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هاي دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان در  تبیین و نقد پژوهش
  ها آنایران از منظر روش پژوهش و نتایج 
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  چکیده
بررسـی انتقـادي    خـواهیم بـه   مـی  نظر روش پـژوهش و نتـایج  م ما از در این مقاله

آموزش فلسـفه بـه کودکـان در     درمورد) نامه و رساله پایان( هاي دانشگاهی پژوهش
تحلیلی کیفـی   هاي مروري و فرا از نوع پژوهش ۀ حاضرمقالرو  ازاین. بپردازیمایران 
ارزیـابی  و  ،تحلیلی کیفـی بـه توصـیف، تلخـیص     هاي مروري و فرا پژوهش؛ است

یک موضوع، از یـک یـا چنـد منظـر خـاص       ةشده دربار انجامهاي  پژوهشنقادانۀ 
هـاي   پـژوهش  ۀمعرفی کامل همـ به سو  ها از یک نتایج این نوع پژوهش. پردازند می

شـود و   کـاري مـی   و باعث پرهیز از دوبـاره پردازد  مییک موضوع  ةشده دربار انجام
هـاي   هـا، افـق   هـاي ایـن نـوع پـژوهش     تیها و کاسـ  دیگر با ترسیم توانایی ازسوي

بـا   ایـم  کـرده بنـابراین سـعی   . گشـاید  پژوهشی جدیدي را به روي پژوهشگران می
 را هایی هاي مختلف کشور در حد امکان پژوهش مراجعه به منابع اطالعاتی دانشگاه

 ،اهـداف بعـد از آن،  ؛ کنـیم انـد شناسـایی    نحـوي بـه ایـن موضـوع پرداختـه      که به
 ایـم،  کـرده بیان  را ها و تلخیصی از نتایج برخی از این پژوهش ،چهارچوب پژوهش

 .ایـم  دادهمورد نقد و ارزیابی قرار را  ها آن ،سپس از دو منظر روش و نتایج پژوهش
نبـود   ،پـژوهش  ۀروش پژوهش ساختارمند، ضعف جـدي قسـمت پیشـین    نداشتن

منسـجم و   بنـدي  پـاراگراف  نکـردن  شده، رعایـت  انجامهاي  اطالع کافی از پژوهش

                                                                                                     

و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه شـهید بـاهنر کرمـان،         تعلیم و تربیت، دانشـگاه تهـران    ۀدکتري فلسف  دانشجوي *
  myaridehnavi@gmail.com) مسئولة نویسند(

 .تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران ۀارشد فلسف کارشناس **
 18/4/1390 :رشتاریخ پذی ،4/3/1390: تاریخ دریافت
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هـاي   هـا و انجـام پـژوهش    ارتباط ارگانیک میان پـژوهش نبودن علمی در نگارش، 
ناکاویـدة  همراه ترسیم برخـی از زوایـاي    به... مشابه و تکراري، ضعف در نقدها و 

  .اند مقالههاي این  ترین یافته این برنامه در ایران از مهم
  .زش فلسفه به کودکانآمو ،پرورش تفکر ،رساله نامه، پایان :ها واژه کلید

  مقدمه
ویـژه   هاي تفکـر بـه   آموزش فلسفه به کودکان، جدیدترین رویکرد در آموزش مهارت ۀبرنام

در اوایـل  را ایـن برنامـه   ) Matthew Lipman( لیـپمن  متیـو . تفکر انتقادي به کودکـان اسـت  
مخاطبـان  نظیر  اقبال کم. تدریج به شکوفایی و تکامل خود رسید به که کردمطرح  1970  ۀده

 ۀدیگر، باعث گسترش چشمگیر ایـن برنامـه در جامعـ    ازسويآن یعنی کودکان و نوجوانان 
اکنون در نظام تعلیم و تربیـت، نزدیـک بـه     همکه  طوري بهاست؛ امریکا و سایر جوامع شده 

و صـدها گـروه و    )88: 1388قائـدي،  ( شـود  نحوي این برنامه دنبال مـی  کشور دنیا، به 102
 ةایـد البتـه در دامـن ایـن    . مجازي اینترنت در این زمینه فعالیت دارند ۀر جامعانجمن فعال د

پژوهشـگران و مروجـان ایـن برنامـه در کشـورها و       ازسـوي لیپمن رویکردهاي گوناگونی 
  .هایی دارند او تفاوت ۀجوامع مختلف مطرح شده است که با برنام

مقدم  صفاییرسد   نظر می به .آموزش فلسفه به کودکان در ایران کوتاه است ۀعمر برنام
علوم انسانی  ۀدر فصلنام» آموزش فلسفه به کودکانبرنامۀ «اي با عنوان  در مقاله) 1377(

همچنین نخستین . دانشگاهی ما باشد ۀمعرفی این برنامه در جامع گام پیش دانشگاه الزهرا
هـاي   داسـتان  ۀمطالعازطریق ایران جامعۀ آشنایی پژوهشگران و متولیان تعلیم و تربیت 

ـ  ۀنوشتاین کتاب . صورت گرفته استآن راهنماي معلم کتاب و ) 1( فکري   کـم  پفیلی
)P. Cam ( و انتشارات امیرکبیـر در  کرده ترجمه آن را که احسانه باقري است استرالیایی

نظران  ترین صاحب هایی فلسفی از مهم این کتاب حاوي داستان. کرده استمنتشر  1379
فیلیـپ کـم    و ،)Ann Margaret Sharp( پله لیپمن، آن مارگارت شـار این برنامه ازجم

یـک از   مضامین فلسفی هر ةهایی دربار آن مشتمل بر پرسش راهنماي معلمکتاب . است
  .ستها این داستان

 ازسـوي آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان،      ۀتـدریج اندیشـ   ، بـه با این برنامـه  آشناییاز بعد 
حدود یک دهه درطول . ت ایرانی، مورد اقبال قرار گرفتپژوهشگران و متولیان تعلیم و تربی

کارشناسی ارشد و  ۀنام عمر این برنامه در ایران، تعدادي پژوهش دانشگاهی در قالب پایاناز 
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هاي دیگري در این زمینـه بـه    کتاب ؛هاي مختلف انجام شده است ه دکتري در دانشگا ۀرسال
هـاي آموزشـی بـراي     ه؛ کارگاایم نیز داشته کتاب تألیف ،ندرت به شده است و فارسی ترجمه

آموزان  صورت پراکنده در بین دانش مدت تجربی به هاي کوتاه و دوره است معلمان اجرا شده
همچنـین  . استشده و کرمان برگزار  ،و متوسطه در تهران، اهواز ،مدارس ابتدایی، راهنمایی

 2به ارزش  »تفکر به کودکانآموزش «نام ه بدرسی  ،آموزش فلسفه به کودکان چهارچوبدر 
علـوم تربیتـی گـرایش    رشتۀ براي دانشجویان تدارك دیده شده است که گذراندن آن واحد 

  .استلیسانس دانشگاه شهید چمران اهواز الزامی ة دبستانی دور آموزش پیش
هاي دانشگاهی آموزش فلسفه بـه   مختصر پژوهش صورت هب کنیم میدر این مقاله تالش 

تعلـیم و تربیـت یـا     فۀفلستاریخ و  ها آنتحصیلی پژوهشگران  ۀرشتکه  ،را انکودکان در ایر
روش پـژوهش و نتـایج   و  1کنـیم  بـوده اسـت، معرفـی    ) یک مـورد ( فلسفه و کالم اسالمی

هـاي   پـژوهش  ۀهمـ این است که نخست  مقالۀ حاضر هدف. کنیمنقد و ارزیابی را کارشان 
 ،ها آنبررسی انتقادي نتایج  با سپس معرفی شود، ندر ایراشده در این زمینه  انجامدانشگاهی 

از  هـا  آنبـه پیراسـتن    تـا  شودبیان  ها آنهاي احتمالی  هاي مثبت و کاستی سو ویژگی از یک
 ةهـا و زوایـاي ناکاویـد    برخی از جنبه دیگر ازسوياین قلمرو بینجامد و  ةآیندهاي  پژوهش

  .شودآموزش فلسفه به کودکان روشن  ۀبرنام
  

  هاي دانشگاهی آموزش فلسفه به کودکان و نقد پژوهشتبیین 
 ةدور ۀآموزش فلسـفه بـه کودکـان در ایـران، رسـال      ۀنخستین پژوهش دانشگاهی در زمین. 1

نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آمـوزش تفکـر انتقـادي    «با عنوان  )1380( یدکتري جهان
ی و مفروضـات بنیـادي   هدف این پژوهش، نقد و بررسـی مبـانی فلسـف   . بوده است »لیپمن

که  یهای ترین پرسش مهم ،اساس اینبر. الگوي آموزش تفکر انتقادي لیپمن قلمداد شده است
  :ند ازا اند عبارت در این پژوهش دنبال شده

اي در کنار ربط منطقی در آموزش تفکـر انتقـادي    گرایی و توجه به ربط زمینه زمینه )الف
 ؟چه جایگاهی دارد

 ؟دارد یجایگاهچه گرایی در تربیت تفکر انتقادي  سبیتگرایی و ن عینیت) ب
 نقش نظریه در آموزش تفکر انتقادي چیست؟ )ج
 تواند در آموزش تفکر انتقادي مؤثر باشد؟ ها تا چه اندازه می اي از مالك تأکید بر مجموعه) د
 ).8: 1380جهانی، ( نقش پژوهش در آموزش تفکر انتقادي چیست؟) ه
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گرایی، از  دلیل انتخاب موضع زمینه ان داده است که الگوي لیپمن بهنتایج این پژوهش نش
ـ     . پذیري اندکی برخوردار اسـت  قابلیت تعمیم کـارگیري رویکـرد    هتأکیـد زیـاد لیـپمن بـر ب

هاي جدي کـرده   گرایی الگوي وي را دچار محدودیت گرایی و مردودانگاشتن عینیت نسبیت
د شده اسـت کـه در تربیـت تفکـر انتقـادي از      ها پیشنها درراستاي زدودن این کاستی. است

به تجـارب و  شود و  هیک چهارچوب نظري استفادمثابۀ  بهگرایانه  گرایی زمینه رویکرد عینیت
هـاي   پـرورش جنبـه  . هاي کودکان در جریان آموزش تفکر انتقادي توجـه شـود   آمادگی پیش

سـرانجام  ت واقع شـود و  زمان مورد عنای طور هم هعاطفی و شناختی رفتار انتقادي کودکان ب
 يصـورت فراینــد  آموزشــی، بلکـه بــه  اي صـرفاً  تفکـر انتقــادي را نـه مقولــه  بایــد کـه   ایـن 

  ).همان( دهد، درنظر گرفت دانشی که محور آن را پرورش روح انتقادي تشکیل می  ـ  نگرشی
  

  ارزیابینقد و 
و  دهـد  مـی قرار  مورد واکاوي خوبی به را مبانی فلسفی دیدگاه لیپمن این پژوهش جهانی در

طور  هنظران یا خود پژوهشگر ب هاي دیگر صاحب در پرتو اندیشهرا هاي پنهان آن  فرض پیش
هاي آن بیـان   براي رفع کاستی را و پیشنهادهاي ارزشمنديسازد  میمستند و مستدل روشن 

 ، دراسـت لیپمن که از نتـایج ایـن پـژوهش     ۀگرایی اندیش نسبیت درمورد داعیۀ البته. کند می
  .اتفاق نظر وجود ندارد ،میان پژوهشگران

لحاظ روش پژوهش، پژوهشگر تالش کرده اسـت تـا نخسـت ضـمن تبیـین دیـدگاه        به
هاي گوناگون، به نقد دیدگاه او براساس دیـدگاه سـایر اندیشـمندان فلسـفه و      لیپمن از جنبه

توصـیف دیـدگاه   او در این راستا با رجوع به منـابع اصـلی و   . تعلیم و تربیت بپردازد ۀفلسف
پرداخته و نظر خود  ها آنبندي نهایی  هاي مختلف و جمع دیدگاه ۀبه مقایس ،لیپمن و دیگران

  .توان گفت نوشتۀ وي پژوهشی اصیل است می این نظراز . استه کردرا بیان 
هاي آن را  توان نتایج این پژوهش را مورد نقد قرار دارد و کاستی از دو محور کلی میاما 

تعلیم و تربیت اسالمی یـا   ۀتوانست از منظر فلسف دیدگاه لیپمن می  که نخست این عیان کرد؛
. کـه چنـین امـري صـورت نگرفتـه اسـت       ،مورد نقد و بررسی قرار گیرداسالمی نیز  ۀفلسف

همچنین در این پژوهش تالشی براي سنجش سازواري مبانی فلسفی ایـن برنامـه بـا مبـانی     
  . ما صورت نگرفته است ۀبیت جامعتربیت در نظام تعلیم و تر ۀفلسف

یی هـا  هاي این پژوهش از حیث تناسب نتایج آن با عنوان پژوهش کاستی نقدکه  ایندوم 
نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آموزش تفکـر انتقـادي   «، عنوان پژوهش با توجه به دارد؛
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مبـانی   طفقـ رسـد کـه در ایـن پـژوهش      نظـر مـی   و نگاهی به اهداف و نتایج آن به ،»لیپمن
کـه انتظـار    حـال آن . ی دیدگاه لیپمن مورد نقـد و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     ختشنا معرفت

 ختیشـنا  و انسان ختیشنا هاي هستی فرض ها و پیش رفت که دیدگاه لیپمن از منظر ارزش می
  . گیردآن هم مورد بررسی قرار 

 ۀبیان تاریخچـ ، پژوهشگر به »مروري بر مطالعات پیشین«در فصل دوم پژوهش با عنوان 
فلسـفه بـراي    هاي نظـري و عملـی مـرتبط بـا     فرود تفکر انتقادي در جهان و پژوهش  و  فراز

پـژوهش،   ۀبررسـی پیشـین   ۀامـا فلسـف   .است که جاي تحسین دارد پرداخته) P4C(کودکان 
هـاي   بـردن بـه کاسـتی    و پـی  ،شـده در یـک وادي پژوهشـی    برداشـته هـاي   آشنایی با قـدم 

  .حت استورزي در آن سا اندیشه
موضوع پـژوهش   ةنقدي از دانش موجود دربار پژوهشی تحقیق معموالً ۀبررسی پیشین

ي تحقیق را بـه  ها کند و یافته درستی انجام گیرد، به بیان مسئله کمک می است و اگر به
تحقیـق،   ۀبـر آن بـه تعریـف و تحدیـد مسـئل      عالوه. سازد هاي قبلی متصل می پژوهش

کاري، انتخاب  در چهارچوب تحقیقات قبلی، پرهیز از دوباره هاي تحقیق یافتهدادن  قرار
سـرمد و همکـاران،   (کنـد   تر کمک شایان توجهی می گیري دقیق ها و ابزار اندازه روش
1382 :56 - 57.(  

با . خیزد جا برمی این، ضرورت انجام یک پژوهش جدید در آن قلمرو، از عبارت دیگر به
هـاي   اي از اهداف و نتایج پژوهش به بیان گوشه قطفاین وجود در فصل دوم این پژوهش، 

ها و اهداف این پژوهش صورت  اي میان نتایج آن پژوهش پیشین بسنده شده است و مقایسه
هـاي   سو حـاکی از کاسـتی پـژوهش    بندي نهایی که از یک لذا جاي یک جمع. نگرفته است

  .الی استخ دکندیگر ضرورت انجام این پژوهش را بیان  ازسويو  اشدبقبلی 
نقـد و بررسـی مبـانی،    «دکتري خـود پژوهشـی بـا عنـوان      ۀدر رسال) 1382( قائدي. 2

او در فصل دوم پژوهش . انجام داده است »هاي آموزش فلسفه به کودکان و روش ،ها دیدگاه
برخـی از   ۀهاي تاریخی جنـبش فلسـفه بـراي کودکـان را در اندیشـ      ها و رگه خویش ریشه

فصل سوم پژوهش بـه معرفـی کامـل     .جو کرده استو سفه جستفیلسوفان بزرگ تاریخ فل
فصل چهارم این پژوهش امکـان آمـوزش    .فلسفه براي کودکان اختصاص یافته است ۀبرنام

توجه بـه معنـاي حقیقـی فلسـفه،      فلسفه به کودکان و یادگیري آن را از چهار جهت یعنی با
تحلیلـی و بـا    ۀاس دیـدگاه فالسـف  اسـ ان با بزرگساالن در این مورد، برتوانایی کودک ۀمقایس

شناسان شناختی، مورد نقد و بررسی قرار داده است و  و روان )Piaget( دیدگاه پیاژهتوجه به 
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باره رسیده است که حکایت از توانایی کودکان براي یادگیري  این بندي نهایی در به یک جمع
 .این برنامه یعنی فلسفیدن دارد مورد نظرمعناي  بهفلسفه 

اصلی در ارتباط بـا امکـان آمـوزش     ۀنجم این پژوهش به بحث پیرامون سه مسئلفصل پ
ـ  ،فلسفه به کودکان یعنی مفهـوم فلسـفه، جایگـاه کـودك     . درسـی اختصـاص دارد   ۀو برنام

اغلب از این سه منظر، امکان یادگیري و لذا آموزش فلسفه به کودکان مـورد   عبارت دیگر به
این نتیجه رسیده است که کودکان توانایی ه بر در ارزیابی پژوهشگ. گیرد نقد و انکار قرار می

  .معناي فلسفیدن را دارند یادگیري فلسفه به
  

  نقد و ارزیابی
در قلمرو آموزش فلسفه به کودکان در ایران  گام پیشهاي  این پژوهش یکی از پژوهش

 پردازد؛ تا چندي پیش است که پژوهشگر آن به بررسی نخستین چالش این موضوع می
گرفتند،  فلسفه و کودك در کنار هم قرار میواژة که در ادبیات تعلیم و تربیت دو  هنگامی

هاي  دنیاي ترسناك و ثقیل اندیشه ؛شد نوعی شگفتی در ذهن شنونده یا خواننده ایجاد می
تواننـد   کودکان چگونه می! شود؟ جمع میفیلسوفان با دنیاي ساده و بکر کودك چگونه 

ورزي  ایـن نـوع اندیشـه    ةکه بسیاري از بزرگسـاالن از عهـد   حال آنورزي کنند،  فلسفه
هنوز هم  ،با گذشت چیزي نزدیک به چهار دهه از عمر این برنامه در جهان ؟آیند برنمی

ورزي کودکـان و لـذا    امکـان فلسـفه   هـا  آناي باقی مانده است و  این شگفتی براي عده
این چالش را مورد واکاوي فلسـفی   يقائد. دانند آموزش فلسفه به کودکان را جایز نمی

زدایی از عبارت  رسد که نتایج آن بتواند موجب ابهام نظر می و به )همان( قرار داده است
  .شود »فلسفه براي کودکان«

مـا   ۀتربیت در جامع ۀفلسفسازواري میان مبانی فلسفی این برنامه و  نسنجیدنحال  بااین
این  ةناکاویدهاي  به آراي اندیشمندان اسالمی از جنبهو نیز نقد و بررسی این برنامه با توجه 

  .استبرنامه در چنین پژوهشی 
 ۀبرنامـ هـا و مبـانی فلسـفی     نقد و بررسی دیـدگاه «پژوهشی با عنوان ) 1382( کریمی. 3

هـدف  . کارشناسی ارشـد خـود انجـام داده اسـت     ۀنام براي پایان »آموزش فلسفه به کودکان
ن آموزش فلسفه به کودکان بوده است که این مسـئله از سـه   بررسی امکا اصلی این پژوهش

و از  ،هـاي کودکـان در مقایسـه بـا بزرگسـاالن      توانایی ،جهت یعنی با توجه به مفهوم فلسفه
  .شناسی شناختی پیاژه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است دیدگاه روان



 141   مراد یاري دهنوي و عماد حاتمی

  1390مارة اول، بهار و تابستان ، شدومسال ، تفکر و کودك

  نقد و ارزیابی
هاي پژوهش، نوع  ها در فصل عنوانمیان عنوان، اهداف پژوهش، فهرست مطالب، چیدمان 

هاي بسیار زیادي  تشابه) 1382( و نتایج این پژوهش با پژوهش قائدي ،بندي مطالب جمله
رسد مؤلفان ایـن دو پـژوهش بـا هـم همکـاري زیـادي        نظر می خورد که به چشم می به

خـود   نامۀ از رساله و پایان 1382شهریور  در کریمی و 1382 /2 /30در قائدي. اند داشته
و نتایج بسیار مشابه چنـدان   ،هاي نظري با اهداف، روند اما انجام پژوهش. اند کردهدفاع 

رود که پژوهشگران  انتظار می. گردد کاري تلقی می رسد و نوعی دوباره نظر نمی موجه به
. هاي مشابه پرهیز کنند پژوهش خود بپردازند و از انجام پژوهشپیشینۀ تر  به بررسی دقیق

هـاي ایـن    پـژوهش  ۀاساسی این پژوهش این است که بدون بررسی دقیق پیشین لذا نقد
همان راهی را طی کرده است  ،صورت گرفته است و با مشابهت فراوان ،قلمرو در ایران

 .تر از او پیموده است که پژوهشگر دیگري پیش
، پژوهشـی  فلسفه و کالم اسالمی ۀکارشناسی ارشد خود در رشت ۀنام در پایان) 1385( امی. 4

 . انجام داده است »)آوردي انتقادي روي( لیپمن در فلسفه براي کودکان متیو ۀنظری«با عنوان 
پژوهشـگر  ؛ از فلسفه حصرگرایانه استلیمپن تلقی که در نتایج این پژوهش آمده است 

   :لیپمن ابهام وجود دارد در دیدگاهمفهوم فلسفه در معتقد است که 
...  اسـت دانـد؛ نـاقص و مـبهم     اخـالق را جزئـی از فلسـفه مـی    که لیـپمن منطـق و    این... 

گویـا فلسـفه بـراي    ... هاي حاصل از تفکـر منطقـی اسـت     شده، مهارت آموختههاي  مهارت
  ).1385امی، ( تر از آن است که فربه هاي تفکر منطقی است حال آن کودکان پرورش مهارت

ی یها که این برنامه با کاستیدر نقادي پژوهشگر از حیث نتایج این برنامه آمده است 
گرفتن  نادیدهو فکري، ترویج شکاکیت، رخنه میان نظر و عمل،  گرایی، خأل چون نسبیت

یعنی کمک از فلسفه  ،وي این برنامه را از حیث روش آموزش آن. جنسیت همراه است
  .کند براي پرورش تفکر انتقادي، موفق ارزیابی می

  
  نقد و ارزیابی

یعنی حقوق  یکودک ۀهاي فلسف ین پژوهش پرداختن به یکی از مؤلفهاز نکات ارزشمند ا
اهمیت آن، رغم  بهدوران کودکی  فلسفۀ. ا آموزش فلسفه به آنان استکودك در ارتباط ب

در ایران کمتر مورد عنایت و تأمل سایر پژوهشگران قرار  P4Cهاي مرتبط با  در پژوهش
  .گرفته است
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عملی آموزش فلسـفه بـه کودکـان     ۀهش معرفی پیشیناین پژو دیگر هاي مثبت از ویژگی
پژوهشگر در فصل سوم به معرفی طرح آزمایشی اجراي ایـن  . استدر مدارس سطح تهران 

هـایی شـامل    وي در جـدول . پرداخته است 84 -  83 از ابتدا تا سال تحصیلی برنامه در ایران
و مدت هر جلسـه   ،ها تحصیلی، تعداد کالس، تعداد جلسه ۀسال تحصیلی، محل مدرسه، پای

همچنین به معرفی . است بررسی کردهاجراي آموزش فلسفه به کودکان در مدارس تهران را 
  .هاي آموزشی معلمان این برنامه پرداخته است کارگاه

از منظـر روش  : توان در محورهاي ذیل بیان کرد نقدهاي وارد به این پژوهش را می
پژوهشی آن  ۀبودن یا حتی فقدان پیشین فهاي این پژوهش نحی پژوهش؛ یکی از کاستی

درسـتی   نامه یا رسـاله، بـه   در قالب پایان ،هاي دانشگاهی پژوهش ۀکه در هم چنان. است
در فصل دوم پژوهش خویش ضـمن معرفـی و نقـد     مرسوم است که پژوهشگر معموالً

هاي پیشـین مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش خـود، در حـین اسـتفاده از          مختصر پژوهش
کاري، ضـرورت انجـام پـژوهش خـود را روشـن       و پرهیز از دوباره ها آنی شناس روش

اگرچه پژوهشگر در . این پژوهش با غفلت ناخواسته از این امر انجام شده است. کند می
دکتري از دسـتاوردهاي پژوهشـی    ۀجایی از پژوهش خود بیان داشته است که دو رسال

پژوهش اشاره به اهداف و نتایج ول درطولی  ،)131: همان( در ایران است P4C ةدربار
 در لیست منابع پایانی، مشخصات پژوهش جهـانی هرچند . ها نداشته است این پژوهش

  .آمده است) 1380(
آموزش فلسـفه بـه کودکـان،     ۀرسد نقدهاي پژوهشگر از برنام نظر می که به دیگر این

، به دیدگاه لیپمن اشاره وي در نقد مفهوم این برنامه از فلسفه. هایی باشد همراه با کاستی
ي حفـظ و تحلیـل نظریـات    امورد نظر این برنامه به معنـ فلسفۀ دارد که او معتقد است 

ي، یک روش پژوهش امعن بهفلسفه در این برنامه  .شده توسط فیلسوفان نیست فلسفی ارائه
دهد که چگونه براي خودشان فلسفی فکر  که به کودکان یاد می استعلمی و هنرمندانه 

رسد که با این  پژوهشگر در داوري نهایی این مسئله به این نتیجه می). 101: همان( ندکن
اما او با این مفهوم از فلسفه چـالش  . واقع فلسفی است الگوي لیپمن درتلقی از فلسفه، 

جاي خالی  بودن این الگو، اشاره به وي ضمن بیان دالیل فلسفی عبارت دیگر به. کند نمی
هاي مهم فلسفی در رویکرد لیپمن ندارد  هاي فیلسوفان به پرسش پاسختاریخ فلسفه یعنی 

هـاي بـارز تفکـر فلسـفی،      که یکی از ویژگـی  حالی در. کند بودن آن را تأیید می و فلسفی
که برخی معتقدند ارتباطی حیاتی و تنگاتنگ میان فلسفه  وابستگی تاریخی آن است؛ چنان
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ورزي و آموزش آن  معتقدند که فلسفه ها آن گرعبارت دی به. و تاریخ فلسفه برقرار است
  ).1386باقري، ( بدون چالش با تاریخ فلسفه ممکن نیست

یعنـی   ،تخصصی تحصـیلی پژوهشـگر   ۀرشتتوانست با توجه به  نقادي دیدگاه لیپمن می
کـه چنـین ارزیـابی     حـال آن . اسالمی صـورت گیـرد   ۀفلسففلسفه و کالم اسالمی، از منظر 

  .نگرفته استصورت  اي انتقادي
تعلـیم و تربیـت،    ۀفلسـف تـاریخ و   ۀدکتري خـود در رشـت   ۀدر رسال) 1385( مرعشی .5

آموزش فلسفه به کودکـان   ۀبررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنام«پژوهشی با عنوان 
شـهر   دولتی ۀنمون ۀمدرسراهنمایی آموزان پسر سوم  دانش یهاي استدالل بر پرورش مهارت

در  2هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر روش اجتمـاع پژوهشـی  . اده استانجام د »اهواز
آمـوزان پسـر سـوم     دانـش  یهاي استدالل آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت ۀبرنام

  . دولتی اهواز بوده است ۀنمون ۀراهنمایی مدرس
هـاي   اصلی این پژوهش این است که روش اجتماع پژوهشی بر پرورش مهـارت  ۀفرضی

کـه در   ،میدانیـ  آزمایشی نیمهصورت  این پژوهش به. آموزان تأثیر مثبتی دارد دانش یاللاستد
به بررسی تـأثیر روش   ،آزمون با گروه کنترل استفاده شده است پسـ  آزمون آن از طرح پیش

  .آموزان پرداخته است دانش یهاي استدالل اجتماع پژوهشی بر مهارت
 اي دقیقه 70 ۀجلس 11اجتماع پژوهشی به مدت در این پژوهش آموزش فلسفه به روش 

محتواي آموزشی این پژوهش . صورت پذیرفته استبا گروه آزمایشی ) هر هفته یک جلسه(
آموزشـی آن بـوده    و راهنمـاي  )Lisa( لیـزا  ن، کتاب داستانیجلسات اجراي عملی آدرطی 

ترجمـه و مـورد   توسط خود پژوهشگر و نمازکار به فارسی  این کتاب و راهنماي آن( است
مدرسۀ آموزان پسر سوم راهنمایی  دانشآماري پژوهش کل  ۀجامع .)استفاده قرار گرفته است

ـ . بوده است 1385 -  1384 تحصیلی سالدر راهنمایی نمونۀ دولتی اهواز  آمـاري ایـن    ۀنمون
نفـري   30صورت تصادفی انتخـاب و در دو گـروه    آموز بوده است که به دانش 60پژوهش 
 یهـاي اسـتدالل   آوري نتایج آن نیز آزمـون مهـارت   ابزار جمع. اند گرفتهمایشی قرار گواه و آز
بوده است که پس از ترجمه و بررسی ) the New Jersey test of reasoning skills( نیوجرسی

  .روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است
هـاي   ر پـرورش مهـارت  نتایج این پژوهش نشان داده است که روش اجتماع پژوهشی د

نتایج . آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، تأثیر مثبتی داشته است دانش یاستدالل
  ).1385مرعشی، ( هاي مشابه در دیگر کشورهاست این پژوهش همسو با نتایج پژوهش
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  نقد و ارزیابی
بـراي  کـه  اسـت  ایـران   ۀاي در جامعـ  ، اولین پـژوهش رسـاله  )1385( پژوهش مرعشی

هـاي   آموزش فلسـفه بـه کودکـان بـر مهـارت      ۀبار به بررسی تجربی تأثیر برنام نخستین
آمـوزان   آموزان پرداخته و نشان داده است که اجراي این برنامه بر دانش دانش یاستدالل

  .دارد یایرانی نیز تأثیرهاي مثبت
هـاي   پژوهشی کار خود تعداد زیادي از پژوهشپیشینۀ پژوهشگر در قسمت بررسی 

در سـوابق ایرانـی ایـن پـژوهش بـه      . شده در سایر کشورها را معرفی کرده اسـت  انجام
اشاره شده است ولی از پژوهش کریمـی  ) 1382( و قائدي) 1380( هاي جهانی پژوهش

. زمان با پژوهش قائدي به اتمام رسیده اسـت، نـامی بـرده نشـده اسـت      که هم) 1382(
بررسی  را دارد؛ شده در این مقاله ي بررسیها اغلب پژوهشکاستی پژوهش مرعشی نیز 

و نسبت اهداف این پژوهش با  است پژوهشی این تحقیق نیز فاقد ارزیابی انتقادي ۀپیشین
  .نشده استروشن  ها اهداف سایر پژوهش

آموزان  دانش یهاي استدالل منظور بررسی تأثیر این برنامه بر مهارت هب مرعشیپژوهش 
نـدرت   بـه و  انجـام شـده اسـت   ، نامـه  فاده از پرسـش اسـت  ،کمـک روش کمـی    فقط به

، 116، 115 :1385مرعشـی،   ← ت براي مثـال آموزان نقل شده اس گوهاي دانشو گفت
براي بررسی ) 1387( انجام و نتایج این پژوهش با پژوهش رمضانپور ةنحو ۀمقایس. 117

روش کمی و آموزان که هم با  هاي شهروندي دانش بر مهارت وکا کندو ۀتأثیر روش حلق
دهد که استفاده  هم با روش کیفی به بررسی تأثیرهاي این برنامه پرداخته است، نشان می

تري از پیامدهاي این برنامه  انداز روشن به مراتب چشم باهم، هاي کمی و کیفی از روش
  .کند ها ترسیم می نتایج این پژوهشخوانندة براي 

نیز مانند محتواي آموزشی ، و راهنماي آن لیزا، یعنی محتوا و منابع آموزشی این پژوهش
. انــد منــابعی غیربــومی، و راهنمــاي آن هــاي فکــري داســتان، )1387( پــژوهش رمضــانپور

ادبیـات کـودك فراخوانـده     و تعلیم و تربیت،فلسفۀ جاست که همت متخصصان فلسفه،  این
  .ندخود بپردازجامعۀ هاي فلسفی متناسب با فرهنگ  شود تا به تدوین داستان می

در این پژوهش هم تالشی براي ارزیابی سازواري مبانی فلسفی این برنامه با مبـانی  
. سازي این برنامه برداشته نشده اسـت  تربیت در ایران و نیز گامی در جهت بومیفلسفۀ 

انجام این امور مقدم بر اجراي تجربی فراگیـر  در نظام تعلیم و تربیت ما، رسد  نظر می به
  .این برنامه باشند



 145   مراد یاري دهنوي و عماد حاتمی

  1390مارة اول، بهار و تابستان ، شدومسال ، تفکر و کودك

کارشناسـی ارشـد خـود پژوهشـی بـا عنـوان        ۀنام در پایان) 1386( نسب رحیمی. 6
انجام  »ابتدایی ةدرسی دور ۀآموزش فلسفه به کودکان در برنام ۀسنجی اجراي برنام امکان«

هدف این پژوهش سنجش میزان دانش، نوع نگرش، میزان مهـارت معلمـان   . داده است
آمـوزان از لحـاظ    ، سنجش میزان آمـادگی دانـش  آموزش فلسفه به کودکان ۀبرنام ةدربار

  .استت امکانات مدرسه براي این امر و شناخ ،شناختی و اجتماعی براي اجراي آن
انـد کـه در سـال     معلمان مدارس ابتدایی کرمان بوده ۀآماري این پژوهش هم ۀجامع

 237این پژوهش نمونۀ ). نفر 1770( اند به تدریس مشغول بوده 1387 - 1386تحصیلی 
هـاي   آوري داده ابزار جمـع . اند اي انتخاب شده طبقه ـ تصادفی ةاند که به شیو معلم بوده
سؤال  15سؤال مربوط به دانش،  22که است ساخته  محققسؤالی  57نامۀ  پرسشپژوهش 

  .سؤال مربوط به امکانات مدرسه دارد 9و  ،سؤال مربوط به مهارت 11نگرش،  ةدربار
 ۀاجـراي برنامـ   ۀاده است که گروه مورد بررسـی در زمینـ  هاي پژوهش نشان د یافته

دارند و مـدارس  نو مهارت کافی  ،آموزش فلسفه به کودکان، دانش کافی، نگرش مثبت
  .ابتدایی کرمان براي اجراي این برنامه از امکانات کافی برخودار نیستند

  
 نقد و ارزیابی
متفاوت با سایر پژوهشـگران،   هاي مثبت این پژوهش این است که از منظري یکی از ویژگی

به بررسی امکان اجراي این برنامه از منظر تـوان علمـی و    یعنیبه این برنامه نگریسته است؛ 
کـه وضـعیت    ایـن عـالوه   بـه  ،عملی متولیان واقعی آن یعنی معلمان در مدرسه پرداخته است

  .استپژوهش براي اجراي تجربی آن در چه حدي نمونۀ امکانات مدارس 
که  همچنانآن مبین این است که نخست،  دادن ن پژوهش از منظر روش انجامنقد ای

هاي  ساخته مشتمل بر سؤال محقق ۀنام آوري نتایج این پژوهش پرسش بیان شد، ابزار جمع
رحیمـی نسـب،   ( نادرست بوده استـ  و درست ،خیرـ  غلط، بلیـ  کوتاه پاسخ صحیح

ویژه مهارت معلمان و نیـز   هبی دانش و برسد سنجش و ارزیا نظر می به). پیوست: 1386
با اکتفا بـه   فقط آموزش فلسفه به کودکان ۀآموزان براي اجراي برنام میزان آمادگی دانش

سـنجش مهـارت معلمـان و میـزان آمـادگی      . نامه جاي تأمل دارد روش کمی و پرسش
شارکتی عمیق یا پژوهش ممصاحبۀ هاي کیفی ازجمله  آموزان در این زمینه با روش دانش

  .همراه خواهد داشت بهنتایج معتبرتري 
این پژوهش نیـز  پیشینۀ بررسی  ،هاي سابق همچون اغلب پژوهش ،که نقد دیگر این
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بـراین از   عـالوه . داخلی و خارجی است ةشد انجامهاي  فاقد ارزیابی انتقادي از پژوهش
 هاي جهـانی  ه پژوهشبفقط شده پیرامون این برنامه در ایران  هاي داخلی انجام پژوهش میان

  ).80: همان( اشاره شده است) 1385( و مرعشی ،)1382( ، قائدي)1380(
آماري این پژوهش از دانش کـافی   ۀنتایج این پژوهش نشان داده است که معلمان جامع

 ازسـوي هـاي الزم   اما با کسب مهـارت  برخوردارند، برنامهو نگرش مثبت براي اجراي این 
. در مدرسه، نباید در اجراي این برنامه در سطح وسـیع تعجیـل کـرد   معلمان و امکانات الزم 

هـا و   شـود، هنـوز پرسـش    بیـان مـی  ) 1387( که در نقد و ارزیـابی پـژوهش حسـینی    چنان
ایرانـی و نسـبت آن بـا     ۀجامعـ هاي اساسی و زیربنایی این برنامه متناسب با فرهنگ  چالش

لـذا در تعمـیم   . ن روشن نشده استتربیت رسمی آ ۀفلسفآموزش و پرورش ایران و  ۀفلسف
  .نتایج این پژوهش باید تأمل کرد

تفکـر فلسـفی کودکـان و نوجوانـان و معنـا و       ترسد هنوز ضرور نظر می بهبراین  عالوه
ها، متولیان تعلیم و تربیـت رسـمی، نهادهـا و     خانواده ازسويمفهوم این برنامه و اهداف آن 

نـاجی،  ( ما درك نشده اسـت  ۀجامعی اغلب افراد کل طور هو ب ،هاي جمعی ها، رسانه مؤسسه
هـایی را بـراي    هـا یـا چـالش    توانند فرصـت  ها عوامل و بسترهایی هستند که می این ).1388
رسد که ما براي اجـراي ایـن    نظر می بنابراین به. ورزي کودکان و نوجوانان ایجاد کنند فلسفه

فـراوان مشـارکتی بـا همکـاري      هـاي  نیاز به پـژوهش  ،طور وسیع برنامه در سطح مدارس به
سازي فرهنگی آن در فضاي تربیت رسـمی   سو و بستر هاي مختلف از یک پژوهشگران رشته

  .دیگر داشته باشیم ازسويمان  رسمی جامعه و غیر
بررسی رویکردهاي مختلف در آموزش فلسفه به «پژوهشی با عنوان  )1387( حسینی. 7

ـ  براي پایان »ایرانی یابتدا ةردرسی دو ۀبرنامها با  کودکان و نسبت آن کارشناسـی ارشـد    ۀنام
  :پژوهشگر اهداف این پژوهش را چنین بیان کرده است. خود انجام داده است

  ؛P4C ۀهاي رویکردهاي مختلف در برنام بررسی مبانی و دیدگاه. 1
منـدي آن   هایران از منظر میزان بهر ابتدایی ةدرسی دور ۀبرنامبررسی وضعیت موجود . 2

 ؛هاي فکري و فلسفی اهداف و مهارتاز 
ابتـدایی ایـران بـا توجـه بـه       ةدر دور P4Cدرسـی   ۀبرنامـ الگویی مطلوب براي  ۀارائ. 3

 ).1387حسینی، ( فلسفه براي کودکان ۀرویکردهاي مختلف برنام
تحلیلی، رویکردهاي مختلف این برنامـه   ـ پژوهشگر تالش کرده است با روش توصیفی

درسـی   ۀبرنامـ و انگلستان بیان کند و نسبت آن را با  ،لیا، دانمارك، فرانسهرا در امریکا، استرا
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درسـی دروس مطالعـات اجتمـاعی،     ۀبررسی اسناد و راهنماهاي برنامازطریق ابتدایی  ةدور
  .و ادبیات فارسی مورد بررسی قرار دهد ،تعلیمات دینی، علوم

ورهاي مورد مطالعه، در فصل پژوهشگر پس از معرفی رویکردهاي مختلف این برنامه در کش
ـناد و راهنماهـاي برنامـ     ها آندر  P4Cاهداف  ۀچهارم به مقایس درسـی   ۀبا اهداف موجـود در اس

و  است ابتدایی ایران پرداخته ةآموزي دور و زبان ،دروس مطالعات اجتماعی، تعلیمات دینی، علوم
مت از پـژوهش خـویش بـه    وي در این قس. ده استکرهم مقایسه  هاي این اهداف را با همراهی

ـین    ابتدایی ةآموزان دور بررسی نتایج عملکرد دانش مطالعـۀ  المللـی ازجملـه    ایـران در مطالعـات ب
را  32کننـده مقـام    کشـور شـرکت   35آموزان ایرانی از میان  دانش( 2001المللی سواد خواندن  بین

ـین مطالعـۀ  و ) انـد  کسب کرده  ،چهـارم  ۀم پایـ در دروس ریاضـی و علـو  ( 2003المللـی تیمـز    ب
  .پرداخته است) اند را کسب کرده 22 کننده مقام شرکت کشور 25آموزان ایرانی در میان  دانش

درسی فلسفه بـراي   ۀالگوي مطلوب برنام ۀبخش نهایی فصل چهارم را به ارائپژوهشگر 
ـ (وي این الگو را در دو بخش اصـول  . ابتدایی ایران اختصاص داده است ةکودکان دور  ۀارائ

رکن تجویزي که ناظر به طراحی چهارچوب کلـی  ( و ارکان) P4Cدهایی درمورد رسالت بای
) تجویزي که مشتمل بر امکان انعطاف و عدم تمرکز برنامه است این برنامه است و رکن غیر

  .پیشنهاد داده است
  : براي مثال در قسمت اصول آمده است

P4C را در ... و  ،هاي اسـتداللی  هارتهاي پرسشگري، تفکر انتقادي و خالق، م باید مهارت
  .و رشد دهدکند آموزان ایجاد  دانش

P4C ها و  جوي سؤالو هاي مستدل و منطقی کنکاش و جست ها و قضاوت باید تصمیم
کـار خـود    ۀهاي دینی را سـرلوح  تفکر براي استدالل فردي و حفظ اخالق معنوي و ارزش

  ).92: همان(قرار دهد 
 پیشـنهادي پژوهشـگر اهـداف غـایی، محتـوا، روش و     در قسمت رکن تجویزي الگوي 

ه کردایران را بیان  ابتدایی ةفلسفه براي کودکان دور ۀو روش ارزشیابی برنام ،چگونگی اجرا
مهـم   ۀهاي کلی پژوهشگر به مسئل تجویزي الگو بیانگر نگاه مثبت و پیشنهاد رکن غیر. است
  .ایران است درسی متناسب با تنوع فرهنگی ۀزدایی در برنام تمرکز
  

  نقد و ارزیابی
این پژوهش یکی از کارهاي جدید و ارزشمند در قلمرو فلسفه براي کودکان اسـت کـه در   
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. انـد  خـوبی معرفـی شـده    آن بـه  گـام  پـیش شورهاي آن رویکردهاي مختلف این برنامه در ک
ر د... و  ،هـاي مربوطـه   نظـران، مؤسسـه   منبع براي شناسایی رویکردها، صاحباین رو  ازاین

  .است  غنی یمنبع ،گام پیشکشورهاي 
گام در مسیر تدوین الگوي ایرانی ایـن برنامـه بـراي     دیگر این پژوهش نخستین ازسوي

یـک موضـوع    ةورزي دربار پایان اندیشه ۀهر پژوهشی نقطکه  همچناناما . ابتدایی است ةدور
ـ . است وارد پژوهش نیز نقدهایی اینبر  ،نبوده و نخواهد بود رو کـه در تـالش    آنویـژه از  هب

آمـوزش فلسـفه بـه     ۀبوده است تا به کاري سترگ دست زند و الگویی ایرانـی بـراي برنامـ   
  .کودکان تهیه کند

در کشـورهاي   P4Cاهداف  ۀمقایسهاي این پژوهش بیشتر متوجه  رسد کاستی نظر می به
رادامـه ایـن   د. ابتدایی ایران و الگوي پیشـنهادي آن باشـد   ةدرسی دور ۀمورد مطالعه و برنام

  ؛شوند ترتیب در دو محور نقد نتایج و نقد روش پژوهش بیان می بههاي احتمالی،  کاستی
صـورت عمـومی و کلـی صـورت      که، این مقایسه به از منظر نتایج پژوهش، نخست این

بـا   فقـط در سایر کشورها را  P4C ۀکلی برنامپژوهشگر اهداف  عبارت دیگر به. گرفته است
که ایـن مقایسـه و   رسد  نظر می به. ابتدایی ایران مقایسه کرده است ةدور درسی ۀاهداف برنام
ابتـدایی   ةدور P4Cتـر باشـد کـه اهـداف      توانست موجـه  لحاظ منطقی زمانی می نتایج آن به

  .ابتدایی مقایسه شود ةدرسی دور ۀکشورهاي مورد مطالعه با اهداف برنام
 ةدرسـی علـوم اجتمـاعی دور    ۀبرنامـ سـایر کشـورها بـا     P4Cکه در بررسی اهداف  دوم این

هاي زیاد بین اهداف این دو، به نتایج ضـعیف   تابتدایی، پژوهشگر ضمن اعتراف به وجود مشابه
  :دهد او پیشنهاد می. استکرده المللی این درس اشاره  آموزان ایرانی در مطالعات بین دانش

ـ  گیـري  درسی مطالعات اجتماعی با بهـره  ۀالگویی مناسب براي برنام فلسـفه بـراي    ۀاز برنام
  ).83: همان(کودکان ضروري است 

طور مستند یا اجمـالی بـه ایـن موضـوع نپرداختـه       هضمن بررسی این مسئله، ب همچنین
اند؟ آیـا کشـورهاي مـورد     هاي برتر را کسب کرده آموزان چه کشورهایی رتبه است که دانش

آمـوزان موفـق    ورت آیا این دانـش ص ایناند؟ در ها دست یافته این پژوهش به آن رتبه ۀمطالع
این برنامـه   علت هبهایی  اند یا خیر؟ آیا چنین موفقیت در کشورهاي خود بوده P4Cمخاطبان 

  دیگر؟  عللاست یا به 
سـایر   P4Cدروس ابتدایی ایران با اهـداف   ۀاهداف هم ۀکه پژوهشگر در مقایس سوم این

بـراي مثـال   . یان این دو رسیده استهاي فراوان م مورد مطالعه به وجود مشابهت يکشورها
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هـاي   که ارتباط تنگاتنگی بـین اهـداف درس علـوم بـا کـاوش     د کن می درس علوم اشارهدر 
یـا در درس تعلیمـات   ). 108 -  107: همـان ( در کشورهاي مختلف وجود دارد P4Cفلسفی 

مـا قلمـداد    ۀتربیت جامعـ  ۀتربیت دینی در فلسف ةورزي که جوهر دینی، همسویی میان عقل
  .ي این برنامه بیان شده استدار دینشده است با بحث معنویت و 

  ).84: همان(هاي عقالنی با معنویت پیوند عمیق دارد  در دانمارك آموزش... 

هاي اساسی  زیرا چالش. ها بیشتر سطحی و ظاهري باشند رسد که این مشابهت نظر می به
 ۀفلسـف و  P4Cي در دار دیـن ی، اخـالق و  ختشـنا  هاي معرفت فرض ها و پیش میان مفروضه

بـراي مثـال   . تعلیم و تربیت نظام آموزش و پرورش مـا وجـود دارد   ۀفلسفتربیت رسمی یا 
جهـانی  ی ماننـد  که برخی پژوهشـگران  ،یختشنا گرایی معرفت تربیت اسالمی، نسبیت ۀفلسف

در قلمرو تربیـت   راورزي آن  عقل ةو گستر ،دانند هاي این برنامه می از کاستی را آن )1380(
  .چه امکان سازگاري و بازسازي آن هرگز منتفی نیست اگر. تابد نمی دینی بر

در قسـمت اصـول    :کرد واردرا چنین نقدهایی توان  میاین پژوهش  ، بردر محور روش
و  P4Cهـایی در ارتبـاط بـا    »بایـد «که در معرفی پژوهش بیان شـد،   چنان ،الگوي پیشنهادي

ـ  ها که به اما مشخص نیست که این باید. استرسالت آن بیان شده  اصـول ایـن برنامـه     ۀمنزل
بـدون   ،رسـد کـه ایـن امـر     نظر می به. اند اند چگونه و با چه روشی استخراج شده تلقی شده

  .طور شهودي انجام شده باشد هشناسی مستدل و عینی، ب کارگیري یک روش هب
  :در ارتباط با هدف غایی این الگو آمده است

عنـوان   تـوان بـه   ما اسالم است، این هدف را می ۀجامعکه فلسفه مسلط بر  توجه به این با... 
و فکـري   ،تربیت معنوي، خالق، اسـتداللی، انتقـادي  : هدف غایی این برنامه در نظر گرفت

جمـع مسـئول باشـند    دربرابـر  نحوي که در ضمن برخوداري از استقالل فکـري   کودکان به
  ).95: همان(

قسمت از کارش به تعریف مشخص این اهـداف، چگـونگی اسـتنتاج     پژوهشگر در این
مراتـب   سلسلهچگونگی و با یکدیگر،  ها آنهدف غایی، ارتباط طولی یا عرضی  مثابۀ به ها آن
همکـاري معلـم و    ةتعیین اهداف واسطی و رفتاري این برنامـه برعهـد  . است نپرداخته ها آن

  . آموزان واگذار شده است دانش
یـا دنیـاي تعلـیم و تربیـت،     ه فلسفه براي کودکان را حاصل تالقی سه حوز ۀلیپمن برنام

هـا نیـز    دیگـر پـژوهش  کـه   همچنانلذا ). 1385امی، ( داند و دنیاي کودکی می ،دنیاي فلسفه
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انـد کـه ریشـه در     فلسفه براي کودکان، مسائلی چندتباري ۀبرنامیادآوري کرده بودند مسائل 
شناسی دوران کـودکی،   شناسی و اخالق، منطق، روان معرفتویژه  هقلمروهایی چون فلسفه ب

الگویی بـراي ایـن    ۀتهی. تعلیم و تربیت دارندو شناسی دوران کودکی، حقوق کودك،  جامعه
. اسـت نـد  م نظـام  ۀمطالعمدت پژوهشگران این قلمروها در یک  برنامه نیازمند همکاري دراز

وهشگر در هریک از این قلمروها ازجملـه  یک پژ ۀجانب رسد که تالش یک نظر می بنابراین به
را ماهیت واقعی مسائل این برنامـه   پوشی از چشم تعلیم و تربیت قرین توفیق نباشد و ۀفلسف

  .همراه داشته باشد به
 ۀبرنامـ آوري و دعوت به تأمل است که این الگوي پیشـنهادي بـراي    در پایان الزم به یاد

عامدانه از مسـائل   پوشی عامدانه یا غیر با چشم ،رانای ابتدایی ةدورآموزش فلسفه به کودکان 
  :مهم ذیل در دو محور پیشنهاد شده است

فلسـفی ایـن برنامـه بـا مبـانی       سازواري مبانی  سنجش سازواري یا عدم ،محور نخست
  :تربیت در جامعه ما ۀفلسف

تربیـت   ۀآمـوزش و پـرورش ایـران، فلسـف     ۀفلسفه براي کودکان با فلسف ۀنسبت برنامـ 
 رسمی آن چیست و چگونه باید باشد؟  رسمی و غیر

 پذیریم؟  ما چه مفهومی از فلسفه را در فرهنگ ایرانی و اسالمی خود میـ 
ظهـور و بـروز    ةاجـاز فرهنگ ما تا چه اندازه بـه پرسشـگري و کنجکـاوي کودکـان     ـ 

 این اجازه تا کجاست؟ حدود و ثغوردهد؟  می
ـ  ۀدر جامعدوران کودکی  ۀتبیین فلسف، محور دوم فلسـفه   ۀایران و نسبت آن با برنام
 :براي کودکان

 برنامـه  و حقوقی کودکـان ایرانـی بـراي ایـن      ،شناختی جامعه ،شناختی مالحظات روانـ 
  ؟ه هستندچ

تبیـین  «بـا عنـوان    پژوهشـی  کارشناسی ارشد خود ۀنام پایان براي )1387( خارستانی .9
انجـام داده   »دکـان در کشـورهاي مختلـف   هاي آموزش فلسفه به کو تطبیقی اهداف و روش

آمـوزش فلسـفه بـه     ۀکشورهاي پیشرو در برنام ،این پژوهش ۀمطالعکشورهاي مورد . است
  .ندهستو برزیل  ،، آلمان، فرانسه، دانماركآرژانتین کودکان یعنی امریکا، استرالیا، انگلستان،
ل ابتـدا اهـداف و   در این فصـ . هاي آن اختصاص دارد فصل چهارم این پژوهش به یافته

بیـان   هـا  آننظران اصـلی   در کشورهاي مورد پژوهش از دید صاحب P4Cهاي  سپس روش
 ،)David Kennedy( و دیوید کندي ،در امریکا از دید لیپمن، شارپ P4Cاهداف  .شده است
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در انگلسـتان از دیـدگاه    ،)Smith( و اسمیت ،)Millett( در استرالیا از منظر فیلیپ کم، میلت
در  ،)Fisher( و فیشــر )Satklif(، ســاتکلیف )Jenkins( ، جنکینــز)Matthews(متیــوز گــرت 

 ،نظـر خاصـی   بدون ذکر صاحب طور کلی بهدر آلمان  ،)Accorinti( تیاکورینآرژانتین از نظر 
و در برزیـل از   ،در دانمـارك از منظـر یسبرسـن    ،)Brenifier( در فرانسه از دیـدگاه برنیفیـه  

ایـن   ۀپژوهشـگر در ادامـ  . تبیین شده است) Katrin Yan Silova( سیلوا دیدگاه کاترین یانگ
شـده   نظـران بیـان   در این کشورها را از دیـد صـاحب   P4Cهاي آموزش  فصل نخست روش

در ایـن   P4Cهاي آموزش  هاي اهداف و روش ها و تشابه گاه تفاوت معرفی کرده است و آن
گیـري از پـژوهش را بیـان     پـنجم نتیجـه  و در فصل  است کشورها را مورد بررسی قرار داده

  ).1387خارستانی، ( استه کرد
  

  نقد و ارزیابی
پژوهشـی وسـیع،    ةهـاي مثبتـی همچـون اصـالت مـتن، گسـتر       این پژوهش واجد ویژگـی 

 ،براي مثـال . نهایی پژوهش است ۀو نتیج ،ها بندي و ارزیابی از بحث ، جمعدقیق دهی ارجاع
بنـدي و ارزیـابی    پژوهش، بـه جمـع   ۀمعرفی پیشینمؤلف این پژوهش در فصل دوم پس از 

هـاي پژوهشـی    نهایی از آن پرداخته است و ضرورت پژوهش خویش را با توجه به کاستی
کاري که سایر پژوهشگران مورد بررسی . هاي سابق، مستدل و مستند کرده است در پژوهش

بـر ایـن پـژوهش را نیـز     هـاي وارد   نقـد . انـد  و ارزیابی در این مقاله کمتر به آن توجه داشته
همچـون   از منظر روش پـژوهش . توان از دو منظر روش پژوهش و نتایج آن بیان داشت می

 ۀرسـد آشـنایی و اطـالع پژوهشـگران ایرانـی از پیشـین       نظر می هاي سابق، به اغلب پژوهش
در بررسـی  . را دارد نیز این کاستی حاضر پژوهش. چندان دقیق و کامل نیست خود پژوهش

و  ،)1385( محمـدي ، )1385( هـاي امـی   وهشاي بـه پـژ   پژوهشی این تحقیق اشـاره  ۀپیشین
سـال قبـل از ایـن پـژوهش      سـه ها حدود  پژوهش که این نشده است با این) 1385( رضایی

ـ پژوهش خـویش از نتـایج    درمؤلف دیگر  ازسوي. اند انجام شده  )1382( ژوهش کریمـی پ
پـژوهش   ۀپیشـین قسمت  در ولی. 52 ،21 :1387خارستانی،  ←ازجمله  ؛استفاده کرده است

به معرفـی   پیشینۀ موضوع در بررسیبایست  وي می ؛نشده استکریمی اي به پژوهش  اشاره
  3.کرد با آن روشن می را پرداخت و نسبت اهداف و نتایج پژوهش خویش آن می

گیـري نهـایی    در نتیجه: از منظر نتایج پژوهش، چنین نقدهایی به این پژوهش وارد است
  :پژوهش آمده است
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تـوان گفـت    در کشورهاي مختلف می P4Cبا توجه به نتایج این پژوهش درمورد اهداف ... 
 ۀما همخوان است بلکه در فرهنگ و دین مـا نیـز سـابق    ۀتنها با فرهنگ جامع این اهداف نه

زیادي دارد یعنی در دین اسالم به این موارد اشاره شده است و افراد را درجهت رسیدن به 
اجـرا    قابـل ها  این روش ۀتوان گفت که هم ها هم می درمورد روش... اند  تشویق کرده ها نآ

  ).183: همان( ... اي تغییر کند فقط محتواي مطالب باید تا اندازه. باشند ما می ۀدر جامع

تر ضمن نقد و بررسی  پیشکه  همچنانکه  چرارسد،  نظر می بهگیري ضعیف  این نتیجه
هاي  هاي روبنایی نباید موجب غفلت ما از تفاوت یان شد، وجود تشابهها ب برخی پژوهش

هاي  لذا واکاوي الیه. هاي دو دیدگاه شود ها و مفروضه فرض میان پیشزیربنایی بنیادي و 
مبنایی و پنهان ماهیت و چگونگی آموزش فلسفه به کودکان در فرهنگ ایرانی و اسالمی 

آن در مـدارس   ةایـن برنامـه در سـطح گسـترد    پـیش از اجـراي   ، ها و تأمل درمورد آن
  .ناپذیر است اجتناب

هاي موجه به نتایج ایـن پـژوهش اعتبـار علمـی منـابع مـورد        یکی از نقدرسد  نظر می به
هـاي زیـادي از پـژوهش خـویش از منـابع       مؤلف این پژوهش در قسمت. آن باشد ةاستفاد

در معرفـی   ،براي مثـال . کرده استفارسی بدون مؤلف یا بدون ناشر رسمی اینترنتی استفاده 
ــداف  ــارپ  از P4Cاه ــر ش ــتانی،  ←نظ ــت   ؛104 :1387خارس ــدگاه اســمیت و میل از دی

در . 136 -  134 :1387خارسـتانی،   ←از دیدگاه برنیفیـه   ؛133 -  132 :1387خارستانی،   ←
زجملـه  هـایی ا  هاي موجود در منابع اینترنتی یعنی سایت ها و مقاله اغلب این موارد به نوشته

www.mehrnews.com ،www.aftab.com ،www.p4c.ir، و www.ketabnews.com  ــتناد اســ
دوم موجـود در  گاهی منـابع دسـت اول یـا دسـت     هاي دانش در پژوهش معموالً. شده است

شـاید  که البته الزم به یادآوري است . گیرند مورد استفاده قرار می ،معتبر يها ها یا مجله کتاب
به منابع معتبر چنین امري صـورت    و عدم دستیابی این حوزة پژوهشی وسیعگسترة  علت به

قبـولی امکـان     قابـل حد  ري باید تارسد که هر پژوهشگ نظر می با این وجود به. گرفته است
 .بتواند یک پژوهش علمی موثق را انجام دهد تادسترسی به منابع معتبر را داشته باشد 

نظـران ایـن برنامـه در کشـورهاي مـورد       پژوهشگر این تحقیق، دیدگاه صاحب همچنین
لمـداد  بررسی را معادل ماهیت و چگونگی این برنامه در نظام تعلیم و تربیت آن کشـورها ق 

ایـن برنامـه سـخن     ةنظران گونـاگونی دربـار   کشوري صاحب که در هر حال آن. کرده است
مطابق با ماهیت و چگونگی کاربرد این برنامـه   ضرورتاً ها آناند که ممکن است دیدگاه  گفته

  .در نظام تربیت آن کشور نباشد
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شـی آمـوزش   بررسی تأثیر روش اجتمـاع پژوه «پژوهشی با عنوان ) 1387( رمضانپور .9
ـ  بـراي پایـان   »هاي شهروندي آنان سوم ابتدایی بر پرورش مهارت ۀفلسفه به کودکان پای  ۀنام

هدف پژوهش بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشـی  . کارشناسی ارشد خود انجام داده است
 ۀفرضـی . آموزان بوده است هاي شهروندي دانش شناخت ارزش درآموزش فلسفه به کودکان 

 درکه روش اجتماع پژوهشی آموزش فلسفه به کودکـان   است این بوده پژوهش تجربیاین 
  .هاي شهروندي آنان تأثیر مثبت دارد پرورش مهارت

آزمـون بـا گـروه     پـس ـ  آزمون زمایشی و با طرح پیشآ هاي  این پژوهش از نوع پژوهش
ر شـه  سـوم دبسـتان مهـر   آمـوز   دانـش  60آماري این پژوهش  ۀنمون. کنترل نابرابر بوده است

قـرار   تصـادفی   صـورت غیـر   نفري آزمایش و کنترل به 30کرمان بوده است که در دو گروه 
آموزشی این پژوهش  ةماد. اي بوده است دقیقه 70جلسه  11پژوهش  اجرايمدت . اند داشته

  . یلیپ کم بوده استف )1( هاي فکري داستانهایی از کتاب  ها و تمرین داستان
ـ  پرسـش آوري اطالعات مورد نظـر از   راي جمعمحقق این پژوهش در روش کمی ب  ۀنام

اسـت و در روش کیفـی خـود    ده کرهاي شهروندي استفاده  ساخته متناسب با مهارت محقق
هاي فکري و شـهروندي کودکـان از روش    براي تحلیل و بررسی تغییرات برنامه در مهارت

 رهـا یو ضبط ایـن تغی ثبت بر  عالوهدر این روش . استکرده نگاري استفاده  و واقعهمشاهده 
کندوکاو نیز اسـتفاده  ۀ هاي روش حلق برداري براي ضبط اتفاق مربی، از دوربین فیلم دست به

  . اند روي کاغذ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاطالعات شدن  شده است و پس از پیاده
آمـوزش فلسـفه بـه     ۀکنـدوکاو برنامـ   ۀنتایج این پژوهش نشان داده است که روش حلق

آموزان پسر دبستان تـأثیر مثبـت داشـته     هاي شهروندي دانش پرورش کل مهارت دران کودک
نفـس، کنتـرل     بـه   هـاي رعایـت قـانون، خودآگـاهی، اعتمـاد      مهارتر داست و به تفکیک 

گیـري،   هـاي تصـمیم   مهارتر دهاي آنان تأثیر مثبت داشته است و  و حل تعارض ،هیجانات
و حفـظ   ،پذیرش دیگـران، توانـایی مشـارکت    گذاشتن،  پذیري، احترام پذیري، مسئولیت نظم

دلیـل   تأثیر بوده است کـه بـه اعتـراف خـود پژوهشـگر ممکـن اسـت بـه         محیط زیست بی
تعداد کـم   و کم اجراي برنامه، حجم زیاد کالس، زمانهاي این پژوهش ازجمله  محدودیت

  ).141: 1387رمضانپور، ( ها براي هر متغیر بوده باشد پرسش
  

  رزیابینقد و ا
آموزش فلسفه بـه کودکـان    ۀهاي تجربی در زمین یکی از پژوهش) 1387( پژوهش رمضانپور
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 از منظر بدیعی به ایـن برنامـه نگریسـته    )الف :ند ازا هاي مثبت پژوهش عبارت ویژگی. است
آمـوزان   هاي شهروندي دانـش  به ارتباط بین این برنامه و مهارتپژوهشگر یعنی  شده است؛

ـ   دود عـ مایـن پـژوهش یکـی از     )ب ؛ه بررسـی تجربـی آن پرداختـه اسـت    نظر داشـته و ب
زیـرا   ؛هاي تجربی در این زمینه است که واجد روش پژوهش دقیق و علمی اسـت  پژوهش

شـدن   آوري و تحلیل نتـایج موجـب بـارز    زمان از روش کمی و کیفی براي جمع هم ةاستفاد
  .پژوهشی این کار شده است ۀصبغ

کیفی نتایج ش قسمت تحلیل و بررسی خواندنی این پژوه هاي جذاب و یکی از قسمت
ها نخسـت بـه توصـیف     ها و تمرین مؤلف در این بخش ضمن بیان موضوع بحث. آن است
 دادن انجام ۀجلس 11درطی کندوکاو  ۀآموزان در حلق گوهاي دانشو ها و گفت اتفاق ۀجداگان

ییـرات رفتـاري و کالمـی    گاه تحلیـل خـود از میـزان تغ    و آناست تجربی پژوهش پرداخته 
با خوانـدن ایـن بخـش ایـن احسـاس بـه       . استه کردهر جلسه بیان درطی آموزان را  دانش

کندوکاو کودکان قـرار   ۀگوهاي حلقو دهد که گویی خود او در بطن گفت خواننده دست می
هـاي کیفـی    روش کارگیري به. ستها آنهاي فکري و شهروندي  دارد و شاهد بهبود مهارت

  .یت را به پژوهش مذکور بخشیده استاین جذاب
ـ  پرسـش در بخش روش کمی پژوهش، نتایج اجـراي   هـاي شـهروندي بـه     مهـارت  ۀنام

هـاي آمـار توصـیفی و     کمک شاخص  بههاي آن در دو گروه آزمایش و کنترل  تفکیک متغیر
مسـتند   يها گیري در بخش پنجم پژوهش، مؤلف به بحث و نتیجه. استنباطی بیان شده است

اما از منظر روش پژوهش، این تحقیق واجد چنـین  . دل از نتایج تحقیق پرداخته استو مست
  :ستیی اها کاستی
رسـد کـه مؤلـف ایـن پـژوهش از       نظر می شده در فصل دوم، به بیان ۀپیشینبا توجه به ـ 

آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان در ایـران       ۀهاي تجربی و نظري مربوط به برنام برخی پژوهش
توانسـت کمـک    مـی  هـا  آنبساکه آشنایی با روش پـژوهش تجربـی    چه. تاطالع نداشته اس

 اي پیشـین جهـانی   نامـه  هـاي پایـان   به پژوهش فقطدر این قسمت . زیادي به پژوهشگر کند
این پـژوهش   ۀپیشینبررسی با . اشاره شده است) 1385( و مرعشی ،)1382( ، قائدي)1380(

و  را نـدارد  هـاي سـابق   نهـایی از پـژوهش   بندي ارزیابی انتقادي و جمع شویم که متوجه می
  .نیستو پژوهش حاضر  ها آنمیان  يپیوند
دانش آموز بوده اسـت کـه بـه ابتکـار خـود       30حجم گروه آزمایشی در این پژوهش ـ 

. انـد  گرفتـه  نفـري قـرار مـی    6گروه  5هاي پژوهش در  جلسهدرطی طور سیال  پژوهشگر به
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 ۀت این حجم براي یک اجتماع پژوهشی یا حلقـ خود پژوهشگر اذعان داشته اسکه  همچنان
لـذا الزم  . دهـد  تأثیر قـرار مـی    کندوکاو بسیار زیاد است و نتایج استاندارد پژوهش را تحت

  .به این مسئله توجه جدي شود ،هاي تجربی آتی در این زمینه است در پژوهش
هـاي   تشخصـی  ةکنـدوکاو دربـار   ۀآموزان در حلق گوهاي دانشو هنگام خواندن گفتـ 
شـدت احسـاس    جاي خالی منابع آموزشی بـومی بـه   ،جورج و براي مثال کارول ،ها داستان

فلسـفه بـراي کودکـان و     ۀبرنامـ منـدان   همـت عالقـه    بـه  امید است که ایـن خـأل  . شود می
 .شود پرزودي  متخصصان ادبیات کودك و نوجوان به

  
 گیري و پیشنهادهاي پژوهش نتیجه

هاي دانشـگاهی پیرامـون    بررسی انتقادي پژوهشدرراستاي قاله براساس تالش مؤلفان این م
. پژوهش شناسایی شـد  21آموزش فلسفه به کودکان در ایران، مدت حدود یک دهه،  ۀبرنام

ـ  پایـان مورد دیگر در قالـب   18دکتري و  ةدور ۀها در قالب رسال مورد از این پژوهش 4  ۀنام
ترتیب فراوانـی،   خصصی این پژوهشگران بهتحصیلی ت ۀرشت. اند کارشناسی ارشد انجام شده

و  ،)مـورد  1( مشـاوره  ،)مـورد  2( شناسـی  روان ،)مـورد  18( تعلیم و تربیت ۀفلسفتاریخ و 
هـا بـه بررسـی تجربـی      مورد از این پـژوهش  6. بوده است) مورد 1(فلسفه و کالم اسالمی 

، )1385 ،مرعشـی ( نآمـوزا  دانش یهاي استدالل عواملی چون مهارت درتأثیرهاي این برنامه 
، هویـت  )1385 ،محمـدي ( آموزان هوشی دانش ةشناختی، هوش منطقی ریاضی و بهر تحول

هـاي   مهـارت  ،)1385 ،رضـایی ( آمـوزان  هاي دفاعی دانـش  من، کارکرد تحصیلی و مکانیسم
 فـردي  و بهبـود روابـط میـان    نفس عزتافزایش  ،)1387 ،رمضانپور( آموزان شهروندي دانش

ـ  . انـد  پرداختـه ) 1388 ،خزامـی ( اخالقـی و رشد قضاوت  ،)1388 ،هدایتی(  ۀجنسـیت و پای
آموزان پسر سـوم راهنمـایی،    ترتیب تاریخی فوق، دانش ها به تحصیلی مخاطبان این پژوهش

آمـوزان پسـر سـوم     دانش ،آموزان پسر اول دبیرستان دختر چهارم دبستان، دانش آموزان دانش
آمـوزان پـنجم دبسـتان     و دانـش  ،تـا پـنجم دبسـتان   آموزان دختر و پسر سوم  دانش ،دبستان

به بررسی تأثیرهاي ایـن  ) نامه پرسش( مورد پژوهش با روش کمی 6مورد از این  4. اند بوده
و ) نامـه  پرسـش ( با کمک روش کمی ها آناند و یک مورد از  آموزان پرداخته دانشر دبرنامه 
ـ   ) هـا  آنو تحلیـل   ،مصـاحبه، ثبـت وقـایع   ( کیفی  أثیر تجربـی ایـن برنامـه بـر    بـه بررسـی ت

مورد دیگر به بررسی مسائل نظـري ایـن    17). 1387، رمضانپور( است موزان پرداختهآ دانش 
آمـوزش   ۀتدوین الگوي بومی برنامـ درراستاي ها  مورد از این پژوهش دو. اند برنامه پرداخته
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). 1388، اغرقسـجادیان جـ   ؛1387حسینی، (اند  مقطع دبستان گام نهادهفلسفه به کودکان در 
هـاي ادبیـات کـودك و     ها از منظر جایگاه مفاهیم فلسفی در کتاب یک مورد از این پژوهش

  ).1386مختاري، ( نوجوان ایران به این برنامه نگریسته است
توان با نظر به دو محـور مـورد توجـه در     نهایی بررسی انتقادي این پژوهش را می ۀنتیج

از منظـر روش پـژوهش   . بیـان داشـت   ها آنو نتایج  متن مقاله یعنی از منظر روش پژوهش
  :توان به موارد ذیل اشاره کرد می

تعلـیم و تربیـت در ایـران طـی تـدوین ایـن        ۀفلسف ةاغلب مطالعات حوزکه  همچنانـ 
هـاي خـاص    معرفـی روش  ةهـایی دربـار   ها، از نداشتن کتاب تخصصـی یـا مقالـه    پژوهش

ایـن کاسـتی بـر اغلـب      ۀانـد؛ سـای   بـرده  نج میتعلیم و تربیت ر ۀپژوهش در مطالعات فلسف
. آموزش فلسفه به کودکان، نیـز سـنگینی کـرده اسـت     ۀشده پیرامون برنام هاي انجام پژوهش

. انـد  تحلیلی انجـام شـده  ـ  روش توصیفی  به ها آنپژوهشگران  ۀها به گفت اغلب این پژوهش
 یعینـی و منسـجم  شناسـی   هـا و روش  جا که این روش پـژوهش داراي ضـابطه   ولی از آن

نیسـت،  ) 1388بـاقري،  ( )Frankena( شـده فرانکنـا   بازسازيهمچون روش پژوهش الگوي 
عینی و مستند یـا   ۀو جنب ،زیادها  شهودي و ذهنی نتایج این پژوهش ۀرسد که جنب نظر می به

اسـالمی بـراي   ـ  الگویی ایرانی ۀهایی که قصد ارائ ویژه در پژوهش هب. کم باشد ها آنمستدل 
  ؛اند ن برنامه داشتهای

دهد که نخست  ها نشان می پژوهشی این پژوهش ۀارزیابی انتقادي بخش بررسی پیشینـ 
هـاي   پژوهش ۀمنتقدانها آگاهانه یا ناآگاهانه از کنار ارزیابی  اغلب مؤلفان محترم این پژوهش

شـده   انجـام هـاي   سابق و برقراري ارتباط میان هدف پـژوهش خـویش و اهـداف پـژوهش    
. سـت ها آناي متـروك در بطـن پـژوهش     گویی این قسمت جزیـره . اند ادگی گذر کردهس به
جدیـد در قلمـرو    یپژوهشـ  دادن کـه ایـن بخـش زادگـاه ضـرورت منطقـی انجـام        حالی در

هـاي مختلـف    که آگاهی پژوهشـگران ایرانـی از پـژوهش    ایندوم . استهاي سابق  پژوهش
ایـن کاسـتی   . اهند پژوهش کنند، کم اسـت خو آن می ةشده پیرامون موضوعی که دربار انجام

هـاي مسـئول ازجملـه     هـا و مؤسسـه   رسـانی نهـاد   هایی چون ضـعف اطـالع   تواند ریشه می
دانشـگاهی،   همکاري علمی بـین  بودن ،)irandoc( اطالعات و مدارك علمی ایران ةپژوهشکد

هـاي   ر مجلهیا کوتاهی مؤلفان و پژوهشگران براي انتشار نتایج پژوهش خود د نبودن تمایلم
بـراي  ( هاي تخصصی مربوطه باشـد  ترویجی، یا سایت ـ علمی ،پژوهشی ـ پرمخاطب علمی
 ).www.pac.irیا  www.p4c.irهاي  آموزش فلسفه به کودکان سایت ۀمثال درمورد برنام
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ــایج و روش شــده اســت ســو باعــث  کاســتی فــوق از یــک ۀنتیجــ پژوهشــگران از نت
ارتبـاطی منطقـی و    باعـث نبـودن  دیگـر   ازسـوي و  بهـره نبرنـد  پژوهشگران قلمرو مربوطه 

و بـه انجـام کارهـاي    شـده  هاي قلمرو آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان      ارگانیک میان پژوهش
 ؛تکراري منجر شده است

ـیاري از ایـن    بندي و انسـجام علمـی و دقیـق در نگـا     پاراگراف نکردن رعایتـ  ـتن بس رش م
 ؛ها شده است علمی این پژوهش ۀهاي مهمی است که موجب ضعف صبغ ها، از کاستی پژوهش

آوري  هاي تجربی این برنامـه در ایـران، محتـواي آموزشـی و ابـزار جمـع       در پژوهشـ 
هـاي   همـان محتـوا و ابـزار    ،نیوجرسـی  ورزي براي مثال آزمون سنجش استدالل، اطالعات

پژوهشـگران   دسـت  بـه که ) Trickey & Topping, 2004( ورهاي دیگر استپژوهش در کش
وجـود،   اینبـا . مـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت       ۀدر جامع ها آنایرانی روایی و پایایی 

هـاي مختلـف،    هـاي آمـاري از فرهنـگ    کارگیري محتوا و ابزار پژوهش مشابه در جامعـه  هب
  .همواره در معرض انتقاد بوده است

تـوان بـه    گیري نهایی می در نتیجه ،ها بررسی انتقادي اهداف و نتایج این پژوهشاز منظر 
  :این نکات اشاره کرد

ها پیرامون اجراي تجربی ایـن برنامـه در ارتبـاط بـا      نتایج مثبت برخی پژوهشرغم  بهـ 
 مـا،  ۀآموزان ایرانی، هنوز براي اجراي فراگیر این برنامه در نظام تعلیم و تربیـت جامعـ   دانش

هاي بنیادي و کابردي زیادي مانـد کـه در    در این راستا باید منتظر پژوهش. بسیار زود است
  ؛شود اشاره می ها آنترین  ادامه به برخی از مهم

هـاي ایـن برنامـه و عناصـري از فرهنـگ       هاي ظاهري میان برخـی از مؤلفـه   مشابهتـ 
زودهنگـام در برخـی از   طحی و هـاي سـ   گیـري  ما، منجـر بـه نتیجـه    ۀاسالمی جامع  ـ  ایرانی

 ؛ها باید تأمل کرد لذا در تعمیم نتایج این پژوهش. تها شده اس پژوهش
مـا نیازمنـد    ۀهـاي دینـی جامعـ    الگویی از این برنامه متناسب با فرهنگ و آمـوزه  ۀارائـ 
 ۀ، فلسـف فلسـفۀ غـرب   ،هـایی چـون منطـق    پژوهشگرانی از حـوزه گروهی  ي و کارهمکار

و شناسـی،   شناسـی کـودك، جامعـه    ویژه روان هشناسی ب تربیت، روانتعلیم و  ۀاسالمی، فلسف
  . هاي این افراد است ادبیات کودك یا استفاده از نتایج پژوهش

 ۀدانشـگاهی پیرامـون برنامـ    ةشـد  هاي انجـام  پژوهشکردن عنوان و اهداف این  با لحاظ
این برنامه در ایـران   ةها و زوایاي ناکاوید ترین جلوه فلسفه به کودکان، برخی از مهمآموزش 
  :ند ازا عبارت
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آموزش و پرورش ایـران یـا    ۀفلسففلسفه براي کودکان با  ۀتبیین و بررسی نسبت برنام ـ
 ؛رسمی آن ۀ تربیت رسمی و غیرفلسف

سـینا،    ابـن ( اسـالمی  ۀتبیین و بررسی نسبت فلسفه براي کودکـان در ایـران بـا فلسـف    ـ 
 ؛)سهروردي، مالصدرا

 ؛اسالمی  ـ  ورزي کودکان در فرهنگ ایرانی نیازها و پیامدهاي فلسفه یشتبیین و بررسی پـ 
 ؛فلسفه براي کودکان ۀتربیت معلمان براي برنام ةطراحی دورـ 
 ؛فلسفه براي کودکان ۀهاي داستانی بومی برنام تدوین اصول و راهبردهاي نگارش کتابـ 
تربیت : یکان با ابعاد تربیتفلسفه براي کودبرنامۀ تبیین و بررسی نسبت نظري و تجربی ـ 

 ؛فلسفی، تربیت دینی، تربیت اخالقی، تربیت عاطفی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی و مدنی
 ۀروش پـژوهش در قلمـرو برنامـ   ) چیسـتی و چگـونگی  ( تبیین و بررسی اسـتلزامات ـ 

 ؛فلسفه براي کودکان
 ؛فلسفه براي کودکان ۀهاي ارزشیابی از برنام تبیین و بررسی روشـ 
  

آموزش فلسفه به کودکـان   ۀهاي دانشگاهی برنام در پایان جدول معرفی اجمالی پژوهش
  .آمده است 1388بهار  تا در ایران
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  ردیف پژوهشگر تحصیلی ۀرشت مقطع دانشگاه عنوان پژوهش گروه مخاطب سال انجام

1380  ----- 
نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آموزش 

 تفکر انتقادي لیپمن
  1 جهانی فلسفۀ تعلیم و تربیت دکتري تهران

1382  ----- 
هاي  و روش ،ها نقد و بررسی مبانی، دیدگاه

 آموزش فلسفه به کودکان
  2 قائدي فلسفۀ تعلیم و تربیت دکتري تربیت معلم

1382  ----- 
ها و مبانی فلسفی  نقد و بررسی دیدگاه

 برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان
 ارشد شیراز

تعلیم و تاریخ و فلسفۀ 
 تربیت

  3 کریمی

1385  ----- 
  نظریۀ متیو لیپمن در فلسفه براي کودکان 

 )آوردي انتقادي روي(
  4 امی فلسفه و کالم اسالمی ارشد تهران

1385 
آموزان دختر  دانش

 چهارم دبستان

بررسی تأثیر اجراي برنامۀ آموزشی فلسفه 
براي کودکان بر تحول شناختی، هوش 

 ...وشی منطقی ریاضی و بهرة ه
  5 محمدي شناسی روان ارشد پیام نور تهران

1385 
اول  آموزان پسر دانش

 دبیرستان

بررسی تأثیر اجراي برنامۀ آموزشی فلسفه 
براي کودکان بر هویت من، کارکرد 

 ...هاي دفاعی  تحصیلی و مکانیسم
  6 رضایی شناسی روان ارشد "
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1385 
سوم  آموزان پسر دانش

 راهنمایی

روش اجتماع پژوهشی در  بررسی تأثیر
برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش 

 آموزان هاي استدالل دانش مهارت

شهید چمران 
 اهواز

 دکتري
تاریخ و فلسفۀ تعلیم و 

 تربیت
  7 مرعشی

1385  ----- 
بررسی جایگاه تفکر انتقادي در محتواي 

 ابتدایی ةدور پنجم ۀپایدرسی هاي  کتاب
 ارشد شیراز

فۀ تعلیم و تاریخ و فلس
 تربیت

  8 هاشمی

1386  ----- 
تحلیل محتواي ادبیات داستانی کودکان در 
 ایران از منظر جایگاه آموزش مفاهیم فلسفی

 ارشد تهران
تاریخ و فلسفۀ تعلیم و 

 تربیت
  9 مختاري

مریم   "  ارشد  طباطبایی عالمه  بررسی آموزش فلسفه به کودکان  -----   1386
  10  فرد مؤمنی

1386  
  

 -----  

  ه ب  ه ف س ل ف  وزش آم برنامۀ  ی ررس د و ب ق ن
  اس اس ر ب)  ی س ک ی پ(  وم س ۀای در پ  ان ودک ک

   ی درس  زي ری ه ام رن ب  ول اص
فاطمه   "  ارشد  تربیت معلم

  11  قضاوي

 معلمان شهر کرمان 1386
سنجی اجراي برنامۀ آموزش فلسفه  امکان

  12 نسب رحیمی " ارشد کرمان یبه کودکان در برنامۀ درسی دورة ابتدای
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1387  ----- 
بررسی رویکردهاي مختلف در آموزش 

با برنامۀ  ها آنفلسفه به کودکان و نسبت 
 ایران ابتداییدرسی دورة 

  13 حسینی " ارشد تهران

1387  ----- 
تبیین تطبیقی اهداف و روش هاي آموزش 
 فلسفه به کودکان در کشورهاي مختلف

  14 نیخارستا " ارشد شاهد

دانش آموزان پسر سوم   1387
  دبستان

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی 
ابتدایی  سوم ۀپایکودکان آموزش فلسفه به 

  بر پرورش مهارت هاي شهروندي آنان
  15  رمضانپور  "  ارشد  الزهرا

1388   -----  

 ۀپایدرسی فلسفه در  ۀبرنام ۀمقایسبررسی 
سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران با 

 ۀپایدر درسی فلسفه براي کودکان  ۀنامبر
  12و  11

معصومه   "  ارشد  الزهرا
  16  رمضانی

رضا  حمید  "  ارشد  شاهد  هاي آموزش فلسفه به کودکان چالش  -----   1388
  17  پیرحسینی
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1388   -----  
تطبیقی آراء تربیتی ژان پیاژه و  ۀمقایس

لیپمن با تأکید بر برنامۀ آموزش فلسفه به 
  کودکان

اکرم   "  ارشد  چمران
  18  شوشتري

1388  
دانش آموزان دختر و 
پسر سوم تا پنجم 

  ابتدایی

بررسی تأثیر اجراي برنامۀ فلسفه براي 
صورت اجتماع پژوهشی بر  کودکان به

فردي  میانو بهبود روابط  نفس عزتافزایش 
  آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در دانش

  19  هدایتی  مشاوره  دکتري  آزاد اسالمی

  ه ب  ه ف س ل ف  وزش آم  ی درس برنامۀ  ی راحط  -----   1388
  تعلیم و تربیت ۀفلسف  ارشد  تربیت معلم   ران در ای  ی دای ت اب  اول پایۀدر   ان ودک ک

نرگس 
سجادیان 
  جاغرق

20  

1388   -----  
 ۀبرنامشناسی  معرفتبررسی و تحلیل مبانی 

درسی فلسفه براي کودکان با توجه به سبک 
  شرلیپمن و فی

فرانک   تعلیم و تربیت  ۀفلسف  ارشد  پیام نور تهران
  21  مهرگان

1388  - 
1389  

آموزان پایۀ پنجم  دانش
  ابتدایی

بررسی تأثیر اجراي برنامۀ آموزش فلسفه 
به روش اجتماع پژوهشی، بر  براي کودکان

آموزان پایۀ  دانشرشد قضاوت اخالقی 
  پنجم ابتدایی شهر اهواز

لیم و تاریخ و فلسفۀ تع  ارشد  
  تربیت

پروین 
  22  خزامی
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  نوشت پی
  

مورد  1388شده تا پایان بهار  هاي دانشگاهی انجام در این مقاله پژوهشکه  است الزم به یادآوري .1
ها در جـدول   تعدادي از آن ،دلیل محدودیت مقاله همچنین به. است گرفتهشناسایی و بررسی قرار 

  .دان معرفی شدهصرفاً  ، بدون ارزیابی،انتهایی
امـا در  . دانند تر می را مناسب» کندوکاو ۀحلق«مؤلفان مقاله همچون بسیاري از پژوهشگران معادل . 2

  .اند کار برده ههاي دیگران، معادل مورد نظر آنان را ب استناد به پژوهش
تأمل است   اي قابل درست برخی اسامی خارجی نزد پژوهشگران و مترجمان جامعۀ ما مسئلهتلفظ . 3

هاي امی  در برخی منابع فارسی و پژوهش Jespersenاسم دانمارکی . شود که معموالً رعایت نمی
که در تمام این پژوهش، پریسپرس  حالی ، جسپرسن تلفظ شده است در)1387(و حسینی ) 1385(

این نکته را داور محترم مقاله به نقـل  . رسد تلفظ یسبرسن درست باشد نظر می به. تتلفظ شده اس
  .آور شده است یاد) 1381(هاي خاص آقاي فریبرز مجیدي  از فرهنگ تلفظ نام

  
 منابع

نامـۀ کارشناسـی،    ، پایـان »)آوردي انتقادي روي(نظریۀ متیو لیپمن در فلسفه براي کودکان «). 1385(امی، زهرا 
  .اه تهراندانشگ

هـاي   کم، فیلیپ، داسـتان : در» هاي پیش روي برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان چالش«). 1386(باقري، خسرو 
 .علم: ، ترجمۀ زهیر باقري، تهران2فکري 

علمـی و  : ، تهـران 1، ج تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی ایـران فلسفۀ درآمدي بر ). 1388(باقري، خسرو 
 .فرهنگی

، رسالۀ دورة دکتري، »نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوي آموزش تفکر انتقادي لیپمن«). 1380(جهانی، جعفر 
  .دانشگاه تهران

هـا بـا برنامـۀ     بررسی رویکردهاي مختلف در آموزش فلسفه به کودکان و نسبت آن«). 1387(حسینی، حسام 
  .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران پایان ،»درسی دورة ابتدایی ایران

هاي آموزش فلسـفه بـه کودکـان در کشـورهاي      تبیین تطبیقی اهداف و روش«). 1387(خارستانی، اسماعیل 
 .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران ، پایان»مختلف

سنجی اجراي برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در برنامۀ درسـی دورة   امکان«). 1386(اهللا  نسب، حجت رحیمی
 .مۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرماننا ، پایان»ابتدایی

بررسی تأثیر اجراي برنامۀ آموزشی فلسفه براي کودکان بر هویت من، کـارکرد تحصـیلی و   «). 1385(رضایی 
  .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران ، پایان»... هاي دفاعی  مکانیسم

سوم ابتدایی بـر  پایۀ اع پژوهشی آموزش فلسفه به کودکان بررسی تأثیر روش اجتم«). 1387(رمضانپور، شیوا 
 .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ، پایان»هاي شهروندي آنان پرورش مهارت
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در   ی دای ت اب  اول  یـۀ ا در پ  ان ودک ک  ه ب  ه ف سـ  ل ف  وزش آم  ی درسـ   ۀام رن ب  ی راحط«). 1388(سجادیان جاغرق، نرگس 
  .شگاه تربیت مدرس، دان» ران ای

 .آگاه: ، تهرانهاي تحقیق در علوم رفتاري روش). 1382(حجازي  الههبازرگان، و  عباسسرمد، زهره، 
، علـوم انسـانی دانشـگاه الزهـرا    ، فصـلنامۀ  »برنامۀ آموزش فلسفه بـه کودکـان  «). 1377(، مسعود مقدم صفایی
  .27و   26  ش

، رسـالۀ دورة  »هاي آموزش فلسفه بـه کودکـان   ها و روش اهنقد و بررسی مبانی، دیدگ«). 1382(قائدي، یحیی 
 .دکتري، دانشگاه تربیت معلم تهران

فصـلنامه  ، »راهنمـایی و متوسـطه  دورة درسی آموزش فلسـفه بـه کودکـان در    برنامۀ «). 1388( قائدي، یحیی
 .نامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان فرهنگ، ویژه

نامـۀ   آموزش فلسفه به کودکـان، پایـان  برنامۀ ها و مبانی فلسفی  دگاهنقد و بررسی دی). 1382(کریمی، حسین 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

  .امیرکبیر: تهران). 1379(، ترجمۀ احسانه باقري )1(هاي فکري  داستان). 1993(کم، فیلیپ 
هـوش منطقـی    بررسی تأثیر اجراي برنامۀ آموزشی فلسفه براي کودکان بر تحول شناختی،«). 1385(محمدي 

  .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران ، پایان»... ریاضی و بهرة هوشی 
تحلیل محتواي ادبیات داستانی کودکان در ایران از منظر جایگاه آمـوزش مفـاهیم   «). 1386(مختاري، خدیجه 

 .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، پایان»فلسفی
ررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامۀ آموزش فلسـفه بـه کودکـان بـر     ب«). 1385(مرعشی، سیدمنصور 
، رسـالۀ  »نمونۀ دولتـی شـهر اهـواز   مدرسۀ آموزان پسر سوم راهنمایی  هاي استدالل دانش پرورش مهارت

 .دکتري، دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه فرهنگ، ویژه ،  »ایرانشناسی برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان در  آسیب«). 1388(ناجی، سعید 

  .1، ش فلسفه براي کودکان و نوجوانان
هـاي درسـی پایـۀ پـنجم دورة      بررسی جایگاه تفکر انتقادي در محتواي کتـاب «). 1385(محمد  هاشمی، سید

  .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز ، پایان»ابتدایی
صـورت اجتمـاع پژوهشـی بـر افـزایش       کودکـان بـه   بررسی تأثیر اجراي برنامۀ فلسفه براي«). 1388(هدایتی 

، رسـالۀ دورة دکتـري،   »آموزان مقطـع ابتـدایی شـهر تهـران     فردي در دانش میاننفس و بهبود روابط  عزت
  .دانشگاه آراد اسالمی
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