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  تبیین و ترسیم تفکري بینا براي کودکان نابینا

 *عاطفه شیرمحمدي

  **پور     زهرا عبدالهی

 چکیده
 مسـائل دهد پیرامون  است که به وي توانایی میاستعدادهاي ذاتی بشر  اي از تفکر قوه
آن، حقایق را تا حدودي که برایش مقدور است کشـف   ياریبا  ،د وبیندیشگوناگون 

د و بینـایی درونـی را   بیندیشـ دربارة هر موضوعی، منطقـی   ،تواند میفرد متفکر . کند 
ـ   بینـایی بنابراین ضـرورت تفکـر بـراي     .چراغ هدایت خویش قرار دهد ه بخشـیدن ب

ي بیناست که بـه سـوي   فرایندامري مشهود است و تفکر براي کودکان نابینا  ها ناانس
تـر   عقالنـی و  ،تـر  دقیـق  ،شـناخت بهتـر   وتـر   روشنو تر  شفافبه دنیایی یابی  دست

 .است شدنی تعریف
و  ،حاضر تقویت تصویرسازي ذهنی، تحقق پرورش تفکر ۀهدف از نگارش مقال

یابی بـه آن اجـراي    در کودکان نابیناست که براي دست محوري تأمل فرایندرسیدن به 
طرحـی بـراي    هاین برنام. نظر است  مدبرنامۀ فلسفه براي کودکان در مدارس نابینایان 

شـامل   اسـت و  و مهارت تفکر بـه کودکـان   ،کردن استداللاندیشیدن،  درستآموزش 
ــدوکاو، (چنــد عنصــر اساســی   و معلمــان ،درســی داســتانیهــاي  کتــابحلقــۀ کن

نیست،  يدر این رویکرد، نیازي به تعریف برنامۀ فلسفی جدید .ستا )داده تغییرنقش
  .خاص این کودکان است يها ویژگیبلکه اجراي آن نیازمند تغییراتی متناسب با 

 ،، تصویرسـازي ذهنـی  فلسـفه بـراي کودکـان   تفکـر،  کودکان نابینا،  :ها واژه کلید
  .خودباوري
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 مقدمه .1
هرچند . یی که قابلیت رشد طبیعی را دارند استعداد و توانایی تفکر را هم دارندها ناانس همۀ
ولی این  ،بسیار متفاوت است) شاید در درون هر فرد و(در بین افراد مختلف ها  ظرفیتاین 

تواننـد   مـی ) زمانی که ابراز شوند(افکار  .و دید کرد  تجسم) با چشم درون(توان  را میافکار 
  .)24: 1386 ،شریف( با سایر تفکرها سهیم شوندمشاهده شوند و 

قابـل  ي بیناست، نه از آن جهت که مختص به افراد بینـا  فرایندتفکر و ابعاد مربوط به آن 
ادامه ’ ةساد فراینددو « ي بیناست که با واکاوي و منتج ازفرایندباشد، بلکه فکرکردن  تعریف

آگـاهی   ۀتفکر بینا در نتیج .)63: 1377دوبنو، (» شود میاز مغز ناشی  ‘ارتباط دهید’و  ‘دهید
حتـی   ،عوامل مرتبط با مسـئله را  همۀ، تفکري واضح و روشن که آید میوجود  بهو بصیرت 

. کنـد  مـی براي فرد آشکار  ،ظاهر ارتباطی با آن ندارد بهدر پس یک مسئله قرار دارد و  چه آن
بررسـی موضـوع بپـردازد و بـه دیـدي      از زوایاي مختلف بـه  کند  میتفکر بینا به فرد کمک 

کودکی که از تفکر بینـا برخـوردار اسـت، آموختـه     . تر راجع به آن موضوع دست یابد وسیع
در واقع تفکر بینـا  . برسد ها آنبگذرد و به کنه بیند  میچگونه از ظاهر مسائل و چیزهایی که 

  . گذري است از تفکر سطحی به سوي تفکري عمیق
افـراد توانـایی    همـۀ یعنـی  . هوشی طبیعی قادر بـه تفکـر اسـت   اي ه تواناییهر فردي با 

مهم آن است که این توانایی بالقوه است و نیازمنـد شـکوفایی و    ۀاما نکت ،فکرکردن را دارند
 دادن انجـام  تـوان  فـرد  آیا«که  است مطرح این سؤال توانایی، مورد در. رسیدن است فعلیتبه 
 انجـام  را يکـار  چگونـه  فـرد «است  مطرح سؤال این ها سبک در که حالی در» دارد؟ را يکار
نظر و در پـی آن راه    بنابراین، تفکر وجود دارد ولی مهم سبک مد .)Zhang, 2002(» ؟دهد می

  .نظر است  و روش رسیدن به آن مد
 اسـت،  فردي هاي تفاوت به مربوط متغیرهاي جمله ، از)thinking style(تفکر  هاي سبک

 یـاد  تجاربشـان  طریـق  از افـراد . گیـرد  دیـداري قـرار   هـاي  يمند توان تأثیر تحت تواند می که

 شرح شده یادگرفته هاي واقعیت ها آن طریق از که دارد وجود نیز زیادي هاي روش و گیرند می

 از بعضـی  مثـال  بـراي  .دارد آن وجود و تفکر درك براي زیادي هاي روش نیز و شود  می داده

 طریـق  از دیگـر  افـراد  که صورتی در ،گیرند مییاد  ، بهترکردن نقاشی راه از را ها واقعیت افراد

 بـدین  ایـن  .گیرند می یاد ها آن بردنکار به و کردن خالصه یا الگوها و ها سازه کردنوجو جست

 تفکر سبک که کنند استفاده براي یادگیري مختلفی هاي روش از است ممکن افراد که معناست

  .)Borromeo and Kaiser, 2003: 229( شود می نامیده
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در . تفکر یاددادن چگونه فکرکردن و چگونه زیستن به جاي آموزش صـرف اسـت  
تصور بر این است که نظـام  ، هایی مواجه است امروز که هر روز با چالش ةجهان پیچید

هاي اساسـی   گام ،گاه و متفکر و مستدلآدر جهت تربیت افراد  ،آموزش و پرورش باید
هـاي تفکـر و بـاالبردن     اخیر اقبال زیادي به سمت پرورش مهارتهاي  در سال. بردارد

اسـت   موزش و پرورش جهان صورت گرفتهآسطح استدالل و خالقیت فکري در نظام 
 بـراي کودکـان   برنامـۀ فلسـفه  مورد توجه و بازنگري است، که  ،ها برنامهن آیکی از  که
)philosophy for children( ةشاگردان با استفاده از شیو کهدد است صبرنامه دراین . است 

و بـه طـور   نگر  کلو بتوانند با نگاهی جامع و  شوندتفکر فلسفی صاحب ذهنی فلسفی 
زندگی نائـل   ةو به حل مسائل روزمر ردازندپب مستدل و منطقی به تجزیه و تحلیل امور

  .اندیشیدن است درستتفکر و  ةروشی براي پرورش قوبراي کودکان  برنامۀ فلسفه. شوند
و دسـتیاران وي در  ) M. Lipman( هاي متیـو لیـپمن   براي کودکان با تالش رنامۀ فلسفهب

تعلیم و تربیت را از  کهاین برنامه بر آن است . نتکلر ایالت نیوجرسی شکل گرفتادانشگاه م
  .)1390 ناجی،(سوق دهد محوري  تأملبه سوي مداري  حافظهرویکرد 

موضـوعات فلسـفی مشـارکت     زمینـۀ مباحث کالسـی در   همۀکودکان را در این برنامه 
بـه   ت بـزرگ سؤاال اري ازیبهبود تفکر کودکان از طریق معرفی بس هدف این برنامه .دهد یم

 را بـه این برنامه معلمان و کودکان  .تی استسؤاالبه بررسی چنین  ها آنو تواناساختن  ها آن
ایـن   .کنـد  آنان قرار دارد تشـویق مـی  اي  مدرسهکه در پس کار هایی  ایدهروي  تر عمیقتفکر 

 در این برنامه کودکان عمیقـاً . گیرد میاقدام عمدتاً در اجتماع پژوهشی کالس درس صورت 
را  هـا  آن سـپس  و کـرد  خواهنـد  تمرکـز  خـود  ةاستفاد مورد هاي مهارت و خود تفکر روي

معماهـاي  خـود و دیگـران در پاسـخ بـه     هـاي   ایـده  در حال بررسی و تقویـت که  هنگامی
  .)1383 قائدي،( ند بهبود خواهند بخشیدا فلسفی

. نـد ا کودکان در هر لحظـه مشـغول یـادگیري   . بنابراین پرورش تفکر نیاز به آموزش دارد
و تفکرورزي آموزد  میباشد کودك بهتر تر  غنیهرچه محیط پیرامون کودك از نظر آموزشی 

گانـه صـورت    از طریـق حـواس پـنج   یادگیري کودکان در ابتدا . یابد میدر وجود وي رشد 
هـاي   دریافـت . کننـد  مـی کودکان بسیاري از اطالعات را از طریق حواس دریافـت  . گیرد می

، بینـد  مـی کـودك   چـه  آن. حسی در ابتدا در آموزش و یادگیري داراي اهمیت خاصی است
تجربیـات یـادگیري را بـراي او فـراهم      ههمـ چشـد   مـی و  ،بوید می، کند میشنود، لمس  می
 همۀ؟ آیا از افتد میچه اتفاقی  ،حال اگر کودکی از یکی از این حواس محروم باشد. آورد می
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؟ آیـا راهـی بـراي آمـوزش او     مانـد  مـی ب، محروم یتجارب یادگیري مربوط به آن حس غا
کمبودهاي حسی خود را جبران کنـد، راهـی بـراي    کند  میکه انسان تالش  جا آننیست؟ از 

و سـعی   شـوند  مـی تقویـت   تر بیشهاي دیگر  در این شرایط حس. کند میفقدان آن نیز پیدا 
از طریـق   ،بـراي کودکـان نابینـا    ،مثالً. فقدان حس دیگر را تا حد زیادي جبران کنندکنند  می

بررسـی در   نتـایج . کمبود حس بینایی جبـران شـود  شود  میسعی  ،حواس شنوایی و المسه
ی با خالقیـت ذهنـی و   یبینا ۀجبران نقیص ةدهد که انگیز نشان می) 1375(پژوهش نوربخش 

 .است شدنی جبرانآن براي جایگزینی آموزان  دانشتالش 
هـاي   تفاوتي عمومی رشد و ها ویژگیآموزش باید به اصل توجه به  فرایندبنابراین در 

 بـا  ،در آمـوزش هریـک از کودکـان    کنـد  این اصل ما را ملزم مـی . کردفردي کودکان توجه 
در ایـن  . شـود ریـزي   برنامـه آموزشی  فرایندو استعدادهاي وي، ها  واناییتروشی متناسب با 

از ایـن قاعـده    ،شـوند  مـی کودکـان اسـتثنایی شناسـایی     منزلۀ بهکه  ،دیده میان کودکان آسیب
  . نخواهند شد مستثنی

قرار دارند، که بـا توجـه   اي  بستهمحدود و هاي  محیطکودکان نابینا از لحاظ آموزشی در 
تجربیات یادگیري که از طریق حواس دیگر براي آنان باید فـراهم   ،شان حس بیناییبه فقدان 

برنامـۀ  . افتد نمیآید تا کمبود حس بینایی آنان در شناخت محیط پیرامون جبران شود، اتفاق 
از لحـاظ آموزشـی بـراي    تري  غنیمحیط کند  میبراي کودکان به کودکان نابینا کمک  فلسفه

در ذهن تصویرسـازي کننـد،   اند  نکردهو لمس اند  ندیدهرا تا به حال  چه آنآنان فراهم آید تا 
ـ  ،متفکر شوند ،فکر کنند، نتیجه بگیرند مسـیر در زنـدگی خـویش     ۀو بینایی تفکر را در ادام

  .تجربه کنند
در تصویرسـازي   هـا  آنافراد نابینا نیز تصویرسازي دیداري و حرکتی وجود دارد، اما  در

نابینایان « .)382: 1387، راندیگخانبانی و (تري دارند  عملکرد ضعیفافراد عادي  ازدیداري 
و اکتسـابات   ،، اعمـال حرکتـی، اجتمـاعی، عـاطفی    هـا  فعالیـت از بسـیاري   دادن انجامبراي 

 درآمـدي،  شـریفی (» دارنـد  )mental image( ‘تصـویر ذهنـی  ’نیاز به ) یادگیري(آموزشگاهی 
هـاي   تفـاوت ، فضـایی گیـري تجسـم    در شکل) 1376( نوربخشپژوهش ولی طبق  ،)1374

  .ده نشده استاهمعناداري در کودکان بینا و نابینا مش
ـ  يسازریتصو  يفکـر رو  يمتمرکزکـردن انـرژ   )sensorve compensation theory(ی ذهن
حـواس بـراي خلـق یـا      همـۀ اسـتفاده از  اسـت و نیازمنـد    خاص یبا هدف ژهیو یموضوع

  .است ذهن و دیدن چنین تصویري با چشم ذهن در اي بازآفرینی تجربه
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 ةکننـد  دکارت بر این باور بود که اصول مشـخص  ،در این رابطه شده انجامطبق مطالعات 
ـ   اسـت قابل دسترس هر عضـو حسـی    فطري و» تصویرسازي ذهنی«  برکلـی  ۀو بنـابر نظری
)Berkeley(،  اما با مبانی حسی  ،انس ذهنی یکسازي  تجسمکودکان نابینا و بینا داراي قدرت

است که شـنوایی حـس اساسـی    آن  بر )Fernald( فرنالد آورد رويدر این رابطه . ندا متفاوتی
نیـز بیـان    )Sylvester( سیلوسـتر . تصویرسازي ذهنی، و گفتار ابزار اصلی توصیف آن اسـت 

ذهنـی در خـدمت و در جهـت حـل      تصویرسـازي تصویرسازي ذهنی تفکرمدار که کند  می
وي معتقد است در تصویرسازي ذهنی حتی در نابینایان تفکـر مقـدم بـر زبـان      .مسئله است

 نظر است کـه معتقـد اسـت     مد )Hall( از هالآوردي  روي ،با توجه به نکات ذکرشده .است
ـ  سالگی بـه بعـد چشـم    نهاز سن  )auditory imagery(» تصویرسازي شنیداري«کاربرد  ر گیرت
  .)1374 درآمدي، شریفیبه نقل از (است 

هاي آموزشی نابینایـان   ن روشکرد دگرگونبه منظور هاي بسیاري  در عصر حاضر تالش
 دربـارة یی، امریکـا ، محقـق  پـژوهش نیلسـن  هـا   ایـن تـالش   ۀجملاز  .است صورت گرفته

هـاي   نیلسن بر این بـاور اسـت کـه روش    .نابینایان است )active learning( »یادگیري فعال«
و یـا  شده  می انجامگذشته، که تنها به راهنمایی و هدایت کودکان از طریق گرفتن دستانشان 

تنها باعث  نه، در موارد بسیاري با شکست مواجه شده و است داشتهتکیه کردن  گوشتنها بر 
براي تأخیر رشـد نیـز    عاملیمانع رشد و به بلکه در مواردي نیز  ،رشد و ترقی کودك نشده

  . )Nielsen, 2005( شده است لمبد
اگر به کـودك فرصـتی بـراي    «کند  مییادگیري فعال است که بیان  ۀفلسف نیلسنرویکرد 

وي تأکید  .)ibid( »هاي اساسی را یاد بگیرد مهارتتواند  میاکتشاف و آزمایش داده شود، او 
   :بسیار بر این موضوع دارد که

. گیـرد  پـذیرد و تـدریس در آخـرین مرحلـه صـورت       انجامباید مرحله به مرحله  یادگیري
هـایی را بـراي    فعالیـت شـود   مـی زیرا باعـث   ،هاي کودك بسیار مهم است آگاهی از توانایی

را داشـته باشـد و همچنـین اهـدافی را در نظـر       هـا  آن دادن انجامکودك تعیین کرد که توان 
   .)ibid(باشند  پذیر گرفت که تحقق

 و ذهنـی  اهمیت تقویت تصویرسازي شنیداري ،شده  با توجه به نظریات و تلویحات بیان
تفکـري بینـا و    خواهـد توانسـت  کردن چشم ذهـن   فعال. نظر است  مددر این مقاله نابینایان 

بـراي   برنامـۀ فلسـفه  وجـود  بنـابراین،  . مسیري روشن را براي کودکان نابینا به ارمغـان آورد 
اطالعـاتی تصویرسـازي    ۀگنجینـ ن کرد غنیهاي کودکان نابینا و  افزایش آگاهیبراي کودکان 
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هـایی کـه    درس انـد  کـرده رابین و همکاران بیان . االجراست آنان از طریق حس شنوایی الزم
نقـش   آنان در یادگیري شود با تکیه بر شنوایی نابینایان، عرضه می فقطفقط از طریق صدا و 

 یمـان یپـژوهش بشـرپور و نر   يهـا  یافتـه در مجمـوع  و  .)1376 دادسـتان، (دارد اي  سـازنده 
نشان داده است که افـراد نابینـا در مقایسـه بـا افـراد بینـا در تکـالیفی کـه مسـتلزم          ) 1386(

ـ نیـاز دار ي تـر  بـیش اکتسـابی  هـاي   مهارتو به  ندا دادن و تمرکز توجه هاي گوش مهارت د ن
 .دهند میتوانایی زیادي نشان 

افـزایش تفکـري بینـا     دربراي کودکان نابینـا   برنامۀ فلسفههدف پژوهش حاضر اجراي 
مطالعـات  و تحلیلی اسـتفاده    ـ  جهت بررسی این موضوع از روش توصیفیاست،  براي آنان

تجزیـه و تحلیـل   بـراي کودکـان    برنامۀ فلسفهو نابینایان  دربارةشده  انجامو تحقیقات نظري 
  :ت زیر استسؤاالگویی به  کنونی در پی پاسخ ۀمقال .شد

 است؟ پذیر کودکان نابینا تحقق تفکر بینا براي فرایندآیا . 1
 فلسفه براي کودکان تأثیرگذار است؟  ۀفقدان حس بینایی در تحقق اهداف برنام آیا. 2
 براي کودکان نابینا به چه صورت است؟ هبرناماین شکل اجراي . 3
  

  روش پژوهش. 2
. اسـت  شـده تحلیلـی اسـتفاده   ـ  ، از روش توصیفیحاضر بررسی اهداف پژوهش منظوربه 

هـا و   يمنـد  تـوان  دربـارة  شـده  انجـام هـاي   ترتیب که با مراجعه به مطالعات و پژوهش بدین
ي هـا  ویژگـی ابتـدا تصـویري روشـن و جـامع از     کـه  آن شـد   کمبودهاي نابینایان سعی بـر 

از گیـري   بهرهسپس با  .دست آید بهانی این کودکان و جسم ،شناختی، اجتماعی، عاطفی روان
آثـار   ۀ، از طریق مطالعبراي کودکان برنامۀ فلسفه دربارةتربیتی  ۀنظر اندیشمندان بزرگ عرص

آنان و مکاتبات الکترونیکی، امکان، اهمیت، و شرایط اجراي این برنامه براي کودکـان نابینـا   
  .شودبررسی و تحلیل 

را  ریو مسـ  ؛)39: 1389 ،يبـاقر ( شـود  مـی خطاهاي فکري  مانعتحلیل روشی است که 
تفکـر بینـا بـراي    « هدف این پـژوهش از تعریـف   .بخشد یم ییبه هدف روشنا دنیرس يبرا

تفکـر  « است، که نیازمنـد تحلیـل  » فلسفه براي کودکان نابینا«ۀ رسیدن به برنام» کودکان نابینا
است، تـا در پیامـد آن   » فلسفه براي کودکان« و ،»ختی نابینایانشنا روانهاي  محدودیت« ،»بینا

بـراي آنـان    ،راهی براي تبیین و تقویـت تفکـر بینـا    منزلۀ به ،فلسفه براي کودکان نابینا ۀبرنام
  .شودترسیم 
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  ي بینافرایندتفکر، . 3
حسب نظـر   بر قوه نیکوشش ا«و تفکر را » علم به سوي معلوم ةکوبند ةقو« فکر را اهل نظر

بـه نقـل از    مطهـري (» اعمال ذهنی بشرانگیزترین  شگفت«و  ،»یانسان اتیح يربنایز«، »عقل
  .اند معرفی کرده )510: 1379 بهشتی،

معلومات و اطالعـات خـود بـه     يکردن ذهن از سو حرکتتفکر همان « نا،یس  ابناز نظر 
است که مالصدرا  یفیتعر نیو ا» ستها آنبه  یابی مجهوالت به منظور کشف و دست يسو

ـ تفکـر را ا  فراینـد  فـات یتعردر کتاب  یجرجان فیشردیس. پردازد یمبه آن  اسفاردر  زین  نی
شر و منافع و مظـار دل   و ریآن خ ۀلیچراغ دل است که به وس تفکر« :کند یم فیتوص نیچن
و  قتیحق ۀمزرع ]تفکر[« و گفته شده است که »است قیو آن باغ درختان حقاشود  یم دهید

ـ  امام .»حکمت است ةدام پرند نیآخرت است، همچن يو بقا ایدن يموجب فنا  یمحمد غزال
انسان از  ةکنند انسان و خارج يکه هادکند  یم هیتشب يتفکر را به نور سعادت يایمیکدر  زین

  .)12: 1388 ،یرمضانبه نقل از (ظلمت جهل است 
حقایق را دهد در مسائل فکر کند و با این تفکر  اي است که به انسان قدرت می تفکر قوه

اساساً عمل فکرکـردن   .)294: 1387 مطهري،( کند تا حدودي که برایش مقدور است کشف 
 ،مطهـري ( براي کشـف یـک امـر جدیـد اسـت      ها آندادن به معلومات و پایه قراردادن  نظم

خداوند تبارك و تعالی به انسان چنین نیرویی داده اسـت کـه بـا آن فکـر کنـد،       .)17: 1372
بـا فکرکـردن و    ،آید و وظیفه دارد کـه  انسان جاهل به دنیا می. کشف کندیعنی مجهوالت را 

  .)294: 1387 ،مطهري( عالم بشود ،خواندن درس
، یا فهـم  گیري تصمیمتفکر شامل هر نوع فعالیت ذهنی است که به تدوین یا حل مسئله، 

در . شـود  مـی در واقع از طریق اندیشیدن است که به حیات معنا بخشـیده  . مطلب کمک کند
این . آن را نباید نادیده گرفت ۀهاي ناآگاهانفراینداما تأثیر  ،آگاهانه است یمجموع این فعالیت

این فعالیـت بـا    دادن انجام. گیرد نمی انجامفعالیت شخصی و خصوصی است لیکن در انزوا 
و از فرهنگ گیرد  میاجتماعی صورت  ۀتفکر در زمین. پذیرد میدیگران صورت گري  واسطه

تفکـر   ةاز دیگـران، یـادگیري نحـو   گیـري   کنـاره بـا  . یابد میو شکل  پذیرد میو محیط تأثیر 
  .اجتماعی استکودکی کودك متفکر . آمیز نخواهد بود موفقیت

بود، این دیدگاه سنتی را بیان ) Galton(ن وپیشگامان آن گالت از سنتی، که یسشنا روان
است و این عامـل عمـومی    یکل، هوش ویژگی خاص منزلۀ به ،که براي مغز است  ردهک
اگر هوش تا میزان زیادي ارثی باشد، تـالش  اما  ،استتا حد زیادي ارثی ) یعنی هوش(
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منتقد دیدگاهی بود که ) Binet(دارد؟ در مقابل، بینه اي  فایدهبراي بهبود عملکرد آن چه 
ساس ایـن دیـدگاه، تفکـر    بر ا. داشتند ،)Spearman( مانند اسپیرمن ،سانشنا روانبعضی 

در مقابل، چنـین اسـتدالل    ،بینه. شد میتلقی  ،یعنی هوش ،حاصل یک عملکرد) صرفاً(
که تفکر حاصل بسیاري از عملکردهاي خُردتر ماننـد توجـه، مشـاهده، افتـراق،     کرد  می

به نحـوي کـه   شوند  میتعلیم پرورش داده  بااین عوامل . استو غیره  ،حافظه، قضاوت
قواي ذهنی که ما از بـدو تولـد داریـم چنـدان     . تر از قبل باشیم راستی باهوش بهبتوانیم 

اهمیت  ست که ازها آنپرورش  ةاهمیتی ندارد، بلکه چگونگی استفاده از این قوا و نحو
 ۀختی نتیجـ شنا روانهاي فرایند همۀکه کرد  میویگوتسکی نیز استدالل . برخوردار است

هـاي   تجربـه تفکر کودك بـه طـور اساسـی در طـی     . دنا اجتماعی و فرهنگیهاي  تعامل
اتفـاق   سـال  بزرگکه بین کودك و هایی  تعاملخصوص در  به ،کند میاجتماعی او رشد 

  .)31 - 26: 1386فیشر، (افتد  می
ـ  دنکن میتفکر را اساس آموزش معرفی  و دیگران مارزینو درسـی   ۀو ابعاد آن را در برنام

  :کنند میو تدریس در هفت مورد بیان 
و  ،، دقـت ها نگرششامل تعهد،  و اشاره به آگاهی و کنترل تفکر فرد دارد :فراشناخت. 1
  ؛است توجه
در مـورد  گیـري   تصـمیم یا اندیشیده است کـه بـر    ،تفکر معقول، تأملی :تفکر انتقادي. 2

  ؛شود میداد متمرکز  انجامباید باور کرد یا  چه آن
ــد   :خــالق تفکــر. 3 ــایی ســاختن ترکیبــات جدی ــ اندیشــهتوان ــا ب ــا ه ــارآوردن ی راي ب
  ؛است بخشیدن به یک نیاز تحقق
، مسـئله تـدوین مفهـوم، تـدوین اصـل، درك و فهـم، حـل       یعنـی   :هاي تفکـر فرایند. 4

  وشنود؛ گفت و ، پژوهش، ترکیب،گیري تصمیم
اطالعـات،  آوري  جمعمرکزي، هاي  مهارتشامل  :)اي هسته(تفکر بنیادي هاي  مهارت. 5

  ؛است سنجی ارزش و کردن، پارچه یک، تحلیلی، تولیدي، دهی سازمانبه یادآوردن، 
  ؛معرفت با تفکر ۀرابط. 6
 همـۀ تحصـیلی بـه   هـاي   دورهمدارس باید تفکر را در بافـت   :چهارچوباستفاده از . 7
  .)1380مارزینو و دیگران، ( تدریس کنندآموزان  دانش

کـودك  (بعـد فلسـفی   . 1«: لف کودك متفکر شامل این مـوارد اسـت  بنابراین، ابعاد مخت
 و ؛)کودك اجتمـاعی (شناختی  جامعهبعد . 3؛ )کودك عاطفی(ختی شنا روانبعد . 2؛ )عقالنی
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کـه بـا    ،)39: 1377دوبنـو،  ( »)از نظر ساختمان بـدنی  کودك طبیعی(شناختی  زیستبعد . 4
  .تفکر است ةبراي پرورش قو ي خاص هر کودك نیازمند واکاويها ویژگیتوجه به 

نظرگـرفتن روش   و در کـردن  فـراهم و  زمینه پیشي است که نیازمند فرایندتفکر بینا نیز 
وجـود   بـه آگاهی و بصیرت  ۀنتیج تفکر بینا در. صحیح و سپس پیامدهاي خاص خود است

در پـس   چـه  آنحتی  ،عوامل مرتبط با یک مسئله را همۀتفکري واضح و روشن که  ؛آید می
تفکـر بینـا بـه فـرد     . کند میبراي فرد آشکار  ،مسئله قرار دارد و به ظاهر ارتباطی با آن ندارد

تر راجـع بـه آن    و به دیدي وسیع بپردازدکند از زوایاي مختلف به بررسی موضوع  میکمک 
 همـۀ یعنـی  . هوشی طبیعی قادر به تفکر اسـت هاي  هر فردي با توانایی. موضوع دست یابد

مهم آن است که این توانایی بالقوه اسـت و نیازمنـد    ۀاما نکت ،توانایی فکرکردن را دارندافراد 
تعامل عوامل مختلف اجتمـاعی و   ۀنتیج توانایی تفکر در. رسیدن است فعلیت  بهشکوفایی و 

  . یابد میرشد  ،در ارتباط است ها آنکه فرد با  ،گوناگونهاي    فردي در محیط
و واکـاوي   درخور توجـه  هکه در سه مرحل. تفکر است دربارةتفکر بینا به دنبال تفکري 

  .نمایش داده شده است 1در شکل  واست 
  
  
  
  
  
  
  

  نایب تفکر میترس و نییتب مراحل .1 شکل

مناسـب  سـازي   زمینـه اول نیازمند  ۀدر مرحل .است شدنی تعریف هحلرسه م در نایب تفکر
شـدنی  براي کودکـان اجرا  برنامۀ فلسفهشده در غالب  تعریف براي آن است، که خصوصیات

فلسـفی   يوگـو  گفـت و بـه   کننـد  میوکاو شرکت دکن ۀست، کودکان در این برنامه در حلقا
  .شوند میفردي و گروهی نائل  ۀهاي فلسفی خود به مکاشف پردازند و در خالل بحث می

 هـاي  روش و ،تـنفس  سـکوت  فکر، آرام هاي لحظهشده،  مکاشفه شامل تخیالت هدایت
. اسـت  ذهـن  در ریـزي  برنامـه  و آرام و عمیـق  فکرکردن معناي به مکاشفه. است سازي آرام
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یگـر،  د موارد برخی در و کند می شفاف را آن و انگیزد میبر را تفکر موارد بعضی در مکاشفه
 آرامـش  انسـان  بـه  و آیـد  مـی  شـمار  بـه  تفکر هرگونه ماوراي که کند میحالتی ذهنی ایجاد 

  .)89: 1389، دیگرانو  نزهی( بخشد  می
و  ،خالق، منطقـی، عملـی، واگـرا، مراقبتـی    (ي است که در پی آن تفکر فرایندتفکر بینا 

  .جان به رشد فکري نائل خواهد شد به بار خواهد نشست و کودك با بینایی دل و) انتقادي
 در ایـن قـوة ذاتـی،   ی براي ارتقاي و روش مناسبشود نیازسنجی  بایدکودکان نابینا تفکر 

پویا بـراي افـزایش   اي  برنامهبراي کودکان  برنامۀ فلسفه .پیش گرفته شود این گروه ویژه، در
هـاي   مـورد نظـر و روش  هاي  سبکتوجه به  .تفکر در این کودکان در نظر گرفته شده است

ـ  .اسـت  ، مهـم بینا تفکر در زمینۀرسیدن  نتیجهخاص، براي زودتر به  نریمـانی و   ژوهشدر پ
بررسی  نابینا و بیناآموزان  دانش) سبک تفکر درونی و بیرونی(تفکر هاي  سبک ۀدامن ،دیگران

آمـوزان نابینـا و بینـا     که بین سبک تفکـر دانـش  دهد  میپژوهش نشان این نتایج . شده است
داراي سـبک   تـر  بـیش نابینا  آموزان دانشمعنی که  بدین. وجود داردداري  معنی تفاوت آماري
. از سـبک تفکـر بیرونـی برخوردارنـد     تـر  بیشبینا آموزان  دانشکه  حالی در ،ند ا تفکر درونی

 ومتمرکـز   دنیـاي درونـی خـویش    رو بکنند  میتنهایی کار  افراد داراي سبک تفکر درونی به
کنند، بر تمایل دارند با دیگران کار  تفکر بیرونی افراد داراي سبک ،درمقابل .متکی به خودند

  . )1391نریمانی و دیگران، ( ندا دنیاي بیرونی متمرکز و به دیگران وابسته
کودك اولین سال تحصیلی خود را شروع کنـد بایـد    که اینلیپمن معتقد است به محض 

 ه شودهدفی در نظر گرفت منزلۀ بهو بهبود وضعیت فکري او شود سرعت در این مورد اقدام  به
 دربـارة و نه تفکر [عالوه بر این، باید خود تفکر . نفوذ کنداش  دگیريهاي یا حوزه همۀکه به 
گـرفتن از   بهرههدف لیپمن . مطرح کردکودکان براي موضوع مورد مطالعه  منزلۀ بهرا ] چیزي
بـراي پـرورش فکـري    اي  وسیله منزلۀ بهوگو  گفتاجتماعی کودکان و استفاده از هاي  سائق

نی اندیشمند ساال بزرگکه اگر بخواهیم کودکانمان در آینده به کند  میوي استدالل . ستها آن
که این از طریق تشـویق  . باشندورز  اندیشهرا تشویق کنیم تا کودکانی  ها آنتبدیل شوند باید 

. اسـت  ،جوانب مختلف امور دربارةوگو  گفتبه  ها آنکردن، یعنی واداشتن  بحثکودکان به 
وگـو   گفـت گفتن و  سخناحساس نیاز به : گوید می وجود دارد که یبرداشت نادرست رایج
اسـت کـه   وگـو   گفتاین ها  وقت تر بیشدر حالی که  ،عمیق است ۀمحصول تفکر یا اندیش

یـاد  تواننـد   مـی کودکان از طریـق بحـث   . آورد میوجود  بهاندیشمندانه را هاي  پاسختفکر و 
  .)360 -  266: 1386فیشر، ( باشندتر  فیلسوفانهو  ،، منتقدتر، مؤثرترتر که منطقیبگیرند 
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ي پویا و بینا براي کودکان نابینـا تصـور شـده    فرایندبنابراین با توجه به اهمیت تفکر که 
هـاي ایـن گـروه از     ي بـراي رفـع چـالش   راهکار منزلۀ به ،براي کودکان برنامۀ فلسفهاست، 

  .واکاوي است درخور ،کودکان ویژه براي رسیدن به تفکري بینا
  

 فلسفه براي کودکانۀ برنام. 4
بوده است و در هـر دوره   تیو ترب میآموزش کودکان و نوجوانان همواره از مسائل مهم تعل

بـا تحـول   . شـود  انجـام خاص راجع به کودك آموزشی متناسب با نگرش  است هشد یسع
مبانی نظري و ماهیت علم، رویکردهاي جدیدي در تعیین اهداف تربیتی و فراینـد آمـوزش   

شگرف نسـبت   يرییتغ جادیعرصه که باعث ا نیدر ا نینو يها از حرکت. تسمطرح شده ا
  .است کودکان يبرا برنامۀ فلسفه شدبه کودك و آموزش او 

 دربـارة تـوانیم   بلکه مـی  ،کنیم فکر می تنها نهکه ما موجوداتی هستیم که کند  میفیشر بیان 
هاي کسـانی اسـت    مرهون تالشفهم ما از تفکر . کنیمرا کنترل  ها آنافکار خود فکر کنیم و 

هاي پرورش قواي ذهنی مطالعه و  ماهیت ذهن و قواي ذهنی و راهدربارة در طی قرون،  ،که
باره ممکن است آگاهی ما را راجـع بـه ایـن     اینمطالعه و تحقیق مستمر در . اند کرده قتحقی

 دهـد افـزایش   »تـوان آن را در کودکـان پـرورش داد    تفکر چیست و چگونه مـی «سؤال که 
  .)85: همان(

دانند  میموضوعات فلسفی  دربارةاي از آرا و عقاید فیلسوفان  فلسفه را مجموعه گروهی
و فیلسـوف را کسـی   گیرنـد   مـی فلسفه را عبارت از عمل فلسـفی در نظـر   دیگر  یگروهو 
آغازگر فلسفه به معنـاي حقیقـی،    منزلۀ به ،سقراط. کند میدانند که به طور فلسفی اندیشه  می

از . منظور وي از فلسفیدن همانا درست اندیشیدن اسـت . دانست میفلسفه را برابر فلسفیدن 
کار فلسفه آمـوختن   نیز بر آن است کهکانت  .نظر وي فلسفه با ذات اندیشیدن سروکار دارد

 دادن انجـام یتـی بـا   نظـران ترب  صـاحب  .)1374، زاده نقیب(ها  اندیشهاندیشه است نه آموختن 
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      است هسال پیش شروع شد 40هایی که از  تحقیقات و پژوهش

براي پرورش و تقویت اسـتدالل افـراد بسـیار    ) دانشگاهی ةاز جمله دور(ی سال بزرگدوران 
  .)Lipman et al., 1980: 3( دیر است و باید چنین کاري از دوران کودکی شروع شود

طراحـی شـد کـه از آن طریـق      جدیدي با عنوان فلسفه براي کودکان ۀبرنام ترتیب بدین
دادن  آموزش يبراهایی  حرکت منظور نیهم به. شدو مدارس  ها نادبست اردآموزش فلسفه و

ـ   کودکـان  يفلسفه برا با عنوانکه  یاست؛ جنبش شده  انجامفلسفه به کودکان   میدر حـدود ن
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 فلسـفه « کـه  اسـت  معتقـد  فیشر. را در سراسر جهان آغاز کرده است شیقرن است کار خو
برنامـۀ   .)1377 مقـدم،  صـفایی به نقل از (» است تفکر آموزش در یموفق روش کودکان براي

» وکاوحلقـۀ کنـد  «نـد از  ا شامل چند عنصر اساسـی اسـت کـه عبـارت     براي کودکان فلسفه
)community of inquiry( ،»داده تغییرنقشمعلمان «و  ،»یداستاندرسی هاي  کتاب«.  

  
  کندوکاو ۀحلق 1.4

فضایی براي اندیشـیدن، پرسـیدن،    و »دیگر با هم«فرصتی براي تفکر و تعمق حلقۀ کندوکاو 
ممکن براي رسیدن به هر پاسخ است کـه شـامل   هاي  حل راهو بررسی  ،ي پاسخوجو جست

، )کـردن فعـال   گـوش و  ،بـودن، تفکـر بـدون سـوگیري، وضـوح      منطقی(الگوهاي شناختی 
توزیـع قـدرت، تعـادل،    (، الگوهاي دموکراتیک )دلی، احترام مراقبت و هم(الگوهاي عاطفی 

  .)1385 ،لیپمن(است ) آگاهی از حالت بدن(و الگوهاي بدنی  ،)همگانی مشارکت
بلنـد،   بـا صـداي  سطوح مختلف، با قرائت بخشی از داسـتان  آموزان  دانشدر این برنامه 

دور وار  حلقـه کالس به همراه معلم خود آموزان  دانش، بدین نحو که ندکن میکالس را آغاز 
 ،موضوعات مـبهم و تبـادل نظریاتشـان    دربارةبه مباحثه  دیگر یکو رودرروي نشینند  میهم 

   .)1390ناجی، (پردازند  می ،خوانده شد چه آندر مورد 
  
  یداستاندرسی  يها کتاب 2.4
 .)Fisher, 1998: 48( اصلی تفکر و ارتباط اسـت  ۀداستان پایهر زبان، در هر نقطه از دنیا،  در

 ،محرکی براي فکرکردن در کالس درس منزلۀ به ،هاي اصلی استفاده از داستان یکی از مزیت
کـه   جـا  آناز . کنـد  میاین است که داستان خوب توجه کودك را جلب و فکر او را مشغول 

ذهن انسان است، اگر قرار باشد براي شنونده و خواننده معنادار شـوند، بـه    ۀساخت ها ناداست
تان را بایـد در فکـر   مفهوم و معناي داسـ . دادن و خواندن انتقادي نیاز دارند گوشبرگردان و 

 .بازسازي کرد
ویـدئویی  هـاي   نانیمیشـ تصـویري و  هـاي   کتاباز  فلسفه براي کودکاناندرکاران  دست

یـن  ا .انـد  کـرده سفی در میان کودکان بسیار کـم سـن و سـال اسـتفاده     تشویق بحث فل براي
 کننـد از ایـن نـوع مشـارکت    هایی  کاوشو  ،وگو گفت ،در تفکر عمیق کامالً قادرند کودکان

  .)156: 1389، دیگرانهینز و (
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نظـر  . دارنداي  انگیزانندهبرمحتواي  براي کودکان برنامۀ فلسفهي مورد بحث در ها ناداست
بـراي بحـث    هـا  آناز ها و افکاري را برانگیزاننـد کـه بتـوان     سؤال ها آنکه است  بودهبر آن 
  .)49: 1379، کم( کرد استفاده
  
  داده نقشرییمعلمان تغ 3.4

چه چیـزي درسـت   گوید  نمییعنی . ندارداي  کننده تعیینمعلم نقش  ،در این سیستم آموزشی
بـه  این برنامه کودکان را  انمعلم. شود  وگو تکیه می یا نادرست است، در این سیستم بر گفت

  . دنجدید هايو حامی نظرند نک میتشویق  دیگر یککردن با  بحث
بلکه فردي است که حکمت و معرفت را  ،معلم شخصی نیست که همه چیز را بداند

را به خود جلب  آموزان دانشمعلم اعتماد  .)39: 1384جسپرسن، ( دهد میبه کودکان یاد 
 ،خواهد می، دلیل کند میسؤال  فقط. افکارشان را با او در میان بگذارندتر  راحتکند تا  می
حتی اگر خود قصد بیان مطلبی را دارد . کند می ترغیبگري  پرسشرا به  آموزان دانشو 

فرصـت کـافی بـراي    آمـوزان   دانـش و بـه  کند  میآن مطلب را به صورت سؤال مطرح 
 ،بـراي کودکـان ذکـر شـد     برنامـۀ فلسـفه  با توجه به خصوصیاتی کـه در  . دهد میفکرکردن 

 »رود مـی پیش سازي  دوباره وجایی از تسلسل  تعلیم و تربیت پیوسته در« حیطمآموزش در 
 .)102: 1373، هولفیش اسمیت و(

  
  هاي شناختی کودکان نابینا محدودیت. 5

، بینـا  نیمـه وانایی دیدن است و از لحاظ قـانونی اصـطالحات   تاختالل بینایی کاهش در 
رونـد   مـی  کـار  بهمعموالً براي توصیف میزان اطالعات بینایی  او کامالً نابین ،بینا نابینا، کم

برخـورداري از   رغم به ،نابینا کسی است که دید بینایی او .)195: 1379 نیلسن،براتلند (
و یـا   200/20در یک چشم یا هر دو چشـم   غیره،پزشکی مانند عینک و  چشمامکانات 

و  ،بینا نابینا، کمآموزي  دانشکودك و یا  نیز، از نظر آموزشی .)1373 افروز،( باشد تر کم
عـادي آمـوزش و   هـاي   برنامهکه قادر به استفاده از کتب و شود  میمحسوب بینا  نیمهیا 

 ه شـود دیـد تـدارك  اي  ویـژه هـا و وسـایل    براي آنان روشباشد و الزم  نباشدپرورش 
)Hunt and Marchal, 1994( .  

براي یـادگیري اطالعـات بـه سـایر      مانده مقدار بینایی باقی نابینا با توجه بهآموزان  دانش
 :چهار نوع روش براي آموزش نابینایان در نظر گرفته شده اسـت . ندا هاي حسی متکی روش
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آمـوزش تحـرك و    .4 ؛ ودادن گـوش مهـارت در   .3 ؛مانده باقیاستفاده از بینایی  .2 ؛بریل .1
  .)1374 ،فر میالنی(فعالیت براي زندگی مستقل 

و  هــا ویژگــیي نابینایــان، هــا ویژگــیبــا توجــه بــه خصوصــیات و درآمــدي  شــریفی
  :شود میکه به چند مورد آن پرداخته کند  میهاي شناختی نابینایان را بیان  محدودیت

فقـدان   سـبب بـه  داري  معنـی تجارب یادگیري کودك نابینا بـه طـور    :توانایی هوشی .1
  ؛ش محدود استا بینایی
یـابی   جهـت و کودکـان نابینـا از لحـاظ پختگـی، درك و فهـم،       :سازي مفهومتوانایی  .2

 ةدهنـد  نشـان هـا   تـداعی ناتوانی در درك و یافتن . گیرند میتري قرار  محیطی در سطح پایین
نایی پیوند و تداعی بین افکار و اشیا را در کودکان نابینـا محـدود   فقدان تجاربی است که توا

نیازمند تمـاس مسـتقیم فـرد بـا آن     ) تجارب مستقیم(تجارب لمسی و حس حرکت . کند می
افـق و  و دور نظیر اجرام سـماوي، ابرهـا،    يدرك اشیارو  از این. حرکات بر حول اشیاست

و یـا چیزهـاي کـوچکی ماننـد      ،جغرافیاییو سایر واحدهاي ها  کوه همچون ،بزرگی ياشیا
  ؛براي نابینایان کاري بس دشوار استها     باکتري
بنابر نظر جبران حسی، اگـر   :)sensory compensation( جبران حسییا تحول ادراکی . 3

هاي حسی نظیر حس بینایی قطـع شـود، حـواس دیگـر بـه طـور خودکـار         یکی از گذرگاه
   ؛دخواهند شتر  قوي نیرومندتر و

دبسـتان بـه    ةدر پایـان دور آمـوزان   دانـش دقت شـنوایی   :هاي کالمی تکلم و مهارت .4
تـدریج   زیرا دقت شنیداري براي نابینایان بـه  ،رسد میقبل  ةین حد خود نسبت به دورتر بیش

  ؛شود میبه ضرورت تبدیل 
بازنمـایی فضـا بایـد    بـراي   ،ندا افرادي که از حس بینایی محروم :یابی جهتتحرك و  .5
  ؛به حس شنیداري تکیه کنند تر بیش
در هـا   اختالالت عاطفی و ناسازگاري :یافتگی شخصیت تحول اجتماعی و سازش .6

نـه از خـود   شـود   مـی افراد نابینا از بازخوردهاي اجتماعی و شرایط محیط فـرد ناشـی   
  ؛معلولیت فرد

ضـعف   ،شـوند منـد   بهـره اگر کودکـان نابینـا از منـابع شـنیداري      :پیشرفت تحصیلی .7
ها، اعمال  بسیاري از فعالیت دادن انجامبنابراین نابینایان براي . خواهد شد تر کمتحصیلی آنان 

 نیاز بـه تصویرسـازي ذهنـی   ) یادگیري( و اکتسابات آموزشگاهی ،حرکتی، اجتماعی، عاطفی
  .)1374درآمدي،  شریفی( دارند
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تصویرسازي ذهنی شامل تمرینات ذهنـی   ،مریکااشناسی  تعریف انجمن سرطانطبق 
تصویرسـازي   .و بهبودي در بـدن اسـت   ،نفوذ سالمتی ،شده براي پذیرش ذهنی  طراحی

دیگري هاي  حس، یا ها مزهذهنی شامل استفاده از تخیل براي خلق مناظر، صداها، بوها، 
  .)1388نوذري، ( کند میایجاد مند را  که نوعی رؤیت هدفشود  می

 یمفهوم نیب یارتباط ایشباهت  افتنی اول ۀمرحل؛ دو مرحله دارد یذهن يرسازیتصو
 و کد آشنا به ذهـن  ای ،دادن آن با مفهوم، واژه ارتباطکه قرار است آموخته شود و  ستا

با چشم ذهن به مدت فقط که  صاف و شفاف در ذهن کامالً يریخلق تصو ،دوم ۀمرحل
   .شود میدیده  هیچند ثان

 ادفرا الذ ،مؤثرند هنیذ یروتصا دیجادر ا ديفر يیشهااگرو  ئق،عال ،نشدا ت،تجربیا
ــک يشتهادابر حدوا عموضو یکاز  ــ ی  عموضو مقابلدر  لیلد همین بهو  ندارند انس
  .)82 :1389باصري و حاجیانی، (هند د می ننشا دخواز  وتمتفا يکنشهاوا حدوا

که از  ،گیرد میشنوایی حس اساسی تصویرسازي ذهنی را دربر  نابینا، در کودکان
 هـوش عملـی   بـرعکس و شـود   مـی تصویرسازي شـنیداري نـام بـرده     با عنوانآن 

)practical intelligence(،  آن   بـه هـا   و مهارت دستکند  میضبط  راآن ادراك بینایی که
چـرخش شـنوایی و    ةاز قاعـد  )theoritical intelligence( ، هـوش نظـري  دهد میپاسخ 

ـ ) ادراك شـنوایی (، هـوش نظـري   شود میادراك تشکیل  ر تصویرسـازي  دخصـوص   هب
   .)1379 درآمدي و افروز، شریفی( کند میرا ایفا اي  کننده تعییننابینایان نقش 

و  ،یادگیري ،هایی در آموزش کودکانی ویژه، داراي محدودیت منزلۀ به ،کودکان نابینا
مثال، کودکان نابینـا   براي. ند، که پیامدهاي زیادي را به دنبال خواهد داشتا تفکرورزي

 ییگرا و برون ییگرا درون رابطۀ بارةدر .)1391، دیگراننریمانی و (دارند گرا  تفکري درون
 افسـردگی  عالئـم  از قویاً گرایی دروناست که بیان شده  ،یعالئم اضطراب و افسردگ اب
گرا  یعنی کودکان نابیناي داراي تفکر درون .)Jylha and Isometsa, 2006(رود  می شمار هب

مطلب است  نیا گر انبی نیز )1376( پور آتشو  زادگانیمهد. ندا دچار نوعی از افسردگی
  .از پسرهاست تر بیشند و شدت آن در دختران ا یدچار افسردگ انینایکه ناب

فراوان دارد، ولی بـا توجـه بـه     هاي موردي و پژوهش ۀالبته این موارد نیاز به مطالع
این گروه از کودکان در جامعه، دور از انتظار نخواهـد بـود کـه نبـود یـک       ةشرایط ویژ

در زنـدگی کودکـان ویـژه     ،تـر  عضو یا یک حس اختالالتی را در آموزش، و از آن مهم
  .وجود بیاورد به
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  نابینا کودکان يفلسفه برا. 6
کودکان نابینا و اهمیتـی کـه بـراي تصویرسـازي     شناختی  هاي روان با نظر به محدودیت

کـارگیري و تقویـت ارتجـاعی آن     بـه « شنیداري در تحول شناختی آنان از نظر گذشت،
اي  کننـده  تعیینو نقش گردد  میپذیر  توجیهرغم فقدان تجسم ذهنی بینایی در نابینایان  به

  .)1379 افروز،و درآمدي  شریفی(» گیرد میعهده  بهبخشی نابینایان  در توان
ضـروري   کودکان نابینـا ها، تغییري در نظام آموزشی  فروکاستن محدودیتبه منظور 

تغییري شـگرف در   است توانستهبراي کودکان  برنامۀ فلسفهکه  جا آناز  .رسد مینظر  به
بـراي  تـوان   مـی هاي موجود در این برنامه  نگرش کودکان عادي داشته باشد، از پتانسیل

یـابی بـه    براي تقویـت تصویرسـازي ذهنـی و راه    نابینایان ةاستعدادهاي بالقوشکوفایی 
اجراي این برنامه براي کودکـان ویـژه و نابینـا هـیچ ممـانعتی       .بهره جست تفکري بینا

  .)Brenifier, 2011( نخواهد داشت و قابلیت اجرایی خود را داراست
ـ  ی در رونـد اجـراي عملـی    با توجه به شرایط خاص آموزشی نابینایان، باید تغییرات

بعضـی   ،براي کودکان نابینـا  برنامهاین در اجراي  .کرد کودکان اعمال يبرا برنامۀ فلسفه
براي کسـانی کـه نابینـا     ،در اجراي این برنامه. )Sprod, 2011( نیاز به تغییر دارند موارد
قـادر بـه   هاي فلسفی مواجه خواهیم شـد، زیـرا آنـان احتمـاالً      با چالششوند  میمتولد 

یکـی از مفـاهیم بنیـادین در    . )Jeremic, 2011( حس و عقـل نیسـتند   تشخیص تفاوت
و  ،از سه طریق حس، عقل تاًمنبع معرفت است و معرفت عمد دربارةمتافیزیک پرسش 

یعنی آن قسمت که مربـوط  (هاي حسی  کودکان نابینا در دریافت .شود می حاصلشهود 
هـاي   بخشی از ادراك ما از طریق دریافـت . دارنداي  عمدهضعف ) به حس بینایی است

هـاي بنیـادین در    یکـی از پرسـش  . شـود  مـی گانـه حاصـل    حواس پنج ۀواسطحسی به 
مطمـئن  از طریـق حـواس   آمـده   دست بهآیا معرفت «هاي متافیزیکی این است که  بحث
اما کودکان نابینا قادر بـه درك خطـاي    ،دهد میبرخی مواقع خطاي حسی روي  .»است
هـاي فلسـفی    رو در اجراي این برنامه بـراي آنـان بـا چـالش     از این. بینایی نیستند حس

  .رو خواهیم شد بزرگی روبه
وکاو، حلقـۀ کنـد   یعنـی  سه عنصر اساسی ایـن برنامـه  ، شده حال با توجه به مطالب گفته

ند که بایـد در اجـراي ایـن    ا عناصر مهمی داده تغییرنقشو معلمان  ،یداستانهاي درسی  کتاب
  .کودکان نابینا مورد بازنگري قرار گیردبرنامه با 
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  کندوکاو ۀحلق 1.6
بودن، تفکر بدون سوگیري، تفکـر   منطقیوکاو مفاهیمی چون کندوکاو، حلقۀ کندکه  جا آناز 

دارد  و دموکراسـی را دربـر   ،، خوداصـالحی دیگـر  هـم انتقادي، خالقیت، مراقبت، توجه بـه  
)Lipman, 1988(،       وجود چنین اجتماعی براي کودکان نابینـا در ایـن برنامـه حـائز اهمیـت

اما پیش از تشکیل این حلقه الزم است وسایل و امکانات کمک آموزشـی خـاص را    ،است
  .این کودکان فراهم نمود براي) با توجه به درصد اختالل بینایی(

الل بینـایی ایـن امکـان را فـراهم     با اخت آموزان دانشکتاب براي  ۀمطالع ةوجود میزهاي ویژ
جلـوگیري شـود   آنـان  که کار را به چشمان خویش نزدیک کنند و از خستگی بدنی کند  می

  .)1379 نیلسن،براتلند (

، زیـرا آنـان انعکـاس    کند میبراي این کودکان نقش مهمی را ایفا کالس  وار دایرهچینش 
  .را درك می کنندرو  روبهصدا از 

تفـاوتی بـا    تنهـا  نـه گوید  میادراك و تشخیص شنیداري هویت شخصی که حضوراً سخن 
 لوپـوره  .گیـرد  میتر صورت  از موارد تشخیص گوینده دقیقاي  پارهبلکه در  ،دیدن او ندارد

)Lowporet(  نقشـه یـا تصـویر    تواننـد   مـی نابینایان  که کند میبیان وردهایش ادستبر اساس
 دسـت آورنـد   در آن قرار دارند با استفاده از گـوش و شـنوایی بـه    کهرا بعدي از فضایی  سه

  .)1374 درآمدي،      شریفی(

هاي ضبط صداست  این طرح مؤثر است دستگاه دادن انجاماز وسایل مهم دیگري که در 
 جا آناز  .دننک بحث کالس را ضبط و سپس بازنگري کهدهد  میکه به کودکان این امکان را 

نیسـت، وجـود    ممکـن  وسیله نوشتاري جمعی براي این کودکان منزلۀ بهکه استفاده از تخته 
تـیم اسـپرود هـم    . وکاو داردحلقۀ کندکردن بحث در  دنبالچنین دستگاهی کمک بزرگی به 

نوشتن سؤاالت راه خوبی در اجراي این برنامه بـا  براي جستن از تخته  بهره« معتقد است که
  .)Sprod, 2011(» رو باید به دنبال راه دیگري بود ت، از اینکودکان نابینا نیس

هر زمان فقط یک نفر صـحبت  « یافته یا قواعد کلیدي که در با نظر داشتن به قواعد توافق
در ) هـاي خـاص   ماننـد زنـگ  (براي این کودکان باید یک عامل صوتی  ،)1387 فیشر،(» کند

و در صـورت تأییـد معلـم و     ندربخواسته شود که دست خود را باال ب ها آنیا از  نظر گرفت
  .درخواست وي شروع به صحبت کنند

کـردن   بحـث بـه  نامشـان  ن کودکان را بـا صـداکرد   تواند می معلم در حین اجراي برنامه
هاي خـود را   سؤالبخواهد  ها آنو از کند بندي  گروهافراد حلقه را تواند  می يو .ترغیب کند
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با کودکـان   )inclusion( صورت تلفیق  هدر صورت اجراي این برنامه ب .یا ضبط کنند بنویسند
از نظـر  . کـرد  استفاده) بینا و نابینا(کودك حلقه از هر دو گروه بندي  گروهدر  توان می عادي،
عادي با کودکان دچار اخـتالل بینـایی بـراي    آموزان  دانشموفق ) تلفیق(ام دغانیلسن  براتلند

  .)59 :1379 نیلسن، براتلند( بسیار مفید و سودمند باشدتواند  می آموزان دانشمعلم و 
  
  یداستانهاي درسی  کتاب 2.6
هاي شناختی و افزایش تصویرسازي ذهنـی   که این برنامه درصدد کاهش محدودیت جا آناز 

 اي ویـژه بایـد توجـه    ،هاي داسـتان ایـن کودکـان    کتاب ۀ، در نگارش و تهیستکودکان نابینا
و در کنـار مـتن داسـتان     شـوند به خط بریل نوشته باید هاي داستان مورد نظر  کتاب .داشت

  .کرد استفاده) غیره و ،، فوم، کالژبعدي سهمدل (از تصاویر برجسته توان  می
 یدوست دارند داسـتان بـا زنـدگ    تر بیشآنان  ،شد نایکه از کودکان ناب ییها طبق پرسش

 یکه محـروم از حسـ  را افراد موفق  یزندگ توان یممنظور،  نیبد. آنان در ارتباط باشد یواقع
 راآنـان   یموجـود در زنـدگ   يها و چالش کرد بیانخاص بودند در قالب داستان در کالس 

 وگـو  گفـت بحـث و  بـه  آن مسئله در کـالس   رامونیو پ کردمسئله در کالس مطرح  منزلۀ به
داسـتان در نظـر    یاصـل  تیشخصـ  يجـا بـه  از کودکان خواسته شود که خود را . پرداخت

تصور کنند . کردند یمبودند در آن زمان چه  تیآن شخص يجابه و فکر کنند که اگر  رندیبگ
 تیآن شخص یزمان، زندگ نیبه امکانات موجود در ا هاگر آن فرد در زمان حال بود، با توج

 که کند فراهم میامکان را  نیا نایکودکان ناببراي  ها ناداست نیا بیان .باشد توانست یمچطور 
و هـا   یکاسـت  همـۀ  رغم به ت،یبه موفق افتنی دستو  یخود در رفع مشکالت زندگ اموزندیب

بـر مشـکالت    توانند یماز کمبودهاست و  تر بیشآنان  ییدارند و توانا ینقش مهم ،کمبودها
  .غلبه کنند
. رسـند  مـی که دیگران از راه دیدن بـه آن  دهند  میهاي مصور اطالعاتی به نابینایان  کتاب

تصویري دیگر  ۀتصویر کتاب براي کودکان نابینا، نقش چشم، فیلم، عکس و یا هر نوع رسان
باید با حساسیت انتخاب شوند، زیرا کودکان نابینا اطالعات ها  تصاویر کتاب. کند میرا بازي 

  .)1383نافی، م(تصویري بسیار اندکی در مورد دنیاي پیرامون خود دارند 
معمول بسـیار محـدود    ةشد ي نوشتهها ناذهنی کودکان نابینا از عناصر داست تصویرسازي

 ،طبیعـی  و هـاي تصـویري   هاي کـارتونی، واقعیـت   افراد، شخصیت ةآنان از چهر مثالً ؛است
به منظور رفع ایـن مشـکل،   . آگاهی ندارندبو و صدا  و جسام خارج از لمسااجرام فضایی، 
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داستانی را در قالب توصیف نوشتاري یا لمسـی بیـان کـرد و از    مفهومی  این عناصر نتوا می
  . کرداستفاده  است که بر اساس داستان تهیه شده یمارک بوك

بـه   ،وکـرد  گزارش خبري تهیه توان  میهاي داستان یا واقعه،  شخصیت تر بیشبراي فهم 
خواسـت داسـتان   آموزان  انشدافزایش خالقیت بر اساس مضمون کلیدي داستان، از منظور 

و عناصـر   ،، کودکان با عقایـد، تصـویرهاي ذهنـی   شود میاین عمل باعث  .یا شعري بسازند
بـه کودکـان امکـان     هـا  ناعامل تخیل در داسـت « که همچنان .تخیلی دوستان خود آشنا شوند

واقعـی  هـاي   تجربـه  دربارةتر  صحیح و مندتر قدرت ،لییتخهاي  تجربهبا استفاده از  ،دهد می
شـده و یـا    اجراي نمایش و یا بازي از داسـتان تعریـف   ،)60: 1384، نژاد شعاري( »فکر کنند

در . وجود خواهـد آورد  بهنظر کندوکاوي فکري را براي این کودکان   مدثبت مفهوم و ارزش 
که بازي به طور معناداري عزت نفس  ه استمشاهده شد) 1386( دیگرانپژوهش کامکار و 

توجه به این موارد در اجراي ایـن  . را افزایش داده است) ساله شش تا یازده(ي نایکودکان ناب
تفکـرورزي را   فراینـد نظر قراردادن این ویژگی خاص و تقویت روحیه،   برنامه، عالوه بر مد

  .ي پیش خواهد بردتر بیشبا سرعت 
ي هـا  نادر داسـت  بـر ایـن باورنـد کـه     )Anthone, 2011; Glaser, 2011(گالسـر  انـتن و  

زیـرا   ،اسـتفاده شـود   )Kio and Gus( »گـاس  و کیـو «از روش  منتخب براي اجـراي برنامـه  
بـه ایـن   . پـردازد   مـی ست که مشتاقانه به شـناخت جهـان   ایی شخصیت مرکزي داستان نابینا

هـاي درون   شخصـیت  ارتباط روشـنی بـا   و شود میبر تفکر و استدالل کودك تأکید  ترتیب
  .کند میبرقرار داستان 

بـر روي   تـوان  مـی  ،)غیـره  و ،علمی، تخیلـی، مـذهبی  ( نیی با مضموها نابر داست عالوه
کودکان نابینا و مربیانشان، با توجه به اظهار نظر  .کردمفاهیم بنیادي درسی مدرسه نیز تمرکز 

در قالب اي  برنامهوجود چنین بنابراین،  .کنند میکندي درك  مفاهیم ریاضی را به کودکاناین 
  .ز اهمیت استئحا راي رشد تفکر منطقی آنان بسیارب دروس ریاضی

نسبت به آموز  دانشتکامل تدریجی دیدگاه « پژوهشی از استادان دانشگاه کبک کانادا، در
در ایـن رویکـرد، نگـاه متفـاوتی بـه      . شـد بررسی » کردي فلسفییریاضیات با استفاده از رو
اجتماعی در تولیـد دانـش   هاي  جنبهاز  درک میرا قادر آموزان  دانشریاضیات پیشنهاد شد که 

در روند آموز  دانشاز تدریس ریاضیات که نیاز به فعالیت باالي اي  شیوه ؛یابند ریاضی آگاهی
دانش باشـند، خـود در مـورد     ةکنند دریافتصرفاً که  به جاي آن در این شیوه،. داردآموزش 

  .)1385دانشگاه کبک کانادا، استادان ( دهند میکنند و پاسخ  میریاضی سؤال هاي  مسئله
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  داده نقشرییمعلمان تغ 3.6
ایجـاد   .سـت ها آنبه  کردن تدریسبه جاي  آموزان دانشتفکر براي  زمینۀتدریس تفکر ایجاد 

مـوزان  آ دانـش این فعالیت براي معلم دشـوارتر از   .این زمینه نه امري منفعل بلکه فعال است
مـوزان  آ دانـش و ورد آ مـی محتوا پیش  چه آنبراي پذیرش  با دیدي بازباید معلم زیرا  ،است

  .)Bonnets, 1995: 301(ماده باشد آد نکن میمطرح 
 همـۀ نابینـا از   آمـوز  دانـش براي تدریس مؤثر هر موضوع درسی به نابینایان الزم اسـت  

ترتیب بایـد   بدیندریس تجسم قوي پیدا کند که به او معنا و مفهوم ببخشد تعناصر موضوع 
آموز نابینا و آموزگار مهـم اسـت    دانشاز نظر  چه آنراهی براي ارتباط با موضوع بر حسب 

الگوهـاي صـوتی    از آمـوز نابینـا   دانـش سـازي ذهنـی    این راه همان روش تجسم. پیدا شود
عواطـف و  کنـد   مـی اصـوالً هنگـامی کـه معلـم موضـوعی را تـدریس        .است عاطفی معلم

ایش و در اثربخشی موضوع درس و پیـام آن بسـیار مـؤثر اسـت     احساسات او در لحن صد
  .)1374 ،درآمدي شریفی(

 يبه عهـده دارد، و در آموزش تفکر را  ینقش مهم نایکودکان ناب يبرا برنامۀ فلسفهمعلم 
هـا   محدودیتاز  یدرك درست خاص این برنامه، یمعلم يها ویژگیعالوه بر دارابودن  ،دیبا

ـ با .آنـان آشـنا باشـد    یمختلف آموزشـ  يها داشته باشد و به روش انیناینابهاي  و توانایی  دی
موضـوع  تواند  یم یحیو با چه توضدهد  یمنتیجه بهتر  یهر داستان چه روش بیان يبداند برا

از موضــوع را ابتــدا در ذهــن  یکلــ يبتوانــد تصــور دیــبا. کنــدکودکــان روشــن  يرا بــرا
ـ بـه ب  ،آن موضـوع  ازاز درك درست کودکـان   نانیپس از اطم ،کند و جادیا آموزان دانش  انی
ـ ا ياجـرا  يبرا یبهتر است معلمان. بپردازد وگو گفتو بحث و  اتیجزئ برنامـه انتخـاب    نی

 زیـ کودکان ن يفلسفه برا ۀنیرا داشته باشند و در زم نایموفق کار با کودکان ناب ۀشوند که تجرب
  .باشند را دیدهالزم  يها آموزش
 در پـژوهش . کـرد  اي ژهیوتوجه  و دقت معلم ،حوصله ،یبه شاداب دیبا نیز برنامه نیا در
شـده   یبررس نابیناآموزان  دانشبروز فرسودگی شغلی معلمان ) 1384( و دیگران بناب غباري
کمـک   ،تفکـر  سیتـدر  به ،کودکان نیمعلمان اوضعیت که مالحظات آن پژوهش در  است

 .کردخواهد ی انیشا
دختـران   ،کنند می، خاطر نشان اند داده انجام) 1995( میلیامطبق تحقیقاتی که میلر و 

 E ،)باهوشـی ( B نابینا از معلمان مردي که صدایشان به طور خاصی بم است و عوامـل 
و پسران نابینا دهند  میبه خود را نشان  )اعتماد(O  و ،)شجاعت( H، )گرمی( A ،)تسلط(
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 Aنه کامالً زیر و نه کامالً بم است و عوامـل تشـخیص    ها آناز معلمان زنی که صداي 
بـه  (دارند تري  مثبتتصویر دهند  میبه خود را نشان  )اعتماد( O و ،)تسلط(  E،)گرمی(

  .)1379 و افروز، درآمدي شریفینقل از 
عـالوه بـر داشـتن     ،بـراي نابینایـان  فلسفه براي کودکان،  ، معلمشده انجامطبق تحقیقات 

، باید با خط بریـل آشـنایی   )در بخش اجراي عملی خصوصیات معلم(ذکرشده ي ها ویژگی
کـردن بـا کودکـان نابینـا،      صحبتمعلم در « .و داراي الگوي صوتی مناسب باشدباشد داشته 

کارهایی  همۀکامالً مشخص و واضح صحبت کند و با استفاده از کالم، کودك را در جریان 
  .)1384 ،نراقی و نادري سیف(» دادن است، بگذارد انجامکه مشغول 

. تـدریس کننـد  آمـوزان   دانـش  همـۀ تحصیلی به هاي  دورهمدارس باید تفکر را در بافت 
براي نیل به این هدف معلمان باید خود متفکر باشند و به صورت سرمشقی در فراشـناخت  

  .)1380، و دیگران مارزینو(تعیین هدف و حل مسئله قرار گیرند 
  

  گیري     نتیجه. 7
ین هرگونـه  نشـ کودکان نابینا بـا توجـه بـه فقـدان حـس بینـایی تصویرسـازي ذهنـی را جا        

شـان بـه    بینـایی حقیقـی را بـراي    افزایش تصویرسازي ذهنی. کنند میتصویرسازي دیداري 
مفهوم  کو یشود  میتصویرسازي ذهنی با چشم ذهن به نمایش آورده . ارمغان خواهد آورد

 یک يبرا را یژگیوها  دهتواند  میچشم ذهن . شود میسپرده  بلندمدت ۀبه حافظ هیثان کیدر 
که  یدر حال ،دیفزایب يزیرنگ و عطر و طعم و بو به چتواند  یم مثالً، خلق کندیا مفهوم شئ 
 یـا شـده در ذهـن    تصویر ساخته. ستین ییها ویژگی نیچن يدارا در عالم واقع اصالً زیآن چ
 ،که در جهان وجـود خـارجی نـدارد   است تصویري بدیع  یا است موجود در جهان یواقعیت

 یذهنحاصل از تصویرسازي  ریتصو .شود میولی بر اساس تجربه و برداشت شخصی خلق 
  .را به همراه داردو ابداع و اختراع  ،نفس  به ، اعتماديتمرکز، خنده و شاد
ثر ؤنابینایان مـ هایی است که در تقویت افزایش تصویرسازي ذهنی براي  این موارد مزیت

ترین حس جایگزین در کودکان مبـتال بـه آسـیب     مهم منزلۀ بهشنوایی زیرا ، واقع خواهد شد
شـنیداري از  هـاي   تمایزیـافتگی شـنیداري و   ۀپـرورش حافظـ  . شود میبینایی در نظر گرفته 

که شوند  می یادآور هاتکن، و بیشوف .به آن تکیه کردتوان  میترین راهبردهایی است که  مهم
 بـه دادن در کودکان نابینـا   گوشهاي  کنند مهارت میتعداد زیادي از متخصصان هنوز تصور 

زیرا آشـکار شـده   . سفانه این نظریه درست نیستأمت ولی ،کند میرشد خوبی  بهطبیعی طور 
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دادن و تمرکـز   گـوش از طریـق  توانند  آسا نمی معجزهطبیعی و طور است که کودکان نابینا به 
 تآموخـ  ها آندادن را به  گوشهاي  روشموارد باید  تر بیشنقص خود را جبران کنند و در 

   .)84: 1390 کافمن، وهاالهان به نقل از (
 کـه  کند میتصویرسازي شنوایی نابینایان خاطرنشان  ادبیاتبا مرور ) Codding(کودینگ 

 خود احساسات ناین نابساال بزرگخردساالن و . 1: شود میتجسمات شنیداري باعث تقویت 
ـ    . 2 تر است؛ که براي جامعه پذیرفتنی کنند انیب شکل در را آن  یبهبـود مفهـوم خـود و در پ

 ،عاطفـه  تیـ که موجـب تقو آورد  را پدید می یتجارب. 3 ؛کند یم جادیمثبت را ا يخودپندار
 یسازش بـا نـاتوان  . 4 و ؛شود یمو تحرك  ،یآموزشگاه فیتکال دادن انجام ،لیتحص ،ارتباط

   .)212: 1374 ،يدرآمد یفیشرنقل از  به( دهد در فرد افزایش میخود را 
اسـتفاده   و انگیزش خودباوري، انیناینگرش ناب نییموانع در تع نبرد نیباز  يبرا ،بنابراین

 يالزم و ضـرور  ییو کسب اطالعـات از راه تجسـم شـنوا    يداریشن یذهن يسازریاز تصو
براي رسیدن به تفکـري بینـا،    ،هاي افزایش تجسم شنیداري در نابینایان یکی از روش .است

کاوش جمعی در کالس کودك  فرایندکه در طی  است فلسفه براي کودکان ۀاستفاده از برنام
آموزد و همـین   و احترام به عقاید دیگران را می ،اندیشی، استدالل، قضاوت، تعامل نابینا ژرف

و  ور دیگر فکرکردنج برايرا  فضایی وشود  میفهمیدن  موجب غناي کاوش براي دانش و
   .کند میفراهم  رسیدن به تفکري بینا

شـد  ، معلوم براي کودکان برنامۀ فلسفه یالملل بینبا اساتید  شده انجامبا توجه به مکاتبات 
امکانـات   کـردن  فـراهم اجراي این برنامه براي نابینایان با توجه به شرایط خاص آنـان و  « که

 سـت و یـادگیري مهـارت تفکـر بـراي     شدنی اآموزشی خاص کودکان به نحو مطلوبی اجرا
اظهار  اي طبق مکاتبه) Anthone, 2011(انتن  .)Jeremic, 2011(» کودکان نابینا بسیار مهم است

، اسـت  یافتهداده و به نتایج موفقی دست  انجامداشت که این برنامه را براي گروه ناشنوایان 
ی با درخور توجهتفاوت  هاي ویژه وي بیان کرد که اجراي این برنامه براي کودکان با آسیب

  .اگر امکانات و شرایط الزم فراهم شود، بسیار مؤثر خواهد بود ،کودکان عادي ندارد و
داشتن تفکر فیلسوفانه آن کاربردي است و هدف  ۀکودکان نوعی فلسف يبرا امۀ فلسفهبرن

تفکر کودك از تفکر ناآگاهانه به تفکـر   که يطوره هاي فلسفی است، ب و پرداختن به فعالیت
 سوق ورز اندیشه و نقاد تفکر به معمولی تفکر از و ،اندیشی ژرف به نگري سطحیآگاهانه، از 

 فراشـناختی  و شـناختی  هاي جنبهتفکر است و داراي  دربارةتفکر  لسوفانهتفکر فی. داده شود
  .)354: 1389 ماهروزاده،( است خود شناخت شناختی بعد در گام اولین که است،



 65   پور و زهرا عبدالهی عاطفه شیرمحمدي

  1391، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

. و زندگی اجتماعی او را نیز حفظ کند کندزندگی شخص را منقلب تواند  میاین برنامه 
ـ تقو ي، استفاده از راهبردهـا شود نمیکه نابینایی هرگز مانع رشد و ترقی  جا آناز  حـس   تی

ـ  شیمردم جامعه افزا نیبه نفس آنان را در ب اعتماد انینایدر ناب ییشنوا ـ تغبـا   ،و هـد د یم  ریی
گیـري   شـکل رو   از ایـن . شـود  مـی نفـس    باعث افزایش عزت، به نگرش مثبت ها آننگرش 

پـژوهش در   فراینـد . شود می» حرمت خود«منجر به افزایش و تثبیت تصویر ذهنی فرد نابینا 
  .نمایش داده شده است 2شکل 
  

  
  تبیین و ترسیم تفکري بینا براي کودکان نابینا  فرایند .2 شکل

با معلمان و مربیان کودکان نابینا، اجـراي  وگو  گفتو  شده انجامنظري با نظر به مطالعات 
براي ایـن کودکـان باشـد،     و مشکالت بسیاري از مسائلگشاي  تواند راه میعملی این طرح 

اجراي بهتر این برنامه به منظور  اتیپیشنهاد ،با توجه به مطالعات نظري این پژوهش ،بنابراین
  :شود میبراي کودکان نابینا مطرح 

بـا اسـتفاده از وسـایل و     ،اجراي عملی این برنامه در مـدارس خـاص ایـن کودکـان     .1
کودکـان   يبـرا  برنامۀ فلسفهدر تحقق اهداف تواند  می، شده در این پژوهش امکانات بررسی
 يه بـرا فاز معلمـان مجـرب فلسـ   گیـري   بهرههمچنین اجراي این برنامه با . بسیار مؤثر باشد

  ؛تري را به همراه خواهد داشت طلوبنابینایان نتایج م ةو معلمان ویژ کودکان
ـ   درخـور توجـه  ار آموزش تلفیقی طرحی است که امروزه بسی .2 بسـیار   ۀاسـت و تجرب

ام غـ اد بنابراین در اجـراي ایـن طـرح   . استو عادي  نابینامفیدي براي هر دو گروه کودکان 
  ؛شود میپیشنهاد وکاو حلقۀ کنددر و نابینا  بیناکودکان 

بـه منظـور   هـایی   که پس از اجراي عملی این طرح پژوهششود  میدر پایان پیشنهاد . 3
باعـث  و بـازنگري  ارزیـابی  . ارزیابی و اصالح این برنامه براي کودکان نابینا صـورت گیـرد  

بـراي  بردهـاي دیگـري   و راهود شـ هاي احتمالی این طرح بررسی  نواقص و کاستی شود می
  .شود ریتدب برنامه نیاحقق اهداف ت

خودپنداري  
مثبت و

خودباوري  

تفکر بینا  
تفکري خالق، (

منطقی، انتقادي، 
واگرا، عملی، 

)مراقبتی

تقویت  
تصویرسازي

شنیداري و 

ذهنی

برنامۀ فلسفه 
براي کودکان  

با توجه به  (نابینا 
ویژگی خاص 

)خود

شناسایی  
محدودیتهاي  

جسمی و 
روانشناختی  

کودکان نابینا  
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  منابع
 از استفاده با اتیاضیآموز نسبت به ر دانش دگاهید یجیتکامل تدر«). 1385( استادان دانشگاه کبک کانادا

کودکـان و   يفلسـفه بـرا   ةژیـ و ،سـالم  ۀمدرسـ  ۀمجل ،مترجمان يشورا ۀترجم ،»یفلسف يردکیرو
  .3ش  ،نوجوانان

 یعلـ  ۀترجمـ  ،تیـ ترب و میروش تعلـ  یتفکـر منطقـ  ). 1373( شیهـولف  و اچ گـوردن  یجـ  پیلی، فتیاسم
  .سمت: تهران ،يعتمداریشر

 ،تهران یتیترب علوم ةدانشکد یۀنشر ،»نایکودکان ناب یاجتماعـ  یروان يها یژگیو«). 1373( یافروز، غالمعل
  .7 ش

 ،»دممر هنیذ زيتصویرسادر  اي ارهماهو يسانههار دکررکا«). 1389( حاجیانی هیمابرو ا حمدا ي،باصر
 .4 ش ،1 س ،نظامی شناسی انرو نامۀ فصل

 هینرگس سجاد يبا همکار ،تیو ترب میتعل ۀپژوهش در فلسف يها و روش کردهایرو). 1389(خسرو  ،ياقرب
  .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ ةوهشکدژپ: تهران ،یتوسل بهیو ط
 رنسـب، یافـروز و محمـود م   یغالمعلـ  ۀترجمـ  ،يعاد ۀدر مدرس ییکودك استثنا). 1379( یل لسن،یبراتلند ن

  .نوادر: تهران
پـژوهش   ،»آموزان نابینا و بینا دانش ۀهاي حافظ لفهؤبرخی م ۀمقایس«). 1386(نریمانی  محمدسجاد و  بشرپور،

  .24 ش ،کودکان استثنایی ۀدر حیط
  .4ش  ،یاسالم تیترب ۀنام فصل ،»)ع(  یدر سخنان امام عل یعقالن تیترب يها روش«). 1379( دیسع ،یبهشت

 ،شریفیان یرینو ش  کیانیان  يد ه م ۀ، ترجمان وان وج و ن  ان ودک ک  يرا ب  یف س ل ف  يها نتااسد). 1384(ر  ، پ ن رس پ س ج
  .وس ان ف: ان رم ک

تصویرسازي دیداري و حرکتـی  «). 1387(علمدار یوسفی  وپور، حجت حاتمی،  خواجه لیال ،مهدي خانبانی،
  .30 ش ،کودکان استثنایی ۀپژوهش در حیط ،»آموزان نابینا و عادي دانش

  .سمت: ، تهران1 ، جیسال بزرگ تا یکودک از: یتحول یمرض یشناس روان). 1376(دادستان، پریرخ 
  .اطالعات: وقار، تهران نیمحمدحس ۀترجم ،یعمل تفکر). 1377(ادوارد  دوبنو،
  ).ره( ینیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀموسس: تهران ،تفکر). 1388( هیمرض ،یرمضان

  .نور امیپ: تهران ،ییآموزش و پرورش کودکان استثنا). 1384( ينادر اهللا عزت و می، مرینراق فیس
  .گفتمان خالق: تهران ،نایو آموزش کودکان ناب یشناس روان). 1374( زی، پرويدرآمد یفیشر
ساالن و  اي تأثیر الگوهاي صوتی بزرگ بررسی مقایسه«). 1379( افروز یعل غالم و زی، پرويدرآمد یفیشر

 ،یمدرس علوم انسـان  ۀمجل ،»تصویرسازي ذهنی کودکان نابینا و بینا شخصیتی آنان درهاي  ویژگی
  .چهارم ةدور
   .اطالعات: ، تهرانادبیات کودکان). 1384(اکبر  نژاد، علی شعاري
  .27و  26 ش ،انسانی علوم ،»آموزش فلسفه به کودکان ۀبرنام«). 1377(مقدم، مسعود  صفایی
ثر بـر بـروز فرسـودگی شـغلی معلمـان      ؤعوامل م«). 1384(ماندانا شیرکول  و محمد نبوي، ،بناب، باقر غباري
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 یس ةدور ،شناسی و علوم تربیتی روان ،»آموزان نابینا، ناشنوا، و عادي در مقطع راهنمایی شهر تهران دانش
  .2 و پنجم، ش

  . رسش: اهواز ان،ینجار افسانه و مقدم ییمسعود صفا ۀترجم ،کودکان به تفکر آموزش). 1386(رابرت  شر،یف
پژوهشـگاه  : تهـران  ،يلنگـرود  يشـاهر  لیدجلیس ۀترجم ،فکرکردن يبرا ییها ناداست). 1387(، رابرت شریف

  .یو مطالعات فرهنگ  یعلوم انسان
  .نیدواو: تهران ،ينظر یمبان یبررس: آموزش فلسفه به کودکان). 1383( ییحی، يقائد
  .ریرکبیام: تهران ،ياحسانه باقر ۀترجم ،کودکان يبرا یفلسف کندوکاو: يفکر يها ناداست). 1379( پیلیف ،کم

آموزان  نفس دانش ثیر بازي بر عزتأت«). 1386(پرور، و سارا مددي زواره  محسن گل ،منوچهر کامکار،
 ،شناسی کاربردي دانش و پژوهش در روان ،»نابیناي آموزشگاه ابابصیر اصفهان) ساله ازدهیتا  شش(

  .33نهم، ش دورة 
فلسـفه   ةژیو: سالم ۀمدرس ۀمجل ،يازین الیل ۀترجم ،»کندوکاو ۀدر حلق يرفتار يالگوها«). 1385( وی، متپمنیل

  .2ش . کودکان و نوجوانان يبرا
 ،احقـر  یقدسـ  ۀترجمـ  ،سیتـدر  و یدرس يزیر ابعاد تفکر در برنامه). 1380( گرانید و یج رابرت نو،یمارز

  .طرونیس: تهران
 ،مقـاالت روز جهـانی فلسـفه    ۀخالصـ  ،»يآموزش فلسفه به کودکان و تفکر انتقاد«). 1389( بهیط ماهروزاده،
  .ایران ۀپژوهشی حکمت و فلسف ۀموسس: تهران

  . دفتر انتشارات اسالمی: ، قم1، ج آشنایی با علوم اسالمی). 1372(مطهري، مرتضی 
 .صدرا: تهران ،یاسالم تفکر يایاح). 1387( ی، مرتضيمطهر

  .آموزش عالی سوره ۀموسس :شیراز ،کارشناسی ۀنام پایان ،»تصویريـ  یلمس يها کتاب«). 1383(، آزاده یمناف
 ةکنگـر  نیمقـاالت نخسـت   ۀخالصـ  ،»انینایدر ناب یافسردگ«). 1376( پور آتش دیحمدیسو  رانیا زادگان،یمهد

  .رانیا یشناس انجمن روان
  .قوس: تهران ،ییکودکان و نوجوانان استثنا یشناس روان). 1374( فر، بهروز یالنیم

انقالبی نو  ،فبک ۀوگو با پیشگامان برنام گفت: کندوکاو فلسفی براي کودکان و نوجوانان). 1390(ناجی، سعید 
   .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران در تعلیم و تربیت،

ــۀمقا«). 1391( لقاسمیابوا سعباو  ،سلیمانی سماعیلا ،محمد ،نریمانی  يسبکها نیوبیرو  نیدرو دبعاا یســ
  .1 ش ،سهرمد شناسیروان ةمجل ،»بیناو  نابینا زانموآنشدا تفکر

 ،نـو  دوران ۀفلسـف  ریسـ  ۀنیزم بر سمیدگمات خواب از يداریب کانت، ۀفلسف). 1374( نیرعبدالحسیم زاده، بینق
 .جهان نقش: تهران

  .انیتب یرسان و اطالع یفرهنگ ۀموسس: قم ،یسالمت يبرا یذهن يرسازیتصو). 1388( ژنیب ،ينوذر
  .4 یاپیپ ،شناسی روان ۀمجل ،»دهی تجسم فضایی در کودکان بینا و نابینا بررسی سازمان«). 1376(رابعه  نوربخش،
کارشناسـی   ۀنام پایان ،»عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر وضعیت تحصیلی نابینایان«). 1375( یمرتض نوربخش،
  .دانشگاه تهران ،علوم اجتماعی ةدانشکد ،ارشد
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ـ  ۀترجمـ  ،ژهیـ و يهـا  بـر آمـوزش   يا مقدمـه : ییکودکان استثنا). 1390(کافمن  مزیج و لیهاالهان، دان  یمجتب
  .به نشر: مشهد ان،یجواد

 ییحی ۀترجم ،لسوفیعنوان ف هکودکان ب ،کوچک لسوفانیف). 1389( تیوا دیوید و ،يکند دیوید ،جوئنا نز،یه
  .ژییآ: تهران ،يقائد
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