعات و انسانی
 اطالعـات ، ترجمـه نسـرین ابراهیمـی لویـه،     »پرسشگري سقراطی و تفکـر نقـاد  ). «1390پاول، ریچارد (

 از  ، آذرماه.  بازیابی معرفت و حکمت
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?view=article&id=424:1390%E2%80

%A6 

رسـالۀ دکتـراي علـوم ارتباطـات     » المللـی باطـات بـین  وگوي تمدنها و ارتگفت«)، 1381خانیکی، هادي (
 اجتماعی، تهران: دانشگاه علّامه طباطبایی، دانشکدة علوم اجتماعی و ارتباطات.

 ، تهران: انتشارات هرمس.وگو گفت جهان در)، 1387خانیکی، هادي (
ر روش وگویی؛ بررسـی تـأثی   هاي گفت آموزش و پرورش جدید و رشد مهارت). «1388خطیبی، سمیه (

نامه کارشناسی ارشد، راهنمـا:   پایان». آموزان وگویی دانش هاي گفت اجتماع کندوکاو فلسفی بر مهارت
 دکتر سید ضیاء هاشمی، استاد مشاور: سعید ناجی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

بـه فلسـفه و روش   نگـاهی نـو   ). «1391راجی،ملیحه، خسرو باقري، شـهین ایروانـی و زهـرا صـباغیان (    
، ســال  43شــمارة  .آموزشــی نــوآوري فصــلنامه، »آمــوزش بــزر گســاالن در دیــدگاه پــائولو فریــره

 پاییز یازدهم،
 نظـري  مبـانی  آن بـا  ارتبـاط  و روانشناسـی  دیـدگاه  از ویگوتسکی نظریۀ بررسی) «1389رشتچی، مژگان.(

 35-21اول،، سال اول، شماره  کودك و تفکر، »کودکان به فلسفه آموزش
نامـه   ، پایـان »اي در بازگشـایی پیـام  نقش آموزش تفکر انتقادي و سواد رسانه«)، 1391حسینی،وحیده ( شاه

 کارشناسی ارشد ارتباطات، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
. معرفـت  و حکمـت  اطالعات. »را چگونه معرفی کنیم؟» فلسفه براي کودکان). ««1389شهرتاش، فرزانه (

 3، شماره 5دوره 
.  8، شـماره  6.دوره معرفـت  و حکمـت  اطالعـات »». کودکـان  براي فلسفه«ورود ). «1390شهرتاش،فرزانه(
 بازیابی از  

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=

427:-l--r&Itemid=34  

 ، ترجمه هادي جلیلی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.کیفی تحقیق بر درآمدي)، 1390فلیک، اووه، (
، ترجمـه مسـعود صـفایی مقـدم و افسـانه نجاریـان،       کودکـان  بـه  تفکـر  آمـوزش ) 1386فیشر، رابرت (

 رسش اهواز:
 ، ترجمه فروغ کیان زاده، اهواز: رسش تفکر و آموزش) 1388فیشر، رابرت (

 

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?view=article&id=424:1390%E2%80%A6
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?view=article&id=424:1390%E2%80%A6
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=427:-l--r&Itemid=34
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=427:-l--r&Itemid=34
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. ( بـا مقدمـه میرعبدالحسـین    نظـري  مبـانی  بررسـی  کودکـان  بـه  فلسـفه  آموزش). 1382قائدي، یحیی (
 زاده). تهران: دواوین   نقیب

 ،ترجمه مژگان رشتچی و فرزانه شهرتاش، تهران:شهرتاشکردن فکر باهم)، 1389کم، فیلیپ (
 رشـتچی،  مژگان شهرتاش، فرزانه ترجمه ،نوجوانان و کودکان براي فکري هاي داستان)، 1388کم، فلیپ (
 شهرتاش: تهران

مبانی نظري اجتماع کندوکاو به عنـوان روش آمـوزش فلسـفه    ). «1388کیوانفر، ارشیا و رشتچی، مژگان (
 .39-58، 69، شماره فرهنگ فصلنامه». براي کودکان

 زاده، تهران: کتاب ارجمند. اهللا قاسم . ترجمه حبیبشناخت و زبان)، 1391لوریا، الکساندر رومانویچ (
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   301-327، بهار، صص69شماره 
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 ران:اطالعاتته
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   www.p4c.ir: سایت فلسفه براي کودکان در ایران

 http://plato.stanford.edu/index.html سایت فلسفه براي کودکان دانشگاه استنفورد

 http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research سایت دانشگاه مونتکلر
 

http://www.p4c.ir/
http://plato.stanford.edu/index.html
http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/research


 57   ... وگوي کندوکاو محور در کالس گیري گفت مطالعۀ روند شکل

 

Biesta, G. (2004). The community of those who have nothing in common: Education and the 
language of responsibility. Interchange, 35(3), 307–324. 

Bohm, David(1998) “On Creativity” edited by Lee Nichol, London: Routledge 
Collins, Carol (2005) Education for a Just Democracy: The Role of Ethical Inquiry, Doctoral 

Thesis, University of South Australia, Adelaide. 
Daniels, Harry (2003). “Vygotsky and Pedagogy”, This edition published in the Taylor & 

Francis e-Library 
 Daniela G.& Born, Rainer(2005) Encouraging Philosophical Thinking. Proceedings of the 

International Conference on Philosophy for Children. Conceptus –Studien 17, Academia 
Verlag  

Davey chesters, sarah(2012) “the Socratic classroom, reflective thinking through collaborative 
inquiry” The Netherland : sense publishers 

Dorsey, Genvieve Nicole (2009). ”Praxis: dialogue, reflection, and action toward amore 
empowering pedagogy” Master's Theses. The Faculty of the Department of Elementary 
Education .San Jose State University 

Edmiston, Brian (2008). Forming Ethical Identities in Early Childhood Play. New York 
:Routledge 

Gardner, Hilary & Michael Forrester (2010). “Analysing InteractionsinChildhood:Insights from 
Conversation Analysis, Department of Human Communication Sciences, Sheffield 
University 

 Gregory,Maughn(2000) “Care as a Goal of Democratic Education” Montclair State University, 
Journal of Moral Education, Vol. 29, No. 4 

H0lopainen, Minna Johanna(2010) “Outcomes of Dialogic Communication Training on a City 
Government Management Team”. Master's Theses. The Faculty of the Department of 
Communication Studies. San José State University 

Lipman, Matthew (2003),” Thinking IN Education”, Cambridge University Press, New York. 
Lipman, Matthew (2010) last presentation  http://ethicsinprogress.org/?p=437 
Matthews, Gareth (1984), Dialogues With Children, Cambridge, MA: Harvard University Press 
Nilson, Linda.B. (2010). Teaching at its Best. A research-Based Resource for college instructors. 

3rd Edition. Jossy-Bass publication 
Pihlgren, Ann S (2008) “Socrates in the Classroom:Rationales and Effects of Philosophizing 

with Children Doctorial Dissertation” Stockholm university, Department of education 
Sharp, Ann M. (2007) education of the emotions in the classroom community of inquiry .Gifted 

Education International, 22(2/3), pp.248–257. Available at:  
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=24511834&site=ehostl
ive 

Shepherd,Daniel (2005)“Creative Engagements:Thinking with Children” Oxford, United 
Kingdom. 

Swann, Jennie (2013)  ,Dialogic inquiry: From theory to practice , For the award of Doctor of 
Philosophy , Univrrcity OF Southern Queensland 

 

http://ethicsinprogress.org/?p=437
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=24511834&site=ehostlive
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=24511834&site=ehostlive


 1396سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان  ،تفکر و کودك   58
 

TRICKEY S., TOPPING K. (2004) “‘Philosophy for children’. A systematic review”. Research 
Papers in Education. 19 (3), 365-380. 

Topping, K.J & Trikey,S. (2007). “Impact of philosophical enquiry on school student’s 
interactive behavior”. Thiking skills and Creativity, Vol. 2, 73-84. 


	چكيده

