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  90 -  73 صص ،1390 تابستان و بهار ،اول شمارة ،دوم سال

و تفکر  گري پرسشدر فلسفه براي کودکان  ۀبررسی تأثیر برنام
) ساله11 -  9(هاي سوم تا پنجم ابتدایی  آموزان پایه انتقادي دانش

  دبستان علوي شهر ورامین
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  **مرضیه موسوي

  چکیده
فلسفه براي کودکان بر پرورش  ۀهدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجراي برنام

هاي سوم تـا پـنجم    آموزان دختر پایه دانش و تفکر انتقادي گري پرسشتوانایی 
که از این میان  ،بود 1388 - 1387دبستان علوي شهر ورامین در سال تحصیلی 

بـه  ، نفر گروه آزمـایش  17نفر گروه گواه و  17، خترآموز د نفر دانش 34تعداد 
 شـیوة هـا، از   آوري داده جمع در .گیري تصادفی ساده انتخاب شدند روش نمونه

و آزمون سنجش تفکر انتقادي استفاده و ضـرایب   گري پرسشسنجش توانایی 
   میـانگین  ۀها بـا اسـتفاده از تحلیـل مقایسـ     داده. شداعتبار و پایایی آن محاسبه 

)T-test (بر فرض تـأثیر   پژوهش حاضر مبتنی. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و تفکـر انتقـادي    گـري  پرسشآموزش فلسفه براي کودکان بر پرورش توانایی 

پژوهش از روش  ۀو براي بررسی فرضیاست آموزان دختر مقطع دبستان  دانش
ده کارگـاه   یـک . آزمون با گروه کنترل استفاده شد و پس ،آزمون آزمایشی، پیش

 ۀحلق ةشیو داري به تشکیل شد و از روش کالس) اي یک جلسه هفته(اي  جلسه
هاي فکري فلیپ  لیپمن و از داستانـ  شارپ )community of inquiry( کندوکاو

 ۀنتایج پژوهش نشان داد کـه اجـراي برنامـ   . کم و رابرت فیشر بهره گرفته شد
تواند بر پرورش توانایی  می ،وکاوکند ۀبا روش حلق ،آموزش فلسفه براي کودکان
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و شود آموزان دختر مقطع دبستان مؤثر واقع  ر انتقادي در دانشو تفک گري پرسش
شده در داخل و  هاي تحقیقات انجام نتایج این پژوهش با یافته. تأثیر مثبتی بگذارد

 .خارج از کشور هماهنگی دارد

  .فلسفه براي کودکان و ،ديتفکر انتقا ،گري پرسش ،کندوکاو ۀحلق :ها هواژ کلید

  مقدمه
بدان توجه شده نیست که فقط در عصر حاضر موضوعی هاي فکري  توانایی ۀعالقه به توسع

با وجود تأکید ). 1382 شعبانی،( اي در تاریخ تعلیم و تربیت ریشه دارد چنین عالقه ، بلکهباشد
الگـوي  آمـوزان در   شو تفکر انتقادي دان گري پرسشازجمله  ،هاي فکري بر افزایش مهارت

هاي آموزش و پرورش سنتی غلبه  فرض جدید آموزش و پرورش، این بینش نتوانسته بر پیش
که اثربخش واقع  براي آن ،گیرد هاي تفکر انجام می اقداماتی که درجهت آموزش مهارت. کند

ـ  آموز آموز و دانش  دانشـ  گوهاي معلمو شود، نیازمند تغییرات اندکی در کیفیت و کمیت گفت
  ).Trickey & Topping, 2007(، اما ایجاد این تغییرات دشوار است است  معلم در کالس درس

هاي مدارس به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، شـواهد نشـان    که فعالیت رغم این به
کـردن را   انتقـاد  و درست ،اند اندیشیدن، پرسیدن هاي آموزشی فعلی نتوانسته دهد که برنامه می

هـم   و بـا  ،اگر کودکـان هنگـام اشـتغال بـه تحصـیل، اندیشـیدن      . آموزان ارتقا دهند نشدر دا
توانند به یادگیري ادامه دهنـد   ، چگونه میکردن را نیاموزند صورت گروهی کار اندیشیدن و به

  .)1371 و هولفیش، اسمیت(و در جامعه قدم بگذارند 
   اخیـر  ۀمریکا و اروپا، در دهاویژه  به ،جهانبراي حل این مسئله، در اکثر کشورهاي 

، 1960 ۀدر اواخـر دهـ  . اسـت  شـده روشی براي پرورش تفکر توجـه   ۀمنزل بهفلسفه  به
 و کـرد فلسفه براي کودکان و نوجوانان را مطرح  ۀبرنام) Matthew Lipman( لیپمن متیو

این  آموزش تفکر بهتر به افراد باشد، ،از آموزش تفکر انتقادي ،شد که اگر هدف ما متذکر 
، خودش ها آن ۀواسط به ،و قواعدي خواهد بود که فرد ،ها، موازین کار مستلزم تعلیم مالك

تواند  هاي واقعی است که می بیان دیگر، فقط تمرین به. قادر به ارزیابی تفکرات خود باشد
لیپمن در . گري پرسش، نه یادگرفتن تعریف تفکر انتقادي و آوردآموز را متفکر بار  دانش
نیز » مدار لهئمس«هاي دبستانی از رویکرد  بچه رايفلسفه براي کودکان و نوجوانان، ب ۀبرنام

ـ . کند استفاده می شـاگردان مطـالبی را    ۀاو معتقد است که استادان باید براي جلب عالق
  ).Lipman, 1976( است» شوك و شگفتی فکري«که متضمن  مطرح کنند
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ناسان تربیت معلم براي آوردن فلسفه به کارش و تعلیم و تربیت ۀفالسف ،اساس نبرهمی
سال  50هایی که از حدود با انجام پژوهش ،کالس درس کارهاي مشترکی را آغاز کردند و

دانشـجویی بـراي    ةدور پیش شروع شد، به این نتیجه رسیدند کـه دوران بزرگسـالی و  
از هاي اجتماعی و تفکر بسیار دیر است و باید چنـین کـاري    پرورش و تقویت مهارت

  .کودکی شروع شود
کودکان تألیف شده  ةهاي داستانی ویژ آموزش فلسفه به کودکان، کتاب ۀبراي اجراي برنام

، علت همین به. و تفکر انتقادي کودکان است ،ها محرکی براي تفکر، پرسش این داستان. است
بـراي پـرورش تـوان     را، فلسفه براي کودکان مـدعی آن اسـت کـه الگـوي مناسـبی      ۀبرنام

کندوکاو ارائـه   ۀدر حلق اند، هاي پژوهشگري که هر دو از مؤلفه ،و تفکر انتقادي گري سشپر
هـاي داسـتان ارتبـاط     یند ذهنی شخصیتااگر بتوانیم کودکان را تشویق کنیم تا با فر. دهد می

 ةهم شیو ها آنانگیز داستان باشند،  دنبال پاسخی براي ابهامات و نکات شگفت برقرار کنند و به
فلسفه بـراي   ۀبرنام. شوند ل میئگیرند و هم براي آن ارزش قا پاسخ را درپیش می و  پرسش

گوید به چه چیزي فکر کنند؛ درنهایت، ایـن امـر بـه خـود      نمی ها آنکودکان و نوجوانان به 
ها  در اختیار آن را اي و عاطفی ،فلسفه براي کودکان ابزار عقلی، اجتماعی. کودك بستگی دارد

کاوشگري جمعی در  ۀوسیل به ،ي خردمندانه و مستدل الزم است ورکه براي تفک دهد قرار می
. دنـ د رفتار کننخواه گونه که خود می کند تا با تعهد و شجاعت آن را ترغیب می ها آنکالس، 

کندوکاو در کـالس   ۀفلسفه براي کودکان و نوجوانان با ایجاد حلق ۀلیپمن مدعی است برنام
اجتماع انجام دهند، در  ۀآنچه قرار است در صحن کمک کند تا هر درس قصد دارد به کودکان

  ).الف 1387 ناجی،( این حلقه بیاموزند و تمرین کنند
پـذیر خواهـد شـد، بایـد کـالسِ       کنـدوکاو امکـان   ۀبـا تمـرین در حلقـ    گري پرسشتوانایی 
صـورت   ه بهآموزان ارزش داده شود و مدرس هاي دانش بیافرینیم که در آن به پرسش اي کاوشگري

 ،و فراگیري تفکر انتقادي کودکان باشد تـا کودکـان   گري پرسشآزمایشگاهی براي تمرین مهارت 
در جامعـه کسـب    براي ایفـاي نقـش   را هاي الزم با درگیري در تجربیات واقعی کالس، مهارت

کـه   شـود  ي میسـر مـی  کنـدوکاو  ۀگو و ایجاد حلقـ و گرفتن گفت کار هتحقق این اهداف با ب .کنند
  .پردازندبخود و دیگران نظرهاي مشارکت با یکدیگر به طرح پرسش و انتقاد از با دکان کو

  
  کند؟ گري و تفکر انتقادي کودکان کمک می کندوکاو چگونه به پرسش ۀحلق

منظور رشد و تقویـت قـدرت    ، بهفلسفه براي کودکان آموزش ۀبرنام و لیپمن ۀاساس نظری بر
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  بـه  معلمـان  ،کنـدوکاو  ۀداري بـه سـبک حلقـ    کالس ةشیوبا  ،آموزان هاي تفکر دانش مهارت
گیـرد و   قالب داسـتان صـورت مـی   رو محتواي کتاب درسی دیابند  میتغییر نقش  گر  تسهیل

منظـور بهبـود تفکـر و     مندي از فلسفه بـه  آموزان براي بهره دادن دانش هدف این برنامه یاري
کر در تعلیم و تربیت ارائه داده اسـت  بر تف الگوي جدیدي مبتنی لیپمن .استیند یادگیري افر

و دموکراسـی  ) ویژگی فـردي (بخش آن خردمندي یا معقولیت  که مفاهیم محوري و انسجام
داند و فلسفه  اش پژوهش می پیچیدگی ۀاو تعلیم و تربیت را با هم. است) ویژگی اجتماعی(

فقط از این طریق  انآموز بر آن است که دانش لیپمن .بیند اي از پژوهش درون آن می را نحوه
شـوند و ایـن را روشـی     و خوداصالحی ترغیب مـی  ،به تفکر براي خود، شناخت خویشتن

آرام  ،که قابلیت انتقاد و خودانتقادي را پدیـد نیـاورد   انگیز است و تا زمانی داند که تفکربر می
  ).40: همان( دهد ها را به خوداصالحی سوق می آن امرین ا گیرد و نمی

فلسفه براي کودکان اسـت کـه چـارلز سـندرز      ۀهاي اصلی برنام و از مؤلفهحلقۀ کندوکا
آمـوزان بـا تـوجهی     دانـش  حلقـۀ کنـدوکاو،   در. پیرس آن را براي نخستین بـار ابـداع کـرد   

دهند، به آراي یکدیگر چیزي اضـافه   به سخنان یکدیگر گوش فرا می) یا احترام(مخصوص 
برند تا دالیلی بـراي سـایر عقایـد تأییدنشـده و      هاي یکدیگر را زیر سؤال می حرف کنند، می
شـده را   کنند تـا نتـایج و لـوازم مطالـب گفتـه      پشتوانه فراهم آورند؛ به همدیگر کمک می بی

کندوکاو  ۀیک حلق. ندهاي یکدیگر کردن فرض استخراج کنند و نیز درپی تشخیص و روشن
کـه خـط مـرز     رسـد، نـه تـا جـایی    بنتیجه  که به ادامه دهد  کند کندوکاو را تا جایی تالش می

سوي مطابقت بـا منطـق    که بهگیرد  شکل میوگویی  در آن گفت. کند مقررات درسی انشا می
 هـا  آنکنندگان درونی شد، یا ناخودآگاه بـه   نتیجه، وقتی این روند در شرکترد. رود پیش می

جهـه بـا اتفاقـات    به این فکر خواهند افتاد که در سایر امور زنـدگی، در موا  ها آنمنتقل شد، 
حلقـۀ کنـدوکاو،   ). ب 1387، ناجی(اند، بهره ببرند  واقعی و جدید، از چیزهایی که یاد گرفته

جویی بسـیار وسـیع بـراي     و کردن و جست برگیرندة پرسشراش، د دلیل ویژگی کندوکاوي به
: اسـت  هاي حلقۀ کنـدوکاو  ویژگیاز دیگر . تر براي معناست وجویی وسیع حقیقت و جست

هـا، دلیـل و شـاهد خواسـتن از دیگـران بـراي        بنـدي سـؤال   چشم در چشم، صورت رابطۀ
شـمردن   محترم هاي دیگران، پذیرش انتقادهاي موجه، بردن از اندیشه ادعاهایی که دارند، بهره

و پشـتیبانی از   ،بودن، حمایـت   مبهم سازي مفاهیمِ درپی روشن یک شخص،درمقام دیگري 
  ).همان(کننده  عقاید با دالیل متقاعد

تفکر انتقادي کمک  و گري کندوکاو چگونه به رشد توانایی پرسش ۀکه حلق توجه به این
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بـودن   پرسشگر که شودبایست مشخص  ابتدا میدر منظور بدین. نیازمند بررسی است ،کند می
  .داشتن یعنی چه تفکر انتقادي و یعنی چه

هـدف تفکـر انتقـادي    و  درنیامـده بیگانـه اسـت    پرسـش  انسان در جهان به :گري پرسش
هـر پرسـش راسـتینی، در     .طریق فرایند پـژوهش و پرسـش اسـت    پرورش انسان معقول از

و  رهانـد  پنـاهی مـی   و بی ،شدگی، بیگانگی او را از گم گیرد؛ اساس، پرسشگر را نیز دربر می
و  گـري  پرسـش انسـان بـا    .)12: 1380 مـرادي،  قاضـی ( دهـد  یافتن سوق می سمت هویت به

شـود و تولیـد و بازتولیـد همـین      دهد با جهان خود یگانه می پرسش خود میپاسخی که به 
  .استتاریخ شناخت یگانگی 

کنـد و البتـه    و کودکـان را بـه تفکـر تشـویق مـی      کنـد  را با خود درگیر می پرسش ذهن
کـار   سـنتی آمـوزش و پـرورش بـه    الگـوي  هاي درسـی در   هایی که معلمان و کتاب پرسش

کـردن   آمـوزان را از زحمـت فکـر    شود و دانـش  آموزان می نی دانشبرند، مانع فعالیت ذه می
کشد و تالشی براي فهمیـدن   چالش می تفکر را به پرسش خوب ،فیشرنظر  به. دهد نجات می

گیرند و خواسـتار   ها دشوارند، معموالً از چیزي قطعی سرچشمه نمی گونه پرسش این .است
کننـد، بهتـرین    زیـرا چیـز جدیـدي تولیـد مـی      ،تندزایا هس ها آن. اند انتها و متفکرانه پاسخ بی

 ۀترتیب در حلق بدین ).1385 ،فیشر( کنند هر دو عنصر چالش و عالقه را ایجاد می ها پرسش
شـود و او در جمـع    آمـوز مـی   حس کنجکاوي دانـش  ةکندوکاو، پرسش محرك برانگیزانند

و با کمک معلم سطح گیرد  بندي سؤاالت را فرا می کند و صورت سؤاالت خود را مطرح می
ـ  ،بنابراین. یابد ترین سطوح شناختی به باالترین سطوح ارتقا می سؤاالت از پایین ـ  ۀارائ  ۀبرنام

آورد و  وجـود مـی   جدید را در آمـوزش و پـرورش بـه   الگویی آموزش فلسفه براي کودکان 
  .کنند و مهارت طرح سؤال را کسب می گري پرسشکندوکاو توانایی رشد  ۀکودکان در حلق

آموزان خـود درنظـر    سنتی براي دانشالگویی اهدافی که بعضی مربیان در  :تفکر انتقادي
تـوان بـه اهـدافی از     که چگونه مـی  درمورد این ها آن. دارند چیزي بیش از افکار مبهم نیست

رسـید درك ناقصـی    »هایی پویا و پرسشگر پرورش ذهن«یا » کردن فکر آموزش مستقل«قبیل 
اندیشـند، امـا از چگـونگی تحقـق ایـن       ها می بلندباال و آشفته از مهارتفهرستی  هدارند و ب

  ).همان(ندارند  درك روشنی ها مهارت
 نـد از ا کند کـه عبـارت   شناختی را مطرح می ۀفکري در حیط ۀبلوم شش مهارت برجست

بی و ارزشیا .6 ؛ترکیب .5 ؛تجزیه و تحلیل .4؛ بستن کار دانش به .3  ؛فهم .2؛ دانش  یادآوري، .1
ترین  شود و به پیچیده شروع می) یادآوري(ترین سطح شناخت  بندي از ساده این طبقه .قضاوت
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و براي رسیدن به سطوح باالتر ضروري است که مراحل  رسد می ،ارزیابی و قضاوت ،شکل آن
بلوم اصطالح تفکر انتقادي را مترادف با سطح ارزشـیابی و قضـاوت   . پیشین طی شده باشد

آموزان در سیستم سنتی مدرسه با محیط کـالس درس   دانش .)162: 1371بانی، شع( داند می
و هیچ پرسشی از خود و دیگران ندارند، آنان هرگز فرصت قضاوت و ارزیابی افکار  اند بیگانه

که  ،هاي اجتماعی الزم را نتیجه مهارت و در ندارند ،هاي معتبر براساس مالك ،خود و دیگران را
 ۀروست کـه حلقـ   این از. گیرند نمی در مدرسه فرا ،تر نیاز دارند بزرگ اي هعبراي ورود به جام

 نظر به .کند تقویت میبر پژوهش را  ها، تفکر مبتنی با هدف بهبود این توانمندي ،کندوکاو فلسفی
حالت  تا از حالت عادي به دارد می کندوکاو، شاگردان را به کنجکاوي و فلسفیدن وا ۀحلق ،فیشر

ر معمولی به تفکـر  ورزي و یگانگی و از تفک و بیگانگی به اندیشهاعتنایی  بیو از  اندیشمندانه
اندیشی   توأم با فراخ را توانایی پرورش دیدگاه متعادل» ر انتقاديتفک« فیشر. انتقادي حرکت کنند

 هـا  آنوجود دارد که از طریق گوناگونی هاي  روش از دیدگاه او. کند غرضی تعریف می و بی
بـا   ؛ بـراي مثـال  نظر دیگران را نیز درك و تجربـه کننـد   تا  م کودکان را تشویق کنیمتوانی می

توان از کودك درخواست کرد تا در عالم تخیل  می ها دربارة آن و بحث ،ها نامهها، نمایش داستان
  .)1386 ،فیشر( دیگر تصور کندکسی جاي  خود را به

دموکراسی و پرورش افرادي  با این فرض که هدف اساسی تربیت گسترش ،لیپمن نیز
بر تفکر انتقادي تأکید  ،بیاورندساالر را به وجود  مردم ۀجامع تا پذیر است با تفکر انعطاف

الگوي  ،رو این از. کند محافظت می خوردن  فریب ازاین تفکر افراد را از دیدگاه او کند و  می
آموزان بـا   ادي را به دانشتفکر انتق ،کندوکاو ۀبا تشکیل حلق ،فلسفه براي کودکان ۀبرنام

سبب  .1 :تفکري است چنین تفکر انتقادي: دهد توجه به سه ویژگی اصلی آن آموزش می
اصالحی  به خود منجر .2؛ شود، زیرا بر ضوابط و معیارهایی تکیه دارد تسهیل قضاوت می

ازنظـر   ).,Lipman 212 :2003(اسـت   بـین  و باریک به زمینه حساس  نسبت .3؛ شود می
، آوریـم  اي را بر زبان می شویم یا عقیده هرگاه مدعی چیزي می ،کندوکاو ۀمن در حلقلیپ

 باید از خود سؤاالتی از ،بنابراین. پذیر خواهیم بود اگر نتوانیم از آن حمایت کنیم، آسیب
، شویم گیرد به چه متوسل می معرض خطر قرار می وقتی عقاید ما درکه  قبیل بپرسیم  این

کـه اظهـارات مـا     زمـانی ، کنـیم  شود به چه اسـتناد مـی   اید ما مخالفت میعقبا  که زمانی
باید  ،االتیؤس چنین منظور پاسخ به به. گوییم چه می ها آنمتقاعدکننده نباشند براي اثبات 

 ؛معیـار همـان دلیـل اسـت     ،ازنظر وي. شوند میبدانیم که ادعاها و عقاید با دلیل اثبات 
باید مطالب را از روي قواعد تکاملی و که  هنگامی. اند ناطمینادرخور معیارها نوعی علت 



 79   مرضیه موسويو  زهرا طباطبایی

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال تفکر و کودك

و این کنیم استفاده  بیابیمتوانیم  از معتبرترین دالیلی که می باید بندي کنیم، تشریحی طبقه
کنیم اغلب  زندگی می ها آنهایی که در  خانه. اند بندي و تکاملی دالیل همان معیارهاي طبقه

امـا اگـر    ،کیم بخشیمرا تح ها آنتر  م با استدالل منطقیتوانی می. دوام دارند ساختاري بی
باید ادعا و . ثبات باشد، این کار کمک چندانی نخواهد کرد ساختمان نرم و بی زمین یا پایۀ

 ۀکودکان در حلق ،اساس برهمین ،و بنا کنیماي مستحکم  خود را برمبناي شالودهنظرهاي 
نظر خویش و یا اصـالح نظـر خـود و     محکم براي اثباتهاي  آوردن استداللکندوکاو 

، کـه  را اندیشی و قضاوت صحیح آموزند و همچنین پذیرفتن انتقاد و فراخ دیگران را می
  ).ibid: 213( گیرند فرا می ،انجامد به اصالح می

  :کنند ابزارها در قضاوت به ما کمک می این ،نظر لیپمن     به
  ؛)standards( استانداردهاـ 
ــوانین ـــ ــین ،)laws( ق ــه آی ــا نام ــورها)rules, regulations( ، ضــوابط)bylaws( ه  ، منش
)charters(ها نامه ، تصویب )canons(احکام ، )ordinances( هـا  مشـی  ، خـط )guidelines( 

  ؛)directions( ها و دستورالعمل
ــدي)precepts( احکــام ـــ ، )specifications( ، مشخصــات)requirements( هــا ، نیازمن

 ,boundaries(هـا   محـدودیت ) conditions(، )stipulations( ، شرایط)gauges( ها مقیاس

limits (و پارامترها )parameters(؛ 
 ,regularities( ، یکنـواختی )norms( )رفتـاري  ةقاعـد ( ، هنجـار )conventions( عـرف ـ 

uniformities(قواعد کلی ، )covering generalizations(؛ 
، )presuppositions( هـا  فـرض  ، پـیش )assumptions( ، فرضـیات )principles( اصـول ـ 

 ؛)definitions( مفاهیم
 ، بصـیرت )objectives( ، مقاصـد )purposes, goals, aims( ، اهـداف )ideals( هـا  آرمانـ 
)intuitions(بینش ، )insights(؛ 

، )factual evidence( ، مـدارك حقیقـی  )credentials( هـا  نامـه  ، گواهی)tests( ها آزمونـ 
 ؛)observations( ، مشاهدات)experimental findings( هاي تجربی افتهی

 ، اقـدامات )policies( هـا  ، سیاسـت )procedures( ها ، دستورالعمل)methods( ها روشـ 
)measures(. 

کمک گرفت و بخشی  کردن در قضاوت ها آنتوان از  که می اند یهایتمامی ابزاراین موارد 
  ).ibid(رسانند  در رشد تفکر انتقادي به کودکان یاري می کهاند  از اسباب عقالنیت
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  شده بازنگري مطالعات انجام
هاي استدالل و الگوي آموزش فلسـفه بـه کودکـان از بعـد      آموزش مهارت به ،1960ۀ از ده

شـده در   و مطالعات انجام ارائه شدآن  دربارة بسیاريو تحقیقات  شدعملی و تجربی توجه 
کـه   است آنگواه کند و  سودمندي این برنامه را تأیید می ،جمله ایراناز ،کشورهاي گوناگون
 .و تفکر انتقـادي سـودمند باشـد    گري پرسشهاي  تواند در بهبود مهارت رویکرد فلسفی می

  :کنیم میمرور  را اي از نتایج این تحقیقات چکیده
که کودکان  فرض با این پیش کردندتحقیقی  )Lipman & Bierman, 1970(  لیپمن و بیرمن

تقویت  سببمنظور بهبود توانایی استدالل خود به کمک نیاز دارند و چنین بهبودي در تفکر  به
ده از فلسفه براي ش ارزیابی شناختهنخستین  ها آنتحقیق  .شود هاي تحصیلی می سایر مهارت

و  کنتـرل هـاي   در آن گـروه داشـت و  آزمون  یک طرح آزمایشی پیش و پسکه بود کودکان 
این تحقیق نشان داد کـه یـک   . دو باهم جفت شدند طور تصادفی انتخاب و دوبه یشی بهآزما
بلکه بر خواندن و تفکر  ،فقط بر استدالل تواند نتایج اثرگذاري نه اي می هفته نُهآموزش  ۀبرنام

هـاي   بین گروه دار سطح باالیی را معنی تفاوت نتایج این مطالعه. انتقادي کودکان داشته باشد
  ).Trickey & Topping, 2004( نیم بعد نشان داد و در دو سالو آزمایشی  کنترل

نشان داد  تحقیق کرد و عنوان گروه تجربی، به ،آموز دانش 23درمورد  )Allen, 1988( آلن
شـرکت   و نوجوانـان  کودکان براي آموزش فلسفه ۀهاي برنام که در کالس ،آموزان این دانش

و تفکـر انتقـادي    ،خوانـدن  ،هاي درك مطلـب  در زمینه کنترلدرمقایسه با گروه  ،کرده بودند
  .اند عملکرد بهتري داشته

پنجم ابتدایی  ۀآموز امریکایی پای دانش 32 دربارةدر تحقیقی ) Cummings, 1981(کامینگز 
آزمون، نشان  آزمون و پس با استفاده از پیش ،)نفر شانزدههر گروه (در دو گروه تجربی و کنترل 

  .هاي استدالل منطقی و انتقادي سودمند باشد تواند در بهبود مهارت کرد فلسفی میداد که روی
تفکر انتقادي  درآن  تأثیرات فلسفه براي کودکان و ۀبه بررسی برنام) Daniel, 1998(دانیل 

آموزشی  ةدر یک دور آموزانی که دانش آن بوده است که تحقیق نتایج. آموزان پرداخت دانش
کوتاه  ۀنام و پرسش مصاحبهدر  ،شرکت کرده بودند) ساعت دواي  هفته(هفته  هپانزدتا  نُهبین 

  .اند عملکرد بهتري داشته هاي تفکر انتقادي گروه کنترل در مهارت درمقایسه بامباحث فلسفی، 
 ۀمثبـت برنامـ   تـأثیرات ، تیزهوشآموزان  دانش درموردبا مطالعه ) Haimer, 2002(هایمر 

و پـژوهش فلسـفی بـا     ،را در تفکـر انتقـادي، اسـتدالل مفهـومی    آموزش فلسفه به کودکان 
  .آموزان نشان داد دانش
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 ۀدر تحقیقی گزارش کردنـد بـا اجـراي برنامـ    ) Monts & Maria, 2001(مونتس و ماریا 
و با استفاده از آزمون استدالل  ،وابتدایی شهر مکزیک ۀمدرس دودر  ،آموزش فلسفه به کودکان

کـردن و تفکـر    هـاي اسـتدالل   مهارت ۀکننده در برنامه درزمین کتآموزان شر نیوجرسی دانش
  .آموزانی داشتند که در این برنامه شرکت نکرده بودند دانش درمقایسه باانتقادي عملکرد باالتري 

نشـان داد کـه وقتـی کودکـان وارد      )Tizard & Hughes, 1984( تیزارد و هوگس ۀمطالع
بیشـتر   یابـد و  معلم تا ده مورد در سـاعت کـاهش مـی   با  ها آنهاي  مکالمه ،شوند مدرسه می

این پژوهش و مـوارد دیگـر   . پرسد ها را او می کند و بیشتر پرسش ها را معلم آغاز می مکالمه
. تواند باعث زیـان تحصـیلی شـود    دهند ناهماهنگی بین فرهنگ خانه و مدرسه می نشان می

در مـدتی   تواند تـأثیر فـوري و دراز   یویژه از پرسش، م معلمان از زبان، به ةهاي استفاد روش
 بهبـود توانـایی   بـر کـه اجـراي ایـن برنامـه     این پژوهش نشان داد  .یادگیري کودکان بگذارد

  .استمؤثر انگیز  هاي تفکربر کودکان و آفرینش پرسش گري پرسش
) Alexander P., 1992( .الکسـاندر پـی   و )Leeds, 1992( لیدز ةهایی مانند پروژ پژوهش

؛ انـد  بر واقعیت بـا جـواب معلـوم    هاي بسته و مبتنی پرسند پرسش معلمان میآنچه  نشان داد
 تشـویق  همچنین انتظار شناختیِ پایینی دارند و کودکان را به پافشاري در تفکـر و یـادگیري  

ـ  ۀاین پژوهش اجراي برنام. کنند نمی هـاي   پرسـش  ۀفلسفه براي کودکان و نوجوانان در ارائ
  .کند ا مثبت ارزیابی میواقعی از طرف کودکان ر
 .Wood, H & Wood, D( .و وود، دي .وود، اچ ،دبسـتانی اکسـفورد   گروه پژوهش پـیش 

ر تشـ چه بی هر ندنشان داد ،کردند که با معلمان کودکستان و مربیان گروه تئاتر کار می ،)1983
ایی که ه تر پرسششبی .شدند قدم می دادن پیش تر در پاسخمک ها آنشد،  از کودکان پرسش می

، »چه رنگـی اسـت؟  « براي مثال ؛هاي بسته بودند در این پژوهش ثبت شدند از انواع پرسش
ش آن باشـد کـه بـا    هاي این پژوه شاید یکی از درس. »به کجا تعلق دارد؟«، »چه نام دارد؟«

پـژوهش نشـان داد    ها سعی کنند سؤاالت کمتر و بهتري طرح کنند و معلم هاجراي این برنام
توان سطح سؤاالت کودکان را افزایش داد و این برنامه یادگیري با چالش  که با این برنامه می

  .دنبال خواهد داشت ذهنی را به
 ,Adey & Shayer( مربـوط بـه ادي و شـایر     هاي تحقیقات متعددي ازجمله پژوهش

هاي فکري  ررسی مهارتو گروه ب )Sternberg & Bhana, 2004(استرنبرگ و بانا ، )1994
  .ندرهاي تفک حاکی از توفیق این برنامه در بهبود مهارت )Wilson, 2000(ویلسون 

اسـترالیا،  ، نروژ، مکزیـک، اسـکاتلند، سـوئد،    شده در کشورهاي انگلستان مطالعات انجام
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هـاي فلسـفه بـراي     کننـدگان در کـالس   مؤید آن است که شرکتها  جز اینکانادا، اسپانیا و 
ـ    گروهی که در این کالس ، درمقایسه بانکودکا  ۀها شرکت نداشتند، عملکـرد بهتـري درزمین

  ).41 -  40: 1385مرعشی، (تفکر انتقادي داشتند 
و  ،صورت تحلیلی، نظري فلسفه براي کودکان به ۀهاي متعددي درزمین پژوهش ،در ایران

تـوان تحقیـق    ترین تحقیق به پـژوهش حاضـر را مـی    نزدیکاست؛  آزمایشی صورت گرفته
هـاي اسـتدالل    دانست که تأثیر این برنامه را بر مهـارت  1386و  1385هاي  مرعشی در سال

  .آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی بررسی کرد و نتایج مثبتی را نشان داد دانش
  

  هدف و فرضیۀ پژوهش
 گـري  پرسشکندوکاو بر  ۀفلسفه براي کودکان و حلق ۀهدف این پژوهش بررسی تأثیر برنام

ـ  است که  بر این فرضیه این پژوهش مبتنی. استآموزان  تفکر انتقادي دانش و  ۀآموزش برنام
آمـوزان دختـر    دانشر انتقادي و تفک گري پرسشمهارت جوانان بر  فلسفه براي کودکان و نو

مهـارت   صورت اخـص  که به ،توان گفت این پژوهش می. خواهد داشت مقطع دبستان تأثیر
  .راي اولین بار انجام گرفته استد، بکن اد را بررسی مینق و تفکر گري پرسش

  
  آماري ۀجامعه و نمون

آموزان  آماري دانش ۀآموزان دختر مقطع دبستان و نمون دانش ۀآماري این پژوهش کلی ۀجامع
گیـري در ایـن    روش نمونـه . استعلوي ورامین  ۀهاي سوم تا پنجم ابتدایی مدرس دختر پایه

هـاي آزمایشـی و    نفر انتخاب شدند، سـپس گـروه   34 واده است تصادفی س  هش روشپژو
  .شدنداي سیستماتیک مشخص  صورت طبقه کنترل به

  
  ي پژوهشها ابزار گردآوري داده

  گري پرسشسنجش  ةشیو .1
را ایـن روش  . اسـتفاده شـد   گـري  پرسـش سنجش توانایی  ةاز شیو ،ابتدادر در این پژوهش

و شـد  هاي تفکـر دانشـگاه برونـل تأییـد      ز مهارتو سپس در مرککرد طراحی  فیشر رابرت
 مربـی  ترتیـب کـه   بـدین . کار گرفتـه شـد   براي سنجش توانایی کودکان در آفریدن پرسش به

آزمـون   بـراي اجـراي پـیش    را 1کـردن  هایی براي فکر داستاناز کتاب  »گلرت خشم«داستان 
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بـا ایـن    تاابداع کنند  هایی آن پرسش ةآموزان خواست دربار و خواند و از دانش کرد انتخاب
 ۀتوصـی  به .توانند متن را مورد پرسش و بررسی قرار دهند کار مشخص شود تا چه اندازه می

اسـتفاده   گـري  پرسـش براي سنجش توانایی کودکان در  را نیز تري روش عینی ،رابرت فیشر
یـک   ماننـد  ،تر آموزان توانایی ابداع چند پرسش در موارد عینی تا مشخص شود دانش کردیم
نشـان دادیـم و از کودکـان     در آن بـود سـنگی   تنگی را که تکه ،بدین منظور. را دارند ،شیء

بعـد از آزمـون، طبـق مـدل اصـول      . توانند پرسش طرح کننـد  خواستیم به هرتعدادي که می
و کاربردنـد   ،رك مطلبهایی که خواستار دانش، د شناختی، پرسش ۀبندي بلوم در حیط طبقه

امتیـاز    تـر قـرار دارنـد،    نتیجه در سـطح پـایین   دگی کمتر نیاز دارند و درري با پیچیو به تفک
نمـره و سـطح   دو نمـره، سـطح درك   یـک  براي سطح دانش  ،ترتیب این به .کمتري داده شد

، بخواهنـد تحلیل، ترکیب و ارزشیابی  و هایی که تجزیه و پرسش ؛شدنمره منظور سه کاربرد 
امتیـاز بیشـتري    ،بنـابراین  .ر و سطح بـاالتري نیـاز دارنـد   ت که به تفکر پیچیده ندا هایی مهارت

نمـره و  پـنج  نمـره، سـطح ترکیـب    چهار به سؤاالت سطح تجزیه و تحلیل  .کردند  یافت در
با توجه به سـطوحی کـه در آن    ،آموزان هریک از دانش. نمره داده شدشش سطح ارزشیابی 

و بسیار خوب  ،عیف، متوسط، خوببه ضامتیازها . گیرند پرسش طرح کرده باشند، امتیاز می
هـا مجـدداً    کنـدوکاو، آزمـون   ۀحلق ةشیو به ،جلسه کالسده پس از برگزاري  .تفکیک شدند

  .شدند باهم مقایسه آزمون مقایسه آزمون و پس پیش هاي هاجرا شدند و نمر
  
  آزمون سنجش تفکر انتقادي .2

گذاران جنبش تفکر  از بنیان ،)Robert Ennis(رابرت انیس  راآزمون سنجش تفکر انتقادي 
کـردن میـزان مهـارت تفکـر      براي مشخص ،و هدکرطراحی ، مریکاي شمالیاانتقادي در 

همراه پرسشی  بهرا ها  ها را شناسایی و تمامی این جنبه انتقادي، دوازده جنبه از این مهارت
 .کنـد  آموزان کمک می دانش ةکه به تجزیه و تحلیل انتقادي اید است دهکرمرتبط مطرح 

، »موجه«، »صریح«، »صحیح«، »مربوط«واژگان تحلیلی با مفاهیمی ازقبیل  ۀاین دوازده جنب
ما را » نتیجه«و  ،»نظر نقطه«، »تفسیر«، »مدرك و گواه«، »مشخص«، »شده درستی تعریف به«

در این . )124 :1386فیشر، ( تر بیندیشیم قادر خواهد کرد که درمورد تفکر خودمان دقیق
ر انتقـادي  ز طرح پرسش در بعضی از ابعـاد تفکـ  ا ،ها بودن کارگاه دلیل کوتاه هپژوهش، ب

ر انتقـادي  جنبـه از ابعـاد تفکـ   هشـت  مـوزان را در  آ دانشاي ه نمرهو کردیم نظر  صرف
 ةتشخیص ابهام در نحو .2 ؛درك معناي یک عبارت .1: بدین قرارنداین ابعاد . سنجیدیم
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پیروي از یک  .5 ؛گیري موجه نتیجه .4 ؛ك هماهنگیگیري منطقی و در نتیجه .3 ؛استدالل
گیري  نتیجه . 8 ؛خذ یک ادعاآبودن منابع و م مقبول .7 ؛صحت .6؛ یا قانون قاعده  اصل و
  .و اعتبار ،، درستی قیاسی

مجموع ایـن  و  دارد گزینه یا پنجچهار ال ؤکه هر س است سؤالدوازده این آزمون شامل 
فرد از این ابعـاد میـزان    ةسنجد و مجموع نمر کدام از این ابعاد می فرد را در هر ةها نمر گزینه

آزمون سنجش تفکر  پس ۀجلسه، مرحلده پس از برگزاري . دهد تفکر انتقادي او را نشان می
  .شدبراي هر دو گروه آزمایش و کنترل تکرار  ،ترتیب همین به ،انتقادي
  

  يسنجش تفکر انتقاد ۀنام بررسی روایی و اعتبار پرسش
کـه   ،براي تعیین روایـی صـوري آزمـون و تشـخیص نقـاط ضـعف احتمـالی سـؤاالت آن        

نامـه در   صورت پرسـش  به آزمون، ندده بودکر  بازنویسی ا راه آن دل و خرم ،طباطبایی، ناجی
 ۀو فلسـف  ،تعلیم و تربیـت  ۀفلسف ،شناسی، فلسفه هاي جامعه نظر رشته اختیار استادان صاحب

نظر قـرار  مـد در اصالح تعدادي از سـؤاالت   ها آنها و پیشنهادهاي علم قرار داده شد و نظر
 ،مقـدماتی  ۀمطالع پس از. تأیید کردند محتوایی آزمون را رواییاستادان  همچنین این ،گرفت

آن  ةکه تصادفی انتخاب شدند، انجام و روایـی سـاز   ،)pre-test(آموز  دانش 30آزمونی روي 
نامه با روش آزمایش سـنجیده   پرسش ۀوسیل ر انتقادي بهمتغیر تفک ،در این پژوهش. شدد تأیی
 ر انتقادي درحـد بـاال  براي تفک است که 84/87آلفاي کرونباخ  نیز ضریب پایایی آزمون ؛شد

  .است پذیرفتنی درحدي و
  

  فلسفه براي کودکان و مواد آموزشی ۀاجراي برنام ةشیو
  :بودروش اجراي این برنامه هم بدین قرار 

 و گـري  پرسـش  هاي مهارتسنجش تحت آزمون  کنترلایشی و گروه نخست گروه آزم
تفکـر   و گـري  پرسـش  میـزان  ،پس از اعمال برنامـه بـار دیگـر    ،گرفتند وقرار ر انتقادي تفک

  .سنجیده شد ،آزمون در پس آزمایشی ۀبعد از مداخل ،انتقادي هر دو گروه
 دهدر  آموزان دختـر  دانش نفر ازهفده با  گروه آزمایشیارگاه فلسفه براي کودکان براي ک
 ۀحلقـ  ةشـیو  بـه  )جلسـه  یـک اي  هفته(علوي ورامین  ۀدختراندر دبستان  اي دقیقه 90 ۀجلس

  .برگزار شدکندوکاو 
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در ایـن  . اسکار استفاده شدـ  فیشر و شارپـ  تلفیقی از روش لیپمن ،این کارگاه ةدر ادار
، »گابریـل «، »دوسـتی «، »دو نقـاش «هاي فکري براي کودکان با عنـاوین   از داستان ،ها کارگاه

شـاهري   ۀترجمـ  رابـرت فیشـر   ۀنوشت) کارگران در تاکستان(» انصاف« ،)ویلیام تل(» آزادي«
از » هاي فکـري  داستان«، »پرنده ۀالن«، »چاقو«، »لیندا و کالرا«هاي  و داستان) 1386( لنگرودي

  .استفاده شد ،فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی ۀترجم با فیلیپ کم،
  
  هاي توصیفی پژوهش یافته

مورد  )T-test( میانگین ۀهاي توصیفی پژوهش با استفاده از تحلیل مقایس یافته ،در این قسمت
آزمـون و   پـیش  گـري  پرسـش میـانگین متغیـر    ۀتجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل مقایس

  .ارائه شده است 1که نتایج در جدول  بودهاي آزمایشی و کنترل  آزمون گروه پس
  هاي آزمایشی و کنترل آزمون گروه آزمون و پس پیش گري پرسشمیانگین  ۀمقایس .1دول ج

  معناداري  f  مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  ها آزمون بین گروه پیش ةنمر
  ها درون گروه گري پرسش

  کل

423/21  
748/546  
171/568  

1  
33  
34  

423/21  
568/16  

293/1  
  

264/0  

  ها گروهآزمون بین  پس ةنمر
  ها درون گروه گري پرسش

  کل
  

706/55220  
180/8153  
886/63373  

1  
33  
34  

706/55220  
066/274  

506/223  001/0  

ـ  گـري  پرسـش آزمون میانگین میـان دو گـروه از نظـر سـنجش توانـایی        ۀدر مرحل
و  نشان داد که تفاوت معناداري از این نظر بین دو گروه آزمایش) 1جدول ( آزمون پیش

ـ  بررسی پس اما ،د نداردکنترل وجو  ۀآزمون میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحل
وجود  001/0داري میان این دو گروه در سطح معناداري  آزمون نشان داد تفاوت معنا پس
گـروه کنتـرل    درمقایسه بادر گروه آزمون  گري پرسشبا این توضیح که پیشرفت . دارد

  .استمعنادار 
هاي متغیر  و حداقل نمره ،میانگین، انحراف معیار، حداکثر شامل ،هاي توصیفی آماره

آزمون  تفکیک ابعاد متغیر تفکر انتقادي در پیش به ،اه نمرهمیانگین  ۀمقایس ، وتفکر انتقادي
  .ارائه شده است ، جداگانه2 در هر دو گروه کنترل و آزمایش در جدول ،آزمون و پس
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  هاي تفکر انتقادي آزمون مهارت مون و پسآز  هاي پیش هاي توصیفی نمره داده. 2جدول
  در گروه آزمایشی و کنترل 

  گویان تعداد پاسخ  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  اقل حد  ها متغیر  ها گروه

  آزمون تفکر انتقادي پیش  کنترل
  آزمون تفکر انتقادي پس

16  
17  

25  
24  

23/20  
41/20  

96/2  
69/2  

17  
17  

  آزمون تفکر انتقادي پیش  آزمایش
  آزمون تفکر انتقادي سپ

15  
28  

27  
34  

47/19  
82/31  

55/3  
77/1  

17  
17  

آزمـون   پـیش  ۀآزمون میانگین میان دو گـروه از نظـر سـنجش تفکـر انتقـادي در مرحلـ      
کنتـرل وجـود   و  نشان داد که تفاوت معناداري از این نظر بین دو گروه آزمـایش ) 2  جدول(

آزمـون نشـان    پس ۀمایش و کنترل در مرحلآزمون میانگین دو گروه آز بررسی پس اام ،ندارد
این توضـیح   با. دارد وجود 001/0داري میان این دو گروه در سطح معناداري داد تفاوت معنا

در  ،داري طـور معنـا   به ،اند آموزش فلسفه براي کودکان را گذرانده ةآموزانی که دور که دانش
  .اند شتهگروه کنترل پیشرفت چشمگیري دا درمقایسه باتفکر انتقادي 
آزمـون در گـروه کنتـرل     هاي پیش هاي جدول بیانگر آن است که میانگین نمره نتایج داده

هاي جـدول بیـانگر آن اسـت کـه      نتایج داده. هاي گروه آزمایش است باالتر از میانگین نمره
درصـد   35/12آزمـون تقریبـاً    آزمون در گروه آزمایشی نسبت به پـیش  هاي پس میانگین نمره

  .استآزمون تغییر نکرده  هاي گروه کنترل در پس فته و میانگین نمرهافزایش یا
  هرکدام از ابعاد متغیر تفکر انتقادي شده در کسب ةمیانگین نمر ۀمقایس. 3جدول 

  شده کسب ةمیانگین نمر

 کنترل آزمایش

گین
میان

ت 
فاو

ت
 

س
پ

 
ون

آزم
 

ش
پی

 
ون

آزم
گین 

میان
ت 

فاو
ت

 

س
پ

 
ون

آزم
 

ش
پی

 
ون

آزم
ویه 

د گ
عدا

ت
 

 

 ابهام  35/2 35/2 0 24/2 88/2 64/0

 داري معنا  2 2 0 74/2 88/3 14/1

 هماهنگی  18/3 18/3 0 24/3 06/4 82/0

 گیري نتیجه  82/2 3 18/0 18/3 12/4 94/0
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 اصل یا قانون   06/3 06/3 0 24/3 94/4 7/1

 صحت   71/2 71/2 0 47/2 94/4 47/2

 قبول   82/0 82/0 0 59/0 2 41/1

 اعتبار   29/3 29/3 0 06/2 5 94/2

ر کدام از ابعاد متغیر تفکـ شده در هر ة کسبمیانگین نمر مقایسۀ شود میمشاهده  ،3جدول  در
  آموزان گـروه کنتـرل در دو مرحـل    در بین دانششده  کسب ر میانگین نمرةهیچ تفاوتی دانتقادي 

  .شود گیري مشاهده می در بعد نتیجه) 18/0(تفاوت اندکی فقط  ؛آزمون ندارد آزمون و پس پیش
ر انتقـادي، در بـین   کـدام از ابعـاد متغیـر تفکـ    شـده در هر  کسب ةمیانگین نمر ۀاما مقایس

دهـد کـه    نشـان مـی   ،آزمـون  آزمـون و پـس   پـیش  روه آزمایش در دو مرحلۀآموزان گ دانش
. نـد ا ر انتقادي تجربه کردهسبتاً زیادي را در همه ابعاد تفکآموزان گروه آزمایش تفاوت ن دانش

ابعاد  ۀبقی درمقایسه باو صحت  دهد این تفاوت در دو بعد اعتبار نشان می 3 همچنین جدول
فلسفه  ۀبدین معناست که اجراي برنام ؛ابعاد کمتراست ۀبقی درمقایسه بابیشتر و در بعد ابهام 

ل و قبومخذ یک ادعا آکه آیا منابع و م در تشخیص این را، آموزان براي کودکان توانایی دانش
 ةافزایش داده است و افزایش نمر ،که این ادعا تا چه حد حقیقت دارد و تشخیص این ندمعتبر
در بعـد   دهـد  نتایج نشـان مـی   همچنین را شاهدیم، آزمون آموزان در بعد اعتبار در پس دانش

توانایی تشخیص  ،فلسفه براي کودکان ۀ، اجراي برناماستهاي تفکر نقاد  که از جنبه ،صحت
در بعد ابهام . آموزان افزایش داده است باالیی در دانش یک گزاره را درحد اعتبارو  ،بودن صحیح

کسب مهارت و تواناییِ  ،نظر محقق به .را شاهدیم آزمون آموزان در پس دانش ةنیز افزایش نمر
کردن سؤاالت  استدالل خود و دیگران و اصالح آن و همچنین مطرح ةتشخیص ابهام در نحو

هـاي دیگـران بـراي     هـا و اسـتدالل   وشن و تشـخیص نکـات مـبهم در پرسـش    شفاف و ر
  .شگر، به زمان بیشتري نیاز داردتا پرساند گو کنونی صرفاً پاسخ ۀکه در مدرس ،آموزان دانش
فلسـفه بـراي    ۀآموزانی که تحـت آمـوزش برنامـ    این پژوهش نشان داد دانش ،نهایتدر

انـد و پیشـرفت    انتقـادي داشـته    رۀ ابعاد تفکدر هم درخور توجهیرشد کودکان قرار گرفتند 
  .دهد می ه کنترل تفاوت چشمگیري نشانگرو درمقایسه باگروه آزمون 

  
  گیري نتیجه

و  ان،، منتقـد انتوانـد متفکـر   نهادي کـه پـس از خـانواده مـی    درمقام  ،اهمیت آموزش و پرورش
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هـاي   کسـب مهـارت  آغـازین آمـوزش و    ۀنقطـ . ، بر همگان روشن استوراندبپر ان راپژوهشگر
م توفیـق  که تاکنون آموزش و پـرورش در ایـن امـور مهـ     است مدرسه و کالس درس اجتماعی

ـنتی الگـوي  اهـداف  طبق که چرا ؛چندانی نداشته است ـیش  نـد مطالـب از  ا کودکـان موظـف   ،س  پ
گـذاران نظـام    و امتحان بدهند و همین تأکید افراطی سیاستکنند اي را مطالعه و حفظ  شده تعیین 

ل ئبراي تغییر این وضعیت و حـل مسـا  بنیادین و مؤثر  یحرکت فقدانپروري و  زشی بر حافظهآمو
  .استضروري کرده را  و آن است این مطالعه ساز زمینه آموزشی نظام موجود در

 ۀبرنامـ درقالب  ،کودکان و نوجوانانبراي بررسی تأثیر آموزش فلسفه درپی این پژوهش 
هـاي اصـلی    که هـر دو از مؤلفـه  . و تفکر انتقادي است يگر پرسشتوانایی در  ،مؤثر درسی

و راه  21تـرین اهـداف آمـوزش و پـرورش در قـرن       از مهـم  ایـن امـور  . انـد  روند پژوهش
کـه  انـد   و تفکر انتقادي مفاهیمی گري پرسش. سنتی استالگوي آموزشی از نظام رفت  برون

هـا و نتـایج ایـن پـژوهش نشـان       یافتـه  .شـدند  اشتباه گرفته می بهتاکنون با فضولی و مرافعه 
کندوکاو رشد داشته و این کـالس   ۀو تفکر انتقادي در حلق گري پرسشهاي  دهد مهارت می

  .استگذاشته گروه آزمایش آموزان  دانشدر تأثیر مثبتی 
مشاهده شد که تغییرات زیادي صورت گرفته است که براي والدین باور آن  ،در مواردي

ـ  بود و این تغییرات راسخت  پـژوهش اخیـر    .وغ زودرس اشـتباه گرفتـه بودنـد   با شرایط بل
کندوکاو فلسفی نشان داده  ۀآموزان در حلق طریق مشارکت دانش فراوانی را از تأثیرات مثبت

  :ۀ این تأثیرات استازجمل. است
هـا و   هاي کودکان گروه آزمایش هم در تعداد و هم در کیفیت پرسـش  افزایش پرسشـ 
تـرین   کـه پـایین   ،آموزان از سطح دانش و یـادآوري  هاي دانش رسشسطح شناختی پ يارتقا

آزمـون و   پـیش  کـه درمقایسـه بـا    ،تحلیل، ترکیب و ارزیابی و به سطوح تجزیهاست، سطح 
  ؛دهد  گروه کنترل پیشرفت چشمگیري را نشان می

بـه ایـن نتیجـه کـه پـذیرفتن چیـزي بـدون         رسیدن و  نظر افزایش قدرت بیان و اظهار ـ
 ؛را اشتباه استوچ چون
ان این توانایی را کسـب کردنـد کـه بـه     آموز پذیري، دانش انتقادي و انتقاد ۀایجاد روحیـ 
 ؛هاي فکري یکدیگر اشاره کنندخطا

عبارات مـبهم و   کردن واضح همچنین و مثال نقیض و دلیل ۀقدرت استدالل شامل ارائـ 
و بـا تمـرین قضـاوت    دادند  میص تشخی نیز استدالل یکدیگر را ةابهام در نحو. نامفهوم متن

 د؛کردن صحیح به اصالح آن کمک می
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کردنـد و بـا تشـخیص     آموزان ناهمـاهنگی موجـود در بحـث را شناسـایی مـی      دانشـ 
 ؛کردند گیري منطقی می هماهنگی بین دوجمله نتیجه

هاي بهتـر همـراه بـا     یا انتخاب ها و ارزیابی خود و دیگران، اتخاذ تصمیم ،داوري، نقدـ 
 ؛اصالحی یدن تصاویري در انتقاد از خود و خودکش

 ؛به خطاهاي خود اقرار دیگران و همچنیننظرهاي افزایش میزان دقت و توجه به ـ 
 .ادعا باید حقیقت داشته باشد باشد و پذیرفتنیکه منبع یا مأخذ یک ادعا باید  تشخیص اینـ 

مقایسه رکندوکاو د ۀدر حلقکودکان ة همچنین مشاهدات نشان داد که میزان عالقه و انگیز
، تصمیم بر آن بود که پایان این پژوهش آغاز در. دارد  هاي مدرسه تفاوت چشمگیري با کالس

اشتیاق فراوان در اکثر جلسات کـالس تـا یـک     علت بهکنند و آموزان اعالم  دانش را کالس
  .داشتند تمایل کالس ۀآموزان همچنان به ادام کرد و دانش دقیقه ادامه پیدا می 40ساعت و 

بـه اصـالح خـود و     ها آن ، تمایلآموزان دانشهاي  نظر محقق، افزایش کنجکاوي و پرسش به
آمـوزان در   یگانگی معلـم و دانـش  احساس ، پذیري شناخت خویشتن، احترام به دیگران، انعطاف

ـیچ    ،کندوکاو فلسفی ۀحلق  ایجـاد حـس   و گونـه زور و اجبـار از طـرف معلـم،     بدون نیـاز بـه ه
وضـوح مشـاهده    کنـدوکاو بـه   ۀآموزان در حلق ت نفس دانشتگی و توانمندي و افزایش عزشایس
 ۀبـا ایجـاد حلقـ    ،رسد فلسفه براي کودکـان و نوجوانـان   نظر می به ،مذکوربا توجه به شرایط . شد

نظـام  سویه در  هاي همه و براي دگرگونی راهی باشد هاي کوچک براي دگرگونی ،کندوکاو فکري
توجـه بـه نتـایج     بـا  .اسـت  نیازمنـد  نابسیار محقق تالشِ بهامروز  و غازي باشدآ آموزشی کشور

فلسـفه بـراي کودکـان و نوجوانـان بـر       ۀآمده از این پژوهش و نیز تـأثیرات مثبـت برنامـ    دست به
اصـالح سـاختار نظـام    بر تواند  می این برنامه رسد نظر می به ،تفکر انتقادي کودکان و گري پرسش

  .است، تأثیر مثبت داشته باشد انهداراي تفکر نقاد ن پرورش افراد پرسشگر وکه هدف آ ،آموزشی
مدرسـه بـه    اولیايهمۀ باید و  دست یابدتواند به این اهداف  تنهایی نمی گاه معلم به هیچ

، اسـت  زمینه انجـام شـده   اینربا استفاده از نتایج تحقیقات مهمی که د ،این مهم توجه کنند و
مدرسه بهتـر اسـت تبـدیل بـه      ،عبارتی  به .آموزان تسهیل کنند در دانشرا  ها رشد این مهارت

تفکـر انتقـادي را در آن    و گـري  پرسشهاي  آموزان مهارت کندوکاو شود تا دانش یک حلقۀ
ها را در زمان کـافی   کندوکاو کالس این مهارت ۀبیاموزند و شرایطی فراهم شود که در حلق

  .تر باشند بزرگ ۀمعایفاي نقش در جا ةتمرین کنند و آماد
هایشـان و   آمـوزان و خـانواده   مان و دانشبخشی را براي معل رتاین مطالعه خبرهاي مس

ارمغـان   مشکالت ساختاري نظام آموزشـی کشـور را دارنـد بـه     حل ۀبراي کسانی که دغدغ
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فلسـفه بـراي کودکـان و نوجوانـان تـأثیرات       ۀدهـد اجـراي برنامـ    آورده است و نشان مـی 
  .گري کودکان داشته است و پرسش ،د تفکر انتقادي، کنجکاويرشدر چشمگیري 
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