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  چکیده
صـورت    بـه » آموزش فلسفه به کودکـان « ۀبررسی نقش برنام هدف پژوهش حاضر

 پنجم ابتدایی مدارس غیـر  ۀآموزان پسر پای رشد اجتماعی دانش اجتماع پژوهشی بر
ـ   دادن و 1391 -  1390 آبـاد در سـال تحصـیلی    یـک شهرسـتان خـرم    ۀدولتی ناحی

پـرورش در مقطـع    انـدرکاران آمـوزش و   دسـت  پیشنهادهاي مناسب به مسئوالن و
دولتـی   غیر ۀبین ده مدرس براي این منظور از .هاي تحقیق بود اساس یافته بر ابتدایی

ایـن مدرسـه دو    .تصادفی انتخـاب شـد  صورت  به یک مدرسه  آباد یک خرم ۀناحی
صـورت   نفر بـود کـه بـه     60کالس  آموزان دو و تعداد دانشدارد پنجم  ۀکالس پای

 30(یک کالس در گروه آزمایش قرار گرفـت   تصادفی یک کالس در گروه گواه و
ـ  استفاده از پرسش سپس با ).ها هریک از گروه در نفر رشـد اجتمـاعی واینلنـد     ۀنام

قبـل از اجـراي برنامـه تفـاوت      .آموزان سنجیده شد متغیرهاي رشد اجتماعی دانش
سپس کودکان گروه آزمـایش   .نداشت گروه وجود جتماعی دومعناداري بین رشد ا

شـرکت   کودکان به فلسفه آموزشبرنامۀ در  ،اي دقیقه نود یهفتگ جلسۀ دوازدهطی 
ابعاد مختلفی  ردثیر معناداري أکردند و در پایان مشخص شد که اجراي این برنامه ت

خودفرمـانی  و  ،زبـانی شدن، ارتباط   اجتماعییل قب از ،آموزان اجتماعی دانش از رشد
  .ن برنامه در سطح مدارس اجرا شودشود ای هاد مینبنابراین پیش. داشته است
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رشـد اجتمـاعی،    آموزش فلسفه به کودکان، اجتمـاع پژوهشـی،   ۀبرنام :ها ژه  کلیدوا
  .واینلند ۀنام پرسش

 
  مقدمه. 1

هاي روانی و رفتاري در  در عصر امروز و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز نابهنجاري
کـردن   مطـرح هـا و   شـدن آن  اجتمـاعی بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرایند 

 .شـود  مـی راهبردهاي صحیح براي تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس 
معیارهاي اصلی رشد و تحول اجتماعی شامل سازگاري با دیگـران و رعایـت حـال و    

بدیهی است که اگر کودك یا نوجوانی به . مشروع اطرافیان است هاي منطقی و خواست
هـدف نهـایی   . سازگاري با خویشتن نرسیده باشد قادر به سازگاري با اطرافیان نیسـت 

یابی به سعادت فردي و  دستمنظور   بهرشد اجتماعی کودکان و نوجوانان کمک به آنان 
ــت    ــی اس ــیت آدم ــال شخص ــد و کم ــیر رش ــاعی در مس ــ( اجتم  ).29: 1373 ،اراهنم

ند باید افرادي باشند که توانایی فکرکردن ا سوم ةآموزانی که در حال ورود به هزار دانش
 دهـی  ، خودجهـت )self-modulation( کننـدگی  براي خودشان، خودآموزي، خودتعـدیل 

)self-directing(، ّشـدن در برخـورد   مند توان براي ،ها آن. داشته باشندل را و داوري مدل
هایی فراسـوي محتـواي دانـش     به یادگیري مهارت ،ها و مسائل زندگی چالشمنطقی با 
   .)245: 1385 جعفرآبادي، جاویدي کالته ( نیازمندند

 از ياریبسـ  توانـد  مـی  باشد مجهز ها آن به يفرد چه چنان که يا هیاول يها مهارت از
 باشـد،  برخـوردار  يتـر  بیش یروان سالمت از و کند دور خود از را مخرب يها جانیه
 ییتوانـا . بـرد  نـام  را گـران ید بـا  وگـو  گفـت  هنـر  و برقرارکـردن  ارتبـاط  هنـر  توان یم

 تر شیب جامعه در ها آن و ابدی یم شیافزا وگو گفت مهارت کسب با کودکان شدن یاجتماع
 داشتن با ها، آن. کنند می افتیدر را يتر بیش یاجتماع راتیتأث طبعاً و شد خواهند رفتهیپذ

ـ  یعاطف ـ یتیحما منابع از و ابندی می يبهتر رشد سالم، ارتباطات  برخـوردار  يتـر  شیب
 يها دگاهید و ها آموخته و نینخست يها سال تیترب یچگونگ). 6: 1382 چ،یر( شوند می
 فرد تعامالت بودن یمنف و مثبت ای يکند و يتند در نوجوان یمذهب و ،یاجتماع ،يفکر
 حـس  و تعـادل  حالـت  دنیبازگردان در ،که این برداشت نیتر کم و دارد يا ستهیشا ریتأث

 شـود  می شناخته یبزرگ عامل نوجوان، يسازگار یۀروح ابراز و جادیا و خود به اعتماد
  ).56: 1374 ،يدریح(
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ـ تأ را کـودکی  ةدور هـاي  آمـوزش  اهمیـت  متعـددي  هاي پژوهش و مطالعات  و دیی
 نریاسـک . انـد  کـرده  بررسـی  را هـا  آمـوزش  ایـن  تـأثیر  مختلـف  هاي جنبه گران پژوهش

)Skinner, 1966(، محیطی غنی پرداخته  يها محرك داراي هاي محیطتأثیر  ۀبه مطالع که
 تـأثیر  کودکان اجتماعی رشد در کودکی دورة هاي آموزش که کند می گیري  است، نتیجه

نشـان  ) Vigerhant, 1961( گرهانـت یو و) Bloom, 1964( و مطالعات بلوم دارد بسزایی
 منـدي  تـوان  زیـرا  اسـت،  مناسب و مطلوب ها جهت بعضی از اولیه آموزش که دهد می

به نقـل از  (و پیشرفت واقعی تحت تأثیر تجارب محیطی اولیه است  رشد براي کودکان
   .)15 - 10: 1372مفیدي، 

 ،یتیهـدا ( اسـت  مدرسـه  بـه  ورود سن شدن یاجتماع سن جوامع و ها فرهنگ اغلب در
پـرورش   عـالوه بـر   ،شـود کـه   میتنظـ  اي گونـه  به دیمدارس با ۀبرنام نیبنابرا ؛)126: 1389

 او ،کـودك  یعـ یطب رشد يبرا مناسب طیمح کردن آماده و گوناگون يها استعدادها و مهارت
 قـول  بـه  و بدانـد  جامعه صالح در را خود صالح ،که يطور هب ؛ردآو بار یاجتماع يفرد را
ـ تغ شهیهم باید دیجد پرورش و آموزش ،ییامریکا مشهور لسوفیف ،)Dewey( ییوید  راتیی

ـ م و ردیـ بگ نظـر را در یاجتماع يازهایو ن  و یقـ یحق یزنـدگ  طیمحـ  و مدرسـه  طیمحـ  انی
ـ  برقـرار مثبت آن ارتباط  يها تیفعال  کودکـان  ،مدرسـه  در). 577: 1374 نـژاد،  يعارشـ ( دکن

. دهنـد  مـی شـکل   گرانیروابط خود با د تیفیرا بر اساس ک شان خودپنداره از یبزرگ بخش
 فتـه ریپذ سـاالن  گـرهم ید طـرف  از اغلـب  باشـد،  نداشـته  یاجتماع يها مهارت یاگر کودک

ـ  در« کـه  دارد اعتقـاد  )Erikson, 1902( یکسـون ار ).126: 1389 ،یتیهـدا ( شود ینم  ۀمرحل
 نشان را او رشد مراحل از مرحله چهارمین که حقارت احساس مقابل در کوشایی یاساختن 

در او  تحسـین  و تمجیـد  و اش شخصـی  يکارها براي انجام کودك به نداد اجازه ،»دهد می
 و کـودك  هـاي  یتفعال کردنمحدود و شود میاو منجر  کوشاساختن به ،پیشرفتش هاي زمینه
نقـل از   بـه ( انجامـد  مـی بـه احسـاس حقـارت او     دهد میکه انجام  ییکارها مداوم از انتقاد

 هـم  با را یاواسط کودک یژگیو چند اریکسون کوشی سخت مفهوم. )86: 1374 نژاد، شعاري
 خـوب  دادن انجام از ناشی غرور ،معقول مثبت اما ةخودپندار :از ندا عبارت که کند می یبترک

 در ).443: 1383 ،بـرك ( سـاالن  هـم  در مقابل گرایانه مشارکت و اخالقی مسئولیت و ،کارها
از  دیگران و خود از آگاهی و دیگران درك در مهمی نقش ساالن هم اجتماع ،کودکی اواسط

بـاال   را سـاالن  هـم  بـا  تعامـل  کیفیـت  ،خود ۀنوب  به ،تحوالت این و کند می یفاا سوي کودك
  ).454: همان( شود می دوستانه نوع تر بیش دبستانی هاي سال در و برد یم
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 قـدم  مرحلـه  آخـرین  بـه  کـودك  سـالگی  ازدهیدارد در حدود سن  اعتقاد) Piaget( اژهیپ
 ایـن  طـی . آشناست اجتماعی نظم ایجاد براي الزم اخالقی اصول با ،کهدر حالی  ؛گذارد می

 و برد و قواعد نظام اجتماعی پی می ،رعایت حقوق دیگران ،به اهمیت کنشی مقررات دوره،
 و کارتلجنقل از  به( گیرد می کار به فردي حقوق حفظ براي یمکانیزم شکل به را ها این ۀهم

 اجتمـاعی  هـاي  مهـارت  يکارورز يها کالس در را ساالن هم تأثیر ).38 -  37: 1386 ،لبرنیم
 ایـن  در. کـرد  مشـاهده ) Furman and Bierman, 1984( رمنیبـا رمن و وف ۀمطالع در توان می

 شـرایطی  در که کودکانی و شد آموخته شنود  و  گفت اجتماعی هاي مهارت کودکان به مطالعه
 حضـور  بـدون  و فردي آموزش که ها در مقایسه با آن دیدند، می آموزش ساالن هم بامناسب 

 به( بودند برخوردار باالتري اجتماعی هاي مهارت کسب و اجتماعی رشد از داشتند، سال هم
  ).138: 1386 لبرن،یم و کارتلجنقل از 

معتقدند که امروزه برخالف معمول گذشـته کـه   ) Bellac et al., 1977( همکاران و بلک
بـه کودکـان قاطعیـت در کـالم یعنـی بـا       » و توجه کند ندیدر سکوت کامل بنشکودك باید «

 آموخـت  دیـ طرح خواسته را با ةو نحو سخن، تداوم نگاه، با ارتباط گفتن، سخنصداي بلند 
کودکـان   یرشد اجتماع تیو بااهم یاز عناصر اساس یکی). 40: 1386 نژاد، ينظر از نقل به(

ـ   یاجتمـاع  يرفتارها تیدر کنار تقو ،و نوجوانان  يهـا  مهـارت رفتارهـا و   یمناسـب، معرف
ـ  و الگویـابی و  يهمانندسـاز  رینظبا کمک سایر سازوکارهاي مربوط  الزم یاجتماع  ۀمداخل

  : شریعتمداري معتقد است. متغیرهایی جهت ایجاد این مهم است
چه  تربیتی آناز لحاظ . طریق تفکر است یکی از مسائل اساسی تعلیم و تربیت کسب علم از

 برخـی تصـور  . آموزش و کسب علم اسـت  ةکسب علم و دانش اهمیت دارد نحو ۀزمین در
آمـوزش   ةایـن نحـو  . خود سودمند است هخودب کنند که پرکردن ذهن شاگرد از معلومات می

چـه را آموختـه    آموزد و آن میطور سطحی  زیرا فرد چیزهایی را به  ،تربیتی است ۀفاقد جنب
همچنین این نـوع آمـوزش تغییـري در طـرز تفکـر و      . کند میی فراموش تاست پس از مد

  ). 122: 1388شریعتمداري، (آورد  میوجود ن عادات فرد به

  .شود میآموزش تغییر نکند تربیت به تصادفات واگذار  ةتا زمانی که شیو است معتقد او
یـادگیري  شـود تـا فـرد چگـونگی      مـی درسی فلسفه براي کودکان تالش  ۀبرنام در
: 1386، دیگرانو  مرعشی( دهی به آینده را بیاموزد شکل ةدادن خود با آینده و نحو تطبیق
ل، شـقوق  ئدر برخورد بـا مسـا   ،یابند که میآموزان این توانایی را  همچنین دانش ).101

عواقـب ایـن ارتباطـات     به و ،ها را درك کنند مختلف را بررسی کنند، ارتباطات بین آن
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 يبرا یروش ،يفکر یتیفعال ۀمنزل به ،یآموزش ۀبرنام نیا ).24: 1383قائدي، (کنند توجه 
ـ  در کـه  نیا يجا به برنامه، نیا. دهد انجام را آن تواند می يفرد هر که است قیتحق  یپ

 جادیا دنبال به باشد، ها آن مسائل حل ای لسوفانیف ریغ به یفلسف موضوعات کردن مطرح
در . کنند با کارهاي فکري مسائل خود را حل آموزان دانش ها آن در که است ییها فرصت

هدف نیسـت،  به کودك  ،به معناي عام آن ،آموزش فلسفه ،رویکرد فلسفه براي کودکان
کند و  میو انتقاد آشنا  ،بلکه این روش کودکان را با فکرکردن، پرسش و پاسخ، کندوکاو

کالته جعفرآبادي جاویدي ( آورد می وجود ها به پذیري را در آن مسئولیت ۀضمن روحی در
  .)386 - 385: 1388 ،اکبري و

 هاي شناختی دارد و ذهـن کـودك را وادار بـه    براي کودکان هدف فلسفه آموزش ۀبرنام
و منطقـی   ،پـذیر  در این برنامه، تبدیل کودکان به افرادي متفکر، انعطاف. کند تفکر و عمل می

آورد کـه   مـی هایی براي کودکان به ارمغان  مدنظر است و در صورت اجراي درست، توانایی
ـ  بلکه در کل زندگی اجتمـاعی  ،در پیشرفت تحصیلی تنها نه و  اسـدي ( گـذارد  مـی ثیر أاش ت

اي اسـت کـه    گونـه  هدر این برنامه ب آموزان هاي فکري دانش مهارت). 38 -  37: 1390 ،اسدي
هـاي   بتوانند از مهـارت بایستی آمادگی برخورد معقول با مشکالت زندگی را داشته باشند و 

 ،هر مرحله از زنـدگی  هاي با چالشها باید یاد بگیرند که  آن. کنندسطح باالي فکري استفاده 
هـاي خـاص و    موقعیـت  کنترل خـویش در براي  ،و برخورد کنند ،ناسب با آن مرحلهتم

برنامـۀ  که متناسب با تالش کنند طوري  ،خود ۀعاقالنواکنش حل صحیح و  انتخاب راه
ــان باشــد   ــدگی و در جهــت تحقــق اهــداف آن  ).100: 1386 ،دیگــرانو  مرعشــی(زن

شـوند کـه در    مـی آموزان قـادر   دانش ،انکدرسی فلسفه براي کود ۀدر برنام ،ترتیب  بدین
اهداف آینده بر اساس رفتارهاي خود را  دهند وهاي جدید واکنش مناسبی نشان  موقعیت

شـامل   )P4C )Philosophy for Children ۀاهـداف برنامـ   ،بنابر نظـر لیـپمن  . شکل دهند
تفکـر   ،)critical thinking( پرورش تفکـر انتقـادي   ،)creative thinking( پرورش تفکر خالق

هـاي اخالقـی،    هاي اخالقـی، آمـوزش ارزش   پرورش ارزش و ،)caring thinking(مسئوالنه 
   ).20: 1383قائدي، ( است فردي میانو نیز رشد فردي و  ،هاي هنري آموزش ارزش

معلـم  و هاي کوتاه فلسفی، کتـاب راهنمـاي معلـم،     این اهداف به کمک سه منبع داستان
 دورةهـاي آمـوزش در    است کـه سـبک   لیپمن معتقد .)311: 1385 مرعشی،(شود  میتعیین 

ایـن   ،همـین دلیـل   کند و بـه  میو خالق ن ،نقاد ،تفکرماي است که کودکان را  گونه کودکی به
قـدرت تمییـز و اسـتدالل برخـوردار     بر  یمبتنهاي زندگی  جوانی از مهارت ةکودکان در دور
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کـردن   حفـظ  کودکـان، بـا   کردن مطالب است و روش سنتی آموزش روش حفظ. شوند مین
. آورند دست می هرا ب یارزش کمو مهارت فکري سطحی  ،مطالب و انباشتن ذهن از اطالعات

و  ،سازي، تحلیل مفهومی، استدالل، نقـد  باید به کودکان قدرت مفهومفراتر از چنین مهارتی، 
 کسب معلومات قسمتی از حقیقـت را دربـر  « و) 9: 1384 قراملکی، امی و( داوري آموخت

شـریعتمداري،  (» گیرد و محدودکردن تعلیم و تربیت به کسب معلومات صـحیح نیسـت   می
آن فراینـد   و ؛دارد جتمـاعی نیـز  فلسفه براي کودکـان در عـین حـال هـدف ا     ).112: 1384

پرورش خودآگـاهی   این برنامه در پرورش مشارکت منظم و .گیري دموکراتیک است تصمیم
ـ  یاتیعمل اهداف از یبرخبه  زین یقراملک .)8 -  7: 1390 ،هدایتی( فرد سهم قطعی دارد  ۀبرنام

   :شود می باعث برنامه نیا دارد اعتقاد وکند  می اشاره کودکان يبرا فلسفه
بـه صـورت   ها  در آن ،ممارست پس از آموزش عملی و ،دیگر یکاحترام به عقاید  )الف

  ؛آید عادت در
  ؛پذیرندبراحتی  به به صورت مستدل و عقایدشان را رد و وندکودکان انتقادپذیر ش )ب
  ).15 -  14: 1384 قراملکی، امی و( کنند راحتی ابراز عقیده  ارتباطات اجتماعی به در )ج
 و ذکرشده يها مهارت از ياریبس يریفراگ و اهداف نیا تحقق که است معتقد پمنیل

 ای یپژوهش اجتماع جادیا با و زبان قیطر از ها مهارت نیا از استفاده يبرا لیتما جادیا زین
 تبادل به یمشارکت یاقدام در کودکان که ییجا ،)community of inquiry( کندوکاو ۀحلق
: 1389 ،دیگـران  و یمرعش( است ریپذ امکان شکل نیبهتر به ،پردازند می گرید هم با نظر
 در فلسـفی  پـژوهش  اجتمـاع  در شـرکت  از پس کودکان که است معتقد قراملکی). 84

 یتی،هـدا ( کننـد  نمـی  خودسانسـوري  و کنند می یدهابراز عق راحتی به اجتماعی ارتباطات
 دسـت  بـه  گـران یدکه  را یجینتا آموزان دانش که آن يبرنامه به جا نیدر ا. )140: 1389
 موضوع، هر سر بر رند،یبپذاظهار نظر  و دخالت بدون و بسپارند خاطر صرفاً به اند آورده
 لیماهر و جوان تبـد  یگران کاوش به عمل در که يا گونه به کنند میپژوهش  و گوو گفت

  .)Lipman, 2003: 682( شوند می
 ،موارد ۀهم در ،آن در که است الزم یپژوهش يا برنامه داشتن مهم نیا به دنیرس يبرا

 جا نیا در که یاجتماع. بپردازند پژوهش به وستهیپ هم به یافراد کالس به صورت اجتماع
 ،پژوهش يفضا بودن حاکم علتبه  ،آن در که است مدار اجتماع پژوهش است نظر مورد

 ۀسـع  ،گرانید تحملهمچون  یاخالق یاصول بلکه ،کند میرشد  تیافکار و خالق تنها نه
   در .)85: 1389 ،دیگران و یمرعش( ابدی می پرورش زین گرانیو احترام به د ،مدارا ،صدر
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 هاي واکنش ۀتجرب ها، واکنش بینی یشپ خود ،یگرانواکنش د مشاهدة با کودکان برنامه این
 در را ها آن روند این و گیرند می فرا راهنجارگرا  رفتار یو عمل کالمیو ضوابط  شخصی،
جامعـه   يبا هنجارها شدنو سازگار یو اخالق اجتماعی، فردي، هاي مندي توان پرورش

 هم با و نندینش می هم کنار وار رهیدا آموزان دانش حلقه نیا در ).88: همان( رساند می یاري
 باعـث  نشسـتن  نـوع  نیهم و کنند می صحبت یراحت به و کنند می برقرار یچشم ارتباط

: 1386 نژاد، یقاض و یناج( شوند قیتشو کردن صحبت به تر شیب کنندگان شرکت شود می
 یشـناخت  يهـا  يریـ گ موضع ریدرگ را کودکان مشترك کندوکاو در شرکت). 136 - 135
 گـر ید طـرف  از امـا  ل،یدل درخواست و ها، واژه يساز شفاف ه،یفرض دیتول مانند کند می

شـان، یها هدگایـ د گذاشـتن  انیـ درم به را آموزان دانش که است یاجتماع یعمل کندوکاو 
 و گـران ید تفکـرات  يرو خـود  تفکرات بنانهادن ،یخوان چهره ،دیگر یک به کردن گوش

 شیخـو  يهـا  دهیا يبازساز و شده، گم يها دگاهید يوجو جست ها، آن دنیکش چالش به
 پرمعنا یکالس يوگو گفت نوع نیا مقابل در توانند نمی آموزان دانش اغلب. کند می ملزم
ـ ب را تأمالتشان و نکنند شرکت آن در توانند نمی که معنا نیبد ؛کنند تممقاو  ؛نکننـد  انی

 دسـت  به کار، بستر در و یعیطب طور به ها، آن یاجتماع و یشناخت يها مهارت بنابراین،
 پژوهشی اجتماع). 12 - 11: 1389 شهرتاش،(  میمستق آموزش قیطر از فقط نه و دیآ می
 کچکو يها گروه در نوآموزان آن اساس بر که است استوار یمشارکت يریادگی کردیرو بر
 نیا در دارند اعتقاد) Olson and Kegan, 1992( کگان و السن. کنند می تلیفعا رهفدون ای

 نیب اطالعات که است شده داده سازمان يطور و است یگروه شکل به يریادگی کردیرو
 یرشتچ از نقل به( باشند شان يریادگی مسئول خود آنان و شود بدل و رد ها گروه ياعضا

 رندگانیفراگ به را الزم ةزیانگ یآموزش کردیرو نیا عالوه، به). 42 - 40: 1388 وانفر،یک و
 یآموزشـ  کـرد یرو اسـاس  بـر  دهنـد،  شیافـزا  زین را گرانید يریادگی امکان تا دهد می

 دیگـر  یک اتینظر به و کند می نظر تبادل نهاآزاد کودکان کندوکاو، اجتماع در ،یمشارکت
 و کننـد  مشـارکت  بحث در تا شود می داده فرصت کودکان ۀهم به و رنداگذ می احترام

 که کنند باور و آورند دست به را الزمنفس   اعتماد به کودکان شود می موجب اصل نیهم
  .دارند يمند ارزش ةبالقو يها ییتوانا
نظـر بـر آن بـوده    . اي دارند انگیزانندهبرهاي مورد بحث در این مجموعه محتواي  استاند

 اسـتفاده  بحـث  براي بتوان ها و افکاري را برانگیزند که از آن ،مسائل ها، سؤالها  است که آن
 و پردازنـد  یمـ عقلـی   یتعـاون  بـه  دارنـد  وجود داستان در که کودکانی). 8: 1384کم، ( کرد
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کودکـان در   بـراي همین داستان الگـویی زنـده    دهند؛ می شکل را یجمع کاوش ترتیب بدین
ـ ا هـا،  سـؤال  محرك و دارند يا زانندهیبرانگ مطالب ها داستان. شود میکالس درس  و  هـا،  دهی

در  ،کـه  انـد  شـده  طراحی يطور نیهمچن. کرد استفاده ها آن از بحث در بتوان که اند یمسائل
 .)Lipman, 1988: 6( شـوند  ي و مفهـومی مـی  کـاربرد  متن در شده مفاهیم معرفی ،خالل آن

براي آن طراحی شـده اسـت کـه معلـم را در جریـان       طرح بحث و تمرین از کتاب راهنما
هـا در کتـاب راهنمـاي     ها و طرح بحـث  تمرین .)20: 1384کم، (کندوکاو فلسفی یاري کند 

است که متعهد  ،در ساخت کاوش جمعی کالسی ،آموزان وسیعی براي دانش ۀمعلم مجموع
و کـاربرد وسـیعی    است دست آمده که از داستان بهبپردازد شده است به بررسی موضوعاتی 

  .)Sharp and Reed, 1992( داردکودکان  ۀدر زندگی روزان
جمعـی و   يگـر  پرسشهاي فلسفه براي کودکان، روش  کالس معتقد است در مرهوس

 بـه جمـع و   ،که انصاف داشته باشـند  گیرند می آموزان یاد دانش. شود میآوردن اجرا  استدالل
 همـین  بـه  ؛منطقـی باشـند   معقول و و پذیر انعطاف و ،جمع احترام بگذارندهاي نظر عقاید و

ـ  و ،احسـاس موفقیـت   ،شـدن  اجتماعی ،تفکر ،جمعی يگر پرسشهاي  مهارت سبب  ۀروحی
. بپذیرنـد یـا رد کننـد    دلیـل  چیزي را بـا  گیرند هر میآموزان یاد  دانش. شود می ها تقویت  آن
 ها هیچ جـوابی مطلقـاً درسـت نیسـت     بیان دیدگاه ها وگیرند که در شنیدن نظر می ها یاد آن
)Morehouse, 2010, 21-31.(   

  
  شده انجام مطالعات يبازنگر. 2
ـ  يویرجینیا در پنجم کالس آموزان دانش روي یقیتحق) Yeazell, 1981( زلیی. 1  یغرب

 اجـرا  بـار  کی يا هفته و سال  کیبه مدت  »يهر« بحث قیتحق نیدر ا. است داده انجام
 منـابع  و خوانـدن  در را ياریبس شرفتیپ نرمال حالت بااطالعات  ۀسیمقا و است شده

  .نشان داده است یخواندن
مـن   نیکـنم بنـابرا   میفکر  من«با عنوان  یقیدر تحق ،)A. Terry, 1988( يآلن تر. 2

ایـن برنامـه باعـث     :در این طـرز تفکـر نشـان داد   را  برنامه نیا ياجرا ریتأث ،»توانم می
که در این برنامـه  شده است آموزانی  دانشبه آموزان نسبت  دانش افزایش درك خواندن

  .اند شرکت نکرده
 در کودکـان  يبـرا  فلسـفه  ریتأث«اي با عنوان  مطالعه )B. Joyce, 1989( سجوی سبنک. 3

نتایج ایـن پـژوهش نشـان     .انجام داده است »ایفرنیکال دانشگاه انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ
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مهـارت   اي در مالحظـه  درخورآموزش فلسفه به کودکان باعث افزایش  ۀداده است که برنام
  .زبان شده است خواندن و

ـ  ریتـأث «در تحقیقـی بـا عنـوان     ،)Michel and Louise, 1992( لـویس  مایکل و. 4  ۀبرنام
هاي  که این برنامه بهبود ظرفیت ندنشان داد ،»زبان ییآموزش فلسفه به کودکان در رشد توانا

 .دارد  پیکودکان را در برقراري ارتباط و بیان زبان فرانسه در 
 مباحـث  ریتـأث «در تحقیقـی بـا عنـوان     ،)Michel and Poirier, 1966( پویرر مایکل و. 5
برنامه روي سال اجراي  بعد از یک( »گرانید به احترام نگرش يرو درس کالس در یفلسف

، نشان دادند که گروه )است شده میهاي گیووگاس استفاده  گروه تجربی که در آن از داستان
  .هاي یادشده موفق بود آزمایش به طور مؤثري در زمینه

کودکان واقعـاً   يبرا فلسفه« اي با عنوان دو ساله ۀدر مطالع، )Gardner, 1999( گاردنر. 6
، )social values( هـاي اجتمـاعی   نشان داد که این برنامه باعـث افـزایش ارزش   ،»کند میکار 

، افزایش )self-steem to family( در خانواده نفس  به  اعتماد ،)overal self-steem( نفس  عزت
) self-protection( حفاظــت از خــود و ،)intolerance for ambiguity( ســطح تحمــل ابهــام

 2.شود می
 دریافـت  ،تجربیات چندساله تحقیقات ودادن  انجام با، )Tsuchiyam,2004 ( تسیوچام. 7
خواهنـد بـود در    قـادر  شـوند  میدرگیر  P4C ۀي فلسفی برناموگو گفت آموزانی که در دانش

ها  آن نیهمچن .کنند ماهرانه عمل ،شود میابزار تفکر محسوب  که از ،استدالل دادن و توضیح
هاي منطقی  ها جواب نبراي آ و کنندمطرح  االتی راؤانه ساندیشمند قادر خواهند بود دقیق و

 .)255 -  254: 1385به نقل از جاویدي کالته جعفرآبادي، ( بیاورند
براي بررسی تأثیر کار فلسفی با کودکـان بـه روش آزمایشـی و بـه      ،)1385(نوروزي .  8
نتایج . دبستان پرداخته استهاي دوم تا پنجم  ماه، به اجراي این پژوهش در پایههشت مدت 

رعایت نظم در کالس، احتـرام بـه    ۀتنها در زمین نهآموزان  پژوهش نشان از این دارد که دانش
 ،اند و روابط صحیح با دیگران رشد کرده ،نفس  عزتخالقیت،  ،پذیري ترها، مسئولیت بزرگ

 .ستکار فلسفی در پیشرفت تحصیلی آنان نیز مؤثر بوده ا ۀبلکه اجراي برنام
 

  االت پژوهشؤس. 3
این پژوهش  محقق در ،ثیر آن در متغیرهاي مختلفأبررسی ت توجه به اجراي این برنامه و با

آموزش فلسفه براي کودکان به روش اجتماع پژوهشی  ۀبرنام دارد مشخص کند که آیا قصد
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  .ثر استؤدولتی م پنجم ابتدایی مدارس غیر ۀآموزان پسر پای رشد اجتماعی دانشدر 
  :استدرنظر گرفته را االت زیر ؤمحقق س ،براي بررسی این موضوع

دولتـی   پنجم ابتـدایی مـدارس غیـر    ۀآموزان پسر پای دانشخودفرمانی در  P4C آیا )الف
  ثر است؟ؤآباد م یک شهرستان خرم ۀناحی

دولتـی   پنجم ابتـدایی مـدارس غیـر    ۀآموزان پسر پای ارتباط زبانی دانشر د P4C آیا )ب
  ثر است؟ؤآباد م یک شهرستان خرم ۀناحی

دولتـی   پنجم ابتـدایی مـدارس غیـر    ۀآموزان پسر پای شدن دانش اجتماعیر د P4C آیا )ج
  ثر است؟ؤآباد م یک شهرستان خرم ۀناحی

  
  شناسی پژوهش روش. 4

بــا طــرح  ،تجربــی روش نیمــه کــاربردي اســت کــه محقــق از یپــژوهش حاضــر پژوهشــ
 همۀپژوهش در این تحقیق  ۀجامع. استکرده استفاده  ،گواه گروه آزمون با پس  ـ  آزمون پیش
است آباد  یک شهرستان خرم ۀناحی غیر دولتیآموزان پسر کالس پنجم ابتدایی مدارس  دانش

بـراي  . است نفر 250ها  تعداد آن و اند مشغول به تحصیل 1391 -  1390 که در سال تحصیلی
اسـتفاده  ) cluster sampling( اي گیـري خوشـه   در این پژوهش از روش نمونه ،انتخاب نمونه

آباد یک مدرسه  یک شهرستان خرم ۀناحی غیر دولتی ۀکار ابتدا از بین ده مدرس براي این .شد
ـ  شده دو انتخاب ۀمدرس .به طور تصادفی انتخاب شد تعـداد   و داشـت  پـنجم  ۀکالس در پای

یـک   گـروه گـواه و   س دربه طور تصادفی یک کال .نفر بود 60کالس  آموزان این دو دانش
آمـوزان   سن ایـن دانـش  ). ها هریک از گروه در نفر 30(کالس در گروه آزمایش قرار گرفت 

در کالسـی کـه    ،و هـم متفـاوت بودنـد    نظر تحصیلی هم بـا  و از سال بود ده تا دوازده بین
 یوضـع  درهـم   مشـارکت  و عالقـه  نظـر  از ،بودکرده انتخاب  منزلۀ گروه آزمایش محقق به
 ساعته و ونیم یک گیهفتجلسۀ  دهدواز دراین تحقیق گروه آزمایش  در .داشتند قرار متفاوت
اسـاس   بـر (آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفـت   ۀکالسی در معرض برنام ۀاز برنام خارج

 ،آموزان از دانش برخینکردن   فعاالنه مشارکت وندادن  نشانارزیابی محقق شاید علت عالقه 
اجـراي برنامـۀ   محقـق روش   .)کالس در خارج از ساعات درسـی بـوده اسـت   تشکیل این 

 هاي تربیـت مربـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و      کالس شرکت در با رافلسفه براي کودکان 
   .مطالعات فرهنگی آموخته است
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 و ينـادر ( اسـت  مشـابه  قیـ تحق سـه  از اسـتفاده  ،نمونه حجم نییتع يها یکی از روش
ـ با اسـتفاده از سـه تحق   نیبنابرا ؛)116: 1390 ،ینراق  فیس  ،)1389( و همکـاران  یمرعشـ  قی

 شـد نفر انتخـاب   60پژوهش  ۀنمون حجم) 1385( ي، و نوروز)1386(و همکاران  یمرعش
 رشـد  اسیـ مق از ها داده يآور جمع يبرا). یتجرب گروه در نفر 30 و شاهد گروه در نفر 30(

ـ بار  نینخست را نامه پرسش نیا. است شده گرفته بهره) Vineland( نلندیوا یاجتماع  و یبراهن
ـ  ).50: 1388 ان،یکراسـک ( اند کرده يساز متناسب یرانیا فرهنگ با و ترجمه اخوت  نیهمچن
ـ  فیسـ  میمـر  از اسـت،  کـرده  اسـتفاده  آن از محقـق  کـه  ،اسیمق نیا لیو تحل ترجمه  ینراق

 در فـرد  ییتوانـا  زانیم با که است یتحول يها اسیمق از یکی نامه پرسش نیا. است) 1374(
 کـه  داردماده  117 اسیمق نیا .دارد کار  و  سر تیمسئول قبول و خود یعمل يازهاین برآوردن

 يهـا  تیـ موقع قیـ طر از نههر ماده  ازین مورد اطالعات. اند شده میتقس ساله کی يها گروه به
 اسیـ مق نیا يها ماده. دیآ می دست به یآزمودن خود ای مطلعان با مصاحبه راه از بلکه آزمون،

 در ياریـ خود ،یعمـوم  ياریـ خود: از انـد  عبـارت  کـه  شـوند  مـی  میبه هشـت طبقـه تقسـ   
ـ  ،یزبـان  ارتبـاط  ،اشتغال ،یخودفرمان دن،یپوش لباس در ياریخود غذاخوردن،  و ،ییجـا  هجاب

  ). 76: 1374 ،ینراق فیس( شدن یاجتماع
 يها مهارت ها یآزمودن یسن طیشرا به توجه با و مذکور يها مهارت نیب از قیتحق نیا در
 يهـا  مهارت به یابی دست يبرا .شد گرفته درنظر یخودفرمان و ،شدن یاجتماع ،یزبان ارتباط

 از »ستارگان ریز یشب« ،ارتباط موضوع با »کال مک نیکاتر«مانند  ییها از داستان ،شده انتخاب
 بـا  )Ph. kam( کم پیفل فیلأت ،يفکر يها داستان و ،یدوست موضوع با شارپ مارگارت آن

استفاده شد تا مشخص شـود   ،دوم و اول يجلدها یرشتچ مژگان فرزانه شهرتاش و ۀترجم
ـ برانگ بحث و یموضوعات استدالل يکه حاو ،ها داستان نیا ایکه آ  یزنـدگ  بـا  متناسـب  و زی
 آمـوزد  مـی  آمـوزان    دانـش  بـه  را غیره و ،کردن الؤس ،فکرکردن روش و استکودکان  یواقع

 يبـرا . کنـد  جادیا آموز دانش در را ادشدهی يها مهارت تواند می ،)58 -  56 /1 :1389 ،یناج(
 را کـودك  کـه  يفـرد  هر یبه طور کل ایو  ،پرستار، خواهر، برادر ن،یآزمون والد نیا ياجرا

   ).55: 1389 ،راندیگ و یساعتچ( دهد پاسخ تواند می بشناسد یخوب به
ـ ا در را نلنـد یوا اسیمق یابی نهیزم فرم) 1379( همکاران و یتوکل  و یابیـ هنجار رانی

 ).50: 1388 ،انیکراسکنقل از  به( اند کردهگزارش  %90تا  %80 نیب را ییبازآزما بیضرا
 یابیهنجار یسالگ یساز تولد تا  یسن يها گروه از کیهر در نفر 620 يرو نلندیوا اسیمق

 و یسـاعتچ ( اسـت  شـده  گزارش %92 ،نفر 123 ییبازآزما با ییایپا بیضر .است شده



 در رشد اجتماعی کودکان ثرؤروشی م اجتماع پژوهشی   48

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

 شـرفت یپ یبررسـ  يهـا  وهیشـ  ۀیپا بر ،ساختار ییروا یبررس جینتا .)53: 1389 ،راندیگ
 .)50: 1388 ،انیکراسک( است رانیا در اسیمق نیا یرفتنیپذ ییروا گر انیب ،ها نمره يرشد

 انـد  کرده دییأت و یابیهنجار )1373( يوند مک وپاشا  را نامه پرسش نیا ییروا نیهمچن
  .)1390 ،یبرج از نقلبه (
  
  پژوهش يها یافته. 5

آزمـون   پـیش  هـاي  ههاي نمر ، واریانس)Leven( مون لوینزدر این بخش ابتدا، با استفاده از آ
ها  به بررسی برابري میانگین t و با استفاده از آزمونشود  میدو گروه گواه و آزمایش بررسی 

 tسـپس بـا اسـتفاده از آزمـون     . ه اسـت شـد  ارائه 1که نتایج آن در جدول  شود میپرداخته 
  .شود میهاي تحقیق تحلیل  ، فرضیه)بسته هم( وابسته

  آزمون پیش هاي ههاي نمر نتایج آزمون برابري واریانس .1جدول 
  ها شاخص

  
  

 
  رهایمتغ

 نیانگیم  تعداد ها آزمودنی
 انحراف
 استاندارد

 يبرابر آزمون
  )Leven( ها انسیوار

 ها نیانگیم يبرابر آزمون
  )tآزمون (

  F- ةآمار
 سطح

  يدار یمعن
 -t ةآمار

 ۀدرج
 يآزاد

 سطح
 يدار یمعن

 خودفرمانی

 34/1 20/10 30 گروه گواه

135/0 715/0=P 343/0 - 58 733/0=P  گروه
 آزمایش

30 32/10 29/1 

 ارتباط زبانی

 32/1 23/10 30 گروه گواه

111/0 741/0=P 978/0 58 332/0=P  گروه
 آزمایش

30 90/9 32/1 

 شدن اجتماعی

 51/1 63/11 30 گروه گواه

166/0 685/0=P 531/0 58/0 597/0=P  گروه
 آزمایش

30 43/11 40/1 

آزمون لوین در  F ةآمده براي آمار دست هبدهد، مقادیر  نشان می 1که جدول   طوري همان
هـاي   گـروه  هاي ه، بنابراین بین واریانس نمر)P < 05/0( دار نیست معنی 05/0سطح خطاي 
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. اسـت   ها همگن گروه ايه هدار وجود ندارد، یعنی واریانس نمر گواه و آزمایش تفاوت معنی
، لـذا  )P < 05/0(نیسـت  دار  معنـی  05/0شده نیز در سطح خطاي      محاسبه tاز طرفی مقادیر 
 . دار وجود ندارد ها نیز تفاوت معنی آزمون گروه پیش هاي هبین میانگین نمر

  تحقیق کلی  فرض. 6
H0: ۀاجراي برنام P4C غیـر  پنجم ابتدایی مـدارس  ۀآموزان پسر پای رشد اجتماعی دانشر د 

  .نیست ثرؤم آباد یک شهرستان خرم ۀدولتی ناحی
رشـد اجتمـاعی    هاي هنمر   وابسته، میانگین tفوق، با استفاده از آزمون  ۀبراي تحلیل فرضی

 .نشان داده شده است 2نتایج آن در جدول که شد هاي گواه و آزمایش مقایسه  گروه

 هاي گواه و آزمایش رشد اجتماعی گروه هاي هنمر  ۀمقایس. 2جدول 

  ها شاخص
  ها گروه

 نیانگیم  تعداد
 انحراف
 استاندارد

 استاندارد يخطا
  نیانگیم

 تفاضل
 ها نیانگیم

  -t ةآمار
 ۀدرج
  يآزاد

 سطح
 يدار یمعن

  64/0 49/3 93/90  30 گواه گروه
67/3 187/5 29 001/0=P 

 54/0 98/2 60/94 30  شیآزما گروه

 tآزمـون   ةآمده بـراي آمـار   دست هبدهد، مقدار  نشان می 2 طور که اطالعات جدول همان
، فرض %99با اطمینان  ،بنابراین .)P > 01/0( دار است معنی 01/0در سطح خطاي ) 187/5(

H0 رد و فرض H1 رشد اجتمـاعی گـروه    هاي هکه میانگین نمر  با توجه به این. شود مییید أت
اسـت و تفاضـل ایـن     تـر  بـیش ) 93/90( گـواه   گروه هاي هاز میانگین نمر) 60/94( آزمایش
 بـراي کودکـان   فلسـفه  ۀاجراي برنامتوان نتیجه گرفت که  ، میاستمثبت ) 67/3(ها  میانگین

)P4C (ـ  پنجم ابتدایی ۀآموزان پسر پای رشد اجتماعی دانشر د اسـت و موجـب رشـد    ثر ؤم
  .شود اجتماعی آنان می

آمـوزان   خودفرمـانی دانـش  ر د) P4C(براي کودکـان   فلسفه ۀاجراي برنام H0: ،1فرض 
ـ  یک شهرستان خرم ۀدولتی ناحی پنجم ابتدایی مدارس غیر ۀپسر پای بـراي   .نیسـت  ثرؤآباد م

هـاي   خودفرمـانی گـروه   هـاي  هوابسته، میانگین نمر tفوق، با استفاده از آزمون  ۀتحلیل فرضی
 .نشان داده شده است 3 که نتایج آن در جدولشد گواه و آزمایش مقایسه 

  هاي گواه و آزمایش گروهخودفرمانی  بعد هاي هنمر  ۀمقایس. 3جدول 
سطح  ۀدرج -t ةآمارتفاضل خطاي استاندارد انحراف  میانگین تعداد  ها شاخص
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 داري معنی آزادي ها میانگین میانگین استاندارد ها گروه

 16/0 89/0 88/10 30 گروه گواه
25/0 715/2 29 011/0=P 

  14/0 78/0 13/11 30 آزمایشگروه 

 tآزمـون   ةآمده بـراي آمـار   دست هبدهد، مقدار  نشان می 3 طور که اطالعات جدول همان
، فـرض  %95، بنابراین با اطمینان )P > 05/0( دار است معنی 05/0در سطح خطاي ) 715/2(

H0 رد و فرض H1 گـروه  خودفرمـانی   هـاي  هکه میـانگین نمـر    اینبا توجه به  .شود مییید أت
اسـت و تفاضـل ایـن     تـر  بـیش ) 88/10( گـواه   گروه هاي هاز میانگین نمر) 13/11( آزمایش
بـراي کودکـان    فلسـفه  ۀاجراي برنامتوان نتیجه گرفت که  ، میاستمثبت ) 25/0(ها  میانگین

)P4C (ـ  پنجم ابتدایی ۀآموزان پسر پای خودفرمانی دانش رد شـد بعـد   ثر اسـت و باعـث ر  ؤم
 .شود می خودفرمانی آنان

آمـوزان   ارتباط زبـانی دانـش  ر د) P4C(براي کودکان  فلسفه ۀاجراي برنام: H0، 2فرض 
 .ثر نیستؤم آباد یک شهرستان خرم ۀدولتی ناحی پنجم ابتدایی مدارس غیر ۀپسر پای

ارتبـاط زبـانی    هـاي  هوابسته، میانگین نمر tفوق، با استفاده از آزمون  ۀبراي تحلیل فرضی
  .نشان داده شده است 4 که نتایج آن در جدولشد هاي گواه و آزمایش مقایسه  گروه

  هاي گواه و آزمایش گروهارتباط زبانی بعد  هاي هنمر  ۀمقایس .4جدول 
  ها شاخص

 ها گروه
 میانگین تعداد

انحراف 
 استاندارد

خطاي استاندارد 
 میانگین

تفاضل 
 ها میانگین

 -t ةآمار
 ۀدرج

 آزادي

سطح 
 داري معنی

  26/0 43/1 53/10  30 گروه گواه
77/0 263/2 29 031/0=P 

 18/0 00/1 30/11 30 گروه آزمایش

 tآزمـون   ةآمده بـراي آمـار   دست هبدهد، مقدار  نشان می 4 طور که اطالعات جدول همان
، فـرض  %95، بنابراین با اطمینان )P > 05/0( دار است معنی 05/0در سطح خطاي ) 263/2(

H0  فرضرد و H1 گـروه  ارتبـاط زبـانی    هـاي  هکه میانگین نمر  اینبا توجه به  .شود مییید أت
اسـت و تفاضـل ایـن     تـر  بـیش ) 53/10( گـواه   گروه هاي هاز میانگین نمر) 30/11( آزمایش
بـراي کودکـان    فلسـفه  ۀاجراي برنامتوان نتیجه گرفت که  ، میاستمثبت ) 77/0(ها  میانگین

)P4C (ـ   پنجم ابتدایی مدارس غیر ۀآموزان پسر پای دانشارتباط زبانی  رد یـک   ۀدولتـی ناحی
 .شود می رشد ارتباط زبانی آنانثر است و باعث ؤم آباد   شهرستان خرم
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آمـوزان   شدن دانـش  بر اجتماعی) P4C(براي کودکان  فلسفه ۀاجراي برنام: H0 ،3فرض 
  .ثر نیستؤم آباد یک شهرستان خرم ۀدولتی ناحی پنجم ابتدایی مدارس غیر ۀپسر پای

شـدن   اجتمـاعی  هاي هنمر   وابسته، میانگین tفوق، با استفاده از آزمون  ۀبراي تحلیل فرضی
  .نشان داده شده است 5 که نتایج آن در جدول شدهاي گواه و آزمایش مقایسه  گروه

  هاي گواه و آزمایش گروهشدن  اجتماعیبعد  هاي هنمر  ۀمقایس .5جدول 
  ها شاخص

 ها گروه
 نیانگیم تعداد

 انحراف
 استاندارد

 استاندارد يخطا
 نیانگیم

 تفاضل
 ها نیانگیم

 -t ةآمار
 ۀدرج
 يآزاد

 سطح
 يدار یمعن

 25/0 34/1 88/11 30 گواه گروه
67/0 567/2 29 016/0=P  

  26/0 39/1 55/12 30 شیآزما گروه

 tآزمـون   ةآمده بـراي آمـار   دست هبدهد، مقدار  نشان می 5 طور که اطالعات جدول همان
، فرض %95، بنابراین با اطمینان )P > 05/0( دار است معنی 05/0، در سطح خطاي )567/2(

H0 رد و فرض H1 گـروه  شـدن   اجتمـاعی  هاي هکه میانگین نمر  اینبا توجه به  .شود مییید أت
اسـت و تفاضـل ایـن     تـر  بـیش ) 88/11( گـواه   گروه هاي هاز میانگین نمر) 55/12( آزمایش
بـراي کودکـان    فلسـفه  ۀاجراي برنامتوان نتیجه گرفت که  ، میاستمثبت ) 67/0(ها  میانگین

)P4C (ـ  غیرمدارس پنجم ابتدایی  ۀپایآموزان پسر  شدن دانش اجتماعی رد یـک   ۀدولتی ناحی
  .شود می شدن آنان رشد اجتماعی ثر است و باعثؤم آباد شهرستان خرم

 
  گیري نتیجه. 7
 .گرفتنـد  آزمایش قرار وگواه گروه  به طور تصادفی در دو آموز پسر دانش 60 این مطالعه در

گروه قبل از  نشان داد که دو ،آمده است 1جدول  که در ،نتایج آزمون رشد اجتماعی واینلند
 ۀدر حلقـ گـروه آزمـایش    کردن بعد از شرکت ولی ،اند اجراي برنامه تفاوت معناداري نداشته

فلسفه براي کودکـان توانسـته اسـت     ۀجلسه مشخص شد که برنامدوازده  به مدت کندوکاو
  .دآموزان این گروه ایجاد کن رشد اجتماعی دانش در تفاوت معناداري را

هاي این پژوهش نشان داد که این برنامه رشـد اجتمـاعی کودکـان را افـزایش داده      یافته
در پژوهشـی کـه    جملـه  از ؛است نظران دیگر تحقیقات بسیاري از صاحبمنطبق با  است و

ساله، براي سـنجش   دوازده و سیزده) دختر 24پسر و  26(کودك  50مهتا و وایتبرید بر روي 
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 ۀانجام دادند، مشخص شد که برنام پیشرفت اخالق و روابط اخالقیدر تأثیر آموزش فلسفه 
روابط اجتماعی و عاطفی کودکان داشـته   برقراريدر آموزش فلسفه به کودکان تأثیري مثبت 

 Mehta and( استشده رفتارهاي اخالقی مقبول در اجتماع  ۀو باعث پیشرفت آنان در زمین

Whitebread, 2005(. ماهـه   شش اي طی دورهشان داد که اجراي این برنامه کیت تاپینگ نیز ن
هاي  اي از قبیل بهبود مهارت به امتیازات ویژه کند تا میبه کودکان کمک در جلسات هفتگی 

مهـارت   تـوان  مـی  ایـن طریـق   از یابنـد و  دست مشارکت در رفتارهاي اجتماعی ارتباطی و
  .)Topping, 2003: 34( رشد داد ارتباطی کودك را و ،کالمی ،شناختی ،اجتماعی

سازي افـراد   توجه به گسترش روزافزون ساختارهاي اجتماعی و نیاز به تربیت و آماده با
هـا در   نیـز تغییـر و تحـوالت سـریع جوامـع و تعـدد دیـدگاه        و در حال رشـد  ۀبراي جامع

 ،برخـورد صـحیح بـا ایـن تحـوالت      ةخصوص نقش آدمیان در دنیاي جدید و نیاز به نحـو 
 و ،توانایی مواجهه با مسـائل  ،پرورش قدرت استدالل و قضاوت ،پرورش صحیحآموزش و 

تا از این طریق است برآوردن نیازها از الزامات مهم روز براي تعامالت مناسب با افراد  ةنحو
کـردن افـراد از    هدف تعلیم و تربیـت آگـاه  . فرد بتواند مسیر صحیح را از ناصحیح بازشناسد

هاي مناسب براي مواجهه بـا ایـن    عه و تضاد عقاید و ایجاد روشهاي موجود در جام مسئله
آموزان  درسی فلسفه براي کودکان این است که دانش ۀهدف مورد نظر در برنام. است مسائل

: 1385فیشـر،  (و فیلسـوف تبـدیل شـوند     ،پذیر، منطقی، مـؤثر  انعطافهایی متفکر،  به انسان
آموزان در این برنامه توانایی بازشناسی عقاید صحیح از ناصـحیح   دانش بر این اساس، ).268

  ).13: 1387ضرغامی، (گیرند  میکار  مناسبی را بهو نحوة استدالل یابند و دالیل  می را
 ،سـازي  مفهـوم  ،کردن استدالل مانندگوناگونی هاي  مهارت ،کودکان يفلسفه برا ۀبرنام در

 .شود میگرفته  اجتماعی یاد مهارت عاطفی وو  ،تبادل نظر گو وو گفت ،کندوکاو پژوهش و
 و ،عـاطفی  ،ذهنـی  یلـذت  کننـد غالبـاً   میگروهی شرکت  کندوکاو ها و بحث کودکانی که در

آنـان هنـر    .بسیار متفاوت است ها کنندگی رسانه مصرف ۀتجرب کنند که با میتجربه   اجتماعی
هـا   بـراي آن  ،پردازنـد  میوقتی به بحث  .کنند میروش تمرین  رویه و سان هبرا  غور تعمق و

هـا   کندوکاو به آن ۀحلق .متعارف نیستناهم عمیق  نظرهاي شدید و  اختالف و دیگر یکنقد 
کننـده   کودکان شـرکت  .عصبانیت نیست نیازي به ونظرها خوب است   اختالفکه  آموزد می

کننـد کـه باعـث     مـی احسـاس   شـان دوستی عمیقی میـان خود  در این برنامه اغلب پیوند و
ـ    اي بـزرگ  جامعـه  در شود که غالباً میي و عجزازخودبیگانگی  رفتن ازبین رو  هتـر بـا آن روب

خالقیـت بـه    تواننـد بـا   مـی  اندیشـند و  مـی که  اند هایی یابند انسان میآرام در آرام ، وشوند می
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 دخـو  هک کنند میدیگر تکیه  آراي هم برآنان در حالی . هی بپردازندتحقیق گرو و وجو جست
یابند که مشـتاق خلـق جهـانی زیباترنـد      میامیدوار  یگران پژوهش هدف و خالقان معنا و را
  ).114 -  113: 1389 ،ناجی(

 فلسـفه بـراي کودکـان    ۀدر برنامـ کردن  کتتوان دریافت که شر می 2هاي جدول  یافتهاز 
بـا مطالعـات    منطبـق  نتیجـه ایـن   .آموزان را افزایش دهد توانسته است رشد اجتماعی دانش

فلسـفه   ۀبرنام ياجرا ریتأث یبررس«عنوان  پژوهشی با )1389(هدایتی  جمله از ؛دیگري است
 آمـوزان  دانـش  در يفـرد  ن   ایم يها مهارت بهبودبر  یکودکان به صورت اجتماع پژوهش يبرا
 پـرورش آمـوزش و   5 ۀمنطقـ  ۀپسران و دخترانه يها دبستان پنجم تا سوم یلیتحص يها هیپا

بـه صـورت    نمونـه و براي  نفر را 190محقق  ،در این پژوهش .انجام داده است »تهران شهر
یابی به  دست ۀنام استفاده از پرسش با ،سپس و هاي مختلف انتخاب کرده بین پایهتصادفی از 

 .ها پرداخته است آوري داده به جمع ،)Ardly & Asher( »آشر و اردلی«هاي اجتماعی  مهارت
هـاي ارتبـاط    بهبـود مهـارت   ردمـذکور   ۀکه اجراي برنام ه استنشان داداین پژوهش نتایج 
 400نیـز در تحقیقـی روي   ) Haas, 1975(هـاس   .ثیر فراوانی داردأآموزان ت فردي دانش میان
 را در بسـیاري  آموزش فلسفه پیشـرفت  ۀآموزان کالس ششم نشان داد که برنام از دانش نفر

ایجـاد  در کودکـان   نگرش به آزادي فکرو فردي،  میانخواندن، تفکر انتقادي، روابط مهارت 
  .)cited Tricky and Topping, 2005: 371( کرده است
فلسفه براي کودکان توانسـته   ۀشود که شرکت در برنام میاستنباط   3هاي جدول  از یافته

از ابـزار   یکـ ی )Davis, 2007( سیویـ د. آموزان را افزایش دهـد       است بعد خودفرمانی دانش
دانـد و   میاساس یادگیري را تبدیل کالس به اجتماع پژوهشی واقعی  الزم براي پژوهش بر

محـور بـراي    تنها فضـایی آگـاهی   نههاي خود به این نتیجه رسیده است که فلسفه  در بررسی
ماننـد عـدالت، حقیقـت، واقعیـت، رعایـت حقـوق        را و شناسایی مفاهیمی ،کشف، پرسش

بلکه در ایجاد توانایی تشخیص  ،کند میپذیري در اجتماع پژوهشی مهیا  و مسئولیت ،دیگران
 نتیجـه  ایـن  ).91: 1389 ،راندیگـ  مرعشـی و ( خوب و بد در کودکان نیز تأثیري مثبت دارد

براي بررسی تأثیر کار فلسفی با  ،)1385(جمله نوروزي  از؛ با مطالعات دیگري است منطبق
هـاي دوم تـا    ماه، به اجراي این پژوهش در پایههشت کودکان به روش آزمایشی و به مدت 

ـ آمـوزان   که دانش دهد می نتایج پژوهش نشان. پنجم دبستان پرداخته است ـ  تنهـا  هن  ۀدر زمین
نفـس    خالقیت، عزت ،پذیري ترها، مسئولیت نظم در کالس، احترام به بزرگ تر بیشرعایت 

کـــار فلسـفی در پیشـرفت     ۀرنامـ بلکـه اجـراي ب   ،اند و روابط صحیح با دیگران رشد کرده
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پیامـدهاي   ةشـده دربـار   بررسی تحقیقـات انجـام   با ،فیشر .است تحصیلی آنان نیز مؤثر بوده
در بسـیاري از   ،درگیرشدن در این برنامـه با  ،آموزان است که دانش این باور بر ،P٤Cاجراي 

ـ  بـه تصور از خـود   و نفس  به  اعتمادمانند افزایش  ،ها زمینه  رشـد  ه،یادگیرنـد  متفکـر و  ۀمنزل
  .)253: 1385جاویدي کالته جعفرآبادي، به نقل از ( کنند می

فلسفه براي کودکان  ۀشود که شرکت در برنام میچنین استنباط  4هاي جدول  از یافته
بـا سـایر    منطبـق نیـز  نتیجـه  این . آموزان را افزایش دهد زبانی دانش توانسته است رشد

  :است مانند مطالعات
از  »شـود  میدر مدرسه اجرا  يهر«در تحقیق خود با عنوان ) Burnes, 1981( بورنس. 1

دهد اجـراي ایـن برنامـه در سـال      مینشان تحقیق او نتایج . دهد  می تجارب مثبت معلم خبر
و در سـال سـوم    آمـوزان شـده   آموزان باعث افزایش استدالل دانـش  دانش ۀدوم و براي هم

  .شده استافزایش مهارت درك خواندن باعث 
 يبـرا  فلسـفه  ریتـأث «اي بـا عنـوان    نیز مطالعـه ) ,Banks Joyce 1989( سیجو بنکس. 2

نتـایج ایـن    .انجـام داده اسـت   »ایـ فرنیکال دانشـگاه  انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ در کودکان
در بسـیاري  آموزش فلسـفه بـه کودکـان باعـث افـزایش       ۀپژوهش نشان داده است که برنام

  .خواندن و زبان شده استمهارت 
ـ  ریتـأث «در تحقیقـی بـا عنـوان     )Michel and Louise, 1992( لـویس  مایکـل و . 3  ۀبرنام

هـاي   که این برنامه بهبود ظرفیت ندنشان داد »زبان ییآموزش فلسفه به کودکان در رشد توانا
 3.دارد پی کودکان را در برقراري ارتباط و بیان زبان فرانسه در

 »یلـواک یم در فلسـفه «تحقیقی بـا عنـوان   ) Thampson et al., 1979( و همکاران تامپسون
)Milwaukee( معلمـان   و انجام شدآموزان محروم دوزبانه  زبان روياین تحقیق  .انجام دادند

  .بوده استمثبت عمدتاً اند که تأثیر برنامه روي زبان  گزارش کرده
 بازي زبانی فلسفه شرکت کنند و توانند در میمعتقد است کودکان ) Kennedy(کندي 

این درست نیست که توان مناظره را منحصـر بـه   . است تفکر سقراطی نیز بر این اساس
بـه نقـل از   ( آن نیسـتند  ءاي خاص دانست که کودکـان جـز      دسته و جنسیت، ،رده ،سن

  ).142: 1389 هدایتی،
 را شیخـو  افکـار  تـا  کنـد  مـی به افـراد کمـک    گوو گفت ،کودکان يفلسفه برا ۀبرنام در

مبهم را به طور صریح بیان کننـد، عقایـد    ۀاصالح کنند، براي عقاید خود دلیل بیاورند، اندیش
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به کشف و ابـداع عقایـد جدیـد بپردازنـد و از ایـن طریـق درك و        و ،دیگران را درك کنند
  .)33: 1389 رمضانی،(زندگی باال ببرند  مسائلتوانایی خود را براي حل 

فلسـفه بـراي کودکـان     ۀشود که شرکت در برنام میچنین استنباط  5 هاي جدول از یافته
ـ  منطبـق  نتیجـه  ایـن  .آموزان را افزایش دهد شدن دانش توانسته است بعد اجتماعی سـایر   رب

ر رشـد  د P4C ریتـأث «بـا عنـوان    در هنـد  مهتـا و وایتبـرد  پژوهش جمله  از ؛مطالعات است
کـه   اسـت  نشـان داده  »هفـتم  یـۀ پا آموزان دانش در یاخالق استدالل و یاجتماع يها مهارت
و اخالقـی   ،شـناختی  ،هاي اجتمـاعی  آموز در مهارت باعث عملکرد بهتر دانش P4Cاجراي 

هـاي   مهـارت  هـا و  کننده در این برنامه توانایی کاربرد آموخته آموزان شرکت دانش شود و می
  .)Mehta and Whitebread, 2005(کنند  میپیدا زندگی روزانه  در فوق را

کـه در   ،)Chan Yoke Keng et al., 2007( انهمکـار  نتایج تحقیقات چان یوگ کنـک و 
و  ،احتـرام بـه عقایـد    ،توانـایی بیـان افکـار   در  را P4Cنقـش   ،سنگاپور صورت گرفته است

به نقل ( دهد مینشان  خالقیا هاي مربوط به تفکر انتقادي و مهارت در باالتر عملکرد بهتر و
  .)25: 1389 رمضانی، از

کنند، که  رشد می ها آموزان در بسیاري از زمینه دانش P٤Cعقیده دارد که با اجراي  فیشر
  :اند از ها عبارت برخی از آن

  ؛عقیده دارندبه آن چه  براي آنبیاورند چگونه دالیلی  )الف
  کنند؛ ها بحث آن ةدربار و کنندبه دیگران منتقل  شان راهایچگونه نظر )ب
  کنند؛ لحاظ ها را آن وش دهند وچگونه به نظرهاي دیگران گ )ج
به نقل از جاویدي ( مباحث کالسی درثر ؤمشدن درگیر کردن و گوشافزایش توانایی  )د

  .)254: 1385آبادي، کالته جعفر
ورزي  اسـت کـه از راه فلسـفه    يآموزش فلسفه به کودکان ابزار ۀکه برنام کوتاه سخن آن

نیـز   بلکه موجبات رشـد اجتمـاعی را   ،پردازد میهاي فکري  ارتقاي مهارت و به بهبود تنها نه
فرایند مربوط به آن حاصـل   هایی که از طریق این برنامه و بسیاري از مهارت. آورد میفراهم 

هـا   ایـن مهـارت  جملـۀ  از  .دنـ ده مـی شدن را تشـکیل   شود در واقع محورهاي اجتماعی می
هـاي دیگـران، تـدوین و اسـتفاده از معیارهـا،       دادن به حـرف  ه مواردي نظیر گوشتوان ب می

هـاي   و توجـه بـه روش   ،تخیل ةهاي متفاوت، احترام به دیگران، داشتن قو استقبال از دیدگاه
ن نشـی جاتوانـد   مـی هاي مدارس،  لذا استفاده از این روش در برنامه وکرد گري اشاره  کاوش

سازي این برنامـه متناسـب بـا     بومی همچنین با .آموزش سنتی باشدهاي  مناسبی براي روش
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ابعاد اجتمـاعی و عـاطفی کودکـان داشـت و     ر دتأثیري مثبت توان  میفرهنگ غنی اسالمی 
شـرایط زنـدگی    وکرد  رفتارهاي اخالقی مقبول در اجتماع تسهیل ۀدر زمین پیشرفت آنان را

  .کرد  فراهم پویا را سالم و اي جامعه در
  

  نوشت پی
  .تهران تحقیقات آزاد اسالمی واحد علوم و تربیت دانشگاه تعلیم و ۀفلسف يدکتر ۀرسال برگرفته از. 1
  .آمده استسایت دانشگاه مونتکلیر تحقیقاتی که در از  ترجمۀ مؤلف است 6 -  1موارد . 2
  .ترجمۀ مؤلف است از تحقیقاتی که در سایت دانشگاه مونتکلیر آمده است 3 -  1موارد . 3
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  .یآموزش يسازمان پژوهش و نوساز ،پرورش و آموزش وزارت ،»ينظر ۀمتوسط

  .رسش: اهواز ان،یافسانه نجار مقدم و ییمسعود صفاترجمۀ  ،کودکان به تفکر آموزش ).1385( رابرت شر،یف
  .نیدواو: تهران، ينظر یمبان یبررس کودکان، به فلسفه آموزش ).1383( ییحی ،يقائد

 نیمحمدحسـ ترجمـۀ   ،کودکـان  بـه  یاجتماع يها مهارت آموزش ).1386( لبرنیم .اف. جی و .یج کارتلج،
   .يآستان قدس رضو :مشهد نژاد، ينظر

 .4 ش چهارم، ةدور ،مدرسه مشاور ،»یشناس روان يابزارها«). 1388( سیآد ان،یکراسک
  .ریرکبیام :تهران ،يباقر احسانهترجمۀ  معلم، يراهنما کتاب، )1( يفکر يها داستان ).1384( پیلیف کم،

 علـوم  یمل ةکنگر ،»تفکر آموزش ۀنیزم در یپژوهش کودکان؛ به فلسفهآموزش « ).1385( دمنصوریس ،یمرعش
  .کشور یانسان علوم يارتقا يبرا ییراهبردها ؛یانسان

ـ  یبررسـ « ).1386( سرشت، و خسرو باقري مقدم، محمدجعفر پاك ، مسعود صفاییمنصورسید ،یمرعش  ریثأت
مدارس نمونۀ  ییراهنما سوم ۀیپا دختر آموزان دانش در استدالل يها مهارت پرورش رد یپژوهش اجتماع

 .7ش ، 2 س، یدرس ۀبرنام مطالعات ،»دولتی شهر اهواز
ـ  یبررسـ « ).1389(مقدم، و پروین خزامی  ، مسعود صفاییدمنصوریس ،یمرعش  آمـوزش  ۀبرنامـ  ياجـرا  ریثأت

 ییابتـدا  پـنجم  ۀیـ پا آمـوزان  دانش یاخالق قضاوت رشد رد ،یپژوهش اجتماع روش به کودکان به فلسفه
  .1 ش ،1 س ،کودك و تفکر، »اهواز شهر
  .پیام نور: تهران ،دبستانی و دبستانی پیش پرورش و آموزش. )1372(فرخنده  مفیدي،

و  یپژوهشـگاه علـوم انسـان    :تهـران  ،1ج  ،نوجوانـان  و کودکـان  يبرا یفلسف کندوکاو). 1389( دیسع ،یناج
  .یمطالعات فرهنگ

 یلاستدال يها مهارت يرو کودکان يبرا فلسفه ۀبرنام جینتا یبررس« ).1386( نژاد یقاض پروانه و دیسع ،یناج
  .7ش  ،2 س ،یدرس ۀبرنام ،»کودکان

ـ  ارزش یچگونگ و قیتحق يها روش). 1390( ینراق فیسمریم  و هللا عزت ،ينادر  ،یانسـان  علـوم  در آن یابی
 .ارسباران :تهران

 ،»اصـفهان  شـهر  مـدارس  آمـوزان  دانـش  دگاهیکودکان از د با یکار فلسف یبررس«. )1385( یرضاعل ،ينوروز
  .23 ش ،6 س، یآموزش يها ينوآور
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 و یانسان علوم پژوهشگاه ،کودك و تفکر ،»ثرؤم يفرد انیکودکان متفکر، روابط م« ).1389(مهرنوش  ،یتیهدا
  .1 ش ،1 س ،یفرهنگ مطالعات

فلسـفه   یمرب تیترب ی، کارگاه آموزشکودکان به فلسفه آموزش ۀبرنام یمبان ةجزو ).1390(مهرنوش  ،یتیهدا
  .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،کودکان يبرا
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