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  مقدمه. 1
هاي فكري مختلف به  ها و گرايش فرهنگ ي متكثر و متنوع كنوني كه در آن خرده در جامعه

جامعـه بـه   . شـود  وگو احساس مي وجود آمده است، بيش از هر زمان ديگري، نياز به گفت
هاي مختلف  حوزهاي درآمده و فاصله و شكاف عميقي ميان افراد در  تكه صورت اجزاء تكه

  .خورد به چشم مي... اجتماعي، سياسي، مذهبي، علمي، هنري و
آميز در سطح جامعه نباشيم  اي خشونت بعيد است روزي از خانه بيرون آييم و شاهد صحنه

هاي ديگران را ندارند و بـا   و با آدمهايي روبرو نشويم كه به هيچ وجه توانايي شنيدن حرف
تواننـد حتـي بـراي     پردازنـد و نمـي   دفاع از نظريات خود مـي تعصب و تفكري غيرنقاد به 

  .ي نگاه آنها به دنيا نگاه كنند اي خودشان را جاي ديگران بگذارند و از دريچه لحظه
ما بـه  . ي عدم فهم متقابل منجر به كاهش همبستگي اجتماعي شده است مشكل فزاينده

كنـيم كـه درك و    احساس مـي  تدريج در حال دور شدن از هم هستيم و روز به روز بيشتر
احترام متقابل در جامعه در حال كاهش است و شان و عزت نفسمان به طرق مختلف مورد 

  ).25- 26: 1381يانكوويچ، (گيرد  احترامي قرار مي بي
وگو مسـتلزم هـيچ مهـارت خاصـي نيسـت امـا        ي زيادي فكر كنند كه گفت شايد عده

طلبد و قواعـد و اصـول    اي را مي هاي ويژه توگو مهار دهد كه گفت نظريات اخير نشان مي
حداقل . كند و با گپ و صحبت معمولي فرق دارد كنندگان تحميل مي خاصي را بر مشاركت

وگـوي اصـيل و واقعـي وجـود دارد، حفـظ احتـرام        شرطي كه براي برقراري يـك گفـت  
بايـد ديگـري را در    وگـو مـي   كنندگان در يـك گفـت   هر يك از مشاركت. است "ديگري"

ي  بـه ديـده  . ي حرمـت بنگـرد   هاي او را به ديـده  انسانيت با خود برابر تلقي كرده و ديدگاه
شود كه موقعيت مخاطب تـا حـد    هاي ديگري نظر كردن، باعث مي تحقير به آراء و ديدگاه

. وگـوي واقعـي از بـين بـرود     يك زيردست، تابع و مادون تقليل يابد و شرايط يـك گفـت  
ي  ي يـك سرچشـمه   گري، به معنـاي نفـي موقعيـت او بـه منزلـه     گونه نظر كردن به دي اين

فرد معرفت و انكار ديدگاه ممتازي است كه او براي نظر به واقعيت در اختيار دارد  منحصربه
در يـك  ). 93- 94: 1381پايـا،  (تواند به تكميـل ديـدگاه خـود شـخص كمـك كنـد        و مي
هـر گونـه پيشـداوري و سـعي در      اي آزاد و بدون وگوي واقعي، افراد قادرند به گونه گفت

تر و  ها به دنبال رسيدن به آنچه صحيح آن. تحت تاثير قرار دادن هم، كالم يكديگر را بشنوند
اي  اشان را دارند، به گونه تر است، هستند و آمادگي كنار گذاشتن عقايد و نيات كهنه مستدل
  ).1381بوهم، (دتوانند در نهايت به چيزي متفاوت، تازه و بديع دست يابن كه مي
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وگـويي اكتسـابي    هاي گفـت  وگو و به عبارتي مهارت توانايي افراد براي انجام يك گفت
اما از آنجـايي  . بايست در نظام آموزشي ايجاد گردد است و بديهي است كه بيش از همه مي
وگـو كننـد    توانند با هم گفت ايم كه به هيچ وجه نمي كه ما با خيل عظيمي از افرادي مواجه

هـاي   گيريم كه اين نظام نتوانسته كاركرد مناسبي داشته باشـد و بـه افـراد مهـارت     يجه مينت
  . دادن، احترام گذاشتن به ديگري و تفكر نقادانه و منطقي را بياموزد گوش

از جملـه اينكـه آمـوزش و    . انتقادهاي بسياري به آموزش و پرورش فعليِ ما وارد است
هاي فكري و اجتماعي  نطور كه بايد به تقويت مهارتاش، نتوانسته آ پرورش در شكل فعلي

او بـا وارد  . از جمله منتقدين آموزش و پرورش به شكل فعلي، متيو ليپمنبـود . افراد بپردازد
كردن عنصري با عنوان حلقة كندوكاو فلسفي به كالس درس، شكل جديدي از آمـوزش و  

يه معلم و شاگرد بر تفكر و محوري و رابطه يكسو پرورش را مطرح كرد كه به جاي حافظه
هدف از اين پژوهش بررسي تـاثير روش  .وگو در كالس استوار بود كندوكاو جمعي و گفت

بـه ايـن منظـور    . آمـوزان اسـت   دانش وگويي گفت هاي مهارت حلقه ي كندوكاو فلسفي بر
سپس . وگويي مي پردازيم وگو و مهارت هاي گفت نخست به شرح و توضيح مفاهيم گفت

مالي به پژوهش هاي پيشين و جايگاه پژوهش حاضر در اين ميان خواهيم داشت نگاهي اج
  . و در ادامه به بيان روش و يافته هاي تحقيق مي پردازيم

  
  وگو واكاوي ماهيت گفت. 2

وگويي در مفهوم مورد نظر ما در ايـن مقالـه، اساسـا محصـولي      هاي گفت وگو و مهارت گفت
ي  شناسـانه  شناسانه و هستي هاي معرفت انساني كه تجربهي دنياي مدرن و مختص  است زائيده

اند كه هر  فيلسوفان جديد به اين نكته توجه كرده). 10: 1381پايا، (چند هزاره را به همراه دارد
تواند بـر كـل واقعيـت     كس نمي نگرند و هيچ يك از آدميان از منظر خاص خود به واقعيت مي

دهد، رنگ ديدگاه خـود او   ه هر كس از هستي ارائه مياحاطه پيدا كند و از اين رو تصويري ك
اي آزاد، بـدون   وگوي واقعي افراد قادرند به گونه در يك گفت). 20، 1381پايا، (را با خود دارد

هر گونه پيشداوري و بدون سعي در هر گونه تحميـل و تحـت تـاثير قـرار دادن هـم، كـالم       
تر است، باشند و آمادگي  تر و مستدل چه صحيحيكديگر را بشنوند و تنها به دنبال رسيدن به آن

بـر ايـن اسـاس    . )27: 1381بـوهم،  (اشـان را داشـته باشـند    كنار گذاشتن عقايد و نيات كهنـه 
، (Conversation)صـحبت  ،(Communication)وگو با ساير صورتهاي سخن ماننـد ارتبـاط   گفت
 ,Discussion) يا مباحثهو بحث  (Disputation)، مجادله(Negotiation)، مذاكره(Chatting)زدن گپ

Debate) متفاوت است.  
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در مكاتب فلسفي و جامعه شناسي، سه رويكرد نظري كلي نسبت به حقيقت و معرفت 
  ).1387خانيكي، (قابل شناسايي است

ي مطابق با امر واقع و بيـرون از ذهـن در    رويكرد پوزيتيويستي، كه حقيقت را گزاره ـ
هـاي پيرامـونش    داند كه بـه شناسـايي ابـژه    اي آگاه مي سوژهگيرد و انسان را  نظر مي

 .پردازد مي

مدرن، كه اصوال موضوعيتي براي مفهوم حقيقت قائل  انديشانه و پست رويكرد نسبي ـ
نيست و خرد و عقالنيت در آن جايگاهي ندارد، مانند رويكرد فوكـو، ويتگنشـتاين،   

 رورتي و كوهن

ي  را نه در بيرون از ذهن، بلكه در عرصـه  وگو، كه حقيقت رويكرد معطوف به گفت ـ
وگويي، جايگزين  در اين رويكرد، خرد گفت. كند تعاطي افكار و معاني، جستجو مي

نحله هاي فكري هرمنوتيكي و پديدارشناختي از جمله .شود خرد شناساي دكارتي مي
ر وگو د مهمترين نظرياتي هستند كه مي توانند بينش عميقي در زمينه ي مفهوم گفت

 . اختيارمان بگذارند

 

ــه 1.2 ــوتيكي  نحل ــري هرمن ــاي فك ــناختي (Hermeneutics)ه  و پديدارش

(Phenomenology)  
از همـين رو مفهـوم   . ي فكـري اسـت   ي اين نحلـه  دهنده از مقوالت جهت "فهم"ي  مقوله
ي ديگر، نـاگزير در كـانون توجهـات و     وگو، چه با شخص ديگر و چه با متن يا دوره گفت
شـاليرماخر و ديلتـاي از جملـه    ). 40: 1387خـانيكي،  (گيرد فكري آنها قرار ميهاي  تالش

ديلتـاي روش  . شناسـي بودنـد   ي فلسفه و جامعـه  گشايندگان مفهوم فهم و تفسير در عرصه
تفهمي را به علوم انساني و روش تبيـين و توضـيح علـي را بـه علـوم طبيعـي اختصـاص        

ها براي فهـم   از اولين تالش "من و تو"بر يعني اثر كالسيك بو). 45- 46: 1377اباذري، (داد
يكـي  : كنـد  ي برقراري ارتباط با ديگران را از هـم تفكيـك مـي    بوبر دو شيوه. ديگري است

اي مستقيم و كامال شخصي بـراي برقـراري    شيوه "تو- من". "تو- من"و ديگري  "آن- من"
بخشد و  شيئيت مي اي غيرشخصي است، به انسان رابطه "آن- من"ارتباط است در حالي كه 

شـناس   پـرداز ادبـي و زبـان    باختين نظريـه ). 64- 51: 1380بوبر، (كند افراد را از هم دور مي
ي مـورد مطالعـه    ي پژوهشـگر بـا ابـژه    ي سـوژه  روسي، معتقد بود در علوم طبيعي، رابطـه 
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وگو  وگو و فهم است در حالي كه علوم انساني محل فهم و گفت نياز از گفت سويه و بي يك
وگوي ساده بـين دو شـخص نيسـت، بلكـه      وگو فقط يك گفت گفت"به نظر باختين. ستا

به نظر ". "شود معنادار مي "خود"، "ديگري"شناسي است كه از رهگذر وجود  نوعي هستي
ي ايـن تجربـه از ديگـري     گيرد و به واسـطه  باختين در تعامل با ديگران آگاهي ما شكل مي

از نظـر بـاختين، از جملـه    ). 266- 267: 1384صاري، ان(خورد است كه آگاهي ما صيقل مي
گونـه سـاختار    بودن رابطه است، به اين معنـا كـه هـيچ     وگو يكي مستقيم هاي گفت ويژگي

مثابـه يـك ابـژه     اجتماعي يا ذهني نبايد منجر شود كه افراد از هم دور شده و يكديگر را به
انصـاري،  (وگوسـت  ل گفتمحصو "خودشناسي"و  "خودآگاهي"تلقي كنند و ديگر اينكه 

هـا،   هـا، ديـدگاه   وگـو بـا مـتن    به زعم گادامر، ما در رويارويي و گفـت ). 274- 275: 1384
داوريهاي  توانيم پيش هاي ديگر زندگي، مي اندازها، برداشتهاي مختلف ديگران و شكل چشم

جهـان   تر كنيم و به درك بهتري از جايگاه خـود در  خود را بيازماييم و ديدگاه خود را كامل
دانسـت كـه در آن    مـي  "هـا  شدن افـق  درهم"گادامر فهم را به معناي اتصال و . دست يابيم

هابرمـاس  ). 91- 106: 1387خانيكي، (شوند وگو، ناديده گرفته نمي يك از طرفين گفت هيچ
هابرمـاس كـنش   . وگو، عمل تفاهمي و كنش ارتبـاطي دارد  نيز آثار مهمي در رابطه با گفت

داند كه بنياد سراسر زندگي اجتماعي و  ي بشري مي رين و فراگيرترين پديدهارتباطي را بارزت
نشده و بدون  مبناي كار هابرماس ارتباط تحريف . دهد انساني را تشكيل مي فرهنگي و علوم
وگــو،  گفــت(ارتبــاطي و گفتمــان  او ميــان كــنش). 211- 212: 1374ريتــزر، (اجبــار اســت

كـنش ارتبـاطي بـه معنـاي تعـامالت      ". شود ز قائل ميتماي) وگوي استداللي يا مباحثه گفت
تعاملي كه مبتني بر پذيرش غيرانتقادي هنجارها و كردارهاي اجتماعي . آدميان است  روزمره
استدالل "اما در مقابل گفتمان يا مباحثه عبارت است از . "هاي انتقادي روزمره است و نظام

هابرمـاس چهـار   ). 74- 75: 1377ابـاذري،  ( "ها آگاهانه و طرح دعوي در مورد اعتبار داعيه
و ) درسـتي (فهميدني بـودن، صـداقت، حقانيـت   : كند كه عبارتند از دعوي اعتبار را ذكر مي

اين دعاوي در پس هر نوع كنش ارتباطي نهفتـه اسـت و هـر كـس كـه در ارتبـاط       . صدق
 .)72- 73: 1377اباذري، (شركت كند به اين معناست كه مدعي چنين اعتبارهايي است

به جز استدالل بهتـر نبايـد   ) اعم از پول، قدرت، خشونت و اجبار(در گفتمان هيچ نيرويي 
ي حقيقت نبايـد در ميـان    ي جستجوي هميارانه اي مگر انگيزه به كار گرفته شود و هيچ انگيزه

اما در تعامالت روزمره، الزم نيست كـه كنشـگران همـواره تـالش     ). 214: 1374ريتزر، (باشد
 (Life-world)حيـاتي  عاهاي اعتباري گفتار يكديگر را به چـالش بكشـند زيـرا جهـان    كنند تا اد
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  شناسي پژوهش روش. 3
هـاي   به منظور پاسخ به اين پرسش كه آيا روش كنـدوكاو فلسـفي مـي توانـد بـر مهـارت      

وگـوييِ يـك گـروه     آموزان تاثير مثبتي بگذارد به بررسي تحوالت گفـت  وگويي دانش گفت
اي كالس فلسفه بـراي كودكـان    جلسه 11ي  ساله، در طول يك دوره 9كودكان كوچك از 

روش اجـراي ايـن   . مان برگزيـديم  پرداختيم و بر همين اساس روش كيفي را براي پژوهش
  .ي فلسفه براي كودكان و نوجوانان بوده است پژوهش نيز روش برنامه

به اين ترتيب كـه از  . آغاز شدمراحل اوليه براي انجام پژوهش  1388اواخر آذرماه سال 
ي  حيدريه به صورت تصادفي، دبسـتان دخترانـه   ي شهرستان تربت هاي دخترانه ميان دبستان

ي سـوم ايـن    هـاي الزم، از دو پايـه   پـس از انجـام همـاهنگي   . غيرانتفائي عادله انتخاب شد
مـا بـراي    جـايي كـه   از آن. آموزان را برگزيديم نفر از دانش 10مدرسه، به صورت تصادفي 

انجام اين پژوهش به مشاهدات والدين نيـز نيـاز داشـتيم لـذا پـيش از شـروع دوره، طـي        
هـا توضـيح داديـم و از     هايي براي والدين، اين برنامه و هدف از اجراي آن را بـراي آن  نامه
. ها خواستيم تا تغييرات احتمالي رفتاري و فكري كودكانشان را در اين مدت ثبـت كننـد   ن آ

اين دوره در مجمـوع  . ماه به طول انجاميد ماه آغاز شد و تا هشتم بهمن از دوم دي ها كالس
  .ي يك ساعته برگزار شد جلسه 11در 

ي مشاركتي و ثبت كليه تغييرات كودكان در  ها در اين مدت مشاهده ابزار گردآوري داده
علمـان  ي عميق با كودكـان، والـدين، م   چنين مصاحبه طول هر يك از جلسات كالس و هم

  .ها در پايان دوره بود آن
  :روند كلي اجراي هر جلسه به صورت زير بود

سـطحي رعايـت    آمد تا اصل برابري و هـم  چيدمان كالس به صورت حلقوي در مي. 1
هـا و بـه عنـوان     سطح آن نشستند و مربي نيز هم به اين ترتيب كودكان گرداگرد هم مي.شود

كنندگان و جايگاه و  وقت براي صحبت شركتتقسيم مساوي . نشست يكي از حاضران، مي
 . شد بايست همواره رعايت مي ها، مي آناز  يك اهميت مساوي هر

وگو توسط مربي يا كودكـان، بـر روي تختـه نوشـته      در آغاز هر جلسه قوانين گفت. 2
آمدند و بـا توافـق    وگوهاي كالسي به وجود مي اين قوانين به تدريج از خالل گفت. شد مي

از جمله قوانيني كـه در دو  . گرفتند عنوان قانون كلي كالس، مورد پذيرش قرار مي اعضا به
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ي بحث، مـورد توافـق جمـع     ي اول توسط مربي پيشنهاد شد و به عنوان قوانين اوليه جلسه
 :قرار گرفت عبارت بود از

  .به حرف يكديگر خوب گوش دهيم ـ
  .بحث جديد وارد نكنيم ـ
  .زدن خوب فكر كنيم قبل از حرف ـ
 .اگر در مورد نظر دوستانمان نظري داشتيم با اجازه مطرح كنيم ـ

 

  ي كندوكاو ساختار حلقه
  
  
  
  
  
  
  

وگـوي فلسـفي بـين     ي بعدي، داستان مورد نظر، به عنـوان محـرك گفـت    در مرحله. 3
هايي كه در اين دوره مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودنـد   داستان. شد كودكان توزيع مي

ي رابرت فيشـر و داسـتان    ويراسته "ويليام تل"و  "گلرت"،  "زد حرف ميخرسي كه ": از
 .كم ي فيليپ ويراسته "ي پرنده النه"

 ).هر كس يك پاراگراف(كردند  كودكان به نوبت شروع به خواندن داستان مي. 4

شد تـا در مـورد داسـتان و     ها زماني براي تفكر داده مي پس از خواندن داستان، به آن. 5
 .سواالتشان فكر كنند

شد تا چنانچه سوال يا ابهامي در مورد داستان دارند مطرح  ها خواسته مي سپس از آن. 6
 .كنند

 كودك
 كودك

 كودك

 كودك

 كودك

 كودك

 معلم

مسئله
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شد و در جلوي هر سوال نـام   ي بعد سواالت كودكان پاي تخته نوشته مي در مرحله. 7
 شد تا بيانگر اين مطلب باشد كه هـر كـس صـاحب    فردي كه سوال را پرسيده بود، ذكر مي

 .افكار خويش است و مسئوليت آن را نيز به عهده دارد

شد  از ميان سواالت كودكان، يك سوال به پيشنهاد مربي و توافق كودكان انتخاب مي. 8
 .بود بايست سوالي باز و فلسفي مي اين سوال مي. شد و بحث پيرامون آن آغاز مي

در ) محقـق (رد كه مربياي دا هاي ويژه وگوي فلسفي نياز به مهارت هدايت يك گفت. 9
عالوه بر اين، پيش از هـر جلسـه، مربـي بـه     . ها آشنا شده بود هاي پرورش مربي با آن دوره

الزم را بـراي هـدايت     پرداخت و آمـادگي  ي راهنماي معلم مربوط به هر داستان مي مطالعه
وگـوي   از جمله نكاتي كه در طول انجام يـك گفـت  .آورد وگوي كالسي به دست مي گفت
 ):ب1379كم، (ها توجه كند عبارت است از  بايست به آن في، مربي ميفلس

 .كودكان منظور خود را به صورت واضح و قابل فهم بيان كنند ـ

 .هايشان هماهنگي وجود داشته باشد گويي نشوند و در صحبت دچار تناقض ـ

وگو، ميان كودكان عدم توافقي ضمني به وجـود آيـد، مربـي     چنانچه در خالل گفت ـ
 . بايست آن را به طور صريح اعالم كند و از كودكان در مورد آن نظر بخواهد مي

كودكان بايد از نظرات خود با دليل و استدالل دفـاع كننـد و از يكـديگر نيـز بـراي       ـ
 .ادعاهايشان دليل بخواهند

بايسـت داليـل    در غير اين صـورت مربـي مـي   . داليل خوبي بياورندبراي نظراتشان  ـ
 .كودكان را با كمك خودشان به چالش بكشد

 .هاي ميان امور را درك كرده و در نظر بگيرند تمايزات و مشابهت ـ

هاي جايگزين را نيز در نظـر بگيرنـد و تنهـا بـر فكـر       هاي متفاوت و احتمال ديدگاه ـ
 .واحدي متمركز نشوند

كندوكاو كالسي به يكديگر احترام بگذارند و نسبت به افكار و احساسات  در جريان ـ
: هاي احترام بـه ديگـري عبارتنـد از    از جمله مهمترين نشانه. يكديگر حساس باشند
گويد، قطع نكردن صحبت او، رعايت نوبـت، درك   چه او مي گوش دادن دقيق به آن

ل شدن ميـان نقـد افكـار و نقـد     ديگري و احترام به ديدگاه متفاوت او، و تفاوت قائ
 .اشخاص
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خوداصـالحي  . بتوانند نظرات خويش را در فرايند كندوكاو فلسـفي تصـحيح كننـد    ـ
بايسـت تـالش    ي مهمي از فرايند پژوهش و كندوكاو است و بنابراين مربي مي جنبه

 .كودكان را براي اصالح نظرات خويش تشويق كند

كودكان معموال تمركز كمي دارند . كنند بتوانند ارتباط مباحث را با بحث اصلي حفظ ـ
شود و مرتبـا از يـك موضـوع بـه      ي افكار از دستشان خارج مي و خيلي سريع رشته

وگوي كالسي كه قرار است صـورت   در يك گفت. شوند موضوع ديگر معطوف مي
ي اصلي و در نظر گـرفتن   پژوهش و كندوكاو به خود بگيرد تمركز بر سوال و مسئله

 . ها از اهميت بسياري برخوردار است ن بحثارتباطات ميا

بندي مباحث مطـرح   شد تا به مرور و جمع در پايان هر جلسه از كودكان خواسته مي ـ
ي خودشان و نيز كل فرايند كنـدوكاو   شده پرداخته و سپس به ارزيابي و تفكر درباره

ما چگونه بود؟  عملكرد: تواند با سواالتي از قبيل انجام شود اين ارزيابي مي. بپردازند
آيا به يكديگر خوب گوش داديم؟ آيا قوانين كالس را رعايت كرديم؟ آيـا در طـرز   

وگوي فلسفي باعـث   تفكر ما پيشرفتي حاصل شد؟ آيا بحث مفيد بود؟ آيا اين گفت
 شد كه فهم ما نسبت به موضوع مورد بحث بيشتر شود؟

رورش مهـارت هـاي   وگو و پ پژوهش حاضر از اين حيث كه مشخصا بر موضوع گفت
محققان بـر مبنـاي   . وگويي در حلقه ي كندوكاو فلسفي تمركز كرده بديع و تازه است گفت

وگـويي را در يـازده مقولـه ي اصـلي      مهارت هاي گفت) ب1379(مدل كالسي فيليپ كم
  :دسته بندي كردند كه عبارتند از

 خوب گوش دادن ـ

 رعايت نوبت و قطع نكردن صحبت ديگري ـ

 يمشاركت و همكار ـ

 بيان منظور به صورت واضح و قابل فهم ـ

 وگو و وضع قوانين جديد احترام به قوانين گفت ـ

 دفاع از نظرات خود با داليل منطقي و طلب دليل كردن از ديگري ـ

 در نظر گرفتن تمايزات و تشابهات ـ

 هاي جايگزين هاي متفاوت و احتمال در نظر گرفتن ديدگاه ـ
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سـتگي ميـان مطالـب و وارد نكـردن     تمركز بر روي موضـوع اصـلي و رعايـت پيو    ـ
 اي موضوعات حاشيه

 انتقادپذيري و خوداصالحي ـ

 ارزيابي خود، ديگران و فرايند كندوكاو ـ

  
  هاي پژوهش يافته. 4

وگويي كودكـان در كـالس فلسـفه بـراي كودكـان و       در اين قسمت به بيان تحوالت گفت
ي  تحوالت بر اساس ده مقولهاين . پردازيم ي يازدهم مي ي اول تا جلسه نوجوانان، از جلسه

  .بندي و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است اصلي كه در باال ذكر شد دسته
  

  خوب گوش دادن 1.4
  :الگوي كلي در جلسات اوليه اين بود

  .پرسيد مربي سوالي را مي ـ
  "...خانوم اجازه ما بگيم"گفتند  رفت در حالي كه مي دست چند نفر باال مي ـ
  .كرد براي پاسخ گفتن انتخاب ميمربي يك نفر را  ـ
چنان باال بـود و   كرد، چندين نفر دستشان هم آموز پاسخ را بيان مي در حالي كه دانش ـ

 .گفتند مي "خانوم اجازه ما بگيم"براي پاسخ دادن به سوال آماده بودند و 

تـر   دادنـد و بـيش   چنان دستشان باال بود به حرفهاي ديگران گوش نمـي  كودكاني كه هم
هاي مجزايـي را   در اين حالت مربي پاسخ. اشان به نكاتي بود كه خود در ذهن داشتند توجه

كرد كه با يكديگر چندان ارتبـاطي نداشـتند و بنـابراين شـانس برقـراري يـك        دريافت مي
رسيد كودكان ياد گرفته بودند كه  به طور كلي به نظر مي. يافت وگوي واقعي كاهش مي گفت

دهند، نه به سخنان يكديگر، چرا كه هر وقـت يكـي از كودكـان     تنها به سخنان معلم گوش
بر همين اساس اولين قانون كالس را . شد كرد، گوش دادن متوقف مي شروع به صحبت مي

بـه حـرف يكـديگر خـوب گـوش      ": دقانون اين بـو . وضع كردم و آن را پاي تخته نوشتم
  ."دهيم
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شد تا به تدريج  ها يادآوري مي ه بچهشده و مرتبا ب اين قانون هر جلسه پاي تخته نوشته 
دادن چـه   چنين كمي در مورد اينكه شنيدن و گـوش  در اين جلسه هم. ها بنشيند در ذهن آن

اما . دادن است ها در ابتدا گفتند كه شنيدن همان گوش بچه. فرقي با هم دارند صحبت كرديم
ي اينكه چيـزي را گـوش   برا": بعد از كندوكاو بيشتر نظرشان را به اين شكل اصالح كردند

براي گوش دادن بايد به چيز . دهيم بايد اول آن را با گوشهايمان بشنويم اما اين كافي نيست
ديگري فكر نكنيم، كار ديگري انجام ندهيم و دقت و توجه كنيم تا بتوانيم حرف دوسـتمان  

  ".را كامال متوجه شويم
مد و الگوي بـاال انـدكي تغييـر    به تدريج تغييراتي در مهارت شنيدن كودكان به وجود آ

كردنـد   كردند و صبر مي كرد ديگران سكوت مي به طوري كه وقتي كودكي صحبت مي. كرد
ديگـر اينكـه كودكـان بـه تـدريج      . رفـت  تا صحبتش تمام شود و بعد دستهايشان بـاال مـي  

 هـا بـه سـخنان    داد كه آن توانستند به سخنان يكديگر واكنش نشان دهند و اين نشان مي مي
از جمله موارد جالب ديگر اين بود كه بعد از گذشت چنـد جلسـه،   . اند يكديگر گوش داده

گذاشت كودكان قانون را به او يادآوري  وگو، اين قانون را زير پا مي اگر كسي در حين گفت
پـس از اتمـام دوره، خـانم ميرعلمـي و خـانوم سـلطاني معلمـان        . دادنـد  كرده و تذكر مـي 

ي كودكـان در گـوش دادن، بـه نحـو      داشتند كه دقـت و تمركـز همـه   آموزان، اذعان  دانش
گزارشات والدين نيز حاكي از آن بود كـه بيشـتر كودكـان در    . مشهودي افزايش يافته است

اند و حتي اين قانون را در منزل به ديگر اعضاي خانواده نيز تـذكر   گوش دادن تقويت شده
زده  جايي كه شادي معموال زياد حرف مي ز آنگفت كه ا به عنوان مثال مادر شادي . دهند مي

هاي شادي گوش كند، به  و درخواستهاي زيادي از او داشته، او معموال بدون اينكه به حرف
اما پس از گذشت چنـد جلسـه از كـالس، يـك روز كـه      . داده است شادي پاسخ منفي مي

  "!ن بعد بگو نهاول حرف منو گوش ك": گويد دوباره اين اتفاق افتاده، شادي به او مي
  
  رعايت نوبت و قطع نكردن صحبت ديگري 2.4

توانستند به حرف يكديگر گوش دهنـد، مرتبـا    كه نمي  در جلسات اول، كودكان عالوه بر اين
هـا صـبر و    آن. كردنـد  كردند و نوبت صحبت كردن را رعايت نمـي  حرف يكديگر را قطع مي

  . را كه به ذهنشان رسيده بود بيان كنند خواستند تا هر چه زودتر نظري تحمل نداشتند و مي
دست آوردند كه نوبـت را رعايـت كـرده و سـخنان      به تدريج كودكان اين مهارت را به

ي چهارم دو قانون جديد به قوانين كـالس   چنين در جلسه ها هم بچه. يكديگر را قطع نكنند
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و ديگر  "شود مينوبت را رعايت كنيم چون حق ديگران ضايع "يكي اين كه . اضافه كردند
زند بگذاريم حـرفش تمـام شـود بعـد حـرف       سعي كنيم وقتي كسي دارد حرف مي"اينكه 
العاده پرانرژي بود و برايش خيلي سخت بود كـه كمـي تحمـل     خ كودكي فوق.نگار ."بزنيم

گذاشت و به خـودش   به همين دليل او دستش را روي دهانش مي. كند تا نوبت به او برسد
ي  در جلسـه . حرفي از دهانش خارج نشود و حرف ديگران را قطـع نكنـد  آورد تا  فشار مي

تونم يه كم صبر كنم كه دوستام  من ياد گرفتم كه مي": آخر او در هنگام ارزيابي خود گفت
دهم كه نبايـد   زهرا محمدنيا نيز گفت كه من مرتبا به خواهر بزرگترم تذكر مي. "حرف بزنن

  .حرف مرا قطع كند
  
  تمركز بر روي موضوع اصلي و رعايت پيوستگي ميان مطالب 3.4

ها هنگام  ها روي موضوع داستان از ديگر مشكالت كودكان در جلسات اوليه، عدم تمركز آن
هـا بـا كـوچكترين چيـزي      آن. چنين روي موضوعات مورد بحـث بـود   ها و هم خواندن آن

بنابراين عمال . شد حرف مياي من تمركزشان از موضوع اصلي خارج و به موضوعات حاشيه
هايشان را روي هـم سـوار    امكان اينكه كودكان حرفهايشان را بر يكديگر مبتني كرده و ايده

ي دوم بـه پيشـنهاد مربـي ايـن قـانون بـه وجـود         بنـابراين در جلسـه  . كنند وجود نداشت
  ."موضوع جديد وارد نكنيم":آمد

وگوهايشان را پيرامون سوال  گفت با گذشت چند جلسه به تدريج كودكان ياد گرفتند كه
ها بهتر به نتيجه برسد و مانند جلسات اول  اين مسئله باعث شد كه بحث. اصلي شكل دهند

 .شاخه و نامنظم نباشد شاخه 

هاي كالس فلسفه، مدتي است در  در پايان دوره، معلمين كودكان گزارش دادند كه بچه
هـا بيـان    آن. "موضوع جديد وارد نكنيد"كه  دهند آموزان تذكر مي ي دانش كالسشان به بقيه

ها بـر روي   كردند كه اين قانون تاثير مفيدي بر روند كالسشان داشته و موجب شده كه بچه
  . روي نكنند موضوع اصلي تمركز و تفكر كرده و حاشيه

  
  وگو و وضع قوانين جديد احترام به قوانين گفت 4.4

وگـو آشـنا شـدند و لـزوم      وگوهاي كالسي با قـوانين گفـت   كودكان به تدريج در حين گفت
ها خودشان قبل از شـروع هـر    بچه. ها را به صورت منطقي و عقالني، درك كردند رعايت آن
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كردند آنها را رعايـت كـرده و    نوشتند و در طول جلسه سعي مي جلسه قوانين را پاي تخته مي
ي چهارم به بعد، به تدريج قـوانين جديـدي را    چنين از جلسه ها هم آن .به يكديگر تذكر دهند

  :اين قوانين عبارتند از. براي كالس وضع كردند و فرايند وضع قانون را در عمل تجربه نمودند
  .دوستانمان را مسخره نكنيم. 1
  .وسط كالس نرويم. 2
 .بعد حرف بزنيم زند بگذاريم حرفش تمام شود سعي كنيم وقتي كسي دارد حرف مي. 3

 .حرفهايمان را قطع نكنيم. 4

 .به كسي تهمت نزنيم. 5

 .شود نوبت را رعايت كنيم چون حق ديگران ضايع مي. 6

 .زنيم به دوستانمان نگاه كنيم وقتي داريم حرف مي. 7

 .نظرمان را خوب توضيح دهيم. 8

 .شود ميزند دستهايمان را باال نبريم چون حواسش پرت  وقتي كسي حرف مي. 9

 . به همديگه كمك كنيم و همديگرو مسخره و سرزنش نكنيم. 10

  .به اندازه حرف بزنيم. 11
ي احتـرام بـه قـانون در كودكـان بـه نحـو        والدين و معلمين گزارش كردند كه روحيـه 

چشمگيري افزايش يافته است و كودكان بسياري از قـوانين كـالس فلسـفه را بـه خانـه و      
  .اند قل كردهاشان نيز منت كالس درس

  خوب ما خودمون مثال سر اين كالس قانون وضع كرديم چطوري؟) مربي
ما صحبت كرديم صحبت كرديم ديديم كه مثال يه كسي داره يه كار بدي انجام ) ح.نگار

بعد يه قانون درست كـرديم بـراي خودمـون كـه     . رفت ده مثال نگار وسط كالس راه مي مي
  .وسط كالس نريم

  . تونيم حرفاي همديگرو خوب بفهميم و قانون گذاشتيم كه نميآها ديديم ) مربي
  .وگو كرديم قانون وضع كرديم گفت) آفرين نوش
  خوب چرا قانون وضع كرديم؟. آهان) مربي
  .چون كه شلوغ نشه) آفرين نوش
  براي نظم كالس) م.زهرا

  .وگو كنيم چون بتونيم خوب گفت) نگارح
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يه موضوع خوب فكر كنيم وگرنـه اونطـوري از يـه    ي  براي اينكه بتونيم درباره) م.زهرا
  . كم ديگه فهميم از اون يكي يه موضوع نصفشو مي

يكي ديگه موضـوع جديـد   . زدن داشتيم همه با هم حرف مي مثال اگه قانون نمي) شادي
  .كرد رو وارد مي

ي قـوانين هـم    ي مهم و جالب توجه ديگر اين بود كه اصـل برابـري بايـد دربـاره     نكته
هر زمـان كـه مربـي نيـز     . شد و هيچ كس، حتي مربي، از اين قاعده مستثني نبود مي رعايت

ي چهـارم   در جلسـه . دادنـد  كرد كودكان به او اين مطلب را تذكر مـي  قوانين را رعايت نمي
آفرين قـانون   يكبار هم نوش. ها به من امتياز منفي داد نگار به خاطر قطع كردن صحبت بچه

  .ا به من تذكر دادوارد نكردن بحث جديد ر
  
  بيان منظور به صورت واضح و قابل فهم 5.4

كودكان در جلسات اوليه كمتر . هاي بياني كودكان نيز تقويت شد در طول اين دوره مهارت
. كردند كردند و گاهي بسيار مبهم، نارسا و مغشوش صحبت مي بر روي جمالتشان دقت مي

ها گوش داده و نسبت به  هاي آن اما از زماني كه متوجه شدند مربي و ساير كودكان به حرف
كردند بر روي جمالتشـان تمركـز و دقـت بيشـتري      حساسند، سعي ها  وضوح جمالت آن
هر زمان كه كـودكي منظـورش را واضـح    . تر بيان كنند ها را بهتر و واضح داشته باشند و آن

پس از . "گي؟ ما نفهميديم چي مي"گفتند  شد كه مي كرد با انتقاد ديگران مواجه مي بيان نمي
نظرمـان را  ": انون را بـه قـوانين كـالس افزودنـد    چند جلسه، كودكان در همين رابطه اين ق

وگوهايي پيرامون چيسـتي فلسـفه و تفكـر در     ي دوم گفت در جلسه ."خوب توضيح دهيم
قبـل از  ": كالس صورت گرفت و سپس مربي اين قانون را به قوانين كالس اضافه كرد كـه 

كودكـان تـاثير   هاي بيـاني   اين قانون نيز بدون شك بر مهارت. "زدن خوب فكر كنيم حرف
مثبت داشت و باعث شد كه با گذشت چنـد جلسـه، لحظـات باشـكوه تفكـر در سـكوت       

  .تري را به صورت واضحي بيان كنند افزايش يابد و كودكان نظرات پخته
  

  در نظر گرفتن تمايزات و تشابهات ميان امور 6.4
دقيـق   چنين با گذشت چند جلسه، نسبت به نظرات يكديگر بسـيار حسـاس و   كودكان هم

مثال . دادند شده و وجوه تمايز و تشابه ميان امور را در سخنان يكديگر تشخيص و تذكر مي
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. "اينو كه فالني هم گفـت "، يا "خوب اين كه همونه ديگه"گفتند  ها مي مواقعي بود كه بچه
  .توان به موارد زير اشاره كرد چنين از جمله موارد تشخيص تمايزات، مي هم

  .مسخره كردنه غر زدن همون) مهسا
به نظر من غر زدن و مسخره كردن با هم فرق داره چون غـر زدن اينـه كـه يـه     ) م.زهرا

خوام ولي مسخره كردن  خوام من اونو مي چيزي رو هي تكرار كنيم هي بگيم كه من اينو مي
ي بدي گرفتي، چرا  اينه كه مثال يك آدمي رو ضايعش كنيم مثال به يكي بگيم واي چه نمره

  .وندي كه نمرت بد شدهدرس نخ
اشان اين است كه سـفره را او   ي هشتم فاطمه بيان كرد كه يكي از قوانين خانه در جلسه

  :شادي به فاطمه تذكر داد كه. جمع كند
سفره جمع كردن وظيفه هست ولي قانون نيست چون مـثال بعضـي از موقعهـا    ) شادي

يـاد   اما مـثال يكـي مـي   . كردن مي يكي مياد خونمون، اگه قانون بود همه بايد سفره رو جمع
شينه ما بايد بريم سفره رو جمع كنيم اگه قانون بود كه همه بايـد بيـان    ره مي توي خونه مي

  !سفره رو با هم جمع كنن
  
  دفاع از نظرات خود با داليل منطقي و طلب دليل كردن از ديگري 7.4

دنـد و بسـياري از   هـا در دليـل آوردن و اسـتدالل كـردن ضـعيف بو      در جلسات اول بچـه 
ها بـه سـواالت در مـوارد     پاسخ آن. كردند نظراتشان را بدون پشتوانه و دليل منطقي بيان مي

مربي غالبا وقتي سوالي ماننـد  . هاي بزرگترهايشان بود اي و برگرفته از حرف بسياري كليشه
كـالس   ؟، با سكوت كودكان و يا همهمـه در "چرا با اين نظر موافقيد"پرسيد كه  اين را مي
  :شد ها روبرو مي شد و يا با اين پاسخ مواجه مي

  .موافقيم چون واقعا همينطوره ـ
  .دونيم كه موافقيم ديگه خانوم ما فقط مي ـ
پرسـين   دونـيم ولـي وقتـي مـي     گـه رو مـي   خانوم ما موافقيم ولي همين كه زهرا مي ـ

  .دونيم نمي
ث ايـن بـود كـه آيـا     موضوع بح. (دونن دونيم كه بزرگترا بيشتر مي خانوم ما فقط مي ـ

  )دونن يا نه و چرا؟ بزرگترا از كوچيكترا بيشتر مي



 99   سميه خطيبي مقدمو سعيد ناجي 

آوردنـد بلكـه از    هايشان دليل مي بعد از گذشت چند جلسه، كودكان نه تنها براي حرف
چنين به تدريج ياد گرفتند  ها هم آن. خواستند يكديگر نيز براي نظرات و ادعاهايشان دليل مي

به تـدريج الگـوي كلـي بـاال بـه      . ي از نظراتشان دفاع كنندهاي منطقي و خوب كه با استدالل
  :صورت زير تغيير پيدا كرد

  ...من با اين نظر موافقم چون  ـ
  ...من با اين نظر مخالفم چون  ـ

ي والدين، تغييرات مثبت كودكانشان را در ايـن زمينـه تاييـد     در پايان دوره، تقريبا همه
هـا ديگـر مثـل     رش با شركت در اين كـالس گفت دخت خ كه مي.از جمله مادر زهرا. كردند

م .مادر زهـرا . كند گذشته خجالتي و مظلوم نيست و از حق خودش با داليل منطقي دفاع مي
چنين هـيچ   كند و هم هم اظهار داشت كه زهرا هر گونه نظر يا پيشنهادي را با دليل ارائه مي

ز اذعان داشتند كـه تغييـر   خانم ميرعلمي و خانم سلطاني ني. پذيرد حرفي را بدون دليل نمي
اي از  در زيـر نمونـه  . هايشـان مشـهود بـوده اسـت     مثبت كودكان در اين زمينـه در كـالس  

  .كنيد ي ششم را مشاهده مي آموزان در جلسه وگوهاي دانش گفت
  ياد؟ ها به نظرتون قانون چطوري به وجود مي خوب بچه) مربي
يعنـي  . گه بايـد ازش اطاعـت كنـيم    وقتي يه آدمه بزرگ يه چيزي رو به ما مي) ح.نگار

  .گه اون برامون قانونه چون اون، اون حرفو زده وقتي يه بزرگي مثال يه چيزي مي
  ياره درسته؟ گه كه يه آدم بزرگ قانون رو به وجود مي نگار مي. خوب) مربي
خوب كسـاي ديگـم كـه    . خوب حتما كه نبايد آدم بزرگ يا آدم كوچيك باشه) خ.زهرا

  .تونن مي
يـاد بعـد بايـد     گم مثال توي يه شهر يا روستايي يه مشكلي به وجود مي من مي) م.زهرا

  .مردم اونجا فكر كنن يه قانوني بذارن تا اون مشكل ديگه به وجود نياد
  .كنن آها يعني يه عده از مردم جمع ميشن و براي حل مشكلشون قانون وضع مي) مربي
  مثال چه مشكلي؟)  ح.نگار
بعد مردم ده هي دست . بعد اون شير آب خرابه. شير آب توي يه خيابانهمثال يه ) م.زهرا

  .ذارن كه ديگه به اون دست نزنيم بعد اونا يه قانوني مي. زنن، بعد  اون هي خراب ميشه مي
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شـه   بينن كه روستا يا شهرشون داره آلـوده مـي   مثال يه كسي يا همه مي. موافقم) خ.زهرا
ذاريم كه كسي حـق نـداره كـه تـوي شـهرمون يـا        ن رو ميرن ميگن كه ما اين قانو بعد مي

  .  روستامون آشغال بريزه
فقـط يـه نفـر يـا دو نفـر      . خـواد  خوب همشون كه ديگه نمي. من مخالفم) آفرين نوش

  .ده ره به همه خبر مي خوب اون يك نفر مي. خواد مي
  .گن رن به همه مي ره ميگه بعد اونا مي يعني يه نفر مي) خ.زهرا
گه بايد مردم موافـق باشـن    چون مثال وقتي شهرداري يه چيزي رو مي. مخالفم) م.زهرا

  .تونه قانون بذاره اگه موافق نباشن كه نمي
  .گيره راي مي) مهسا
  .اوهوم) مربي
من با نظر اول خودم مخالفم براي اينكه مثال شهرداري يهو بياد بگـه كـه شـما    ) ح.نگار

ها وقتي بزرگ شـدن   بعد بچه. حق ندارن برن مدرسه ها مثال حق ندارين برين پارك، يا بچه
  .شن كه بچشون بيسواده بعد پدر مادرا ناراحت مي. شن شن، آدماي خوبي نمي بيسواد مي
ولي مثال ممكنه يكي، يك مردي قانون بذاره، بعد مرداي ديگه يا خانوماي ) آفرين نوش

  .به نفع خودشونم باشه ديگه از اون قانون خوششون بياد يا اگرم خوششون نياد شايد
دونـه چـي    تازه اون از كجا مي. دونن نظر خودشونو خوب اونا كه خودشون مي) م.زهرا

  براي ما بهتره؟
  
  هاي جايگزين هاي متفاوت و احتمال در نظر گرفتن ديدگاه 8.4

هاي يكديگر را به زبان ديگري تكرار كرده و  در جلسات اوليه بسياري از كودكان تنها حرف
رسيد  به نظر مي. گرفتند ها و احتماالت را در نظر نمي رو يكديگر بودند و ساير ديدگاه دنباله
هاي نو را نداشتند و از اينكـه ديدگاهشـان    ها جرات و جسارت بيان مطالب و ديدگاه كه آن

ي چهـارم بـه بعـد     اما به تـدريج از جلسـه  . ترسيدند مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرد مي
ي چهارم كودكان بـراي حـل    مثال در جلسه. در اين زمينه در كودكان به وجود آمد تغييراتي

آفرين فرضيات مختلفي را پيشنهاد دادند و در واقع يكي از مراحـل مهـم حـل     مشكل نوش
  .مساله را در عمل تجربه كردند
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كنم ولـي بعـد اون چيـزي كـه نوشـتم مسـخره و        من بعضي وقتا فكر مي) آفرين  نوش
  .شه ميمعني  بي

  آفرين؟ تونه كمك كنه به نوش ها كسي مي بچه) معلم
كنـه كـه    آفرين چيز جـالبي نوشـته باشـه ولـي خـودش فكـر مـي        شايد نوش) خ.زهرا

  .مسخرست
خوايم يك داستاني رو بنويسـيم بايـد اول    مثال وقتي مي. شايد زياد فكر نكرده) خ.نگار

دونيم بايـد اول خـوب فكـر     و نمي خوايم بنويسيم خوب فكر كنيم مثال همين انشاء كه مي
  .كم بيشتر فكر كنيم بايد يه. كنيم تا اعصاب خودمون هم خرد نشه

شايد خيلي خوب فكر كرده ولي خيلي پر سرو صدا بوده دوروبرش، بعـد اون  ) م.زهرا
رسيده باز اون جملـه رو ادامـه داده،    فكري كه كرده يكدفه يك موضوع جالبتري به ذهنش 

  .يعني يك فكري با يه فكر ديگه اون وسط جابجا شده. بودهچون شلوغ پلوغ 
شايد موضوعش رو كه نوشته خوب نخونـده، خـوب متوجـه موضـوعي كـه      ) ح.نگار

  .انتخاب كرده نشده
  .گم منم همين رو مي) فاطمه
ها  ي بچه شايد خيلي خيلي به خودش اعتماد نداره كه چي نوشته، شايد از بقيه) خ.نگار

  .ولي شايد اعتماد به نفس ندارهبهتر نوشته باشه 
كنه كه بايد چيـز جـذابتري بنويسـه، يـه چيـز       آفرين فكر مي خوب شايد نوش) م.زهرا

  .تريه ي خيلي پايين كنه اين در مرحله خواد بنويسه، فكر مي بزرگتري رو مي
  
  مشاركت و همكاري 9.4

هـا بـه    رقابتي در آني  يكي ديگر از مشكالت كودكان در جلسات اوليه، اين بود كه روحيه
شد كـه بـا وجـود     اين مسئله باعث مي. ي همكارانه و مشاركتي بود مراتب بارزتر از روحيه

هـا فقـط مـرا     نشسـتيم امـا بچـه    اينكه ما به صورت حلقوي و روبروي يكديگر نشسته مـي 
هـا تمايـل داشـتند     آن. كردند نـه بـه يكـديگر    دادند و به من نگاه مي مخاطب خود قرار مي

يما با من صحبت كنند و براي جلب توجه، رقابت كنند و به جـاي تـالش بـراي بـاال     مستق
  .شد ها چيره مي بردن درك، نياز به تاييد بر آن
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وگوي مستقيم ميـان كودكـان شـكل گرفـت و      ي ششم به بعد به تدريج گفت از جلسه
هـا   چنين آن هم. وگو بپردازند گرفتند كه بدون نقش واسط معلم به گفت كم ياد مي ها كم بچه

در جلسـات  . به تدريج متوجه شدند كه فرايند كندوكاو ذاتـا مشـاركتي و همكارانـه اسـت    
مثال وقتـي يكـي از   . كردند به يكديگر در فرايند كندوكاو كمك كنند ها سعي مي پاياني بچه

چنـين تـالش    هـا هـم   بچـه . دادنـد  شد بقيه براي او توضيح مـي  ها چيزي را متوجه نمي بچه
ها  آن. هاي يكديگر را كاملتر كرده و دوستانشان را متوجه اشتباهاتشان بكنند د تا ايدهكردن مي

كامال اين موضوع را درك كرده بودند كه در يك كندوكاو فلسـفي، برنـده شـدن و بازنـده     
شدن و رقابت كردن مطرح نيست بلكه هدف اصلي تـالش جمعـي بـراي يـافتن حقيقـت      

هـاي   وحده باشند و به شنيدن و بهره بـردن از ايـده   متكلم خواستند  ها ديگر نمي بچه. است
ها براي لحظاتي سـكوت   در يكي از جلسات كه تعدادي از بچه. سايرين مشتاق شده بودند

  .وگو درگرفت دادند اين گفت كرده بودند و نظر نمي
  خوب كس ديگه نظر نداره در اين مورد؟) مربي
  !ده نظر نمي. شادي ساكت شده) خ.نگار
  چرا؟. آره راست ميگه) يمرب
  .فقط من و زهرا و نگار نظر ميديم) ح.نگار
  .كنيم بايد نظر بديم كه  دوستامون بدونن ما داريم در مورد چي فكر مي) خ.نگار
بايد اونقدر نظر بديم نظر بديم تا برسيم عين اينه كه اينقدر دنبال چيزي بگرديم ) ح.نگار

  .بگرديم بگرديم تا باالخره پيداش كنيم
ي كندوكاومون بـه نتيجـه برسـه بايـد      ي اينكه اين حلقه واسه. آهان درست ميگه) مربي

اينقدر حرف بزنيم و نظر بديم تا باالخره به نتيجه برسيم براي همين همه بايد كمـك كـنن   
  .كنه ديگه و نظر بدن چون نظرات هر كدوم از شما به اين كمك مي

بشه يه عالمه بعـد يكـي ديگـه كمكـش كنـه       مثال مثل اينه كه يكي مثال خسته) ح.نگار
شـه   حاال ما هم بايد هممون دور هم جمع بشيم نظر بديم تا بتونيم، نمـي . تونه تموم كنه مي

  .كه يكيمون فقط نظر بده
به همديگه كمـك كنـيم و   ": ها در جلسات پاياني قانوني وضع كردند كه هم چنين بچه

  ."همديگه رو مسخره و سرزنش نكنيم
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  نتقادپذيري و خوداصالحيا 10.4
ي مهمي از فرايند پژوهش و كنـدوكاو   همانطور كه گفتيم انتقادپذيري و خوداصالحي جنبه

هـاي تصـحيح و اصـالح     آمـوزان توانـايي   در فرايند كندوكاو فلسفي، به تدريج دانش. است
 كـرد كـه   مربي در طول دوره، مواردي را مشـاهده  . آوردند هاي خود را به دست مي داوري
دادند و يا از رفتارهـاي   كردند، تغيير  ها نظر خود را در مورد ديدگاهي كه از آن دفاع مي بچه

آموزان  اين فرايند نه فقط در مورد دانش. كردند ها را اصالح مي نادرست خود آگاه شده و آن
  .افتاد بلكه براي مربي هم اتفاق مي

شود، مرتب دستش باال بـود و  توانست سر جايش بند  خ كودكي بود كه اصال نمي.نگار
داد و حتي گاهي براي اينكـه توجـه مـن را بـه خـودش       به ديگران فرصت حرف زدن نمي

ي چهارم متوجـه   او در جلسه. آمد جلب كند در حالي كه دستش باال بود به وسط حلقه مي
زد كـه   چنين زياد حرف مي نگار هم. شد كه اين كارش نادرست است و آن را تصحيح كرد

هاي ديگران البته به  بنابراين معموال نظراتش تكرار حرف. شد كمتر فكر كند باعث مي همين
چنين گاهي با دوستانش با تندي رفتـار   او هم. تر بودند تر، نارساتر و مغشوش نحوي طوالني

ها خيلي از او شكايت داشتند و  بچه. كرد ها را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش مي كرد و آن مي
پـذيرفت   كردند ولي او نه تنها اين انتقـادات را نمـي   س را مرتبا به او گوشزد ميقوانين كال

رفتارهـاي نگـار در   . كـرد  بلكه با پرخاشگري و لحن تندي انتقادات را متوجه ديگـران مـي  
خانوم ايـن نگـار رو از كـالس    ": ها گفتند ي ششم آنقدر آزار دهنده شده بود كه بچه جلسه

نگار در جلسات پايـاني  . تدريج اين رفتارهاي نگار نيز اصالح شد اما به ."بندازينش بيرون
. پـذيرفت  هـا را بـا خوشـرويي مـي     نسبت به انتقادات ديگران بسيار صبور شـده بـود و آن  

چنين رفتارهاي حمايتي و همكارانه در او جايگزين رفتارهاي رقابتي و توام با سـرزنش   هم
وحده باشـد   خواست متكلم  ي نهم ديگر نمي هو تحقير شده بودند، به طوري كه او در جلس
هـا   خ بچـه .ي نهم هنگام ارزيابي نگار در جلسه. و مشتاق بود تا نظرات ديگران را نيز بشنود

  :بيان كردند كه
ذاره  ره توي جلدش، قانون رو زير پا مي خ، بعضي وقتا شيطون مي.در مورد نگار) فاطمه

  . ولي چند روزه بهتر شده
  .زنه نمي زياد حرف) هليا
  ...كنه نگار پيشرفت كرده ديگه كمتر پرحرفي مي) م.زهرا
  .رم ديگه وسط كالس راه نمي) خ.نگار
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  .كرد زنه، قبلنا هي غرغر مي خ زياد غر نمي.به نظر من نگار) مهسا
  .گفت بشين كرد، هيچي روي تخته ننوشته بود همش مي خيلي غرغر مي) ح.نگار
  :ي آخر گفت سهاش در جل خ خود در ارزيابي.نگار
تونيم چـه چيـزاي    فهميدم كه مي. در مورد خودم خانوم فهميدم كه فلسفه چيه) خ.نگار

يـاد گـرفتم كـه    . خوبي ياد بگيريم چهار تا قانون خوب، كه به درد زندگي خودمون بخوره
از . ديگه نبايد وسط حرف دوستام بپرم، ياد گرفتم كـه ديگـه نبايـد وسـط كـالس راه بـرم      

تونم چه سـواالي   هاي ديگه ياد گرفتم كه مي ي بچه از همه. المه چيز ياد گرفتمدوستام يه ع
  .تونم يه كم صبر كنم كه دوستام حرف بزنن مي. خوبي دربيارم از توي داستان

گفتين كي حرفشو نگفته هي  ها كه هر دفعه كه شما مي اول نگار اون جلسه! آره) م.زهرا
ي پيش صبر داشـت و   كرد ولي از جلسه اينطوري ميكرد هي اينجوري  نگار دستشو باال مي

  .كرد انداخت و صبر مي دستشو مي
هايش خيلي بهتر شـده   خانم سلطاني معلم نگار نيز تاييد كرد كه رفتار نگار با همكالس

چنين  خانم سلطاني هم. كند ها را درك مي گذارد و آن و بيش از گذشته به ديگران احترام مي
مركزش در گوش دادن به سخنان ديگر افـزايش يافتـه و قـوانين را    گفت كه نگار دقت و ت

  .كند بيش از گذشته رعايت مي
  
  ارزيابي خود، ديگران و فرايند كندوكاو 11.4

ي دوم، ششم، نهم و يازدهم از كودكان خواسته شد تا بـه ارزيـابي و تفكـر     در پايان جلسه
اين ارزيابي بـا سـواالتي از ايـن قبيـل      .ي خودشان و نيز كل فرايند كندوكاو بپردازند درباره

آيا به يكديگر خوب گوش داديم؟ آيا قوانين كالس را رعايت كرديم؟ آيـا در  : شد انجام مي
وگـوي فلسـفي باعـث     طرز تفكر ما پيشرفتي حاصل شد؟ آيا بحث مفيد بود؟ آيا اين گفت

ن به هيچ وجه شد كه فهم ما نسبت به موضوع مورد بحث بيشتر شود؟ در جلسه دوم كودكا
دادنـد، بـدون    مثبت مـي   ي اين سواالت پاسخ ارزيابي درستي از خودشان نداشتند و به همه

ي خودشان،  به تدريج ارزيابي كودكان درباره. ها بدهند اينكه توضيح بيشتري در رابطه با آن
ت توانستند صادقانه و به خوبي به نقاط ضعف و قو ها در جلسات آخر مي آن. تر شد واقعي

  .خود اشاره كرده و پيشرفت يا عدم پيشرفت خود را ارزيابي كنند
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  گيري نتيجه. 5
توانـد بـه پـرورش     اهميت آموزش و پرورش بـه عنـوان نهـادي كـه بعـد از خـانواده مـي       

با اين حـال آمـوزش و   . هاي فكري و اجتماعي افراد بپردازد بر همگان روشن است مهارت
اين مقالـه بـر   . طور كه بايد، اين هدف را محقق سازداش نتوانسته آن پرورش در شكل فعلي

آن بود تا به بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان به عنوان يك رويكرد جديد آموزشي، بر 
  .آموزان بپردازد وگويي دانش هاي گفت رشد مهارت

هـاي   آموزان ابتـدايي از مهـارت   هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه متاسفانه دانش يافته
ها در گوش دادن به سخنان ديگران به عنوان يكي  آن. وگويي بسيار پاييني برخوردارند گفت

همانطور كه پـيش از  . اند وگوي واقعي، بسيار ضعيف هاي انجام يك گفت از مهمترين مولفه
ها نيسـت بلكـه مسـتلزم توجـه بـه معـاني        اين گفتيم گوش دادن تنها به معني شنيدن كلمه

بنابراين گوش دادن، كاري نيست كه كودكـان بـه طـور طبيعـي     . ستشده ا  هاي گفته جمله
ناتواني در شنيدن چيزي است كـه نـه تنهـا در كودكـان بلكـه در      . بتوانند آن را انجام دهند

امـا متاسـفانه   . مهارت گوش دادن را بايد تمرين كـرد . شود بزرگساالن نيز به وفور ديده مي
مدرسه مكاني است كه كودكان در آن . مانده استنظام آموزشي در تقويت اين مسئله ناكام 

گيرند كه تنها به سخنان معلم گوش دهند نه به سخنان يكديگر، بـه طـوري كـه بـه      ياد مي
فيشـر،  (شـود   كنـد گـوش دادن متوقـف مـي     محض اينكه كودكي شروع بـه صـحبت مـي   

ندهنـد  شود كه كودكان نه تنها به سخنان يكـديگر گـوش    اين مسئله باعث مي). الف1385
چنـين   ها هم آن. بلكه در سخن گفتن نوبت را رعايت نكرده و سخنان يكديگر را قطع كنند

اند و بسياري از نظراتشـان را بـدون پشـتوانه و     در دليل آوردن و استدالل كردن نيز ضعيف
اي و برگرفتـه از   ها به سواالت در موارد بسياري كليشه پاسخ آن. كردند دليل منطقي بيان مي

هـاي   تمركز بر روي موضـوعات اصـلي از ديگـر مهـارت    . اي بزرگترهايشان استه حرف
ها با كوچكترين چيـزي   آن. وگويي است كه متاسفانه كودكان در مورد آن نيز ضعيفند گفت

بنـابراين  . شـود  اي منحـرف مـي   تمركزشان از موضوع اصلي خارج و به موضوعات حاشيه
توانند حرفهايشـان را   دارد، چرا كه كودكان نميوگو ميانشان وجود ن عمال امكان ايجاد گفت

بسـياري از كودكـان در   . هايشان را بـر روي هـم سـوار كننـد     بر يكديگر مبتني كرده و ايده
رو يكـديگر   هاي يكديگر را به زبان ديگري تكرار كـرده و دنبالـه   جلسات اوليه، تنها حرف

ها جرات و  رسيد كه آن به نظر مي. دگرفتن ها و احتماالت را در نظر نمي بودند و ساير ديدگاه
هاي نو را نداشتند و از اينكه ديدگاهشـان مـورد سـنجش و     جسارت بيان مطالب و ديدگاه
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ي رقـابتي در   از ديگر مشكالت كودكان، اين بود كه روحيه. ترسيدند ارزيابي قرار بگيرد مي
شـد   ساله نيـز باعـث مـي   اين م. ي همكارانه و مشاركتي بود ها به مراتب بارزتر از روحيه آن

ها شكل  وگو به عنوان يك جستجوي هميارانه براي يافتن حقيقت مشترك در ميان آن گفت
ي خود و ديگـري   انتقادپذيري و خوداصالحي، شناخت و ارزيابي درست و صادقانه. نگيرد
هايي است كـه   چنين درك و فهم عقالني قوانين و هنجارهاي اخالقي از جمله مهارت و هم
شود كه متاسفانه نظـام آموزشـي    آموزان تقويت مي وگو و تعامل ميان دانش رايط گفتدر ش

ها در كودكان در سطح  چنين امكاني را براي كودكان مهيا نكرده است و بنابراين اين مهارت
 .پاييني قرار دارد

وگويي در كودكان  هاي گفت دهد كه مهارت چنين نشان مي نتايج حاصل از پژوهش هم
اي فلسفه براي كودكان به نحو چشمگيري باال رفتـه   جلسه 11ي  ذراندن يك دورهپس از گ

توانستند به خوبي به سخنان يكـديگر گـوش فـرا دهنـد،      ها در پايان اين دوره مي آن. است
در طـول ايـن دوره   . نوبت را براي سخن گفتن رعايت كنند و حرف يكديگر را قطع نكنند

كودكان در جلسات اوليه كمتر بر روي جمالتشان . يت شدهاي بياني كودكان نيز تقو مهارت
اما از زماني كه متوجه . كردند كردند و گاه بسيار مبهم، نارسا و مغشوش صحبت مي دقت مي

ها  ها گوش داده و نسبت به وضوح جمالت آن هاي آن شدند مربي و ساير كودكان به حرف
ها را بهتر  بيشتري داشته باشند و آنكردند بر روي جمالتشان تمركز و دقت  حساسند، سعي 

چنين پس از چند جلسه، اين توانايي را پيدا كرده بودند كه  كودكان هم. تر بيان كنند و واضح
از ادعاهاي خود با داليل منطقي دفاع كنند و نظرات يكديگر را نيز به چـالش بكشـند و از   

تدريج، نسبت به نظرات يكديگر  چنين به ها هم آن. يكديگر براي ادعاهايشان، دليل بخواهند
بسيار حساس و دقيق شده و وجوه تمايز و تشابه ميان امور را در سخنان يكديگر تشخيص 

در طول اين مدت كودكان به اهميت تمركـز بـر روي موضـوع اصـلي و     . دادند و تذكر مي
نـين  چ كودكان هم. رعايت پيوستگي ميان مطالب پي بردند و سعي كردند آن را تقويت كنند

. هاي نو را نيز بـه دسـت آوردنـد    توانايي و جسارت سير كردن در دنياهاي ممكن و ديدگاه
پس از گذشت چند جلسه از كالس، به تدريج رفتارهاي مشاركتي و همكارانـه جـايگزين   

چه اهميـت دارد   وگو آن رفتارهاي رقابتي و خصمانه شد و كودكان درك كردند كه در گفت
وگوهاي  چنين با تداوم گفت كودكان هم. ي يافتن حقيقت استتالش مشترك و جمعي برا

وگو دست يافتند و حتي پـس از   فلسفي، به درك عقالني قوانين و هنجارهاي اخالقي گفت
ها در طي  آن. چند جلسه خودشان قوانين اخالقي جديدي را براي تعامالتشان وضع كردند
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ـ    وگو با يكديگر در حلقه گفت دريج توانـايي تصـحيح و اصـالح    ي كندوكاو فلسـفي، بـه ت
توانسـتند نظـر خـود را در     ها در جلسات پاياني مي آن. آوردند هاي خود را به دست  داوري

دهند و از رفتارهاي نادرست خود آگاه شـده   كردند، تغيير  مورد ديدگاهي كه از آن دفاع مي
انسـتند شـناخت   وگويي كودكان به تدريج تو در طي تعامالت گفت. ها را اصالح كنند و آن

بهتري هم نسبت به خود و هم نسبت به ديگران بـه دسـت آورنـد و بـه ارزيـابي خـود و       
  .اشان بپردازند دوستانشان و حتي مربي

تـوانيم بـه ايـن     هايي كه از اين پژوهش به دست آمد مي بنابراين بر اساس نتايج و يافته
وگويي  هاي گفت ثبتي بر مهارتسوال كه آيا آموزش فلسفه براي كودكان و نوجوانان تاثير م

  . آموزان دارد، پاسخ مثبت دهيم دانش
چـرا كـه ايـن    . دهد اي از نتايج شگفت انگيز اين برنامه را نشان مي اين نتايج تنها گوشه

اي آموزش فلسفه براي كودكـان بـه دسـت     جلسه 11ي كوتاه  ها تنها پس از يك دوره يافته
ر جالب توجه و ارزشمند است اما بايد توجه كرد كه هر چند كه اين مسئله بسيا. آمده است

تغييرات . تواند تغييرات پايداري را در كودكان به وجود آورد ترديد اين مدت كوتاه، نمي بي
  . آيند دائمي مستلزم زمان و تمرينات مستمر هستند و در كوتاه مدت به دست نمي

  
 پيشنهادات. 6

هـاي   توان راهكارهايي براي ارتقـاي مهـارت   ميهاي حاصل از اين پژوهش،  بر اساس يافته
  :آموزان پيشنهاد كرد كه عبارتند از وگويي در دانش گفت
ي آموزش و پرورش بايد كودكان را به عنوان افـرادي عاقـل و    اندركاران حوزه دست. 1

  .وگوي استداللي و منطقي را دارند متفكر قلمداد كنند كه توانايي شركت در يك گفت
تنهـا در  . ي كندوكاو تبديل شـود  هاي درسي بايد تغيير كرده و به حلقه سساختار كال.2

وگـويي   هاي گفـت  وگو و ايجاد مهارت اين صورت است كه شروط اوليه براي تحقق گفت
 . در كالس درس ايجاد خواهد شد

هـاي   وگويي نيازمند فضايي مشـاركتي و دوسـتانه در كـالس    هاي گفت رشد مهارت. 3
ي رقـابتي   آموزان، به ايجاد روحيه رسد سيستم فعلي ارزشيابي دانش مي به نظر. درسي است

وگويي نيازمند تغييراتي در سيسـتم   هاي گفت بنابراين رشد مهارت. زند در كودكان دامن مي
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به طـوري كـه هـر كـس نـه بـا ديگـري، بلكـه بـا خـودش           . آموزان است ارزشيابي دانش
 .شود مقايسه

كننـده و   ويژه ببينند تا بتوانند بـه عنـوان يـك مشـاركت     هاي معلمان نيز بايد آموزش. 4
عيب و نقص كالس، همراه با كودكان به كندوكاو  گر، و نه به عنوان حاكم مطلق و بي تسهيل

 .فلسفي پرداخته و به خوداصالحي بپردازند

بايست از  وگوي عقالني، مي هاي درسي به عنوان محركي براي كندوكاو و گفت كتاب. 5
  .گويانه و بيان دانش به صورت مطلق و يقيني خارج شوند حالت تك
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