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  چکیده
و قـدرت   ،ي استدالل، داوريها فلسفه براي کودکان تقویت مهارتۀ هدف اساسی برنام

ي درس بـه  هـا   الزم است کـالس  براي حصول این منظور. استآموزان  دانشتشخیص 
ـبی بـراي رشـد    ۀحلقاجتماع پژوهشی یا  خالقیـت   کندوکاو تبدیل شوند که بستر مناس

دنبال به روشی پویا  را آموزش مطالب درسی ي تدریس فعال نیزها روشاز طرفی . است
بلکه در رشد خالقیت آنان نیز گیرد  میتنها از خالقیت کودکان بهره  که نه روشی ؛کنند می

بـه بررسـی ارتبـاط     ،تحلیلـی اسـت    ـ  توصیفیکه پژوهشی ، پژوهش حاضر. استمؤثر 
حـاکی   ها نتایج بررسی. تدریس پرداخته استي فعال ها روش اجتماع پژوهشی با روش

 روشایـن دو  . اسـت  اهدافروش رسیدن به  از ارتباط بین این دو رویکرد در اهداف و
ردن فراگیـران  ک فعالدو  هرهدف ند، اما ا متفاوت یابی ارزش ةشیو ومحتوا از نظر آموزش 

ي اجتمـاعی  هـا  يمنـد  ایجاد توان ذهنی و هاي فکري و در روند یادگیري و رشد مهارت
ي هـا  روش جایی که یکی از اهداف مشترك روش اجتماع پژوهشـی و  آن از. است آنان

گیـري   بهرهشود نظام آموزشی، با  مییافتن به خالقیت است، پیشنهاد  دستتدریس فعال 
  .ثري برداردؤکودکان گام مۀ در جهت رشد قواي خالق ،این دو رویکرد مناسب از
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 مقدمه. 1
  :خوریم در بررسی اهداف کلی آموزش و پرورش به اهداف علمی و آموزشی زیر برمی

 ؛تحقیق، تعقل و تفکر، بررسی و تعمق، نقد و ابتکارۀ تقویت روحی ـ
 ؛در فعالیت گروهی همکاريمشارکت و ۀ پرورش روحیـ 
اعـتالي فـرد و جامعـه     بـا هـدف  هـاي افـراد    و هـدایت اسـتعداد   ،پرورش شناخت،  ـ

  .)www.sce.ir ،پرورش و آموزش عالیشوراي سایت  وب(
محتـواي   دهـی  سـازمان انتخاب و  و که در تعیین اهداف شود میمشخص  اساس  این بر

طـرق مختلـف    سعی بر این است که فراگیر خود در کسب مفهوم سهیم باشد و از آموزشی 
 ،آمـوزش  ۀبرنامهمین دلیل در  به ؛و گروهی تشویق شود ،علمی، فردي ي ذهنی، ها به فعالیت

که براي آموختن درنظر گرفتـه   شود تأکید می ها اطالعات و دانستنی اي از مجموعه بر تر بیش 
روش یادگیري و حـل مسـئله     و  راهرو، آموزش   در نظام آموزشی پیش ،رو این از. تشده اس
  ).20: 1385 راصد،(آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است  به دانش

و  ،هـا  مهـارت   آن اطالعـات،  در کـه  داننـد  مـی فرایند منظم یـادگیري   را شامروزه آموز
یکـی  ). 10: 1382  خـانی،  فضلی( یابد میگسترش  و شود میتقویت آموزان  دانشي ها نگرش

اسـت کـه نقـش بـارزي در فراینـد        روش تـدریس  آموزشـی   ۀاز عناصر اصلی در هر برنام
 وآگاهانه است که بر اساس هـدف خاصـی    یتدریس فعالیت. کند میآموزش و یادگیري ایفا 

 شـعبانی، ( شود میها  پذیرد و موجب تغییر آن میي شناختی شاگردان انجام ها ویژگیۀ پای بر
تکـوین شخصـیت افـراد بـراي     ه از اهداف تعلیم و تربیت در جوامـع پیشـرفت  ). 103: 1382 

 ي فعـال تـدریس  هـا  براي نیل به این اهداف، روش. ي اساسی زندگی استها کسب مهارت
  ).126: 1382  خانی، فضلی(ي مناسب را فراهم خواهد کرد ها زمینه

فلسـفه بـراي      ۀبرنامـ کـردن   مطـرح بـا   1974در  )M. Lipman, 1923-2011(متیو لیپمن 
 و اســتفاده از روش تــدریس اجتمــاع پژوهشــی    )philosophy for children( کودکــان

)community of inquiry ( ـ    کردثابت کـارگیري   هکه تحقق اهداف تعلیم و تربیـت در گـرو ب
ریس ي تـد ها روشآموزش و پرورش، براي تحقق اهداف . ي تدریس مطلوب استها الگو

مشارکتی وجود دارد کـه در ایـن پـژوهش بعضـی از      نام الگوهاي تدریس فعال و موفقی با
اشتراك الگوهاي  مواضع اختالف و کنیم میاین مقاله تالش در . را معرفی خواهیم کردها  آن

کیـد  تأعالوه بر  ،تاکنیم را بررسی  فلسفه براي کودکان رویکرد آموزشی تدریس مشارکتی و
چنـین  مفیـد  کـاربرد   شناسـی آمـوزش، بـر    روان ۀي نظري این برنامه در حیطـ ها پشتوانه بر
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در پـژوهش   ،ي فعال و مشـارکتی ها الگو منظور از .یمیی در امر تدریس صحه بگذارها شیوه
ابتـدا بـه   . اسـت مطرح شده ي لیپمن الگو از پیش ی است کهي تدریس فعالها روش حاضر،

 و پـردازیم  مـی  گـر  کـاوش یـا  روش اجتماع پژوهشی  معرفی مختصر فلسفه براي کودکان و
  .کردسپس این دو روش را مقایسه خواهیم 

  
  ي پژوهشها  پرسش. 2
این برنامـه   فلسفه براي کودکان چیست و منظور از روش اجتماع پژوهشی درۀ برنام .1

   چیست؟
  تدریس فعال چیست و چه محاسنی دارد؟ يها روشمنظور از  .2
وجوه اختالف و   ي تدریس فعال ارتباطی دارد؟ها آیا روش اجتماع پژوهشی با روش .3

   چیست؟ این دواشتراك 
  
  فلسفه براي کودکانۀ برنام .3

فلسفه براي کودکان و    کردن فلسفه و آموزش تفکر انتقادي، در جهت کاربرديبراي حرکت 
هـدف تقویـت و بـاالبردن مهـارت     ترین گامی است که با  بزرگترین و  تازهشاید   نوجوانان
ـ   ایـن برنامـه  . و قدرت تمییز برداشته شده است ،داوري، استدالل روشـنی از کـاربرد    ۀنمون

. کـاربردي تفـاوت دارد   ۀي فلسـف هـا  هدف آن با سایر برنامه. فلسفه در تعلیم و تربیت است
و مسائل آن فیلسوف روشن کند  خواهد موضوعات فلسفی را براي افراد غیر میاین برنامه ن
خواهد به شاگردان کمک کند تا خودشـان کـار فکـري انجـام دهنـد و       میبلکه   را حل کند،

با درنظرگـرفتن ایـن واقعیـت     ،در این برنامه.  )Lipman, 2003: 43(مسائل خود را حل کنند 
همـان    ، بـه  تر از دوران کودکی است سختی سال بزرگي تفکر در دوران ها که رشد مهارت

، آموزش تفکـر نیـز از خردسـالی     شود میموزش ریاضیات از دوران کودکی شروع نحو که آ
  :گوید می لیپمن . شود میشروع 

 بسـان ، بـا ایـن هـدف کـه بتـوان آن را       براي کودکان تالشی است براي بسط فلسفه فلسفه 
 داشـتن آموزشی است که از فلسفه بـراي وا   کودکان براي فلسفه. برد کار به آموزشی يا هشیو
. بـرد  مـی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد بهره  گویی پاسخ جهت در کوشش به کودك ذهن

  بـه  فلسـفه  از منـدي  هبهـر  براي نوجوانان و کودکان به دادن یاري کودکان براي فلسفه هدف
  ).27: 1382،  لیپمن( است یادگیري به بهبودبخشیدنمنظور 
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 یـاد   )ان فـردا دانشمندشهروندان و (این برنامه درصدد است به کودکان  ،دیگرعبارت   به
  .دهد که تا حد امکان خودشان براي خودشان فکر کنند و براي خودشان تصمیم بگیرند

پیشـبرد  ۀ مؤسسـ  1974فلسـفه بـراي کودکـان و نوجوانـان، در     ۀ برنام گذار انیبنلیپمن، 
را بـه  ) institute for the advancement of philosophy for children(فلسـفه بـراي کودکـان    

فلسفه بـراي  ۀ بسط و توسع براي )A. M. Sharp( همراه همکارش خانم آن مارگارت شارپ
موضوعات جدید براي کودکان، این برنامـه در بسـیاري از   ۀ با توسع ،و کردسیس أکودکان ت

  :گوید میلیپمن .  هاي جهان مطرح شد کشور
 حافظه بسپارند و سپس بهشود  گفته میها  را به آن چه آننیست فقط  براي کودکان کافی

طور  درست همان ،یاد آورند بلکه آنان باید موضوع را بیازمایند و تجزیه و تحلیل کنند به
جهـان و بـا حواسشـان یـاد     ة دربـار که فرایند تفکر پردازش اموري است که کودکـان  

کردن  حفظ. گیرند بیندیشند چه در مدرسه یاد می آن ةباید دربارهمچنین آنان  .گیرند می
یـز  یتم ،سـازي، داوري  مفهومباید  .استپایینی ارزش و سطح  مطالب مهارت فکري کم

لیپمن به نقل از (استدالل و اموري از این قبیل را به کودکان یاد داد و ، گرید مهاز  امور
  . )31/ 1:الف 1387ناجی، 

در  تفکـر  آمـوزش  تیوضـع  اصـالح  به دوران کودکیاز  دارد قصد کودکان يبرا فلسفه
.  جمعـی بپـردازد   و تفکـر  ،مراقبتـی تفکر  خالق، تفکر، انتقادي تعلیم و تربیت، تقویت تفکر

هایی  توجه مسئوالنه به محیط و اطرافیان ویژگی و داوري خوب، ابداعات خالقانه، همچنین
  .دارد میبر گام ها   نتقویت آ برايهستند که این برنامه 

  
  مبانی نظري الگوي لیپمن 1.3
 هـا  داراي یـک سـري مبـانی نظـري اسـت کـه بـه بیـان آن        کند  مطرح میلیپمن که  یالگوی
  :پردازیم می

منظـور لیـپمن از عقالنیـت حاکمیـت قـوانین و      : دهنـده  سازماناصل مثابۀ  بهعقالنیت 
  .  صحیح است  داوريسوي  به  اه نهاي کودکان و هدایت آ ها بر تفکر و رفتار معیار

 الگـوي اسـتاندارد   هـاي  نـام  بـه   الگوي تربیتـی  نظر لیپمن دو  به :یند تربیتابازسازي فر
)standard model(  و الگوي تفکر تـأملی )reflective thinking model(  الگـوي  . وجـود دارد

 .تربیـت اسـت   تعلـیم و  در )common classic model( د همان الگوي سنتی و رایـج اراستاند
  :ند ازا ارکان الگوي تأملی عبارت
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  ؛ یافتن و حل مسائل پیرامون اوست در گر کاوشمشارکت اجتماع  ۀتعلیم و تربیت نتیجـ 
  ؛شناخت ما از جهان داراي ابهام استـ 
  ؛نددارارتباط مستحکم و ناگسستنی  ها درسـ 
  ؛هم ممکن است اشتباه کندمعلم ـ 
  . و داوري است ،تحلیل، ترکیب فهم،ة پرورش قو ،هدف آموزش و پرورشـ 

آزمایشـگاهی درآیـد   صورت   به مقصود لیپمن این است که کالس درس: گر کاوشاجتماع 
  . شودو بررسی  دهعقاید کودکان آزموهمۀ که در آن 
جـاي    بـه  لیـپمن  :)theoretical-deductive model( قیاسـی  ـ اي روش فرضیه استفاده از

ر قالـب  د )synthetic model( روش ترکیبـی  آمـوزش، از حـین   استفاده از روش واحـد، در 
  . برد بهره می قیاسیـ   اي فرضیهة شیو

هـدف   مثابۀ به )judgment(و داوري  ،یندافر مثابۀ به )relation( تأکید بر آموزش ربط
هـدف تعلـیم و   مثابـۀ   بـه  ،داورية روش پرورش قـو  یگانه« :گوید میلیپمن : تعلیم و تربیت

در هـا     بینـی آن  پـیش هـا و تبیـین و    کودکان به درك روابط میان رخداد تشویق مکرر ،تربیت
  . )227 -  223: 1381 ،یمیکر وخسرونژاد ( »هاي خاص است زمینه

: از انـد  یابـد عبـارت   هاي خاص که بدین طریق در کودك پرورش مـی  برخی از مهارت
ـ  روابـط  درك و هـا  اسـتدالل  یابیارز یشناخت يها مهارت کشـف و تحلیـل مفـاهیم،     ،یعلّ
ی، قـدرت افتـراق، کشـف    یهـاي زیربنـا   ها و حـدس  گیري و استنباط، شناسایی فرض نتیجه

، هـا  آزمـون معیـار  و بنـدي   ، فرمولها ارتباطات، شناسایی توهمات و اشتباهات، آزمون تعمیم
کردن به دیگران، تفکر بـاز   گوشهاي همکاري،  بودن، خوداصالحی، مهارت راسخمنسجم و 

شرکت در این برنامـه باعـث   . به انتقاداتدادن  پاسخو  ،دیگران هايداشتن، نقد نظر روشنو 
  . )129: 1389 ،دیگرانهدایتی و (شود  تفکر مستقل می و رشد مهارت تفکر سطح باال

  
  فلسفه براي کودکان ۀاهداف برنام 2.3

اي کـه   گونـه  بـه است  فکري کودکان و نوجوانانهاي  این برنامه افزایش مهارتة هدف عمد
ی آمادگی برخورد معقول با مشـکالت زنـدگی   سال بزرگ ةکودکی و هم در دور ةهم در دور

برخی از اهداف این برنامـه  .  هاي سطح باالي فکري استفاده کنند را داشته باشند و از مهارت
  :ستا مدافعان این رویکرد شامل موارد زیر از دیدگاه مبدعان و
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  :گوید لیپمن می :بهبود توانایی تعقل
مـورد   داوري کودکـان را توسـط تفکرکـردن در    هدف این است که توانایی استدالل و

در مورد مفاهیمی که برایشان اهمیـت دارد بحـث کننـد    ها  مثالً آن.  تفکر بهبود بخشیم
)Lipman, 1981: 37( .  

بتواننـد تجـارب خـود را بیـان     که کند  این برنامه به کودکان کمک می: پرورش خالقیت
  ).22: 1383 قائدي،(  نظر قرار دهند مدرا  شانو نتایج ،کنندها را بررسی  کنند، آن

ارتبـاط   براي کودکان و هفلسفۀ ها در برنام شکل داستانی کتاب: فردي رشد فردي و میان
آمـوزان   دانـش کند تا  دیگر افراد کالس کمک می ومباحث کتاب  باآموزان  دانش برقرارکردن

ي فلسـفی  وگـو  گفـت طریـق   بنابراین از ،و باورهاي خود را بهبود بخشند ،، عالیقها ارزش
  . )همان(شود  میسر می شان تقویت و تربیت اجتماعی ها آنبینش فردي آموزان  دانشمیان 

اسـت   مفیدفلسفه براي کودکان در آموزش هنر بسیار  ۀبرنام :ي هنريها آموزش ارزش
بـا تکیـه بـر روش    . شود میهاي هنري  تر کودکان از ارزش وجب درك عمیقو اجراي آن م

ــ ــهۀ یــادگیري مشــارکتی و اســتفاده از برنام ــپمن ب ــۀ لی کــه متضــمن  ،آموزشــی یمــدل مثاب
توسـعه و  بـه  تـوان   مـی ، گوي چندطرفه استو و بحث و گفتآموزان  دانشمساعی   تشریک

  ).103: 1386 ،دیگرانمرعشی و ( دست یافت رشد یادگیري در این حوزه
 ،تأکید بـر تمـرین شـفاهی   سبب   به کودکان باهمراه تحقیق فلسفی  :پرورش شهروندي

آن بـه   بـا آورد تـا کودکـان بتواننـد     و تمرین آزادي ابزاري قوي فراهم مـی  ،روایت داستانی
هـاي خـود را بـه مشـارکت بگذارنـد و معـانی را        تجربه.  گوش دهند ساالن خود صداي هم
  )55: 1389 ،دیگران و هینز(  دکشف کنن

  
  فلسفه براي کودکان برنامۀمحتوا و منبع آموزشی در  3.3

هاي کوتـاه فلسـفی،    داستان: گیرد محتواي آموزشی این برنامه با کمک سه مؤلفه صورت می
  . )67: ب 1387 ناجی،( کتب راهنماي معلم و یافته، معلمان تغییرنقش

  
  براي کودکانفلسفه ۀ یابی در برنام ارزش 4.3
دو ارزیابی در این کـار   . شود فرایند است نظر گرفته می در این برنامه براي ارزیابی در چه آن

  : وجود دارد
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رشد فکري کودك، بهتر است که فرد دیگـري  ة براي ارزیابی نحو :آموزان دانش یابیارز
زمـان بـا    هـم آمـوزان   دانـش چراکه امکان رصـد و ارزیـابی عملکـرد    ؛ کندبا معلم همکاري 

  .استدشوار ) که نقش اصلی معلم در اجتماع پژوهشی است(گري گروه  تسهیل
یـاد آورد   بـه  را وگو گفتطور کلی خوب است معلم بعد از هر درس  به :کالس یابیارز

 و افـرادي  بررسی تحقیق را در نوع پیشرفت کار ؛کندو سؤال اصلی تحقیق را دوباره مطرح 
  ).113 -  110: 1384 صدرا،مالبنیاد حکمت (کند  اند شناسایی کرده پیداي تر شکه نمود بی را
  

  و ضرورت آن فلسفه براي کودکان برنامۀروش اجتماع پژوهشی در  5.3
یک فرایند آموزشی فعال این است که افـرادي کـه در   ۀ الزم.  تربیت باید فعال باشد تعلیم و

این زمینه  ،در فرایند تحقیق ،بخواهند باشند و دانش برخوردارۀ یک زمین آن شرکت دارند از
  .  تواند در اجتماع پژوهشی صورت گیرد این فرایند می.  را گسترش دهند

تثبیـت  «عنـوان  بـا  اي  مقالهدر ) Ch. Pierce(اولین بار پیرس را عبارت اجتماع پژوهشی 
یـم نـه   ا کننـده  مشـارکت ما در تولید علم  گوید میپیرس . مطرح کرد) Fixation Belief( »باور

و یـادگیري  ) participatory intelligence( کـارگیري هـوش مشـارکتی    هدیویی نیز ب.  تماشاگر
مشـارکت اجتمـاعی    بـر  مبتنـی  مدارس بایـد آموزش در  .کند را مطرح میله ئمسحل  مثابۀ به

  ).39: 1383 قائدي،(شوند  میتربیت  يشهروند براي که باشدکودکانی 
  :گوید لیپمن می

را هـا   تبـدیل شـوند، بایـد آن    اندیشـمند سـاالنی   بـزرگ اگر بخواهیم کودکانمان در آینده به 
هـا را بـه    ایـن هـدف بایـد آن    ورز باشند و براي رسیدن بـه    تشویق کنیم تا کودکانی اندیشه

ـ  همین دلیل بخش مهمی از به.  کنیمکردن تشویق  بحث بـراي کودکـان شـامل    ه فلسـف    ۀبرنام
  . )272: 1386، به نقل از فیشر(انگیز است   قانه و شواندیشمندوگوهاي  گفت

 ۀاز آن بـا اصـطالح حلقـ    گـاهی کـه  (اجتماع پژوهشـی   ،براي رسیدن به این هدف
.  نشـینند  وار کنار هم می ها دایره در این حلقه، بچه .شود تشکیل می) شود کندوکاو یاد می

 درچشم ها چشم کند بچه نشستن کمک میاین شکل .  گیرد ها قرار می مربی نیز در کنار آن
دیگر تبـادل نظـر    هاي عادي، با هم برخالف کالس ،صحبت کنند ودیگر  یکراحتی با  به

  . )126: 1386 نژاد،   یقاضناجی و (کنند 
شـوند کـه اعضـاي کـالس      توجیـه مـی  آموزان  دانشقبل از شروع بحث در کالس، 
داسـتان  ة دربار وگو گفتاست با بحث و  ند که قرارا درواقع اعضاي یک گروه پژوهشی
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شود و کشف عناصر در آن موضوع یا داستان به اهداف برنامـه   یا موضوعی که ارائه می
 ،خوبی انجام دهنـد  به که کار خود را براي این ،کهشود  می گفته ها آن بههمچنین .  برسند

  :موارد توجه داشته باشنداین باید به 
  ؛دفرادهنگوش دیگر  یکهاي  به گفته ـ
  ؛ها و افکار دیگران احترام بگذارند به ایده ـ
  ؛ها و افکار دیگري موافق نیستند، با خود او موافق باشند اگر با ایده ـ
  ؛داوري کنندرا  هاها و نظر آهسته صحبت کنند تا بتوانند ایده ـ
  .)127 :همان(زمانی را صرف تفکر در خلوت کنند  ـ

اگـر بپـذیریم   .  تواند بستر مناسب رشد خالقیت و اخالق باشـد  اجتماع پژوهشی می
هاي انسانی و طبیعی است، پس ابزار  تعلیم و تربیت فرایند اکتشاف و خالقیت در پدیده

لیـپمن از اجتمـاع پژوهشـی    . تواند تشکیل اجتمـاع پژوهشـی باشـد    میمهم این فرایند 
  :کند گونه برداشت می این

یـافتن  دنبـال    بـه  تحقیقـی  یو خالق است که در فضای گر پژوهشاي از افراد  مجموعه
، زیرا در بسیاري از موارد چنین تصور اند هاي بدیع و خالق براي مسائل گذشته حل راه
 بـه نقـل از  ( تـوان پاسـخ داد   هاي قدیم مـی  حل شود که به مسائل گذشته فقط با راه می

  . )45: 1386 جهانی،

و احتـرام بـه دیگـران را     ،هاي اجتماعی، استدالل ساختار گر کاوشاجتماع  ،درواقع
هاي اجتماعی الزم بـراي کـردار اخالقـی     آن عادت کودکان با شرکت در.  ردگی دربر می

هدف از پژوهش فلسفی کمک به کودکان اسـت کـه   .  دهند نیک را در خود پرورش می
طور کامـل   به جامعه ود را درهاي خود را رشد دهند تا بتوانند نقش خ ها و منش مهارت

تواند خودباوري و اطمینـان فکـري کودکـان را بـاال ببـرد       پژوهش فلسفی می.  ایفا کنند
  . )84: 1385 فیشر،(

  
  فلسفه براي کودکانۀ مراحل اجتماع پژوهشی در برنام 6.3

کـار بـر روي یـک     یا  رندیپذ یکودکان قواعد تعامل را م نخست: پذیرش قواعد تعامل
 آوردندیگر، تـالش بـراي    دادن دقیق به یک گوشنظیر   کنند؛ را انتخاب می مورد خاص

  .ها هایی براي مرور ایده یا مثال ،دلیل
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یـا  معلم یک داستان، شـعر، تصـویر،   : یک محرك براي برانگیختن پژوهش کردن مطرح
  . بررسی کنند یا از آن لذت ببرندکند تا کودکان آن را  اي از یک موسیقی را ارائه می قطعه

در مـورد  شود زمـانی را بـه تفکـر     از هر شخصی خواسته می :توقف فعالیت براي تفکر
  .آید ها به ذهنش می که در پاسخ به محركاختصاص دهد هایی  ایده

االت ممکـن  ؤایـن سـ  .  شـوند  ثبت می شوند،االت بررسی ؤسۀ که هم براي این :پرسیدن
  . ها باشد یا گروه ،ها افراد، جفتکار ۀ است نتیج

ها ممکن است در حاشیه قـرار بگیرنـد    آن.  شود االت ارتباط برقرار میؤبین س: ارتباطات
  . کنند کودکان نیز تمایزات را ترسیم می ،سازي مرتبطدر فرایند .  بندي شوند گروهیا 

ار وجود دارد هاي مختلفی براي انجام این ک راه: انتخاب یک سؤال براي شروع پژوهش
  . کودکان ممکن است به یک سؤال رأي بدهند. کردن این فرایند است گیري پیو کار معلم 

 ،هـا  کردن پاسخ بررسیدادن،  گوشمعلم براي تشویق کودکان به : هاي دیگر ساختن ایده
باید بـین تشـویق کودکـان بـه پیـروي از      .  پیش رو دارد هاي عمیق کار سختی در و بررسی

  دادن به گشودگی بحث مربوط بـه موضـوع، تـوازنی برقـرار شـود      اجازههاي دیگران و  ایده
  ).46 -   45: 1383 قائدي،(

  
  کودکانفلسفه براي ۀ کندوکاو مطابق با برنام ۀهاي حلق ویژگی 7.3

طبقـات مختلـف    ياگونـاگون، اعضـ   تواننـد  هـاي کنـدوکاو مـی    اعضاي حلقـه  :شمول
هـیچ محـدودیتی در    ؛سـنین مختلـف باشـند    و در،  هاي متفاوت ، داراي ملیت اجتماعی

  .باره وجود ندارد این
کننـدگان همـه    ، اما نیازي نیست که شرکت اند کننده هاي کندوکاو دلگرم حلقه :مشارکت

  . شرکت کنند وگو گفتو به یک میزان در بحث
از  اي ، فرد به رشته و تأمل در تنهایی و خلوت  در یک نشست طوالنی :معرفت مشترك

فـرد در ایـن مـدت درگیـر      ؛هاي ذهنی براي تحلیل موضوع تشویق خواهد شد فعالیت
  . و غیره خواهد بود ،، تخیل زدن حدس،  کردن فرض،  ، تعریف ، استنباط ، پرسش حیرت

هایی  ها، گنجینه ، قیافه اند ساختهرح ان مطشناس روانگونه که  همان :تماس چشمی ۀرابط
هـا را   کنـیم آن  طور مداوم سـعی مـی   هکه ما ب  اند اي از معانی از اطالعات و متون پیچیده

هاي معرفتی بـراي   ، فرصت دقت در این گنجینه کندوکاو ۀ؛ در حلقکنیممطالعه و تفسیر 
  . شود آموزان فراهم می دانش
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کوشند معـانی هـر جملـه و     ند و درنتیجه میا کودکان مشتاق دانستن :جوي معنا و جست
  ).57 -   55 : 1389 ، خواه و اکبري   خالق( هر تجربه را از دل آن بیرون بکشند

آموزان خودشان  دانشکه جا  آناز  ،در فرایند اجتماع پژوهشی ،بیان شد چه آنبا توجه به 
.  یابنـد  کنند، به یادگیري معنادارتري دست می میمفاهیم را در خودشان ایجاد  از فهم و درك

کنـد تـا    آموزان را هدایت مـی  دانشدارد و  گیکنند تسهیلدر این فرایند معلم نقش از سویی 
 داننـد  اکنون می چه آناندیشیدند و  می چه آنتر بیندیشند و بین  تر و وسیع مفاهیم عمیق ةدربار

کننـد و آن را از   انـد عالقـه پیـدا مـی     آموخته چه آن ترتیب نسبت به بدین.  ارتباط برقرار کنند
  . دانند خودشان می

  
  نقش معلم در اجتماع پژوهشی 8.3

فهمـد   معلم در برنامۀ فلسفه براي کودکان مرجع اخالق نیست بلکه راهنمایی است کـه مـی  
در عـین  کند تا راهشان را بیابند و  چگونه کندوکاو کند و کسی است که به دیگران کمک می

هـاي   یکی از مسئولیت.  پردازند ها می ایده اتفاق به کاوش در موضوع و حال او و یادگیرنده به
از هاي کندوکاو است، چه  و فرایند  آموزان به ابزار اصلی و مهم در هدایت بحث توجه دانش

  . )14 -  9: 1384 کم،(ها  گیري آن کار بهاز طریق ها و چه   الگوسازي آنطریق 
  :نویسند خطاب به معلمان می) J. Splitter( رشارپ و اسپلیت

ها  باید خود را کسی درنظر بگیرید که با آن.  در ابتدا، کودکان به کمک شما احتیاج دارند
اندازة آنان به بررسی مفاهیم فلسـفی، بهبـود قضـاوت، و کشـف       کند و به کندوکاو می
کـردن   مطـرح هـا بـا    بـراي آن . ها را راهنمایی کنید شما باید آن.  مند باشید معانی عالقه

کردن  سؤالسازي،  هاي جایگزین، شفاف هاي نقیض یا دیدگاه هاي باز، طرح مثال سؤال
ها و دالیل، و نمایش رفتار خودتصحیحی الگو باشـید، در ابتـدا الگـوي     فرض پیشاز 

هایی تکمیلی کنید و نقش شما  طوري که شما سؤال ـ شاگرد باشد به  گفتمان عموماً معلم
آموزانتان چند هفته یک بار خود را  دانش و شما.  شود یآموزشتر  تر مشارکتی و کم بیش

  اید ارزیابی کنید و از خود بپرسید در جهت کندوکاو مشترك واقعی چه پیشرفتی داشته
  . )8 - 7: 1387 شارپ و اسپلیتر،(

لم در فلسفه براي کودکان جلب توجه و حفظ تمرکز گروه به سؤال یا موضـوع  نقش مع
باقاعده و مداوم توجه به سؤال یـا موضـوع   و  کارگیري جدي به هدف.  در حال بحث است
یا سؤال سـقراطی روشـی بـراي اثبـات تفکـر      ) باز(پرسیدن سؤال آزاد . مورد بررسی است
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 هـاي  ، چالش معلم جلب توجه گروه به سـؤال »فکرکردنهایی براي  ارزش«در درس .  است
  ).Fisher, 2001: 23(  در حال بحث است  هاي اصلی موضوع اخالقی و ارزش

طـرف جلسـه خواهـد بـود و همچنـین       وگـو رئـیس بـی    در جلسۀ بحث و گفت معلم
اي  گونـه  بـه رود کـه   البته از معلم انتظار مـی .  وگو است کنندة فرایند گفت کننده و اداره تسهیل

معلم بایـد در همـان   .  ظریف و ضمنی اما مقتدرانه عنصر عقالنیت را وارد جریان بحث کند
  :هاي زیر را انجام دهد طرفی فعالیت چهارچوب بی

  ؛ را گسترش دهنددیگر  یکهاي  کودکان را ترغیب کند تا ایده ـ
  هاي خود توجه کنند؛ هاي ضمنی گفته تالش کند که کودکان به داللت ـ
  ؛ هاي خود داشته باشند فرض سعی کند کودکان توجه کافی به پیش ـ
  . )291: 1385 فیشر،(هاي خود دلیل بیاورند  ها را ترغیب کند که براي توجیه باور آن ـ
  

 هاي تدریس فعال روش .4

  بـه  . هـاي آموزشـی اسـت    آموزان از ضـرورت  دانشبر مشارکت  هاي مبتنی دانستیم که روش
آنـان را   کیـد دارد و أآمـوزان ت  دانشمحتواي مطالب درسی بر درگیري مستقیم  دیگرعبارت 

را  وگـو  گفـت آموزان راه و رسم طرح مسئله و بحـث و   دانشرو باید به  از این، دکن میفعال 
 active models of( هاي فعـال تـدریس   براي تحقق این هدف، بر استفاده از روش.  آموخت

teaching( آموزان در جریان یادگیري مشارکت فعال دارند دانشها   در آن، که شود تأکید می .  
درگیـري فعـال    مشارکت وسبب   به هاي یادگیري مشارکتی، باید توجه داشت که روش

ولی چیـزي کـه   .  آیند حساب می هاي فعال به جریان آموزش، از انواع روش درآموزان  دانش
 فکـري چنـد   همکـاري و هـم   ۀمسـئل کنـد،   هاي فعـال متمـایز مـی    ها را از روش این روش

 کـار  به آموز امکان دارد روش فعال بین معلم و دانش.  آموز براي رسیدن به هدف است دانش
منـافع  جـا   آن گروهی اسـت و در صورت   به هاي یادگیري مشارکتی گرفته شود؛ ولی روش

اسـت  جا که اهداف روش یادگیري مشارکتی و فعـال یکـی    از آن .گروه اهمیت زیادي دارد
  ).64: 1382خانی،    فضلی(شوند  این دو روش معموالً تحت یک عنوان مطرح می

، روش )brain storming(هاي فعال روش بارش مغزي یا بـارش فکـري    جمله روش از
اسـت کـه درادامـه بـه     ) synectics(پـردازي   ، و روش بدیعـه )inductive thinking(استقرایی 

  .پردازیم اجتماع پژوهشی در برنامۀ فلسفه براي کودکان میشان با روش  ها و مقایسه آن بررسی
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  هاي فعال تدریس نقش روش 1.4
 هـاي تفکـر و   مهارت ۀایجاد و توسع به  هاي فعال تدریس کمک ین ویژگی روشتر مهم

هاي  شوند مهارت هایی که از این طریق حاصل می مهارت.  استآموزان  دانشیادگیري در 
یابنـد و در   بـه مـوارد مشـابه تعمـیم مـی      اند کـه  يو پایدار ،یادگیري مستمر، همیشگی

هـا آن اسـت کـه باعـث      ویژگی دیگر ایـن روش   .شوند می هاي بعدي استفاده یادگیري
 نگرش مثبتی مرور به هاي یادگیري ها و مهارت در کنار کسب دانشآموزان  دانششود  می

ن، داشتن تفکـر منطقـی، و   بودکنجکاوهایی چون  نگرش ؛پیدا کنند آموزي علم به علم و
رشـد ایـن   . هـاي علمـی   ل و یافتـه بازبودن بینش و تفکر آنان براي پذیرش عقاید مـدلّ 

آمـوزي و   در مسیر علـم  تر دهد تا هرچه بیش فرصت میآموزان  دانشعمالً به  ها ویژگی
  . دریافت بینش علمی گام بردارند

شود کـه خالقیـت کودکـان     تنها باعث می طور کلی روش تدریس فعال در مدارس نه به
در دنیـاي فـردا   و نـوآوري   ،حل مسئله، خالقیـت  ةرا آمادآموزان  دانشرشد یابد، بلکه 

پـس الزم اسـت جامعـه در    .  شـماري خواهـد داشـت    که مسائل و مشکالت بی کند می
ب هاي مناس هاي تدریس فعال تالش کند تا آنان از روش کردن معلمان به انواع روش آگاه

تـري را   مناسـب و شرایط  ،کاوي کودکان را برانگیزندکنجدر کالس خود استفاده کنند، 
امـروزه رویکردهـاي آمـوزش     . )25: 1385 راصـد، (براي خالقیت کودکان ایجاد کننـد  

هـاي   معطوف به نوآوري، خالقیت، و تولید دانش است و این مهم باید یکی از ویژگـی 
روش تدریس باشد تا جریان تدریس بر اصل تعامل یادگیرنـدگان بـا محـیط و کشـف     

  . )135: 1382 خانی، فضلی(حقایق بنا شود 
علـت    بـه اي کودکـان،  هاي تدریس فعال و روش اجتماع پژوهشی در فلسـفه بـر   روش

کننـد کـه    آموز ارتباطی برقرار می دیگر، در حین تدریس با دانش نزدیکی اهداف خود به یک
  .ها رشد کند و خودشان حقایق را کشف کنند شود خالقیت آن باعث می

  
  ـ یادگیري فعال و مشارکتی  یاددهیهاي تدریس  روش يها ویژگی 2.4

در  خـود  بنابراین ،دانند هاي یادگیري را می روشهاي فعال و مشارکتی  در روشفراگیران  .1
معلم تسـهیل فراینـد    کار. پردازند میها  آن یابی ارزشریزي و اجرا و  برنامهجریان آموزش به 

  ؛یادگیري و راهنمایی شاگردان است
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  ؛ ندا فراگیر و معلم هر دو مسئول .2
  ؛و خالقیت اهمیت ویژه دارد ،مسئله، تفکرهایی چون اندیشیدن، حل  مهارت .3
  ؛ شود پذیري فراگیران افزوده می نفس و حس مسئولیت  به بر اعتماد .4
  ؛ شود گري و تفحص در افراد تقویت می کاوشۀ روحی .5
  ؛ شود یمهاي کالمی فراگیران تقویت  مهارت .6
  ؛ شود فضاي کالس به یک کارگاه عملی تبدیل می .7
شـود   ی داده مـی قیتحق و یعمل يها پروژهبه فراگیران . یابی فرایندي است ارزش .8

 له مـورد نظـر نیسـت   ئمسـ  یشـود، نتیجـۀ پایـان    یابی مـی  هاست که ارزش و عملکرد آن
  . )65 - 64 :همان(

مرحلـه صـورت    بـه  هـا مرحلـه   ایـن روش  یابی در منظور از فرایندي این است که ارزش
هـاي عملـی هـم انجـام      فعالیـت از طریـق  بلکـه   محتواي نظري نیسـت، گیرد و الزاماً از  می
هـاي متنـوعی دارد و    توجه به این موضوع الزم است که یـادگیري جنبـه  همچنین . گیرد می

  ).157: 1385 حجتی، و دادگر(هاي متنوع صورت گیرد  جنبه بر اساسیابی نیز باید  ارزش
  
  سیتدر فعال يها روش درآموز  تعامل او با دانش ومعلم  فینقش و وظا 3.4

تر از نقش معلمـان   دقیق تر، و تر، متنوع هاي فعال تدریس بسیار حساس نقش معلم در روش
ارتبـاط بـین معلـم و    . شـوند  دهنـدة دانـش شـناخته مـی     هایی است که فقط انتقال در روش

ظ الزم اسـت کـه معلـم،    همـین لحـا   ها فعال و دوسویه است، به آموزان در این روش دانش
 هـاي ارتبـاطی و   هـا، بتوانـد از روش   شیوه و چگونگی اجراي این روش بر تسلط بر عالوه
آمـوزان   گر اسـت و دانـش   معلم تسهیل. کندمطلوب استفاده نحو   بهسازي فراگیران نیز  فعال
  ).152: همان(یابند  هاي آموزشی دست می و در تعاملی مشترك به هدف اند فعال

  :توان نام برد هاي فعال این موارد را می یف معلم در روشاز وظا
اختیار فراگیران قبل از شروع آموزش، مثالً یادآوري قوانین  ـ قراردادن اطالعات الزم در

  دیگر؛ جاي نقد یک  دیگر به و لزوم نقد نظرهاي یک
  تر و مؤثرتر؛ ـ تقویت فراگیران در ارتباط بیش

  رقابت؛جاي   بهـ ایجاد جو همکاري 
  له با فعالیت فراگیران؛ئله، بلکه محدودکردن موانع حل مسئنکردن مس حلـ 
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  محور نشود؛  که فراگیرمحور باشد و معلم  اي گونه ـ مدیریت آموزش، به
 بر اساس آن از یادگیري فراگیران مطمئن شود و نقاط قـوت و که یابی فراگیران  ـ ارزش

  ها را کشف کند؛   ضعف آن
  ).156 -  153: همان(ترین وظیفۀ معلم است  آموزشی که مهمـ طراحی 

عنـوان درس، الگـوي    بـه موضـوع و  با توجـه  منظور از طراحی آموزشی این است که، 
تدریس انتخاب شود و چگونگی و مراحل اجراي آن از پیش تعیین شود، کـه بایـد قبـل از    

  ).155: همان(شروع کالس با دقت انجام پذیرد 
فراگیران راهبردي، داراي دانشی با ساختار و محتواي مطلوب مثابۀ  نمونه، بهآموزان  دانش

تواننـد بـه    نـد؛ کسـانی کـه مـی    ا اي از راهبردهاي شناختی و فراشناختی اي ذخیره و مجموعه
کوشـند بـه    پذیري را اعمال کنند، کسانی که مـی  هاي انعطاف اطالعات دست یابند و راهبرد

برنـد، از حـل    بودن لذت می خالقدهند، کسانی که از پرکاربودن و اند معنی  گرفته یاد چه آن
طور انتقادي و خالق اطالعـات   توانند به برند، و کسانی که می گیري لذت می له و تصمیمئمس

  . کنندخود را ارزیابی 
معلمان ماهر مقدار زیادي از وقت خـود را صـرف   . ندا معلمان نمونه نیز فراگیران ماهري

هاي مرتبط بـا موضـوع محتـواي آموزشـی، مشـارکت در       شناخت سریع الگو ریزي و برنامه
یعنی هنگـامی کـه   (ها، نظارت بر فرایند یادگیري، و آموزش تغییر راهبرد  حل آن مسائل و راه

عملکـرد معلمـان   . کننـد  مـی )  دهنـد  هـا را تغییـر    رسند راهبـرد  ها نمی آموزان به هدف دانش
  . )276 -  275: 1380 ران،دیگو  نویمارز( ن راهبردي استراهبردي در راستاي تالش فراگیرا

  
  يمغز بارش روش. 5

این روش فعال .  خالق در فراگیران استۀ هاي تقویت روحی یکی از روشبارش مغزي 
تدریس و مراحل منظم  کار برد بهراهبردي براي تدریس صورت   به توان و خالق را می

  . کرداجرا آن از طریق بعضی موضوعات درس را 
هرچه  تا خواهد میها  آن از دهد و میآموزان  دانشرا به   اي روش معلم مسئلهاین در 

هـا   حل راههمۀ آموزان  همۀ دانش که اینپیش از . رسد براي مسئله بگویند میبه نظرشان 
ـ  مـی ابـراز ن ها      آنة گونه اظهار نظري دربار هیچآموزان  معلم یا دانش را مطرح کنند،  دکنن

  ).551: 1384 سیف،(
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روش ة هاي خود بـه نتـایجی دربـار    در پژوهش )Meadow( میدو و )E. Parens( پارنس
  :که این جمله از ،اند رسیدهبارش مغزي 

  دهد؛ میخالق افزایش نحو   به دادن با این روش توانایی حل مسائل را آموزشـ 
  شود؛ میي آفریننده ها اندیشه عقاید وگیري  شکلاین روش باعث ـ 
ي خـالق  هـا  ت منجر بـه افـزایش پاسـخ   سؤاالبه  تر هرچه بیشدادن  پاسخدر کوشش ـ 

  ).همان( شود می
  
 يمغز بارش نیقوان 1.5
  : است یالزام يمغز بارش ياجرا يبرا ریز نیقوان تیرعا

  ؛ي ابرازشده ممنوع استها انتقاد از اندیشه - 
  ؛است ممنوعآن  ةقضاوت دربار وو فکر اعضا  شهیاند یابی ارزش - 
  ؛است مطلوب اتینظر و ها شهیاند تیکم - 
  ؛است آزاد گرانید يها شهیاند دادن رییتغو  ،قیتلف ب،یترک - 
  .شود توجه دیبا ذهن از دور و یمنطق ریغ و معقولنا اتیبه نظر - 
  
  مغزي بارش رشد مراحل 2.5

 یـابی  ارزشقضاوت و  است و مرحلۀ دوم خالقیت و تولید اندیشهمغزي بارش  مرحلۀ اول
دهـد تـا در    معلم به یادگیرندگان فرصت مـی مرحلۀ اول، در .  )78 -  75: 1382 خانی، فضلی(
درنظرگرفتن عوامل و جوانـب مختلـف موضـوع یـا      باد و نطور عمیق فکر کن به ،ي آراموج

هـاي   حـل  ابتـدا نظریـات یـا راه    بنـابراین  . دکننـ مسئله، جواب یا نظر خود را آزادانه مطـرح  
شده با تـأملی   مطرحها یا نظریات  پاسخ ، در مرحلۀ دوم،شود و سپس مطرح میآموزان  دانش

آزاد افکـار   شدن مطرحاي که این ارزیابی مانع  گونه به البته ،دشو معقول قضاوت و ارزیابی می
 ← زمینـه   ایـن تـر در   بـراي مطالعـۀ بـیش   .  )48: 1389 خواه و اکبري، خالق(نشود  هاو نظر

  .1382 ،خانی فضلی ؛1385، و حجتی دادگر ؛1384آقازاده، 
  

  فلسفه براي کودکان  ۀروش بارش مغزي با روش اجتماع پژوهشی در برنامۀ مقایس 3.5
ها  حل که به تسهیل برقراري ارتباط بین راه ایناز جمله بارش مغزي کارکردهاي مفیدي دارد 
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آرامش خـاطر   حمایت اجتماعی و یابد و میمشارکت اعتال  با این روش انجامد، می ها ایده و
 ).355: 1384 آقازاده،( شود میي ایجاد تر بیش

معلـم نقـش   همچنـین  .  ویژگی دیگر ایـن روش بیـان قـوانین در ابتـداي جلسـه اسـت      
نشســتن  ةدر ایــن روش نحــو. کننــدگی مراحــل را برعهــده دارد گــري و تســهیل هــدایت

یعنـی خالقیـت و تولیـد     ،اولۀ در طـی مرحلـ  همچنـین   .اسـت U شـکل   بـه   آموزان دانش
نفـس    بـه  شود و طبیعتاً این امر اعتماد تک افراد روي تابلو نوشته می تک هاي، نظرها اندیشه
  .برد را باال میآموزان  دانش

ها زمان خاصی دارد تا از خالقیـت   و داوري اندیشه یابی ارزشقضاوت و  ،حالدر عین 
 . شـود  سازي شود تا شبیه مرتبط بررسی میي نااهنکاهد، حتی نظر ها افراد براي تولید اندیشه

جا که یکی از نمودهاي خالقیت پیداکردن جنبۀ ارتباطی بین مسائل یا مـواردي اسـت    از آن
هـا مطـرح    ، در روش بارش مغزي، وقتی پاسخکه ظاهراً یا واقعاً با هم جنبۀ مشترکی ندارند

تر و یا رسیدن  شوند، تا باعث فکر بیش حتی همه بررسی می شوند و شود همه نوشته می می
  : گوید خانی می زمینه فضلی  این در. به شباهت احتمالی شود

ذهن افراد وجود ندارد، اگر نظریـات نزدیـک بـه     در موردگونه محدودیتی  جا که هیچ از آن
ها  سازي شاید از همین مشابه آید و وجود نمی ها مشابه باشد اشکالی به در بعضی قسمت هم

  ).76 :1382 خانی، فضلی(دست آید  بکري به هاي تازه و اندیشه

 تفکـر انتقـادي در فراگیـران    و هایی چون تفکر خـالق  بنابراین در این روش هم مهارت
بـا رونـد اجتمـاع     ،در روش بارش مغزي ،موارداین  هم و گیرد طور نامحسوس شکل می به

  .خوانی دارد پژوهشی و اهداف فلسفه براي کودکان هم
مسـئلۀ  در بارش مغـزي توانـایی افـراد بـراي انتقـال اطالعـات و بـراي حـل         همچنین 

ۀ حافظـ  شده در تواند اطالعات ذخیره میراحتی  به آموز دانشیعنی . یابد میشده افزایش  تعیین
 بـه  ث حـل مسـئله  عبا کار گیرد که عمالً به براي حل مسئله و دنیابی کبلندمدت خود را ارز

در اجتمـاع پژوهشـی نیـز تـالش فکـري بـین       . )Schack, 1993: 37( شود میروش خالق  
  .شود میي خالقانه ها براي حل مسئله منجر به پاسخآموزان  دانش

 ،شـود  مشاهده میهایی نیز  روش اجتماع پژوهشی تفاوت روش بارش مغزي و بینالبته 
تـا   ، گیـرد  نمـی در جلسات اولیه صـورت   اجتماع پژوهشی اجراي قوانین در که ایناز جمله 

از آن موقع بـه بعـد خـود     این قوانین را عمالً درك نمایند و نکردنفراگیران نتایج سوء اجرا
  .چنین نیستمغزي که در بارش در حالی   شوند میها   با میل و رغبت ملزم به رعایت آن
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پاسـخ   آموزان که دانش این نیست دنبال   بهدر روش اجتماع پژوهشی معلم همچنین 
و بـه یـک    کندبندي  جمعرا ها  ت آنسؤاالکند  بلکه سعی می ،بدهندواضحی  ةایدو یا 

بـه مجادلـه و یـا بحـث بـا هـم       آمـوزان   دانشبسا  این روش چه در .واحد برساند ةاید
شود از بحث متقابل بین کودکان  درصورتی که در روش بارش مغزي سعی می ،پردازندب 

  .پرهیز شود کشیدن چالش بهن آرا و یا کرد مسخرهپرهیز شود تا از 
مباحثه بـا  از طریق  ،کنند در اولین برنامه سعی میآموزان  دانشاجتماع پژوهشی،  در

دسـت یابنـد، ولـی در روش بـارش مغـزي       به یک معرفت مشتركآموزان،  دیگر دانش
دیگـر، در  بیـان    بـه  .کنند مطرح میپاسخ یا ایده را  تنهایی،  به با فکرکردن ،آموزان دانش

کنـد و دیگـري بـه یـک فـرض نهفتـه ایـراد         آموزي پرسش می اجتماع پژوهشی، دانش
شـده   ترتیب مسیر فکري و ذهنی طـی  بدین و آورد میگیرد و آن دیگري مثال نقیض  می

که چگونه یک فعالیت  شود میاین نکته تأکید بر وضوح  هدر این روش، ب .گیرد میشکل 
حـل را تسـریع کنـد     یـابی بـه راه   تواند فرایند تأمل و تحقیق و دسـت  فکري مشترك می

  . )58 - 57 :1389 خواه و اکبري، خالق(
  

 یتفکر استقرایروش  .6

نظران معروف نظـام تعلـیم و تربیـت، عقیـده دارد کـه       از صاحب ،)H. Taba( تابا هیلدا
بنـابراین  .  هاي تدریس مهارت تفکر را در فراگیـران افـزایش داد   روشاز طریق توان  می

 کننـد موضـوع و مهـارت تفکـر توجـه     بـه  هاي تدریس،  معلمان باید در انتخاب روش
  . )94: 1382 خانی، فضلی(

رسـیدن بـه    مشـکالت و  مسـائل و است که بـراي حـل     میي علها از روش استقرا
حل مسئله در این روش از جزء به کل  .شود میاز آن استفاده  تاثبات فرضیا حقیقت و
براي ایجاد  :توان استفاده کرد میاساسی مورد تفکر استقرایی در دو  از. گیرد میصورت 

  ).114: 1385 حجتی، و دادگر(ها  آن اعتبار براي بررسی صحت و و ها فرضیه
هـا،   هـاي مفهـومی و کـاربرد آن    استقرایی شامل مفاهیم و سیستم موزشی تفکرآ آثار

هاست و آثار پرورشی تفکر  ها، و تکوین فرضیه جریان تکوین مفهوم، اطالعات، مهارت
جـویس  (ي است گر کاوشاستقرایی شامل تفکر منطقی، آگاهی از ماهیت دانش و روح 

  . )181: 1380 ران،دیگو 
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  استقراییمراحل تفکر  1.6
کنـد و بـراي هریـک     کلـی تقسـیم مـی   ۀ تابا فرایند تفکر اسـتقرایی را بـه سـه مرحلـ     هیلدا

  :ند ازا عبارت مراحلاین  .دده میارائه هایی  پیشنهاد
  ؛تکوین مفهوم .1
  ؛تفسیر مطالب .2
  ).95 -  94: 1382 خانی، فضلی(کاربرد اصول  .3
  
  نتایج روش تفکر استقرایی آثار و 2.6

  یابد؛ میفراگیران افزایش در همکاري به تمایل  ـ
  کلی؛ۀ نتیج مفاهیم بین اجزا وۀ کند یعنی درك رابط میروش استقرایی رشد   به تفکر ـ
  کنند؛ میپیدا  يتر فرصت رهبري بیشفراگیران  معلم محور نیست و ـ
  شود؛ میفعال  ها  براي پیداکردن رابطهآموزان  ذهن دانش ـ
 و دادگـر (گیرنـد   مـی یـاد  را  تـر  و بررسی بـیش  مسئله و تفکرگشایی  فراگیران مشکل ـ

  ).118 -  117: 1385 حجتی،
ي اساسی تفکـر محسـوب   ها مهارت از خلق مفاهیم تحلیل اطالعات و توانایی تجزیه و

ي هـا  سـاختن فرضـیه   دادن بـه اطالعـات و   سـازمان در این روش توانایی یـافتن و  . شود می
 و جـویس ( شود خته میآموآموزان  دانشي اطالعات به ها روابط بین مجموعه ةکنند توصیف
، و حجتـی  ؛ دادگـر 1384آقازاده،  ← زمینه  اینتر در  براي مطالعۀ بیش ).45: 1380 ،دیگران
   .1382 ،خانی ؛ فضلی1385
  

  فلسفه براي کودکانۀ روش تفکر استقرایی و روش اجتماع پژوهشی در برنامۀ مقایس 3.6
کارگـاه یـا ایسـتگاه    صـورت    بـه  کالس تدریس معلم درة نیز شیوی یدر روش تفکر استقرا

چـون اجـراي   .  خـوانی دارد  گیرد که با روش اجتماع پژوهشـی هـم   یادگیري فعال انجام می
آن صـورت   هـر مرحلـۀ  مقایسه نیـز بـر اسـاس     ،است همرحل به مرحلهروش تفکر استقرایی 

اجـراي آمـوزش،   ة نحـو   بـه  توجـه  با ،اول یا همان تکوین مفهومۀ در مرحل.  خواهد گرفت
 آنة سـازنده و تولیدکننـد   هـا  آن است زیـرا خـود   مند مطالب آموزشی براي فراگیران ارزش
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در زنـدگی عملـی    هـا  آموختـه  آن ، و تسـلط بـر  گیري کار هب ،باعث پذیرشاین و  اند مطالب
ها  سپس آن. شود می خواهی نظر براي فراگیران طرح و از آنان مسئله ،در این مرحله.  شود می

صـورت    بـه  آمـوزان  دانش .رسند درك مشترکی می کنند و به میفهرست  خودشان نظرها را
زنند کـه   میدست هاي مشترك  بندي نظریات خود بر اساس ویژگی فردي و گروهی به طبقه

همچنـین  .  شـود  هـا مـی   کشـیدن ابتکـاري نـامنظم    نظـم  به ها و و تفاوت ها باعث درك تشابه
شـده در   هاي مطرح ویژگی.  شود شده باعث رشد خالقیت می گذاري براي فهرست نوشته نام

  .  خوانی دارد فلسفه براي کودکان همۀ تأکید در برنام هاي مورد این مرحله با مهارت
ر اسـتقرایی بـرخالف   که در تفک ایناز جمله  ،شود روش دیده می هایی هم در دو تفاوت

 فکري گروهـی  سپس هم کنند و فکر می مجزافردي و صورت   بهفراگیران  اجتماع پژوهشی
بیـان   شـده  هـاي تشـکیل   سـرگروه هریـک از گـروه    را نیز فکر گروهیۀ نتیجشود،  انجام می

گر و راهنما را دارد، با این تفاوت که در مراحـل   معلم در این روش هم نقش تسهیل . کند می
  . پردازد هایی می بعدي او نیز به بیان فرضیه

با توجه به تالش فردي و گروهی آموزان  دانشدوم یا همان تفسیر مطالب، ۀ در مرحلاما 
تسـلط بـر مطلـب    در صـورت  پردازند که این امـر   تفسیر مطالب می شده به توضیح و انجام

و  بندي و طبقه ،و معلولی بین اجزا علّیتجزیه و تحلیل مطالب، درك روابط . شود محقق می
هـاي اساسـی ایـن مرحلـه اسـت کـه بـا         جملـه مهـارت   وع ازاستنباط و فهم درونی موضـ 

 یکـی از . خوانی دارد فلسفه براي کودکان همۀ شده در برنام هاي فکري و ذهنی مطرح مهارت
مطالب آموزشی به درك واقعـی   پرسد تا این است که معلم سؤال میاین مرحله  هاي تفاوت
اجـراي  در برنامۀ فلسفه براي کودکان بر  تفاوت دیگر این است که .تبدیل شودآموزان  دانش

  .شود نمیمجزا و محسوس تأکید صورت   به مراحل
هاي جدید بر اسـاس مراحـل قبلـی     سوم یا کاربرد اصول، رسیدن به موقعیتۀ در مرحل

ة و استفاد ،که همان رشد خالقیت است، آموزي ترین خصوصیت علم مهم .مورد توجه است
در ایـن مرحلـه    ،اسـت فلسفه بـراي کودکـان   ۀ اهداف برنام از کهعملی از علم در زندگی، 

بـا فکـر   گیـرد و   سازي بر اساس نظر معلم صورت می فرضیههمچنین .  اهمیت بسیاري دارد
 را فرضیه آموزان دانش ، البته شود تر می یابد که باعث بحث علمی وسیع ادامه میآموزان  دانش

هـاي مـورد    کـه از مهـارت   ،نیز دلیل آوردن بنابراین به ،پذیرند می  شده بر اساس دالیل مطرح
  . شود ، در این مرحله توجه میتأکید فلسفه براي کودکان است

در روش  کـه  ایـن جملـه   از ، شـود  هایی نیز بین دو روش آموزشی مشاهده می اما تفاوت
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در  اطالعـاتی  دادن پـس از  ،زنـد یـا   سازي می تفکر استقرایی معلم خود نیز دست به فرضیه
که در فلسفه بـراي کودکـان نقـش    در حالی خواهد  ها نظر می از بچه ،مورد مطلب آموزشی

بحـث   در مـورد اسـت نـه بیـان اطالعـات     آموزان  دانشی یو راهنما يگر تسهیلفقط معلم 
نظر نیسـت بلکـه     مددر فلسفه براي کودکان اثبات فرضیه تفاوت دیگر این است که .  کالس

که در روش تفکر استقرایی اثبات فرضـیه بـا   در حالی  . شود میبررسی فرضیه انجام تر  بیش
  . شود دنبال می تماًح دلیل آوردن
شـده در روش تفکـر اسـتقرایی کـه بـا روش اجتمـاع        هـاي تقویـت   طور کلی مهارت به

  :خوانی دارد از این قرار است پژوهشی در فلسفه براي کودکان هم
هـاي مشـترك    بر اسـاس ویژگـی   ها آن کردن بندي طبقه مفاهیم،کردن، کشف  فهرست .1

  ؛اظهار نظرو رسیدن،  توافق به، انتخاب نام، دفاع از نام، بیان دلیل، )ها و تفاوت ها درك تشابه(
  ؛در زندگی عملیها  هاي فکري و ذهنی و کاربرد آن گیري مهارت شکل .2
   ؛گیري دانش تحلیل و تفسیر مطالب شکل .3
  ؛گویی سازي و دفاع از فرضیه، پیش فرضیه .4
  ؛اندیشی فکري و هم ایجاد حس مشارکت، هم .5
  ؛کشف روابط علت و معلول و استنتاج .6
  .تقویت کاربرد عملی اصول .7
  

 پردازي بدیعه روش .7

. پـردازي اسـت   یادگیري، روش بدیعهـ   دهیهاي فعال در فرایند یاد یکی دیگر از روش
زیـرا راهبردهـاي آن ذهـن     ،دهـد  را افـزایش مـی  آمـوزان   دانشخالقیت  ةاین روش قو

به  در هر موقعیتی،که کند  ابعاد گوناگون موضوع ترغیب می بارةرا به تفکر درفراگیران 
در ایـن روش، بـراي   .  ارتباط بـین مفـاهیم بپردازنـد    ةهاي جدید و درك نحو تولید ایده

طریـق   هـا از  و فعالیت شود سازي می ها، مشابه دریافت مفاهیم جدید و کاربرد متعدد آن
  .شود قیاس گوناگون دنبال می

هـاي گونـاگون بـه مـوارد دیگـر       در این روش، شخص مفهوم آشنایی را با موقعیت
و کشف  وجو جستانواع ارتباط آن  و در ضمن کند ارتباط برقرار میها  تشبیه و بین آن

دادن  انجـام بـراي  آمـوزان   دانشنقش معلم هدایت  در جریان اجراي این الگو،. شود می
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بـراي  آمـوزان   دانـش  ،امکان دارد در ابتداي فعالیت .هاي مستقیم و شخصی است قیاس
ـ    انجام قیاس صـورت معلـم     در ایـن . رو شـوند  ههاي مستقیم و شخصی بـا مشـکل روب

  . )165 - 163: 1382 خانی، فضلی(پردازد  کند و به راهنمایی آنان می اي بیان می نمونه
قـدر   در این روش، فراگیران آن. هاست پردازي استفاده از قیاس ترین عنصر در بدیعه مهم

شان عادي شود و بتوانند ابتکارهاي خـود را   ها براي کنند تا استفاده از آن ها بازي می قیاس با
  ).132: 1385دادگر و حجتی، (بروز دهند 

اي،  تفکـر اسـتعاره   له، ابـزار ئپـردازي شـامل تـوان حـل مسـ      آثار آموزشی روش بدیعـه 
بستگی، و بارآوري گروهی است و آثار پرورشی آن شامل پیشـرفت در محتـواي برنامـۀ     هم

  . )287: 1380ران، دیگجویس و (نفس است  تحصیلی، دلیري، و عزت
له در ئپـردازي تقویـت مهـارت حـل مسـ      تـرین دسـتاوردهاي روش بدیعـه    یکی از مهم
کنند و، براي مقابلـه بـا    را از زوایاي گوناگون مشاهده میها  زیرا آنان رویداد.  فراگیران است

درنتیجه نظام فکري منسـجمی، بـا شـناخت    .  آورند دست می اي به مشکالت، قدرت خالقانه
بـراي   . )163: 1382 خـانی،  فضـلی (کامل از ارتباطات عناصر و مفاهیم آن، خواهنـد داشـت   

  .1385، و حجتی دگردا ؛1384آقازاده،  ← زمینه  اینتر در  مطالعۀ بیش
  
  يپرداز عهیبد روش مراحل 1.7

  :پردازي به این ترتیب است مراحل روش بدیعه
  ؛توصیف شرایط موجود .1
  ؛قیاس مستقیم .2
  ؛قیاس شخصی .3
  ؛تعارض فشرده .4
  ).394: 1384 آقازاده،( قیاس مجدد مستقیم و شخصی .5
  
  کودکان يبرا فلسفه در یپژوهش اجتماع روش با يپرداز عهیبد روشۀ سیمقا 2.7

 از پـردازي  بدیعـه در روش این هدف  .ترشد خالقیت اس هر دو روش مهمیکی از اهداف 
ي جدید و ها شده و تولید اندیشه مطرحطریق واداشتن ذهن انسان به تفکر در مورد موضوع 

  . یابد ن مفاهیم گوناگون تحقق میبرقراري ارتباط بی
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معلـم انجـام    تـر  بـیش را ایـن کـار    البتـه  ،شود شرایط موجود بررسی می ،اولۀ در مرحل
همـین  ، برخالف روش اجتماع پژوهشی کـه  شود تا درك روشنی از موضوع ایجاددهد  می

  . دهند انجام میآموزان  دانشهم را کار 
 ها هاي آن و تفاوت ها کنار هم قرارگرفتن مفاهیم گوناگون و کشف تشابهدر مرحلۀ دوم، 

خلـق  . ثري داردؤکه در رشد خالقیت یادگیرنده نقش مـ شود  میث ایجاد قیاس مستقیم باع
طرف  از.  گیرد فلسفه براي کودکان هم انجام میۀ در برنام ،چه مستقیم و چه شخصی ،قیاس

باعـث   ،گرفتـه  نشئتشده  با مفهوم خلقآموز  دانشکه از ارتباط  ،دیگر ایجاد قیاس شخصی
   .شود بروز خالقیت میو سویی  دلی و هم رشد هم

که به ایجاد تعـارض فشـرده و قیـاس مسـتقیم و شخصـی       ،در مراحل پایانی این روش
باید توجه داشـت بیـان مثـال نقـیض و     . شود روند خالقیت دنبال می ،شود مجدد سپري می

 ،راهبـرد  در هر دو و، رود کار می بهفلسفه براي کودکان هم ۀ ایجاد شرایط متعارض در برنام
  .  دارددنبال   به خالقیت را رشد

با روش فلسـفه بـراي کودکـان     وجوه اشتراك بسیاريدر این روش نیز  ،طور خالصه به
گري و راهنمایی    نقش تسهیل معلمنیز در روش استقرایی که  این جمله از ،شود مشاهده می

زیرا تفکـر واگـرا را    ،ستواگرا ترجیحاًسؤالی که  ؛کند مطرح می سؤالعهده دارد و  را به
 شـده  مطـرح  ۀمشـترك در مـورد مسـئل    یرسیدن به بیان وجه اشتراك دیگر. انگیزد میبر

و رسـیدن بـه ایـن     یابد تحقق میقیاس مستقیم در روش استقرایی در مرحلۀ که  ،است
که در مرحلۀ بعد مطرح  یسؤالبا  ،فراگیران .شدن خالقیت است معناي بالفعل  بهمرحله 

دلـی و   ایجـاد هـم  منظـور    بـه  درواقعزنند که  قیاس شخصی می ۀدست به تهی شود، می
از اهداف فلسفه براي کودکـان  .  دارددنبال   به البته خالقیت شخصی را سویی است و هم

 رشد تفکر خـالق  ،ها تعامل با آن ،خود و دیگران هايایجاد ارتباط بین نظر ،کردن قیاس
  . شود دیده میهم استقرایی که در روش  استتفکر انتقادي  و

  
  گیري نتیجه. 8

فلسفه براي کودکان باعث افزایش توانایی اسـتدالل  ۀ چه مطرح شد، برنام به آن با توجه
سازد  آن، کودکان را قادر میدنبال   به ،شود و از خود و جهان پیرامون می تر و درك بیش

تأثیرگذار است عمیقاً درك کنند، البته این خود مستلزم ها  تا مسائلی را که بر زندگی آن
که باعث فلسفیدن و فلسفی بلکه مهارتی درنظر بگیریم آن است که فلسفه را نه دانش، 
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هاي زیسـتن و   تواند مهارت با این طرز تلقی، فلسفه براي کودکان می.  شود اندیشیدن می
هـا و مسـائل    برخـورد بـا چـالش    يبرا ،امروزة فکرکردن را براي آدمی در دنیاي پیچید

  .فراهم کند ،زندگی
که کودکان مطالب درسی است آن  هاي تدریس فعال ذکرشده روشهدف طرفی  از

کـه یـادگیري   اسـت  اي  شیوه  به یاددهی ها هدف آنعبارتی  به . را با روشی پویا بیاموزند
دنبـال    بـه  هـا  تـوان گفـت آن   پس مـی  .ثر باشدؤدر خالقیت کودکان نیز م حاصل از آن

ند که از این جهت فصل مشترکی بین فلسفه بـراي  ا آموزان دانشآموزش تفکر خالق به 
باید توجه داشت که خالقیت .  توان درنظر گرفت هاي تدریس فعال می کودکان و روش

 نظـر فـردي و هـم از    ما هـم از  تواند ظهور یابد و میانسان ۀ هاي روزان فعالیتهمۀ در 
هـاي تربیتـی مناسـب، بـه      با اسـتفاده از روش  باید، پس ؛نیاز داریمنظر اجتماعی به آن 
  . تقویت آن پرداخت

  :توان به این نتایج رسید شده در این مقاله می هاي انجام از بررسی
هـاي   هاي تدریس فعـال، اهـداف و روش   ر روش اجتماع پژوهشی و در روشد .1

نظر محتوا  کنند هرچند از دنبال میی دارند و جهت واحدي را انپوش رسیدن به اهداف هم
اهداف ایـن دو برنامـه در    درواقع.  هاي عمده وجود دارد یابی تفاوت هاي ارزش و شیوه
هـاي   يمنـد  و ایجاد تـوان  او هاي فکري و ذهنی کردن فراگیر و رشد مهارت فعالجهت 

ذکرشـده  توان به اهداف علمـی آموزشـی    ها می اجتماعی است که با تقویت این مهارت
که همان روش تـدریس اسـت،    در این دو برنامه، روش رسیدن به اهداف. دست یافت

هاي تدریس فعال  روشاجتماع پژوهشی و زیرا در  ،داردپوشانی و تشابه را  ترین هم کامل
نظر  مدتالش فکري فراگیر  ،اوالً) پردازي بدیعهو  ،خصوصاً بارش مغزي، تفکر استقرایی(

مستلزم که  استیادگیري و هموارکردن راه رسیدن به حل مسئله مطرح  تسهیل ،ثانیاً  است
در هـر دو روش نقـش اصـلی معلـم همـان      همچنین .  قوي و پویاستة تالشی با انگیز

  . شود هایی مشاهده می هرچند تفاوت ،ن استاگري و راهنمایی مخاطب تسهیل
هاي کوتـاه   داستان یعنی، فلسفه براي کودکانۀ محتواي ذکرشده در برنام مورد در .2

هـاي   ایـن سـه مقولـه در روش   (یافته و کتب راهنمـاي معلـم    معلم تغییرنقش و فلسفی
هـاي معلـم یکـی از شـروط اصـلی اجـراي        مندي توان ،)تدریس فعال نیز اهمیت دارند

نیاز به کتـب راهنمـاي معلـم بـراي     همچنین .  ستي فعال و اجتماع پژوهشی اها روش
هاي کوتاه فلسـفی   داستان دربارةاما ، شودباید تأمین نیز ها  چگونگی تدریس این روش
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اغلب که شود  استفاده میتألیفی  هاي ابکت ،در آموزش رسمی ،که معموالً باید بیان کرد
تـألیف   هاي سنتی چون به روش ،آن است که ها بااین کتة مشکل عمد .ندنیست داستانی

متأسـفانه در  همچنـین  .  انـد  هاي تـدریس فعـال   تاحدودي سد راه اجراي روش ،اند شده
 در را نـدارد، و مهارت الزم  است  آموزش الزم را ندیده ها ابموارد معلم این کت تر بیش

 2. اي دارد ویژهفلسفه براي کودکان این مسائل اهمیت ۀ حالی که در برنام

.  شـود  نامحسـوس انجـام مـی   صورت   به فلسفه براي کودکانۀ ارزیابی در برنامة شیو .3
رسـمی بـه وي   شـکل   بـه   اي را خصوصـاً  رتبـه طریق سنجش فراگیـر   چون قرار نیست از

و  شـود  وارد نمـی فشـار و اسـترس   این کار آن است که به فراگیـر  مزیت  .اختصاص دهیم
 یـابی  ارزشاي فعـال،  هـ  حالی کـه در شـیوه   در .گیرد نظر قرار می  مدها  رشد مهارت تر بیش

کـه شـاید قـدرت عمـل و      اسـت نظر مسائل رسمی تأثیرگـذارتر   محسوس است و البته از
  . کندخالقیت افراد را محدود 

آموزش تفکـر در  تفاوتشان در این است که  البته ،ندمدعی آموزش تفکر روش هر دو .4
فعـال    کـه روش  حـالی  اسـت در » آموزش براي تفکـر « بر مبتنی تر فلسفه براي کودکان بیش

  .است» تفکرة آموزش دربار«دنبال   به تدریس
  .تعاریف نزدیک به هم برخوردارند آموز از وظایف و معلم و دانش در هر دو روش .5

هـاي   پایان باید گفت اگر بتوان از نقاط قوت هر دو شیوه استفاده کرد و البته ضـعف در 
هـا در   توان امیـدوار بـود کـه ایـن روش     می ،کردبرطرف دیگر  یکاین دو شیوه را با کمک 

کار گرفته شوند و کیفیت آموزش نیروي انسـانی جـوان    به تر آموزش و پرورش هرچه عمیق
  .جامعه را ارتقا بخشند

  
  نوشت پی

 بر آن ریتأث و کودکان يبرا فلسفه«با عنوان  ارشد  یکارشناس ۀنام انیپا از شده گرفته مقاله نیا .1
  .است یاسالم حکمت و فلسفه ۀرشت در »یذهن و يفکر يها مهارت تیتقو و رشد

این زمینـه پیریـایی    همچنین در. این موضوع است گر همکارانم بیان و تجربۀ شخصی خود. 2
  :گوید می

که معلمـان تنهـا    از جمله این .هاي فعال تدریس موانع متعددي وجود دارد اجراي روش در
بعضی از آنان حتی با داشتن آگـاهی   را دارند، وهاي تدریس خالق  یک سوم شرایط روش

 ).30 /3: 1390 پیریایی،(برند  کار می بهها را  این روش تر ها کم از آن
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: ، تهـران 1 ترجمۀ مریم صفایی و صدیقه میرزایی، ج،وگو با آن مارگارت شارپ گفت ،P4Cهاي  و کتاب

  .مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و
هـاي   بررسـی نتـایج برنامـۀ فلسـفه بـراي کودکـان روي مهـارت       «). 1386(نژاد  ناجی، سعید، و پروانه قاضی

  .7، ش 2، س نامۀ مطالعات برنامۀ درسی فصل، »استداللی و عملکرد رفتاري کودکان
  .www.sce.ir سایت شوراي عالی آموزش و پرورش وب

کودکـان متفکـر، روابـط    «). 1389(آبـادي، و عبـداهللا یونسـی     هدایتی، مهرنوش، یحیی قائدي، عبـداهللا شـفیع  
نامـۀ   فصـل ، »بـر ارتباطـات اجتمـاعی    ‘فلسفه براي کودکان’ فردي مؤثر، مطالعۀ تحقیقی پیرامون تأثیر میان

  .1، ش 1س  تخصصی تفکر و کودك،  علمی
ترجمۀ یحیی  عنوان فیلسوف،  فیلسوفان کوچک کودکان به). 1389(ي، و دیوید وایت کندهینز، جوئنا، دیوید 

  .آییژ: قائدي، تهران
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