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   و میسیبنو و میبخوانهاي درسی  تحلیل محتواي کتاب
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 »فلسفه براي کودکان«
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 چکیده
و  بنویسـیم  وبخـوانیم  هـاي درسـی    هدف پژوهش حاضر تحلیل محتـواي کتـاب  

، از منظـر توجـه بـه    1390 -  1389دورة ابتدایی در سال تحصیلی  آسمان هاي هدیه
روش پژوهش تحلیل محتـوا بـود و بـا    . هاي آموزش فلسفه به کودکان، است مقوله

لیستی از معیارهاي برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان، کـه شـامل سـه     استفاده از چک
هــا  و دوازده زیرمؤلفــه اســت، داده) ســازي، و قضــاوت اســتدالل، مفهــوم(مفهــوم 

 هـاي  هدیـه و  بخـوانیم و بنویسـیم  هـاي   شامل کتاب جامعۀ آماري. آوري شد جمع
نمونۀ آمـاري نیـز کـل    . دورة ابتدایی بود که جمعاً چهارده جلد کتاب بودند آسمان

هـا از روش آمـار توصـیفی     بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   . جامعه در نظر گرفته شد
ر مؤلفۀ مربـوط بـه مفـاهیم تفکـ     986هاي مورد تحلیل،  در همۀ کتاب. استفاده شد

دهندة آن بود کـه در کتـب درسـی مـورد بررسـی       نتایج نشان. فلسفی شناسایی شد
تـرین   ها را به خود اختصاص داده بود و کـم  ترین میزان فراوانی مقولۀ استدالل بیش

همچنـین در بـین کتـب درسـی مـورد بررسـی،       . توجه به مقولۀ قضاوت شده بـود 
هاي تفکـر   به مقوله هاي آسمان هدیهتر از  بیش بنویسیم وبخوانیم هاي درسی  کتاب

 .اند فلسفی توجه کرده
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فلسفه براي کودکان، تحلیل محتوا، کتـاب درسـی، دورة ابتـدایی،     :ها کلیدواژه
  .تفکر فلسفی

 

  قدمهم. 1
جهـانی اسـت از    کنیم می حرکت اي که به سمت آن و آینده کنیم میدنیایی که در آن زیست 

میـزان ناپایـداري اطالعـات را در آن     کنـیم و هر قدر که آن را بررسی  تحولجنس تغییر و 
که چگونه هر توانایی و مدرکی در دیـروز   کردتوان مشاهده  می راحتی بینیم و به می تر جدي

اطالعات کمک خاصی  يو دیگر داشتن مقدار شود می سوادي در فردا مبدل به ناتوانی و بی
 نظـر  ، بنابراین بـه است تغییر حال در سرعت به که ایم نهاده مگا عصري در اکنون .کند به ما نمی

و هـا   بتواند عامل قدرت و اثرگـذاري مـا بـر ایـن ناپایـداري باشـد مهـارت        چه آن رسد می
مقابـل رویـدادهاي زنـدگی دسـتگاه     در  بیاموزیم کـه  افرادیعنی به  .است فکريهاي  قابلیت

اي فعـال و خـالق بـین خـود و پدیـدارهاي       بتوانند رابطه کهاندیشیدن خود را تقویت کنند 
 و خـود  رفتـار  از آگـاهی  انسـان  اساسـی هـاي   ویژگـی  از بنـابراین یکـی  ند کناطراف برقرار 

 بـه  میانِ در را حقیقت که دهد می این امکان را به فرد تفکر. تفکر است نیروي از برخورداري

 دنیـاي . کنـد  می احاطه وي را روزه همه کند که وجو جست اطالعاتی و حوادث ریختگی هم

 رهاينظ و آرا کنند، می زندگی مدرن عۀجام در که افرادي هب چون تفکر دارد به نیاز امروز مدرن

 گذشـته  در. کند انتخاب را یکی ها آن میان از باید این فرد و شود می پیشنهاد جدید و متفاوتی

 تحقیقـات  نتایج اما ،آورد خالق بار و متفکر را افراد بتوان است ممکن که شد می فکر ندرت به

شـرایط   کـردن  فـراهم  بـا  ،را افراد توان می بنابراین و است یادگرفتنی تفکر مهارتی که داد نشان
 نقشـی  کشـور  هـر  تربیت و تعلیم مهم، این به توجهبا . آورد بار خالق و متفکر کنترل،تحت 

 انـد،  ملـزم  آموزشـی هاي  ظامن بنابراین دارد، افراددر ها  این مهارت پرورش در اساسی بسیار

 هـاي فکـري   مهـارت  پرورش براي آینده، از دقیق و ،پربار وسیع، تصویري کردن طرح ضمن

 کـه  اسـت  عناصـري  و عوامـل  ةدربرگیرنـد  پـرورش  و آموزش. کنند ریزي برنامه جوان نسل

 اجـزاي  تـرین  مهـم از  .اسـت  آن عناصر پویایی دل در نیز آموزشی نظام موفقیت و سازندگی

 یـن ا. م اشاره کـرد معل و ،آموزش محیط درسی، ۀبرنامتوان به  می آموزشی نظام دهندة تشکیل

حسـینی،  ( نـد ا آموزان دانش در ي فکريها مهارت تضعیف یا تقویت عامل مجموع در رکن سه
 و است تربیت و تعلیم اصلی ۀوسیل درسی کتاب آموزشی،هاي  نظام اغلب در امروزه ).1383
 دارنـد  وابسـتگی  و تکیـه کتـاب   بـه  یـادگیري ــ   یاددهیهاي  فعالیت در آموزان دانش و معلم
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 پـرورش  بـراي  مناسب بستر کردن فراهم در درسیهاي  کتاب محتواي هرچه). 1386، ملکی(

 خواهـد  شـایانی  کمک نوآور و ،نوزا توانا، هایی انسان آفرینش به ،ییسو از، باشد پربارتر تفکر
  .کند می ثريؤم کمک جامعه شکوفایی و ،رشد استقالل، حفظ به دیگر سوي از و کرد

هـاي فکـري صـورت     هاي زیادي در حوزة آموزش مهـارت  در چند دهۀ گذشته فعالیت
ها برنامۀ آموزش تفکر به کودکـان اسـت کـه     ترین این فعالیت گرفته است که یکی از جدي

عرضـۀ   بـا  برنامهاین . ، فیلسوف امریکایی، آن را مطرح کرده است)M. Lipman(ماتیو لیپمن 
کند کودکان را تحت نوعی آموزش قرار دهد که براي  هاي زیاد به فراگیران تالش می تمرین

ها را بـه امـور پیرامـون     یافتن دالیل خوب و مستدل فعالیت کنند و از این طریق افق دید آن
یابی بـه   دست کنند؛ البته براي فکر که چگونه دهد می یاد ها آن به برنامه این .تر کند خود وسیع

به همین دلیل . چنین هدفی هم به معلمانی کارآزموده و هم به متون درسی مناسب نیاز است
هـاي داسـتانی فلسـفی و     لیپمن و همکارانش در طرح فلسفه براي کودکان به تدوین کتـاب 

 جا اهمیت دارد و لیپمن نیز بر چه در این هاي راهنماي معلم پرداختند؛ البته آن همچنین کتاب
کردن مباحث و درنظرگـرفتن شـرایط اقلیمـی، فرهنگـی، و اجتمـاعی       کند بومی آن تأکید می

به همین منظور، اجراي ایـن  . شود ها نتایج بهتري حاصل می است که در صورت رعایت آن
هـا و بسـتر    برنامه در هر کشوري مستلزم آن است که دستاندرکاران آموزش و پرورش زمینه

  ).1387مرعشی و دیگران، (اي این برنامه، فراهم آورند منظور اجر الزم را، به 
بـا  اي  را به گونـه  آموزان دانشدرس هاي  توان در کالس می لیپمن و همکاران او معتقدند

. رشـد یابـد   هـا  آنفعالیت تفکر فلسـفی در  هاي  زمینه ،سن کمرغم  به ،فلسفه درگیر کرد که
 همچنـین . باشـند  برخـوردار  آن از خـاص  افراد که نیست موهبتیي فکري ها مهارتبنابراین 

هـا   این مهارت مناسب،هاي  شیوه کاربرد با ،توان می چون نیست، هم ارثی و ذاتی خصوصیتی
   ).Lipman et al., 1980( ادد پرورش کودکان در را

و افـراد   ،خوشبختانه چند سالی است که این برنامه مـورد توجـه اندیشـمندان، معلمـان    
کـردن شـرایط و    رسـد آمـاده   مـی  نظـر  چه در این بین مهم بـه  آن .قرار گرفته است مند عالقه
نتـایج  . آموزش و پرورش اسـت  اجراي این برنامه در براي الزم در نظام آموزشیهاي  زمینه

هـاي   آن است که در ایـن کتـب بـه مهـارت     دهندة نشانکتب درسی  بارةبرخی تحقیقات در
) 1388( همچنین ناجی. )1389 ،عمران و چهارباشلوصالحی ( توجه شده است تر کمفکري 

 نظـر  بـه  ،بر نظام آمـوزش و پـرورش  اي  روح پیاژه ةسیطر علتبه  ،معتقد است در کشور ما
 ي درسی و سایر امـور مربـوط بـه آمـوزش ایجـاد     ها کتابرسد تغییرات جدیدي که در  می
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در جهـان پدیـد آورده    فلسفه براي کودکـان  ۀشود غافل از انقالب بزرگی است که برنام می
ناپـذیر در آمـوزش و پـرورش     ي فکري امري اجتنابها مهارتلزوم توجه به  بنابراین .است
دورة ي مختلفی کـه در  ها کتاببا توجه به  ،رسد این است که می نظر مهم به چه آناما  ،است

تا به  چنان که مورد نظر لیپمن است، ي مختلف تفکر، آنها مهارتشود و  می تدریس ابتدایی
رو  از ایـن  .نگرفتـه اسـت   انجامدرسی ابتدایی  يها کتابحال تحلیل جامعی در این مورد از 

یکـی از   منزلـۀ  بـه ، کـه  دورة ابتـدایی ي ها کتابکوشد به بررسی محتواي  می پژوهش حاضر
بپردازد،  ،ي فکري داشته باشدها مهارتدر رشد  بسزاییتواند نقش  می اجزاي نظام آموزشی

 . فلسفه به کودکان آگاهی یابد هاي برنامۀ آموزش گیري این کتب از مؤلفه از میزان بهره و
 

  گرفته   انجامبازنگري مطالعات . 2
فلسفه براي کودکان و تحلیل  زمینۀگرفته در دو  انجامتحقیقات  با توجه به موضوع پژوهش،

  . شود می اشاره ها آني از محتواي کتب درسی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به تعداد
این برنامه را  »آموزش فلسفه به کودکان برنامۀ«با عنوان اي  در مقاله) 1377(مقدم  صفایی

ر توسـعه و رشـد آن بررسـی    دو عوامـل مـؤثر    ،گیري شکلهاي  از بعد محتوا، روش، زمینه
تنها با اهداف  آموزش فلسفه به کودکان نهۀ و در پایان توضیح داده است که نظری کرده است

توانـد   مـی  و روح کلی حاکم بر آموزش و پرورش اسالمی هماهنگ است، بلکه این برنامـه 
 ،است که کردهدر نهایت پیشنهاد و ام آموزشی و تربیتی اسالمی محسوب شود، ظجزئی از ن

وردهاي مفید این برنامه اصـالحاتی در  ااساس نتایج و دست بر ،فرهنگی زمینۀبا توجه به این 
  .آموزش و پرورش صورت گیردهاي   تار و برنامهساخ

ـ «با عنوان اي  در مقاله) 1387(مرعشی   ۀآموزش فلسفه به کودکان، رویکردي نو در برنام
تحقـق   که جا آنکند از  می و بیان است براي کودکان پرداخته برنامۀ فلسفهبه بررسی » درسی

و  ،خـالق، تفکـر فلسـفی   هاي  نتعلیم و تربیت در گرو پرورش ذه ۀبسیاري از اهداف عالی
شـود اصـالحات اساسـی در نظـام      صحیح استدالل است لذا پیشنهاد میهاي  فراگیري شیوه

هـاي   تـا دوره هـا،   مهـد کـودك  هـاي   یعنی برنامـه  ،رسمی غیرهاي  آموزش ةآموزشی از دور
عنـوان آمـوزش فلسـفه و یـا تفکـر فلسـفی در        بـا هایی  گیرد و برنامه آموزش عالی را دربر

  .گنجانده شوددرسی رسمی کشور هاي  رنامهب
مختلف در آموزش فلسـفه  هاي  بررسی رویکرد« در پژوهشی با موضوع) 1387( حسینی

به این نتیجه رسید که بـه طـور   » ایران دورة ابتداییدرسی  برنامۀبا ها  آنبه کودکان و نسبت 
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فلسفه در مقـام فلسـفیدن و فلسـفه در     :فلسفی مطرح استهاي  در آموزش کلی دو رویکرد
مختلـف بـه رویکـرد    هـاي   فلسفه براي کودکان در کشـور  برنامۀ. فالسفه يمقام آموزش آرا
مختلـف  هـاي   درسـی کشـور   برنامـۀ اما حضور ایـن برنامـه در    ،استکرده فلسفیدن توجه 

  :هایی را در پی داشته و به سه شیوه به آن توجه شده است تفاوت
  درسی رایج؛هاي  احد درسی مستقل در برنامهومنزلۀ  به. 1
  درسی؛ برنامۀشدن روش و روح فلسفیدن در کل  جاري منزلۀ به. 2
واحد درسی مستقل و هم بـه صـورت تلفیـق در     منزلۀ بهبه صورت ترکیبی یعنی هم . 3

  .دروس دیگر
برنامـۀ  سـنجی اجـراي    بررسـی امکـان  « پژوهشـی بـا عنـوان   ) 1387( و دیگران مرعشی

ن اآمـاري معلمـ   ۀجامع. دادند انجام» دورة ابتدایی برنامۀ درسیفلسفه به کودکان در  آموزش
 منزلـۀ  بـه گیري تصادفی  نفر با استفاده از روش نمونه 237ابتدایی شهر کرمان بودند که تعداد 

فلسفه به کودکان از  برنامۀ آموزشسنجش امکان اجراي  براي .پژوهش انتخاب شدند ۀنمون
 شـده  یو مهارتی طراح ،ساخته استفاده شد که در سه بعد دانشی، نگرشی قمحق نامۀ پرسش

نتـایج نشـان داد کـه    . شده امکانات مدرسه نیز ارزیابی نام پرسشهمچنین از طریق این . بود
فلسـفه   برنامۀ آموزشاجراي  ۀنگرش مثبت در زمین و گروه مورد بررسی داراي دانش کافی

بـراي اجـراي ایـن    نیـز   و مدارس ابتدایی کرمـان  نیست  کافی شانمهارتاند، ولی  به کودکان
  .برنامه از امکانات کافی برخوردار نیستند

 برنامـۀ تحلیلـی بـر   « بـا عنـوان  اي  در مقاله) 1388(کالته جعفرآبادي و اکبري  جاویدي
و هـا   بـه بررسـی معیـار   » مواد خوانـدنی مناسـب در اجـراي آن   هاي  و ویژگی P4Cدرسی 
 P4Cدرسـی  برنامـۀ مواد خوانـدنی و داسـتانی مناسـب بـراي اجـراي      ۀ ي تهیبراهایی  مالك

و مواد خوانـدنی بـه شـکل    ها  که کتاب ند از اینا عبارتها  برخی از این معیار. پرداخته است
ـ  سـه هـاي   حاوي مضامین و نکات فلسـفی در قلمـرو   ،داستانی تهیه شوند  و متافیزیـک  ۀگان

مقطـع سـنی   بـه  ایـن مـواد   ۀ و باالخره در تهی ،اشندشناسی ب ویژه ارزش شناسی و به معرفت
وي معتقـد  . شودشناختی کودکان توجه  روانهاي  و محدودیتها  نیاز ها و کودکان و قابلیت

 نمـود که در آن کیفیات فلسـفی، بـدون    کردتدوین اي  توان به گونه می راها  است این کتاب
گروهی ۀ از طریق مطالع ،قادرنددر این صورت کودکان . شودظاهري، در کل داستان مطرح 

تواند  می ند، که این خودکنآن، نکات مورد نظر را کشف ة دربار وگو گفتداستان و بحث و 
  .شدن این کیفیات در شخصیت کودکان و نوجوانان باشد ساز نهادینه زمینه
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دوران کـودکی و نقـش قصـه در    ۀ بررسی فلسـف « در پژوهشی با عنوان) 1389(فرزانفر 
و  ،فلسـفه  ،ادبیـات  ،با نگـاهی بـه تـاریخ تعلـیم و تربیـت     ، »فلسفی کودکانۀ حیپرورش رو

که به طور  ه استنتیجه دست یافت و بدینکرده دوران کودکی را بررسی  ۀفلسف ،شناسی روان
 هـا سـایه گسـترانده    که بر اکثر دوره ،رویکرد اول .ان حاکم استدور نای یکرد بروکلی دو ر

. ورزد مـی  به غرایز پست اصرار گرایش کودکان و ،، ضعفدرخودماندگی، یآگاهنا ، براست
رویکـرد دوم   درمقابـل، . نام گذاشـت » وسیله ۀمثاب کودك به«توان رویکرد  این رویکرد را می

کـودك  «. کنـد  می تأکیدو تخیل کودك  ،، معصومیت، خالقیتيگر ۀ پرسشحی، روآگاهی بر
ۀ هـر بحـث در مـورد فلسـف    . وي این رویکرد نهادتوان بر ر نامی است که می »هدفۀ مثاب به

  .هماهنگ است این دو رویکرد با یکی از ،، خواه از نگاه تربیتی و خواه ادبیدوران کودکی
 از بایـد  ي تفکر فلسـفی ها مهارتکنند که  می در پژوهشی بیان) 1389( و دیگرانپریرخ 

 و دانش وها  تجربه از غنی اي مجموعه منزلۀ به ،داستانهاي  و کتاب شود داده آموزش کودکی
 و آمـوزش  والنئمسـ  و والدین تر بیش ولی ،اند شده شناخته ،چنین آموزشی براي مناسبی ابزار

 تفکـر  آمـوزش  بـراي  مناسـب ي هـا  انداست و ها اندر داست فلسفی عناصر با پرورش کودکان

 از دبسـتان  سـنی  گـروه  بـراي  مناسب داستانیهاي  کتاب پژوهش این در .نیستند آشنا فلسفی

 بـر . شـدند  انتخـاب  ایـران  در 1385 -  1370هـاي   سال در شدهمنتشر مناسبهاي  کتاب میان

سـپس   .شد شناسایی ها آن در فلسفی تفکرهاي  مؤلفه مرتبط، متون نیز و متخصصان نظر اساس
 تفکـر  پـرورش  بـه  هـا  آن تولید در که هایی داستان بهبودند  مربوطکه شدند  تعیین یهای کتاب

 از هریـک  بـه  شـدند کـه   مشـخص  مـواردي هـا   کتـاب  این از میان .است شده توجه فلسفی

 بیسـت  حـدود  داد نشـان ها  بررسی. دارند توجه مربوطههاي  مؤلفه و فلسفی تفکرهاي  روش

 .دارند توجه فلسفی تفکرهاي  مؤلفه به هاي موجود کتاب از درصد
 چهـارم ابتـدایی و   فارسیسطح خوانایی کتاب  در پژوهشی به بررسی )1387( زاده شیخ

براي این منظور از تکنیـک تحلیـل محتـواي     .آن با کتاب پنجم ابتدایی پرداخته است ۀمقایس
نشان داد که سطح خوانـایی در بـین    نتایج تحقیق .سطح خوانایی گانینگ استفاده کرده است

 اول و وسط کتاب چهارم تفاوت محسوسی دارد و هر دو متن در سطحی بـاالتر هاي  بخش
به عالوه بـین سـطح خوانـایی بخـش دوم و سـوم       .قرار دارد آموزان دانشاز سطح توانایی 

کتاب پنجم هم تفاوت وجود داشت و هر دو متن از نظـر سـطح خوانـایی بـاالتر از سـطح      
  .پنجم بود آموزان دانشتوانایی 

ـ ید مـات یتعلدر پژوهشی به بررسی و تحلیل محتواي کتـاب   )1383(مظفر و  ایمانی  ین
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در ایـن   .پرداختنـد  )1381 چـاپ (آن و کتـاب کـار    آسـمان  يهـا  هیهدو کتاب  1380سال 
و تصـاویر   ،هـا  پرسـش ، به تحلیل محتـوایی مـتن   کارگیري تکنیک ویلیام رومی هبررسی با ب

از نتـایج   چـه  آن. پرداخته شده استها  با کتاب آموزان دانشار طریق میزان درگیري ها  کتاب
با مـتن و تصـاویر    آموزان دانشگر آن بود که ضریب درگیري  نایاین تحقیق حاصل شد نما

منجر بـه  ها  این کتابو کتاب کار پایین است و  آسمان يها هیهدو  ینید ماتیتعلدر کتاب 
هـا وضـعیت ضـریب     اما در بخش پرسش؛ دنشو با متن و تصاویر نمی آموزان دانشدرگیري 

در کـل ضـریب    .شـود  مـی  ها با پرسش آموزان دانشدرگیري بهتر است و منجر به درگیري 
  .هاست بودن کتاب فعال دهندة نشانبوده است که  2/1ها  درگیري در کتاب

هـاي   مؤلفـه را بر مبناي  دورة ابتداییي درسی ها کتاب )1388( عمران و دیگران صالحی
آمـوزش محـیط    پـژوهش شـامل آمـوزش صـلح،    هاي  مؤلفه .آموزش جهانی بررسی کردند

روش مورد استفاده در تحلیـل محتـواي تحقیـق آنتروپـی     . و آموزش سالمت بودند ،تزیس
 3349شانون و نیز تحلیل کیفی بود و واحد تحلیل نیز صفحات در نظر گرفته شد که شامل 

آموزش جهانی بـه یـک    مؤلفۀنتایج نشان داد که به هر سه . بود دورة ابتداییصفحه از کتب 
در حد کم پرداخته شده است و این در حالی است که ها  کتاب ولی با توجه به حجم میزان،

و کتب  نشده استمذکور به صورت متوازن توجه هاي  آموزشهاي  مؤلفه هریک از خردهبه 
  .اند آموزش جهانی را تحت پوشش قرار ندادههاي  مؤلفهدرسی نیز به یک نسبت 

محقـق در  . هاي فارسی اول ابتـدایی را بررسـی کـرد    در پژوهشی کتاب) 1386(نوریان 
هـا بـا    و تمـرین  ،درصدد بررسی چگونگی ارتباط متـون نوشـتاري، تصـویرها   این پژوهش 

هاي متداول در آمـار   پایۀ اول بود و با روش بخوانیم و بنویسیمهاي درسی  هاي کتاب هدف
هـاي   و تمـرین  ،ها، تصـویرها  ل محتوا متون نوشتاري درستوصیفی با استفاده از روش تحلی

 %7/25ن آن بودند کـه  نتایج مبی. کردهاي جزئی، تحلیل  بر اساس هدف را هاي مذکور کتاب
و هـاي جزئـی بـدون تصـویر،      از هـدف  %1/43هاي جزئی بدون مـتن نوشـتاري،    از هدف

هـاي جزئـی برنامـه بـا      هـدف بنابراین نیمـی از  . اند هاي جزئی بدون تمرین از هدف 7/14%
توانـد    هاي یادگیري خوانـدن و نوشـتن مطابقـت نـدارد کـه مـی       الگوي نظري تحقق هدف

  .آموزش را با مشکل مواجه کند
ـ   بهاي  در مطالعه) 1389( خوشبخت شـناختی   زیسـت  ۀبررسی مفهوم مرگ در سـه جنب

تـرس،  (و عـاطفی   ،، فرهنگـی )و علیت ،عملکردي ناپذیري، غیر ناپذیري، اجتناب بازگشت(
. پرداخـت در ادبیات کـودك  ) و سردرگمی ،ناراحتی، عصبانیت، اشتیاق، گناه، تکذیب، شک
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، نـه کتـاب داسـتان    گـر  پـژوهش در دسـترس  هـاي   خانه وجو در کتاب  منظور با جست بدین
تحلیل محتواي ها  نانوعی در پیوند با مرگ بود، سپس داست بهها  آن ۀمای انتخاب شد که درون

شـد ضریب پایایی استفاده  ۀبراي محاسب ارذکدگبین دو  بستگی همی شدند و از ضریب کم .
تفـاوت  هـا   و عاطفی در کتاب ،شناختی، فرهنگی نتایج نشان داد که بین حضور ابعاد زیست

شناختی و عاطفی بـه   صورت که تفاوت معنادار میان عامل زیست بدین. شود معنادار دیده می
 و نیز میان عامل فرهنگی و عاطفی بـه نفـع عامـل فرهنگـی دیـده      شناختی نفع عامل زیست

نتـایج توصـیفی   . شناختی تفـاوت معنـادار دیـده نشـد     بین عامل فرهنگی و زیست. شود می
  .پژوهش نیز در پایان مرور و بررسی شده است

در بین کودکان پرداختـه اسـت و    وگو گفتبه نقش اي  در مقاله )Barrow, 2010( باروو
یی وگو گفتمشارکتی  یمکانیزم منزلۀ بهتواند  می براي کودکان تا چه حد رنامۀ فلسفهکه ب این

 منزلـۀ  به وگو گفتکند که  می وي بیان. کند وگو گفتایفاي نقش کند و کودکان را درگیر در 
و تعامـل بـا    ر افـزایش توانـایی خوانـدن کودکـان    د بسـزایی  تأثیرتواند  می ابزاري مشارکتی

 .را باال ببرد کنندگان قادر است تحمل مشارکت وگو گفت ةهمچنین شیو. باشددیگران داشته 
بسـیاري از مـدارس وارد    ۀتواند در برنام می براي کودکان برنامۀ فلسفهبنابراین این شیوه در 

در اجتماع پژوهشی را  کنندگان مشارکتمختلف بین هاي  شود و مشکالت ناشی از نابرابري
  .آنان شود نفس عتماد به اکم کند و باعث افزایش 

ر افـزایش  دي شناختی ها مهارتبرخی  تأثیربه اي  در مقاله) Albergaria, 2011( آلبرگاریا
کند که  می وي بیان .پرداخته است آموزان دانشبین  ي خواندن و نوشتن درها مهارتتوانایی 

ظرفیت حافظه  بر شد که مبتنی می ثابت شناخته یصفت منزلۀ بهطوالنی هوش هاي  براي مدت
باعـث موفقیـت در زنـدگی و     اما امروزه در جهان متغیر و متنوع این نوع توانایی لزوماً، بود
ي خوانـدن و  هـا  مهـارت لذا بـراي افـزایش توانـایی     .شود ویژه در مدرسه و دانشگاه نمی به

 ي شناختی تقویت کرد کـه از آن جملـه  ها مهارتاز اي  مجموعه باتوان هوش را  می نوشتن
  . گري اشاره کرد و پرسش ،خالقیت، ي تفکر انتقاديها مهارتتوان به  می

در ابتـدا بـه معرفـی    اي  در مقاله) Chang Shook Cheong, 2005(چانگ شوك چیونگ 
بـه   آمـوزان  دانـش فکري را بـراي رسـیدن   هاي  فلسفه براي کودکان پرداخته و داستان برنامۀ

براي کودکان بسیار مناسب دانسته اسـت و در ادامـه بـه     برنامۀ فلسفهي مورد نظر ها مهارت
ابتدایی در کشـور   آموزان دانشدر  وجو جستپردازد که به منظور ترغیب روح  میاي  مطالعه

اهمیت این تحقیق در آن اسـت   .شده است انجام 2006 -  2004هاي  سال ۀسنگاپور در فاصل
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وجـود  هـا   آنمحیط محرك هوشی بـراي   ند کها هایی این مدرسه در خانواده آموزان دانشکه 
  : این تحقیق بر آن است که. ندارد
تفکر انتقادي و تحلیلـی را در   وبه معلمان ابتدایی تعلیم دهد که معلمانی متفکر باشند  .1
  .تقویت کنند آموزان دانش
اراي مهـارت اسـتدالل   آموزان ابتدایی را به متفکرانی نقاد تبدیل کنند کـه د  دانش. 2

  .اشندمناسب ب
در دو گـروه کنتـرل و    آزمـون  پسو  آزمون پیشپژوهش و برگزاري طرح  انجامپس از 

نشان داده و معلمان ایـن   P4Cنتایج موفقی را در دروس ها  آزمایش، مشخص شد که کالس
 کـردن  سـؤال فکرکـردن و  در فراینـد   آموزان کردن دانشمند در وارد دروس را ابزاري قدرت

  . ندا همعرفی کرد
و آمـوزش بحثـی در منـابع     ،کودك، فلسـفه « با عنواناي  در مقاله ،)Hanna, 2007(هانا 

بر اساس طـرح   براي کودکان را برنامۀ فلسفهتئوریک  ۀ، پای»فلسفه براي کودکانۀ هوشمندان
تعیـین اصـول فلسـفی و آموزشـی      ،اول وهلـۀ در  ،هدف این مقالـه . متیو لیپمن بررسی کرد

مریکایی و مسائل مکمل در تفکر لیپمن اسـت و هـدف   ام بر اساس پراگماتیس P4Cاساسی 
. به طور خاص، تفکر جان دیویی و جرج اچ مید و لیو ویگوتسـکی اسـت   ،دوم این تحقیق

   .داند می منابع براي تفکر خویش ترین این افراد را اساسیآثار لیپمن 
کننـد   می بیان انارتباط با کودکان از طریق داستدر کتابی با عنوان ) 1389( راندیگلچر و 

که هدف از تدوین این کتاب کمک به والـدین در تـالش و اقدامشـان بـراي رویـارویی بـا       
درمـانی عـاطفی خـانواده     بنابراین امید ما این است که داستان .مسائل دشوار و پیچیده است

نـو و سـالم    یو بتواند مدل فعال درونی منفی کودك را تغییر دهد و مدل ي باشدلۀ مؤثروسی
 .قدرت تغییر زندگی را دارندها  اندر اختیار آنان قرار دهد چراکه داست

  
  طرح پژوهش. 3

تـرین   تـوان گفـت داسـتان معمـولی     مـی  با توجه به مبانی نظري برنامۀ فلسفه براي کودکـان 
اي طبیعـی بـراي پـرورش تفکـر، دانـش، و       سرآغاز در فلسفه براي کودکـان و وسـیله  

 انتقـادي،  تفکـر  آموزش با باید، نظام آموزشی است لیپمن معتقد. استهاي زبانی  مهارت
 تفکـر  بـراي آمـوزش   مناسـبی  ابزار را داستان رو بدهد؛ از این کودکان به قضاوت قدرت
هاي درسـی دورة ابتـدایی    همچنین در بررسی اولیۀ کتاب .)Lipman, 1991( داند می فلسفی
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تـر از   بیش آسمان هاي هدیهو  بنویسیم وبخوانیم محققان، مشخص شد که دو کتاب فارسی 
محتـواي آموزشـی یکـی از    . انـد  هاي دیگر براي انتقال مفاهیم از داستان استفاده کـرده  کتاب

منزلـۀ حلقـۀ ارتبـاطی     ارکان و عناصر اصلی در فرایند یادگیري در نظام آموزشی است که به
هـاي مختلـف آموزشـی بـه      ریـزان در گـروه   بین اهداف غایی آموزشی، که با تصمیم برنامه

هـایی اسـت کـه     اي از دانـش، بیـنش، و مهـارت    شود، و مجموعه درسی تبدیل میمحتواي 
لـذا  . آموزنـد  هاي درس از معلمـان خـود مـی    فراگیران در طول یک پایۀ تحصیلی در کالس

هـاي   هاي آموزشی متمرکـز کـه از کتـاب    ویژه در نظام اهمیت این مسئله بسیار زیاد است به
آموزان مناطق مختلف کشور و در ابعادي  همۀ دانشزمان براي  سان و به طور هم درسی یک

شدن کتـاب درسـی از زوایـا و ابعـاد      رو نقد، بررسی، و تحلیل از این. شود وسیع استفاده می
هاي مختلف، از هنگام تـدوین   گوناگون و با اهداف و مقاصد متفاوت زیر نظر افراد و گروه

  ). 1388مرادي،    حسن(الزام مطرح است منزلۀ  سازي تا مرحلۀ تدریس و ارزیابی، به و آماده
که متناسب بـا فضـاي داسـتانی و همچنـین     هایی  گیري از مفاهیم و مؤلفه بنابراین با بهره

از منظـر توجـه بـه     ،نظـر ي درسـی مـورد   ها کتابتوان به تحلیل  می ،ي درسی باشندها کتاب
  : از اند ها عبارت مؤلفهاین مفاهیم و . پرداخت ،تفکر فلسفیهاي  مؤلفه
  ؛ )پیوند بین مفاهیم، واقعیت نمایی، معیارسازي، و شناخت(سازي  مفهوم. 1
قوانین و مقررات، ساختن معیار، پیامد اعمـال، رابطـۀ بـین مفـاهیم، و     (استدالل . 2

  ؛ )تحلیل مفاهیم
هـا، و   استفاده از معیار، تفاوت و تشابه بین عقاید، رفتارها و شخصـیت (قضاوت . 3

  ).تمرکززدایی
 و دیگـران،  پریـرخ (کار گرفته شده اسـت   در تحقیقات دیگر نیز بهها  ن مفاهیم و مؤلفهای
بـا توجـه بـه     ،مذکور و بـازتعریف آن هاي  لذا در پژوهش حاضر با استفاده از مؤلفه ؛)1389

هاي  هدیهو  بنویسیم وبخوانیم ي درسی ها کتاببه تحلیل محتواي  ،ي درسیها کتابفضاي 
  .اند کردهپرداخته شد که از محتواي داستانی استفاده  آسمان

 کتـاب  درسـی  برنامـۀ  اصـلی  ارکـان  از توان گفت یکـی  شده، می  با توجه به مطالب گفته

است که همچنین با توجه به نقش پراهمیت داستان در برنامۀ فلسـفه بـراي کودکـان،     درسی
کننـد، نیـز    ل مفاهیم استفاده مـی لزوم تحلیل محتواي کتب درسی، که از این روش براي انتقا

اندرکاران تـألیف کتـب درسـی بـا      شود تا، در صورت لزوم، دست بیش از پیش احساس می
 آمـوزان و متناسـب بـا فرهنـگ     هایی مرتبط با زندگی واقعی دانـش  طراحی و تدوین داستان
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بـراي کودکـان و    برنامۀ فلسفهاسالمی بتوانند از ابزار داستان براي رسیدن به اهداف  ـ ایرانی
  .سایر اهداف آموزشی استفاده کنند

  
  هدف کلی پژوهش. 4

 هاي آسـمان  هدیهو  بنویسیم وبخوانیم هاي درسی  هدف این پژوهش تحلیل محتواي کتاب
بر اساس معیارهاي مورد نظر در برنامـۀ درسـی   ) 1390 -  1389سال تحصیلی (دورة ابتدایی 

 .فلسفه براي کودکان است
  

  پژوهش تسؤاال. 5
 وبخـوانیم  ي درسـی  هـا  کتاببه چه میزان به معیارهاي آموزش فلسفه به کودکان در . 1

 توجه شده است؟ دورة ابتدایی بنویسیم
هـاي   هدیـه ي درسـی  ها کتاببه چه میزان به معیارهاي آموزش فلسفه به کودکان در . 2

 توجه شده است؟ دورة ابتدایی آسمان
 

 نمونۀ آماريجامعه و . 6
 دورة ابتـدایی  آسـمان  هـاي  هدیهو  بنویسیم وبخوانیم ي ها کتابآماري این پژوهش  جامعۀ

جلـد   چهـارده و جمعـاً شـامل    انـد  رسیده چاپ به 1390 -  1389است که در سال تحصیلی 
  .انتخاب شد نمونۀ آماري منزلۀ بهدر این پژوهش کل جامعه . استکتاب 
  

  روش پژوهش. 7
برلسون تحلیل محتـوا را یکـی از    .محتوا استفاده شده استدر این پژوهش از روش تحلیل 

رود  مـی  کـار  همنظم محتواي آشکار ارتباطات ب داند که براي توصیف عینی و می فنون تحقیق
 تـرین و  مهـم  تحلیل محتـوا یکـی از  ). 1375 باردن،به نقل از ( هدف آن تفسیرکردن است و

محققی به صورتی بـا آن   توان گفت هر می درستی به تحقیق است وهاي  پرکاربردترین روش
پـژوهش حاضـر از روش تحلیـل محتـوا بـراي       لـذا در ). 1383 سـاروخانی، ( دارد سروکار
 هـاي  هدیـه و  بنویسـیم  وبخـوانیم  فلسفه براي کودکان در کتـب درسـی    هاي مقولهبررسی 
  .ابتدایی استفاده شده است ةدور آسمان
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1-Pe 

Po-Pe 

26/0 -1  

26/0 -95/0  

  اطالعات آوري جمعابزار . 8
معیارهاي مورد استفاده در فلسفه براي از لیستی  در این پژوهش چکها  داده آوري جمعابزار 

 آوري جمع .)1389 ،و دیگران پریرخ( مفهوم است دوازدهمقوله و  سهکه شامل است  کودکان
 انجـام  دورة ابتـدایی ي مورد نظـر در  ها ۀ کتاباطالعات در این پژوهش با مشاهده و مطالع

دوبعـدي  هـاي   و با استفاده از جدول شدانی چهارماهه مطالعه زمة در دورها  متن کتاب. شد
این بررسی، حضور هـر مؤلفـه در درس در جـدول    ۀ بر پای. مطالب مورد نظر استخراج شد

عـدد یـک ارزش رقمـی نـدارد و فقـط نمـاد       . داده شد یکو به آن امتیاز شد ثبت  مربوطه
هـر مقولـه و هریـک از    هاي  وانیپس از آن تعداد فرا .است آن مؤلفه در درس شدن هاستفاد
  .شدمربوط به آن محاسبه هاي  مؤلفه

  
  ضریب قابلیت اعتماد. 9

 ده ،بـه منظـور سـنجش پایـایی     و) π(ضریب قابلیـت اعتمـاد    ۀمحاسب برايدر این تحقیق، 
ـ  ۀگیري و در زمین هاي مورد بررسی نمونه درصد از کل محتواي کتاب تحلیـل مفـاهیم   ۀ مقول
درصـد توافـق    ۀدوم قرار گرفت، سـپس بـا محاسـب    گر پژوهشدر معرض کدگذاري مجدد 

گیـري از فرمـول اسـکات     و با بهـره  ،بین دو کدگذار ةشد درصد توافق مشاهده ،مورد انتظار
  .شدضریب قابلیت اعتماد این تحقیق محاسبه 

  

_________ π= : )فرمول اسکات(  

26/0Pe = )توافق مورد انتظار درصد(  
95/0Po = )شده درصد توافق مشاهده(  

93/٠π = )ضریب قابلیت اعتماد(  
  

93/0= __________ π =  

بـه  . توافـق وجـود دارد   %95شده در متغیر، بین دو کدگذار  ي هاي گردآور  بر اساس داده
  .است 93/0عبارت دیگر در این تحقیق ضریب قابلیت اعتماد 
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  پژوهشهاي  یافته. 10
و  بنویسـیم  وبخـوانیم  در این قسمت جداول مربوط بـه فراوانـی هریـک از کتـب درسـی      

  .شود می نشان داده آسمانهاي  هدیه
  اول تا پنجمهاي  پایه بخوانیمي ها کتابتفکر فلسفی در هاي  فراوانی مفاهیم و مؤلفه .1جدول 

  درس

  
  ها مؤلفه و مفاهیم

 کتاب
  اول سال

 کتاب
  دوم سال

 کتاب
  سوم سال

 سال کتاب
  چهارم

 سال کتاب
  پنجم

  جمع
 درصد
  فراوانی

  استدالل

  31/17  85  19  19  22  8  17  معیار ساختن
  41/11  56  13  15  9  15  4  اعمال پیامد

 بین رابطۀ
  مفاهیم

9  7  10  8  3  37  54/7  

 تحلیل
  مفاهیم

5  9  11  17  12  54  00/11  

  سازي مفهوم

 بین پیوند
  87/3  19  6  5  1  4  3  مفاهیم

  55/8  42  8  13  6  8  7  نمایی واقعیت
  02/12  59  10  13  21  4  11  معیارسازي
  43/1  7  0  2  2  2  1  شناخت

  قضاوت

 از استفاده
  معیارها

13  12  13  4  9  51  39/10  

 و تفاوت
  33/7  36  5  5  11  6  9  تشابه

  89/4  24  4  10  3  5  2  تمرکززدایی
  ـــ  491  90  113  113  83  92  جمع
  ـــ  ـــ  33/18  1/23  1/23  90/16  74/18  درصد

 مجموعـاً  دورة ابتدایی بخوانیمي ها کتابدر شود  می مالحظه 1در جدول گونه که    همان
استدالل با  مقولۀمشاهده شد که در این میان  ،تفکر فلسفیهاي  مؤلفهمورد در ارتباط با  491
فراوانـی   %86/25اسـت کـه    سـازي  مفهوم مقولۀو سپس ترین فراوانی را دارد  بیش 52/51%

همچنـین در بـین کتـب درسـی      .داردفراوانـی را  ترین  کم %60/22با قضاوت  مقولۀو  دارد



 ... آسمان يها هیهد و میسیبنو و میبخوانهاي درسی  تحلیل محتواي کتاب   82

  1391و تابستان  ، سال سوم، شمارة اول، بهارتفکر و کودك

 ،ین و کتـاب دوم تـر  ، بیشفراوانی% 01/23با  ،سوم و چهارمسال ي ها کتابابتدایی  بخوانیم
 مقولـۀ در ارتبـاط بـا    .را داشـتند  فلسـفی  تفکـر بـه   توجهین میزان تر فراوانی، کم% 90/16با 

را  ین فراوانیتر کمو است  %31/17دارد که  سازيمعیار را مؤلفۀ ین فراوانیتر بیش ،استدالل
 راین فراوانـی  تـر  بـیش  سـازي  مفهـوم  مقولـۀ در  .اسـت  %38/4دارد کـه  قوانین و مقـررات  

. اسـت  %43/1که  داردشناخت  را مؤلفۀین فراوانی تر کمو  است %2/20دارد که  معیارسازي
ین تر کماستفاده از معیارها و  از آن مؤلفۀ% 39/10یعنی ین فراوانی تر بیش ،قضاوت مقولۀدر 

  .داردتمرکززدایی از آن % 8/4یعنی فراوانی 
 اول تا پنجمهاي  پایه بنویسیمي ها کتابتفکر فلسفی در هاي  فراوانی مفاهیم و مؤلفه .2جدول 

  درس
 

  ها مؤلفه و مفاهیم

 کتاب
  اول سال

 کتاب
  دوم سال

 کتاب
  سوم سال

 سال کتاب
  چهارم

 سال کتاب
  پنجم

  درصد  جمع

الل
ستد

ا
  

 و قوانین
  مقرارت

0  2  1  1  1  5  57/1  

  52/13  43  3  5  22  13  0  معیار ساختن
  86/7  25  3  5  5  12  0  اعمال پیامد

 بین رابطۀ
  مفاهیم

1  18  25  12  8  64  13/20  

  38/10  33  2  12  10  9  0  مفاهیم تحلیل

هوم
مف

 
زي

سا
  

 بین پیوند
  مفاهیم

0  22  2  3  2  29  12/9  

  23/7  23  0  4  7  12  0  نمایی واقعیت
  40/4  14  3  2  6  3  0  معیارسازي
  26/1  4  0  0  0  4  0  شناخت

وت
ضا

ق
  

 از استفاده
  معیارها

1  19  14  6  9  49  41/15  

  60/6  21  2  2  7  9  1  تشابه و تفاوت
  52/2  8  0  0  0  6  2  تمرکززدایی

  ـــ  318  33  52  99  129  5  جمع
  ـــ  ـــ  38/10  5/16  13/31  57/40  57/1  درصد
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 دورة ابتـدایی،  بنویسـیم ي هـا  کتـاب در شـود   مـی  مالحظـه  2در جـدول  گونه که  همان
کـه   انـد  را داشـته هـا   ین فراوانـی تـر  بیش سازي مفهوم مقولۀو  ،قضاوت ،استدالل هاي مقوله

، توجـه  بنویسـیم همچنین در بین کتب درسی  .است %14/22، و %52/24، %34/53ترتیب  به
کتـاب پـنجم   در و  %57/40یعنی ین فراوانی تر بیشکتاب دوم در تفکر فلسفی  هاي مقولهبه 

را  ین فراوانـی تر بیش ،استدالل مقولۀ مورددر . اند را داشتهفراوانی ین تر کم )%38/10(ابتدایی 
دارد قـوانین و مقـررات   را ین فراوانی تر کمو است  %13/20دارد که اهیم فبین مۀ رابط مؤلفۀ

دارد که  پیوند بین مفاهیم را مؤلفۀین فراوانی تر بیش سازي، مفهوم مقولۀدر  .است% 7/15که 
 ،قضـاوت  مقولـۀ در . است %6/12که  ددارشناخت  مؤلفۀ راین فراوانی تر کمو  است 9/12%

را ین فراوانـی  تـر  کـم و  است %41/15دارد که استفاده از معیارها  مؤلفۀ راین فراوانی تر بیش
  .است% 52/2دارد که تمرکززدایی 

  تا پنجم هاي دوم پایه آسمان هاي هدیهي ها کتابتفکر فلسفی در هاي  فراوانی مفاهیم و مؤلفه .3جدول 
  درس

 
  ها مؤلفه و مفاهیم

 سال کتاب
  دوم

 سال کتاب
  سوم

 سال کتاب
  چهارم

 سال کتاب
  پنجم

  درصد  جمع

الل
ستد

ا
  

  95/3  7  1  2  2  2  مقرارت و قوانین
  99/25  46  10  12  12  12  معیار ساختن
  17/10  18  6  3  5  4  اعمال پیامد

  95/3  7  3  1  2  1  مفاهیم بین رابطۀ
  56/13  24  11  10  1  2  مفاهیم تحلیل

هوم
مف

 
زي

سا
  

  69/1  3  2  0  0  1  مفاهیم بین پیوند
  04/9  16  3  3  7  3  نمایی واقعیت

  17/10  18  4  6  4  4  معیارسازي
  95/3  7  3  1  1  2  شناخت

وت
ضا

ق
  

  21/6  11  1  5  4  1  معیارها از استفاده
  78/6  12  7  2  3  0  تشابه و تفاوت

  52/4  8  2  2  1  3  تمرکززدایی

  ـــ  177  53  47  42  35  جمع

  ـــ  ـــ  9/29  6/26  7/23  8/19  درصد
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 ابتـدایی  دورة آسمان هاي هدیه هاي کتاب در شود می مالحظه 3در جدول  که گونه همان
 تـرین  بـیش % 51/17قضـاوت   مقولـۀ و % 85/24با  سازي مفهومو % 62/57با  استدالل مقولۀ
 کتـاب پـنجم   آسـمان  هـاي  هدیـه  یکتب درسـ  یندر ب یناند همچن داشته را ها فراوانی میزان

ـ  یزانم ترین کم% 8/19با  ییو کتاب دوم ابتدا ترین بیش% 9/29با  ابتدایی مربـوط بـه    یفراوان
بـه   مربـوط  فراوانی ترین بیشاستدالل  مقولۀدر ارتباط با . اند را داشته یتفکر فلسف هاي مقوله
 بـین  رابطـۀ  و مقـررات  و قوانین به مربوط فراوانی ترین کمو % 99/25با  یارساختن مع ۀمؤلف
 معیارسـازي  ۀمؤلفمربوط به  یفراوان ترین بیش سازي مفهوم مقولۀدر  .است% 95/3با  یممفاه
 مقولـۀ در  و اسـت % 69/1بـا   یممفاه ینب یوندپ ۀمؤلفمربوط به  یفراوان ترین کمو % 04/9با 

ـ  تـرین  کـم و % 78/6تفاوت و تشـابه بـا    ۀمؤلفمربوط به  یفراوان ترین بیشقضاوت   یفراوان
  .است% 52/4با  ییمربوط به تمرکززدا

  پنجم تا اول هاي پایه آسمان هاي هدیه و بنویسیم و بخوانیم هاي کتاب در فلسفی تفکر هاي مؤلفه و مفاهیم فراوانی. 4 جدول
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  ـــ  986  40  69  111  18  91  81  51  111  108  99  174  33  جمع

  35/3  درصد

65/17  

04/10  

95/10  

26/11  

17/5  

22/8  

23/9  

83/1  

26/11  

00/7  
  ـــ  ـــ  06/4

ي مـورد  هـا  کتـاب  همـۀ  فراوانی در مجموع شود می مالحظه 4گونه که در جدول  همان
قضـاوت   در مقولـۀ و  ،%44/24 سـازي  مفهـوم  در مقولـۀ  ،%24/53استدالل  مقولۀبررسی در 

کتـاب   ،آسـمان هاي  هدیهو  بنویسیم وبخوانیم همچنین در بین کتب درسی . است 31/22%
ین تـر  کـم  %51/0با فراوانـی  اول  بنویسیمین و کتاب تر بیش %08/13فراوانی دوم با  بنویسیم
تـرین فراوانـی را مؤلفـۀ     در مقولـۀ اسـتدالل، بـیش    .اند توجه به تفکر فلسفی را داشتهمیزان 

دارد کـه   مؤلفۀ قوانین و مقـررات را ترین فراوانی  و کماست   %60/17که ساختن معیار دارد 
 %23/9کـه   ترین فراوانی را مؤلفۀ معیارسازي دارد سازي، بیش در مقولۀ مفهوم. است% 35/3

است و نهایتـاً در مقولـۀ قضـاوت    % 83/1دارد که مؤلفۀ شناخت را ترین فراوانی  و کم است
 راتـرین فراوانـی    و کـم  است %26/11دارد که ها  ه از معیارترین فراوانی را مؤلفۀ استفاد بیش

  .است% 06/4دارد که مؤلفۀ تمرکززدایی 
  
  گیري نتیجه. 11

مؤلفـه   986شـده،   تحلیـل ي هـا  کتـاب ، در کل 4آمده از جدول  دست با توجه به اطالعات به
 فراوانـی  دوم ابتـدایی بـا   پایۀ بنویسیم، کتاب شده کتاب تحلیل چهاردهدر بین . شناسایی شد
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ین و تـر  بـیش ترتیـب داراي   بـه % 51/0 فراوانـی  اول ابتدایی با پایۀ بنویسیمو کتاب % 08/13
سـاختن  ۀ ؤلفبه م ،ها در کل کتاب همچنین. است استدالل مقولۀین فراوانی در توجه به تر کم

% 35/3فراوانـی  قـوانین و مقـررات بـا    ۀ مؤلفـ به و ترین توجه  بیش% 60/17 فراوانی معیار با
  .ترین توجه شده است کم

 )بنویسـیم  وبخـوانیم  (تفکر فلسفی در درس فارسی هاي  مؤلفهدر مورد لزوم استفاده از 
و  ،گفـتن  ي بنیادي خواندن، نوشتن، سخنها مهارتبر  فلسفه براي کودکانتوان گفت که  می

ي پایـه  ها مهارتاین  بهیابی  براي دستي راهی وجو جستدارد، یعنی در  تأکیددادن  گوش
دورة از طـرف دیگـر در درس فارسـی    . از طریق تقویت قـدرت اسـتدالل و داوري اسـت   

 ،گفتن، خوانـدن  دادن، سخن گوش(نیز سعی شده است که به هر چهار مهارت زبانی  ابتدایی
در مقدمـه بـر    دورة ابتدایی بخوانیمهر پنج کتاب مؤلفان . به یک میزان توجه شود) و نوشتن

فلسـفه بـراي    برنامـۀ توان گفـت کـه درس فارسـی و     می بنابراین. اند کرده تأکیداین مطلب 
توانند باعث تقویت دیگـري   می ها آنند که هرکدام از اي دار ویژههاي  کودکان هر دو ظرفیت

ت بـه  نسب بنویسیم وبخوانیم ي ها کتابرا در ها  توان افزایش فراوانی مؤلفه می بنابراین. شود
 .کرد وجو جستدر همین ظرفیت ویژه  آسمانهاي  هدیه

دوم تـا پـنجم   هـاي   پایـه  بنویسیم وبخوانیم ي ها کتاببا نگاهی کلی به فصول  همچنین
 بنویسـیم  وبخـوانیم  ي ها کتابتفکر فلسفی در  هاي مقولهین فراوانی تر بیشمشاهده شد که 

نتیجه گرفت که موضـوعاتی   توان می بنابراین. متعلق به فصل اخالق فردي و اجتماعی است
ي فکري ها مهارتتوانند ظرفیت باالیی براي تقویت  می با مضامین اخالق فردي و اجتماعی

در دروسـی کـه بـه    ، و است محتوا در قالب داستان کردن مطرحو این به علت  داشته باشند
کاهش یافته است  تفکر فلسفی نیز هاي مقولهمیزان فراوانی  ،نشده استمطرح داستانی  ةشیو

به صـورت   تر بیشمیهنی است محتوا ـ  به طوري که در فصولی که مربوط به طبیعت و ملی
تفکـر  هاي  البته در فصل طبیعت ظرفیت باالیی براي حضور مؤلفه ؛توصیفی ارائه شده است

ۀ معلم بشـر و سرچشـم   منزلۀ به ،زیرا طبیعت ،از آن استفاده شدهتر  فلسفی وجود دارد که کم
تواند جایگاه باالیی در تفکرات بشـري   می ،بسیاري از تفکرات و اختراعات و اکتشافات بشر

تفکـر  هـاي   تواند ظرفیت باالیی براي حضور مؤلفـه  می یکی دیگر از فصولی که. داشته باشد
فلسـفه بـراي کودکـان و     هاي برنامۀ با توجه به ویژگی .فلسفی داشته باشد فصل دینی است

یکـی از ایـن   . را بـین ایـن دو مشـاهده کـرد    هایی  توان مشابهت می ،سالمیتعلیم و تربیت ا
قرارگرفتن تقویـت قـدرت تمیـز و داوري و آمـوزش آن از دوران نوجـوانی در       ها مشابهت
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تفکر فلسفی و پیداکردن هاي  مؤلفهبنابراین لزوم توجه به . ستارأس اهداف تعلیم و تربیت 
بـه   .شـود  مـی  ي درسـی بـیش از بـیش احسـاس    هـا  کتـاب ن امؤلفها با تالش  این مشابهت

هـاي    پایـه  ازبهتـر   را آمـوز مفـاهیم دینـی    ي چهارم و پنجم که دانـش ها کتابخصوص در 
  . کند درك میتر    پایین

پیونـد بـین   مؤلفـۀ  مربوط به ها  ین فراوانیتر کم آسمانهاي  هدیهي ها کتابدر ارتباط با 
در این زمینه باید اذعان داشت کـه پیونـد    .الل بوداستد ۀمفاهیم و قوانین و مقررات در مقول

 بـین  ۀتواند باعث فهم بهتر برخی مفـاهیم شـود و رابطـ    می یبین مفاهیم با تبیین روابط علّ

 الزم را شـود و زیربنـاي   می منجر خواننده دانش ۀگنجین رشد و تر بیش شناخت به مفاهیم نیز

قـوانین و مقـررات   مؤلفـۀ  آورد همچنـین   مـی  وجـود  هب فلسفی تفکر در تحلیل و تجزیه براي
 آن نـدادن  انجـام  یـا  و يکـار دادن   صحت انجام براي حاکم اصول یا و نظم وجود دهندة نشان
ۀ مؤلفـ . شـده اسـت   توجـه هـا   این مؤلفهتر به  کم ،آسمانهاي  هدیهي ها کتاب در ولی ؛است

نمـایی   واقعیـت ۀ مؤلفـ  استحائز اهمیت  آسمانهاي  هدیهدیگري که توجه به آن در کتاب 
نیـز معتقدنـد کـه برقـراري پیونـد بـین        آسـمان هـاي   هدیـه ي هـا  کتـاب ن ازیرا مؤلف ،است

جدیـد تعلـیم و تربیـت     ۀبرنامـ هـاي   از ویژگـی  هـا  بچهة دینی و زندگی روزمرهاي  آموزش
) ع(  و معصـومین ) ص(  بـا پیـامبر اسـالم    آمـوزان  دانشهمچنین براي آشنایی . اسالمی است

و زنـدگی   ،از شخصـیت، رفتـار   پذیر و تحقق ،واقعی، صمیمیاي  چهره سعی شده است که
  . شودنشان داده آنان 

فلسفه براي کودکـان   برنامۀبا توجه به اهمیت داستان در شده و  با توجه به مطالب گفته
ریـزان   برنامهو شود که مؤلفان  می و نقش پررنگ آن در تقویت قواي فکري کودکان، پیشنهاد

مثـل   ،ایـن دوره  ي دیگـر هـا  کتاببه محتواي داستانی در  دورة ابتداییدر  ي درسیها کتاب
توجه داشته باشند و بـراي انتقـال    ریاضیاتو حتی  ،قرآن، اجتماعی مطالعات، تجربی علوم

آمـوز بـر روي    ند که به تفکر دانشکنریزي  برنامههایی  در قالب داستان ها را ، آنمفاهیم خود
 .کند می آن موضوع درسی کمک

کـه بـه محتـواي     ،بنویسـیم  وبخـوانیم  و  آسـمان هـاي   هدیهي ها کتابهمچنین هم در 
ها  انشود استفاده از داست می پیشنهاد، ي این دورهها کتابو هم در سایر  ،داستانی توجه شده

بـراي کودکـان،    هاي برنامۀ فلسفه شود و مؤلفان با درنظرگرفتن معیار انجامي تر بیشبا تأمل 
اسـالمی بـه    ــ  و همچنین با توجه به فرهنگ ایرانی ،کودکان ةنویسی ویژ داستاناصول کلی 

 .ي درسی بپردازندها و تدوین محتواي کتاب لیفأت
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