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چکیده
هدف پژوهش تدوين برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان با رويکررد کاوشرگری علمری در
پايه چهارم ابتدايی است .اين پژوهش در زمره پژوهشهای کیفی با استفاده از روش مطالعره مروردی
کیفی انجام شده است .مشارکتکنندگان در بخش کیفی ،متخصصان ،صراح نظران و پژوهشگرران
حوزه فلسفه و برنامه درسی بود .با استفاده از تکنیر نمونرهگیری گلولره برفری و اشربا نظرری ،برا
آگاهیدهندگان کلیدی مصاحبه بهعمل آمد .با استفاده از يافتهها ،چارچوب برنامه درسی آموزش سواد
حقوقی دوره متوسطه فلسفه برای کودکان با رويکرد کاوشگری علمی برای پايره چهرارم ابتردايی در
قال چهار عنصر طراحی و برنامه درسی تدوين گرديد .که عناصر هدف شامل (پرسشگری ،نقرادی،
مسئولیت پذيری ،رشد فردی و اجتماعی ،رشد تفکر ،شکوفايی استعداد) محتوا شرامل (طبقره بنردی،
تمثیل ،رابطه کل و جز ،رابطه وسیله و هدف و به دنبال معانی) عنصر روش شرامل (بحرگ گروهری ،
بديعه پردازی ،تفحص گروهی ،پرسش و پاسخ  ،مداخله راوی  ،بیان فکر ،برارش مزرزی ،کاوشرکری
علمی) و ارزشیابی شامل(درون داد،فرايند ،برون داد،بازخورد) در تدوين و طراحی برنامه درسی لحرا
گرديد.
کلمات کلیدي :برنامه درسی ،فلسفه برای کودکان ،پايه چهارم ابتدايی

 1دانشجو دکترا فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه آزاد ساری ،ساری ،ايران
 2استاديار گروه برنامه ريزی درسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد ساری ،ساری ،ايران
 3استاديار گروه فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ريزی درسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد ساری ،ساری ،ايران
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مقدمه
يکی از اهداف هر نظام آموزشی تربیت انسان های هشیار و آگاه است .بنابراين الزم است در
برنامه های درسی تحقق چنین هدفی مدنظر قرار گیرد .بهتر است برنامه های درسی قدرت و توانايی
استدالل و تفکر را در دانش آموزان تقويت نموده ،به جای انباشتن حقايق و عقايدی که پیشینیان بیان
نموده اند ،تقويت انديشه فلسفی را در آنان مورد توجه قرار داده ،بر توانايی دستیابی به دانايی و آگاهی
تاکید نمايند .در واقع آموزش و پرورش بايد به پرورش دانش آموزانی منجر شود که توانايی بازشناسی
عقايد و نظرات صحیح از ناصحیح را دارند و در اين راستا استدالل و داليل مناسبی را به کارمی
گیرند .در غیر اينصورت دانش آموز زندگی خود را تحت تاثیر عادات ،رسم و رسوم و گاه بر مبنای
اتفاقات پیش خواهد برد (ضرغامی .)1381،بنابراين آموزش و پرورش بايد درست انديشیدن درباره
انديشه ها را به دانش آموزان بیاموزد و آنان را طوری تربیت کند که هدفمند و آينده نگر باشند و در
تعبیر و تفسیر مسائل به قضاوت درست بپردازند.ماتیو لیپمن 1و دستیاران وی نخستین برنامه درسی
آموزش فلسفه به کودکان را در دانشگاه مونتکلیر 2نوشته تهیه کردند .اين برنامه درسی که بررسی
های اولیه آن تقريباً از سال1999شرو شده است؛ تاکنون به صورت ي برنامه درسی کامل برای
کل دوران مدرسه( )k-12درآمداست .اين برنامه ،در صدها مدرسه در آمريکا و 190کشور دنیا به
صورت داوطلبانه اجرا می شود .اين برنامه2،تا4ساعت از اوقات مدرسه کودکان را در طول هفته در
مدرسه و خارج از آن ،به خود اختصاص میدهد و کالس ،به صورت ي اجتما پژوهشی که در آن
کودکان پیرامون داستان های خوانده شده در کالس به بحگ و گفتگو می پردازند،اداره میشود(فیشر،
)1381اهداف کلی اين برنامه درسی متوجه کل پايه های درسی است و از پايه اول تا دوازده پیگیری
می شودبرنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در سه دهه گذشته ،هدف های متنوعی دربرداشت
هاست .اين اهداف ،در قال محتوای داستانی و روايی ريخته شده و در اختیار معلم و شاگرد قرار
گرفته است .کت اولیه در اين زمینه شامل قصه ،داستان و رمان بوده است .در حال حاضر ،هر
موضوعی می تواند محتوای برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان قرار گیرد(قائدی )1383 ،محتوا،
اغل به صورت داستان است زيرا کودك خود را با شخصیت های داستانی مقايسه می کند .اين کار
بیشتر به صورت عقالنی و فکری صورت می گیرد و کمتر هیجانی است .کودکان با توجه به سب و
شخصیت های داستان صحبت و فکر می کنند .در داستان ها از زبانی استفاده می شود که به زبان
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واقعی کودك شباهت دارد و مطابق با مراحل رشد شناختی کودك است(قضاوی )1381،مطالعات
نشان می دهد کودکان به دلیل داشتن ويژگی ها و تمايالت خاص روحی ،بیش از بزرگترها به قصه
عالقه دارند و به همان نسبت زودتر و بیشتر ماجراهای آن را باور می کنند و عمیق تر تحت تأثیر
موضو و شخصیت های داستانی قرار میگیرند (عطاران.)1311 ،برنامه درسی که لیپمن ارائه داده
است با توجه به فرهنگ و شرايط اجتماعی کشور خود او است و با فرهنگ کشور ما چندان سنخیت
ندارد و اگر قرار باشد همان برنامه درسی را با همان کیفیت به کودکان ارائه دهیم به صورت
نامحسوس برای کودکان را دچار تعارض خواهیم کرد .چراکه مطال موجود در اين داستان با فرهنگ
ما همخوانی ندارد و ممکن است به صورت غیرمستقیم بدآموزی داشته باشد .برخی از متونی که لیپمن
نوشته است در همه کشورها مورد استفاده قرار نمی گیرد(قائدی )1381،زيرا يا قديمی شده اند و يا با
بافت اجتماعی برخی جوامع سازگار نیستند(مرعشی )1381 ،وابستگی فرهنگی اين داستان ها ،چون
به عناصر انتزاعی تفکر برمی گردند ،کم می شود و در عین حال به صفر نمی رسد .ممکن است
بعضی داستانها صبزه های فرهنگی داشته باشند .اما بايد از میان آنها گزينش کرد .برخی از داستانها را
می توان بازنگری کرد يعنی داستان را با توجه به ادبیات و فرهنگ هر کشور بیان کرد(باقری،
)1383میتوان از بسیاری از اين داستان ها استفاده کرد ،لذا بايد داستان ها با ويژگیهای فلسفی،
روانشناسی و رشدی هر مقطع ،متناس کرد(قائدی )1381 ،لذا ضروری است که به تدوين و گزينش
متون متناس با شرايط محیطی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خويش اقدام کنیم .زيرا مسائل مختلف
هر کشور متناس با استعداد و تجربیات تاريخی و فرهنگی همان کشور است (شريعتمداری.)1392،
اکنون در آموزش و پرورش کشور از شیوه های رايج تدريس ،نارضايتی وجود دارد و بدين سب
طراحان برنامه های درسی از نوآوری و نوگرايی در اين زمینه ،استقبال می کنند .کارايی روش هايی
نظیر سخنرانی ،انتقال اطالعات از معلم به دانش آموز و حفظ کردن و تأکید بر محفوظات که شالوده
روشهای سنتی تدريس است ،مدت ها است مورد ايراد و پرسش قرار گرفته است .برای جبران
کمبودهای اينگونه روشها ،عدهای از متخصصان استفاده از وسايل جديد آموزشی مانند فیلم ،اساليد،
نوارهای ديداری و شنیداری را توصیه میکنند و عدهای ديگر روشهای مباحثه ای ،پرسش و پاسخ و
انجام دادن آزمايشهای انفرادی و گروهی را جانشین روشهای قبلی کرده اند .روشهای فعال تدريس از
جمله کاوشگری ،می توانند ابزارهايی مفید در جهت نیل به ارتقای اهداف آموزشی به شمار آيند.
الگوی تدريس رويکرد کاوشگری علمی بر تالش و سخت کوشی مبتنی است .يعنی معلم به
طورمستقیم پاسخ نمی دهد ،بلکه کوششی دو جانبه ،سب رسیدن به حقايق می شود .روش های
اکتشافی همواره بايد با تقويت کننده های مناس همراه باشند .در غیر اين صورت ،فراگیران از دامنه-
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ی فعالیت خودداری خواهند کرد و بايد برای آنان تفهیم شود که مستقیما به آنها کمکی نخواهد شد و
اگر تالش نکنند به هدف نخواهند رسید لذا محقق در اين راستا در پی پاسخ به اين سئوال است که به
دنبال الگوی برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان با رويکرد کاوشگری علمی در درس علوم
پايه چهارم چگونه است؟
سوال اصلی

الگوی برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان چگونه است؟
سواالت فرعی

اهداف در برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان چگونه است؟
محتوا و سازماندهی در برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان چگونه است؟
روش يا راهبردهای تدريس در برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان چگونه است؟
ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان چگونه است؟
روش شناسی
پژوهش کیفی ماهیتاً چندروشی است و متضمن رويکردی تفسیری و طبیعتگرايانه به موضو
مورد مطالعه است .اين بدان معناست که پژوهشگران کیفی ،مسائل را در موقعیتهای طبیعی آنها
مطالعه میکنند و میکوشند پديدهها را برحس معناهايی که مردم به آنها میدهند ،مفهومسازی يا
تفسیر کنند .اين روش برای مطالعه جامع و عمیق پديده در شرايط طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد
(گال ،بورگ و گال .)201 :1394 ،هدف کلی در هر مطالعه موردی کیفی ،مشاهده تفصیلی ابعاد مورد
تحت مطالعه و تفسیر مشاهدهها از ديدگاه کلگرا است .از اينرو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی
و با تأکید بر فرآيندها و درك و تفسیر آنها انجام می شود« .مورد» چنان انتخاب میشود که نمايان
کننده وضعیت يا حالت کلی تحت مطالعه ،يا مثالی از پديده منظور نظر باشد که پژوهشگر میخواهد
درباره آنها به درك عمیقی دست يابد (سرمد و همکاران.)118 :1394 ،از آنجا که تدوين برنامه
درسی از پیچیدگیهای زيادی برخوردار بوده و الزم است تمامی ابعاد و جوان به دقت مورد بررسی
قرار گیرد لذا با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی 1موضو دنبال شده است .به اين صورت که؛
. qualitative case study
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پس از گردآوری مبانی نظری و اصول زيربنايی فلسفه برای کودکان و بررسی پژوهشهای عملی
انجام شده در حوزه مذکور ،با متخصصین ،صاح نظران و پژوهشگران فلسفه و برنامه درسی
مصاحبه عمیق بازپاسخ با گروه کانونی 1بهعمل آمد تا حوزههای فلسفه برای کودکان و آموزشهای
مربوط به هر ي از حوزهها را معرفی نمايند .سپس اين نتايج ،در اختیار اعضای هیأت علمی رشته
روانشناسی تربیتی قرار گرفت تا محتوای طراحی شده را با ويژگیهای روانشناختی و نیازهای
دانش آموزان دوره ابتدايی تطبیق دهند .در مرحله بعد؛ نتايج هر دو بخش در اختیار متخصصین برنامه
درسی دوره ابتدايی قرار میگیرد تا عناصر برنامه درسی خاص آموزش فلسفه برای کودکان پايه چهارم
را تشريح کنند .در نهايت بر مبنای نظر متخصصین برنامه درسی ،آن دسته از محتواهای ارائه شده که
هم با ويژگیهای روانشناختی دانشآموزان دوره ابتدايی منطبق بوده و هم با ساير عناصر برنامه
درسی طراحی شده مطابقت دارد ،به عنوان برنامه درسی قابل اجرا درنظر گرفته شده و در قال فصول
قابل تدريس دستهبندی شده است.
طرح پژوهش
با توجه به هدف اين بخش که تدوين برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان پايه چهارم
دوره ابتدايی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران میباشد .لذا پژوهش در زمره طرحهای کیفی
و از نظر روش ،مطالعه موردی کیفی میباشد.
مشارکتکنندگان و روش انتخاب آنها
مشارکتکنندگان بالقوه پژوهش حاضر شامل سه گروه میباشند:
گروه اول) تمامی متخصصان ،صاح نظران و پژوهشگران حوزه فلسفه برای کودکان به منظور
شناسايی رئوس محتوايی اموزش فلسفه برای کودکان و آموزشهای تخصصی مرتبط
گروه دوم) تمامی اعضای هیأت علمی رشته روانشناسی تربیتی که با ويژگیها ،ساحتها و
نیازهای دانشآموزان دورههای مختلف تحصیلی آشنا هستند؛ به منظور انطباق رئوس محتوايی تدوين
شده در مرحله قبل با ويژگیهای دانشآموزان دوره ابتدايی.
گروه سوم) متخصصان برنامه درسی و اعضای گروه درسی علوم تجربی دفتر تألیف کتابهای
درسی دوره ابتدايی سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به منظور
. interview focus group
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مشارکت در تدوين عناصر برنامهدرسی خاص دوره چهارم ابتدايی بر اساس رئوس محتوايی تدوين و
فیلتر شده توسط دو گروه اول و دوم
برای انتخاب هر 3گروه مشارکتکنندگان از رويکرد نمونهگیری هدفمند استفاده می شود .معیار
تعداد انتخاب مشارکتکنندگان اشبا نظری 1میباشد .به عبارتی انتخاب افراد تا زمانی ادامه پیدا نمود
که اطالعات جديدی به اطالعات قبلی اضافه نشود.
ابزار پژوهش
جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه بازپاسخ با گروه کانونی و مطالعه اسناد باالدستی انجام
می شود.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزيه و تحلیل اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی 2انجام می يابد .بر اين اساس ابتدا متن بخش مصاحبه از روی صوت ضبط می شود در جلسة
مصاحبه پیادهسازی می شود و با استفاده از يادداشتهای برداشته شده در طی جلسات مصاحبه تکمیل
می گردد .سپس با مطالعة دقیق اين متون ،به تحلیل محتوای کیفی پرداخته می شود .ضمناً جهت
برخی از مشارکتکنندگان که برگزاری مصاحبه حضوری میسر نگردد ،پرسشنامه به آنان ارسال و پس
از تکمیل عودت داده می شود.
تحلیل داده ها

در اين مرحله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس اطالعات به دست آمده از هر
گروه
از مشارکت کنندگان ،تجزيه و تحلیل صورت گرفته است.
تحلیل داده های کیفی حاصل از ديدگاه متخصصان ،صاح نظران و پژوهش گران
نتايج حاصل از اطالعات ارائه شده توسط متخصصان ،صاح نظران و پژوهش گران در جدول
شماره  -1دسته بندی شده است.
1

- theoretical saturation
. qualitative content analysis

2
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جدول شماره  - 1مضامین برگرفته شده از مصاحبه و بررسی اسناد
رديف

مضامین

عنصر







1

هدف

























ايجاد خودباوری و باال بردن اعتماد به نفس در کودك
عالقمندی به درس و معلم
اعتقاد به مفید بودن دروس و ايجاد انگیزه برای يادگیری
بروز استعدادهای پنهان و شکوفايی آن
درك و يادگیری بهتر معلومات
قدرت مقابله با مشکالت
قدرت نقادی و پرورش خالقیت
کشف کمبودهای معنوی کودك
بروز پرسشهای پنهان کودك
عادت به تفکر فردی و گروهی
تقويت روحیه همکاری
ايجاد رقابت سالم و دوستانه
استفاده از عقايد ديگران
ايجاد مسئولیتپذيری
داشتن انعطافپذيری در زندگی آينده
مقابله با شستشوی مززی و تبلیزات سوء
ارتقاء سطح قضاوت در کودك از طريق استفاده از مالکها و معیارها
بوجود آمدن خود صحیح گری در کودکان
باال بردن سطح توجه کودك به عقايد و آراء افراد در جامعه
کنجکاوی نسبت به شناخت پديده ها
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود
همکاری با ديگران
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود
قناعت به حق خود و رعايت حقوق
ديگران پايبندی به انجام مسئولیتهايی که به او واگذار شده است
رعايت مقررات اجتماعی
آشنايی با نحوه يادگیری خود
آشنايی با نحوه تفکر خودشناسی
توانايی تعقل
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رديف

مضامین

عنصر


پرورش خالقیت
رشدفردی و بین فردی
پرورش درك اخالقی
توانايی مفهوم يابی در تجربه



گوش دادن
صحبت کردن
تفکر
افکار
نظرات
تصورکردن
قوه تخیل
پرسش ها
پاسخ ها،دلیل
قانون ،قوانین
موافقت
مخالفت
مثالف
تعمیم
راه حل
درست
نادرست
انصاف
بی انصاف
راستی
دروغ
واقعی
غیرواقعی
شبیه
متفاوت
استدالل قیاسی





2

محتوا
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رديف

مضامین

عنصر


استدالل درباره زبان
طبقه بندی
تمثیل
رابطه کل و جز
رابطه وسیله و هدف
به دنبال معانی



بحگ گروهی
بديعه پردازی
تفحص گروهی
پرسش و پاسخ
مداخله راوی
بیان فکر
بارش مززی
گفتگوی سقراطی
کاوشکری علمی
روشهای فعال



درون داد
برون داد
فرايند
بازخوردها و پیامدها
محصول محور
فرايند محور







3

روش

4

ارزشیابی
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جدول شماره  - 2دسته بندي مضامین پایه و سازماندهنده
رديف

1

عنصر

هدف

مضامین سازماندهنده







پرسشگری
نقادی
مسئولیت پذيری
رشد فردی و اجتماعی
رشد تفکر
شکوفايی استعداد

مضامین پايه
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ايجاد خودباوری و باال بردن اعتماد به نفس در کودك
عالقمندی به درس و معلم
اعتقاد به مفید بودن دروس و ايجاد انگیزه برای يادگیری
بروز استعدادهای پنهان و شکوفايی آن
درك و يادگیری بهتر معلومات
قدرت مقابله با مشکالت
قدرت نقادی و پرورش خالقیت
کشف کمبودهای معنوی کودك
بروز پرسشهای پنهان کودك
عادت به تفکر فردی و گروهی
تقويت روحیه همکاری
ايجاد رقابت سالم و دوستانه
استفاده از عقايد ديگران
ايجاد مسئولیتپذيری
داشتن انعطافپذيری در زندگی آينده
مقابله با شستشوی مززی و تبلیزات سوء
ارتقاء سطح قضاوت در کودك از طريق استفاده از
مالکها و معیارها
بوجود آمدن خود صحیح گری در کودکان
باال بردن سطح توجه کودك به عقايد و آراء افراد در
جامعه
کنجکاوی نسبت به شناخت پديده ها
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود
همکاری با ديگران
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود
قناعت به حق خود و رعايت حقوق
ديگران پايبندی به انجام مسئولیتهايی که به او واگذار
شده است
رعايت مقررات اجتماعی
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رديف

2

عنصر

محتوا

مضامین سازماندهنده







طبقه بندی
تمثیل
رابطه کل و جز
رابطه وسیله و هدف
به دنبال معانی

مضامین پايه
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

آشنايی با نحوه يادگیری خود
آشنايی با نحوه تفکر خودشناسی
توانايی تعقل
پرورش خالقیت
رشدفردی و بین فردی
پرورش درك اخالقی
توانايی مفهوم يابی در تجربه
گوش دادن
صحبت کردن
تفکر
افکار
نظرات
تصورکردن
قوه تخیل
پرسش ها
پاسخ ها،دلیل
قانون ،قوانین
موافقت
مخالفت
مثالف
تعمیم
راه حل
درست
نادرست
انصاف
بی انصاف
راستی
دروغ
واقعی
غیرواقعی
شبیه
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رديف

عنصر

مضامین سازماندهنده

3

روش










بحگ گروهی
بديعه پردازی
تفحص گروهی
پرسش و پاسخ
مداخله راوی
بیان فکر
بارش مززی
کاوشکری علمی

4

ارزشیابی







درون داد
فرايند
برون داد
بازخورد

مضامین پايه
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

متفاوت
استدالل قیاسی
استدالل درباره زبان
طبقه بندی
تمثیل
رابطه کل و جز
رابطه وسیله و هدف
به دنبال معانی
بحگ گروهی
بديعه پردازی
تفحص گروهی
پرسش و پاسخ
مداخله راوی
بیان فکر
بارش مززی
گفتگوی سقراطی
کاوشکری علمی
روشهای فعال
درون داد
برون داد
فرايند
بازخوردها و پیامدها
محصول محور
فرايند محور

تدوين برنامه درسي مبتني بر فلسفه برای کودکان پايه چهارم در درس علوم تجربي با تاکید بر 11 ...

تدوین برنامه درسی قلسفه براي کودکان
در اين بخش به طراحی و تدوين عناصر برنامه درسی فلسفه برای کودکان با رويکررد کاوشرگری
علمی پرداخته می شود.

جدول شماره -3عناصر برنامه درسی فلسفه براي کودکان
عناصر
هدف
پرسشگری
نقادی
مسئولیت پذيری
رشد فردی و اجتماعی
رشد تفکر
شکوفايی استعداد

محتوا
طبقه بندی
تمثیل
رابطه کل و جز
رابطه وسیله و هدف
به دنبال معانی

روش
بحگ گروهی
بديعه پردازی
تفحص گروهی
پرسش و پاسخ
مداخله راوی
بیان فکر
بارش مززی
کاوشکری علمی

ارزشیابی
درون داد
فرايند
برون داد
بازخورد
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نقشه مفهومی

اعتبارپذیري داده ها
تعیین اعتبار داده های کیفی با استفاده از تکنی
برای

های تأيیدپذيری 1و اعتماد پذيری  2انجام شد.

اين منظور از روش همسوسازی  3داده ها به صورت جمع آوری اطالعات از روش های:
الف) گردآوری مبانی نظری و اصول زيربنايی مربوط به آموزش فلسفه برای کودکان
ب) پژوهش های عملی انجام شده در حوزه آموزش فلسفه برای کودکان
ج) و مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد.
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جدول  -5همسوسازي داده هاي کیفی
رديف

مولفه ها

عنوان

پژوهشهای نظری و عملی

1

هدف








پرسشگری
نقادی
مسئولیت پذيری
رشد فردی و اجتماعی
رشد تفکر
شکوفايی استعداد

لیپمن ( ،)1991قائدی ()1381

2

محتوا









طبقه بندی
تمثیل
رابطه کل و جز
رابطه وسیله و هدف
به دنبال معانی
کاوشگری اجتماعی
کاوشگری علمی

پیکسی( ،)1981کیووگس()1992

3

روش










بحگ گروهی
بديعه پردازی
تفحص گروهی
پرسش و پاسخ
مداخله راوی
بیان فکر
بارش مززی
کاوشکری علمی

قائدی (،)1381

4

ارزشیابی






درون داد
فرايند
برون داد
بازخورد

قائررررررردی(،)1390قائررررررردی
(،)1381واجررررررررراری (،)1391
فررررررالن(،)1991سررررررپلیتر و
شررررار (،)1991سرررراتکلیف و
ويلیامز()2000

قائدی ( ،)1381مرارك(، )1998
تونی ()2002
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لیکی ()2000
تريکی و تاپین

(2004

فیشر ((1381
مگان ()2004

بحث و نتیجه گیري
بررسی یافتهها
با توجه به يافتههای پژوهش وادغام و خالصهسازی مضامین پايه بدست آمده از مصاحبه با
مشارکتکنندگانی بالقوه پژوهش مضامین پايه استخراج شده درچارچوب عناصر چهار گانه برنامه
درسی کالين به عنوان مضامین سازمان دهنده سطح اول ،قرار گرفتند .اين عناصر شامل هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی میباشد .تتبع درکلیه مضامین سازمان دهنده سطح اول (عناصر برنامه
درسی) ،نشان داد که کلیه اين مضامین سازمان دهنده هر کدام دارای تعدادی مضامین پايه است که
میبايست در دست يابی به مضمون گزينشی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان ،مورد توجه
قرار گیرند .ساختار هر عنصر برنامه درسی مبتنی بر آموزش فلسفه برای کودکان ،بیانگر الزامات و
تمهیدات الزم آن برای مبدل شدن به عنصر برنامه درسی مبتنی بر آموزش فلسفه و تمرکز هر عنصر
برنامه درسی مبتنی بر آموزش فلسفه برای کودکان ،بیانگر نتايج مطلوبی است که هر ي از عناصر
برنامه درسی مبتنی بر آموزش فلسفه برای فراگیران خواهند داشت
از ديدگاه متخصصین علوم تربیتی ازجمله اهدافی که بايد در تدوين برنامه درسی آموزش فلسفه
برای کودکان نظر قرار گیرد پرسشگری و تفکر نقاد است توانايی پرسشگری با تمرين در حلقه
کندوکاو امکان پذير خواهد شد ،بايد کالسِ کاوشگری ای بیافرينیم که در آن به پرسش های دانش
آموزان ارزش داده شود و مدرسه به صورت آزمايشگاهی برای تمرين مهارت پرسشگری و فراگیری
تفکر انتقادی کودکان باشد تا کودکان با درگیری در تجربیات واقعی کالس ،مهارتهای الزم را برای
ايفای نقش در جامعه کس کنند .تحقق اين اهداف با به کارگرفتن گفتوگو و ايجاد حلقه کندوکاو ی
میسر می شود که کودکان با مشارکت با يکديگر به طرح پرسش و انتقاد از نظرهای خود و ديگران
بپردازند .پرسش ذهن را با خود درگیر می کند و کودکان را به تفکر تشويق می کند و البته پرسش
هايی که معلمان و کتابهای درسی در الگوی سنتی آموزش و پرورش به کارمی برند ،مانع فعالیت
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ذهنی دانش آموزان می شود و دانش آموزان را از زحمت فکر کردن نجات می دهد .به نظر فیشر،
پرسش خوب تفکر را به چالش می کشد و تالشی برای فهمیدن است .اينگونه پرسش ها دشوارند،
معموالً از چیزی قطعی سرچشمه نمی گیرند و خواستار پاسخ بی انتها و متفکرانه اند .آنها زايا هستند،
زيرا چیز جديدی تولید می کنند ،بهترين پرسشها هر دو عنصر چالش و عالقه را ايجاد میکنند  .بدين
ترتی در حلقة کندوکاو ،پرسش محرك برانگیزانندة حس کنجکاوی دانش آموز می شود و او در جمع
سؤاالت خود را مطرح میکند و صورت بندی سؤاالت را فرا می گیرد و با کم معلم سطح سؤاالت از
پايین ترين سطوح شناختی به باالترين سطوح ارتقا می يابد .بنابراين ،ارائه برنامة آموزش فلسفه برای
کودکان الگويی جديد را در آموزش و پرورش به وجود می آورد و کودکان در حلقة کندوکاو توانايی
رشد پرسشگری و مهارت طرح سؤال را کس می کنند .در زمینه هدف مسئولیت پذيری در آموزش
فلسفه برای کودکان بايد بیان داشت که احساس مسئولیت يکی از ويژگیهای شخصیتی انسانهاست
که عبارت از قابلیت پذيرش ،پاسخگويی و به عهده گرفتن کاری است که از کسی درخواست میشود و
فرد حق دارد آن را
بپذيرد يا نپذيرد .مسئولیت پذيری تعهد و الزام درونی فرد برای انجام دادن مطلوب فعالیتهايی
است که به عهدة وی گذاشته میشود  .انسانهايی که مداوم از خود میپرسند دنیا چه معنايی دارد ،بايد
متوجه باشند که اين زندگی است که از انسان می پرسد چه معنايی به هستی خود میدهد .انسانها
صرفاً با مسئول بودن می توانند به زندگی پاسخ دهند .يکی از ويژگیهای فردی انسان مسئولیتپ ذير
بودن اوست .واژة مسئولیت پذيری در عرف به معنای توانايی پاسخ دادن مؤثر و تصمیم گیری های
مناس در شرايط و موقعیت های گوناگون است .منظور از تصمیم گیری های مناس آن است که
فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظارهايی که معموالً از او می رود ،دست به انتخابی بزند که
سب ايجاد روابط انسانی مثبت ،افزايش ايمنی ،موفقیت و آسايش خاطر وی شود .پاسخ مؤثر پاسخی
است که فرد را قادر میسازد تا به هدفهايی که سب تقويت عزت نفس می شوند ،دست يابد.احساس
مسئولیت در درون فرد ريشه دارد و ارزشهايی که فرد در خانه و اجتما کس میکند ،آن را رشد و
جهت می دهد .مسئولیت پذيری عبارت است از احساس ارزشمندی در روح هر انسان که او را ترغی
به فعالیت های انسانی و اجتماعی می کند و نتیجة هر ي از اين فعالیتها ،برداشتن باری از دوش
خانواده يا جامعه است .ي انسان مسئول ،با تمام وجود آماده است تا وظايف خويش را تشخیص و
آنها را انجام دهد .کشف مفهوم مسئولیت پذيری موج می شود که فرد نیازهای خود و ديگران را در
نظر بگیرد و برای ديگران دريچه ای باز کند .وی در مرحله ارزش قائل شدن برای فداکاری و
مسئولیت پذيری يعنی پشتیبانی از افراد وابسته و آسی پذير است و به تسلیم پذيری در مقابل
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انتظارهای ديگران تمايل دارد و افراد ديگر از محبت های او ،بیش از خودش بهره مند میشوند .کس
آگاهی از عدم تعادل میان خود و ديگران موج برقراری عدالتی نو می شود ،عدالتی که تنش میان
خودمداری ومسئولیتپذيری را از بین می برد .از اهداف ديگری که بايد در آموزش فلسفه برای کودکان
در نظر گرفت  .رشد تفکر است که فلسفه برای کودکان اقدامی آموزشی است که به بهبود تفکر
خالق در کودکان می پردازد و از فلسفه ،به منزله ی شیوهای برای پرورش تفکر اخالقی ،تفکر
انتقادی ،و تفکر خالق بهره می برد .لیپمن و همکارانش معتقدند که منظور از آموزش فلسفه به
کودکان آموختن روش تفکر فلسفی است ،از طريق گفت و گوهای فلسفی که اغل به روش سقراطی
است .بنابراين ،در نظر گرفتن فلسفه در معنايی که حامیان آموزش فلسفه به کودکان آن را دنبال می
کنند نمونه ای از رويکرد پژوهشی به تعلیم وتربیت است.از زمان سقراط ،خردجويی به معنای گفت و
گو و تبادل افکار دانسته شده است .فلسفه با شگفتی و جست و جو برای يافتن اساسی ترين پرسش
ها درباره ی زندگی انسان ،از طريق گفت و گو ،شرو می شود .کودکان هم می توانند در گفت و گو
درباره ی پرسش های عمیق و معماگونه شرکت کنند و به رشد تفکر می انجامد  .تفکر ،انسان را به
نوعی آزادی و آزادگی و انصاف و دوری از تعص میکشاند و به او استدالل در انديشه میدهد تا
بتواند بايستههای زندگی و اطراف خود را با ابزار تفکر و استدالل درك کند نه از روی عادت ،تقلید،
تعص يا غريزههای اولیه حیوانی و خالصه ماشینوار .اما بهتر است که اساس کار منطقی انديشیدن
از زمان کودکی و دوران آموزش اولیه باشد نه در بزرگسالی که نهادهای درونی انسان شکل گرفته و
عادات و ملکات بر انسان حکومت میکند.از اداف ديگر قابل بحگ رشد فردی و اجتماعی است .
انسان ،از آغاز پیدايش خود و تا جايی که تاريخ مدون او نشان می دهد ،زندگی را به صورت دسته
جمعی و گروهی شرو کرده و ادامه داده است .انسانها به داليل متعدد ی مانند ارضاء نیازهای فردی،
اجتماعی ،معنوی ،و غیره ،به صورت اجتما ی زندگی می کنند .به طور کلی ،انسان ،اجتماعی خلق
شده است و بدون زندگی اجتماعی ،قادر به ادامه حیات نیست .الزمه زندگی اجتماعی ،اجتماعی شدن
است مهارت های اجتماعی برای داشتن ارتباط مثبت با ديگران و پذيرش توسط آنان ضروری است.
مهارت های اجتماعی را رفتارهايی می داند که احتمال دريافت تقويت را به حداکثر می رساند و
احتمال تنبیه موکول به رفتارهای اجتماعی فرد را کاهش می دهد .از نظر او ،مهارت های اجتماعی
رفتارهايی است که در موقعیت های معین ،پیامدهای اجتماعی مهم را پیش بینی می کند .مهارت
های اجتماعی ،اساس يادگیری به دست می آيد و شامل توانايی شرو ارتباط مناس و موثر با
ديگران و نیز ارائه پاسخ های مفید و شايسته است .آنان معتقدند که اين مهارت ها ،ماهیتی تعاملی
دارند ،مشتمل بر پاسخ های موثر و مناس می باشند و انجام دادن آنها تحت ويژگی ها و محیطی
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است که مهارت مورد نظر در آن بروز می کند .بنابراين ،مهارت های ثیر می گذارند .اين مهارت
اجتماعی ،رفتارهای آموختنی هستند که بر روابط میان افراد مهارت ها ،از رفتارهای مشخص و
مشتمل بر توانايی شرو ارتباط ،و ارائه پاسخ تشکیل شده است و احتمال دريافت تقويت اجتماعی را
به بیشترين حد می رساند  .دانش آموزانی که در حال ورود به هزاره سوم هستند ،بايد افرادی باشند
که توانايی فکر کردن برای خودشان ،خودآموزی ،خود تعديل کنندگی ،خود جهت دهی و داوری مدلل
راداشته باشند .آنان به منظور داشتن توانمندی در جهت برخورد منطقی با چالش ها ومسائل زندگی ،به
يادگیری مهارت هايی فراسوی محتوای دانش نیازمندند و يکی از آن مهارت ها مهارتهای اجتماعی
است.
از عناصر ديگری که در تدوين برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بايد به آن توجه شود
شکل گیری محتوا و سرفصل دروس میباشد .محتوای برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بايد
بتواند بر جنبههای شناختی،عاطفی و مهارتی تمرکز داشته باشد که بتواند با انعطاف پذيری الزم
انگیزه ،خالقیت را در فراگیران افزايش دهد.
محتوای آموزشی برنامه ی فلسفه برای کودکان بطور سنتی همان چیزی است که لیپمن در طی
سالهای  2000-1910تدارك ديده است ،اما در طی همین سالها موارد ديگری نیز به آن اضافه شرده
است .شعر ،گزارش روزنامه ،بازيهای کودکان ،موسیقی ،مجموعه عکس ،فیلم مسرتند ،سراير منرابع و
محتوای برنامه فلسفه برای کودکان را تشکیل می دهند .تجارب کودکان نیز يکی از منابع مهم برای
آموزش است ...موريس و هانیش (  )2000يکی سری داستانهای دنباله دار از کتاب داستانها ( ) 1999
و بازيها (  ) 1991طراحی کرده اند که برای ايجاد تفکر در کالس درس مورد استفاده قرار می گیررد،
کتابهای تصويری نیز در کالسها در دسترس هستند که بوسیله موريس (  )1992نحوه ی اسرتفاده از
آنها برای کاوشگران تشريح شده است.
يکی از مواردی که بايد در آموزش فلسفه برای کودکان به آن توجه شود بحگ مهارتها می باشد
و بايد مطرح کرد که چگونه می توان فکر کردن را به کودکان آموزش داد؟ از نظر لیپمن فکر کردن
در مورد تفکر شامل مطالعه مهارتهای فردی است که تفکر از آنها تشکیل شده است .او بیش از سی
مهارت جداگانه را بصورت فهرست وار ذکر می کند که کودکان بايد همه آنها را فرا گیرند .اولین
مهارت در فهرست او که مهارتی مهم محسوب می شود « تدوين شفاف و روشن مفاهیم است ».در
پايه سوم و چهارم مهارتهای تفکر سطوح میانی نظیر طبقه بندی ،تمثیل و مجموعه بندی و ...تقويت
می شوند و در پايه های پنجم و ششم مهارتهای شناختی در سطح عالی نظیر استنباط فوری ،متقارن
و مجازی و قیاس مورد توجه است .اين ترتی دهی بیشتر منطقی است تا زمانی؛ زيرا مهارتهای
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سطوح میانی متضمن مهارتهای سطح پايین تر است و مهارتهای عالی با باالتر متضمن هر دو ،اگرچه
برخی از مهارتها نسبت به برخی ديگر کمتر ماهرانه است .برنامه ی درسی فلسفه برای کودکان بر
توالی منطقی تأکید دارد .با اين پیش فرض که اين توالی منطقی است که با رشد روان شناختی در هر
دوره مطابق است .برنامه درسی در هر سطح ،نمونه هايی را تدارك می بیند که در مورد دستیابی
مهارتها در هر سطح هستند با اين پیش فرض که کودکان در هر سنی بايد مهارتهای متعلق به همه-
ی سطوح منطقی را در خود تقويت کنند.لذا در اين پژوهش محتوای ارائه شده با تاکید بر تفکر و
تعمق فراگیران طراحی شده است.
از عناصر ديگری که در تدوين برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بايد لحا گرد روش
های ياددهی  -يادگیری است در تدوين روش های ياددهی يادگیری تمرکز بايد بر روی فعال باشد.
گر خواهان بهبود يادگیری دانش آموزان و ارتقاء عملکرد نظام آموزشی در نیل به اهداف متعالی آن
هستیم ،بايد نسبت به اشاعه و کاربرد روش های جديد تعلیم و تربیت و تدريس در مدارس کشور
اقدام نمود .بنابراين يکی از ضروری ترين تحوالت در نظام های آموزشی ،تحول در نگرش و روش
تدريس معلمان نظام آموزشی است.
با پیشرفت جوامع از طرفی و شناخت عملی انسان از طرف ديگر ،اصول و روش های تدريس نیز
تزییر يافتند .و ديگر مانند زمان های گذشته نیست که معلم همچون پادشاهی در کالس درس
فرمانروايی کند و دانش آموزان نیز گوش به فرمان ايشان باشند و هر روز با ترس به مدرسه بروند و
ش ها کابوس کت خوردن از معلم را ببینند .امروزه دانش آموز در کالس می تواند اظهار نظر کند و
حتی می تواند با نظر معلم مخالفت کند بدون اينکه ترس از تنبیه شدن را داشته باشد .و معلمان نیز
به جای اينکه به فکر راهکارهايی برای ترساندن دانش آموز باشند تا بتوانند بهتر کنترل کالس را
بدست گیرند؛ به دنبال ايجاد عاليق در دانش آموز هستند تا با استفاده از آن تدريس موثرتری داشته
باشند.يکی از اساسی ترين مسائل تعلیم و تربیت ،توجه به شیوه های تدريس است .اگر محتوای
آموزشی با بهترين روشها تدريس نشود ،کارآمد نخواهد بود ،به نظر می رسد چگونگی تدريس از
محتوای آن مهم تر است؛ زيرا متون آموزشی همه جا يافت می شود ،اما راهبردها و شیوه های
تدريس خوب می تواند تضمین کنندة يادگیری باشد.انتخاب روش تدريس يکی از مراحل مهم طراحی
آموزشی است .معموالً معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله ،بايد خط مشی و روش تدريس
مناس خود را انتخاب کند؛ چون خط مشی معلم و روش تدريس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای
رسیدن به هدف های آموزشی مشخص می سازد.روشهای تدريس تا آنجا در امر آموزش اهمیت دارد
که گروهی از علمای تربیتی ،تسلط به روشهای تدريس را مهمتر از دانش و اطالعات علمی معلم
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دانسته اند .تجربه نشان داده است ،معلمانی که به روشهای تدريس مسلط بوده اند ،از ديگر همکاران
خود که تنها به اطالعات علمی تکیه داشته اند ،موفق تر بوده اند .ناگفته پیداست که بسنده کردن
صرف به دانسته های پیشین و تعص در به کارگیری روش های سنتی به خصوص در عرصه آموزش
همه مطال و در تربیت انسان جديد ،امری باطل است؛ زيرا ناکارآمدی نظام های آموزشی سنتی،
کهنه و غیرفعال در محیط های جديد با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه تدريس ،ابتدا در جوامع
پیشرفته و سپس در جوامع در حال توسعه مشهود گرديده است.وش های متنوعی برای تدريس وجود
دارد که هر کدام برای شرايط و درس خاصی مناس است ،لذا معلم و برنامه ريز بايد با توجه به هدف
های آموزشی ،موضو درس ،خصوصیات دانش آموزان ،امکانات موجود ،جو حاکم بر کالس تعداد
دانش آموزان ،زمان در اختیار کالس و ده ها مساله ديگر ،مناس ترين روش تدريس را انتخاب
کند.لذا در آموزش فلسفه برای کودکان روشهای بحگ گروهی  ،بديعه پردازی،تفحص گروهی،پرسش
و پاسخ ،مداخله راوی ،بیان فکرو بارش مززی،کاوشکری علمی پینهاد می گردد.
عنصر ديگری که مورد بررسی قرار گرفته است ارزشیابی در آموزش فلسفه برای کودکان می
باشد .داليلی که غالباً در ضرورت انجام ارزشیابی برای هر برنامه ی درسی به ويژه آموزش فلسفه
برای کودکان اقامه می شود بسیار زياد است ولی شايد انگیزه اصلی ،میل به پیشرفت و بهبود جريان
کار باشد همچنین رشد و توسعه دتعمق و تفکر و ارزيابی تعمق فراگیران به اين دلیل که از اين
طريق فهمیده می شود که چه مواردی بايد بهبود يابد و اين گونه بهبود چگونه انجام خواهد پذيرفت.
بنابراين ارزشیابی جزء جدايی ناپذير برنامه های درسی است و نمی توان از آن اجتناب کرد .از اين رو
مسئله ی اساسی که با آن مواجهه هستیم اين است که چگونه از ارزشیابی استفاده کنیم و از چه
طريق آنرا بهبود بخشیم .ارزشیابی به شیوه ی مرسوم حتی اگر به درستی انجام شود ،همچنان در
برخی موارد در برنامه ی فلسفه برای کودکان از آن انتقاد می شود .ارزشیابی در شیوه ی سنتی
ارتقايی ،رقابتی ،و معلومات محور است؛ در حالی که در فلسفه برای کودکان جمعی ،مهارت محور ،و
غیر رقابتی است و حتی ارزشیابی راهی است برای کم به يکديگر در يادگیری و بهبود و اصالح و
پیشرفت آن .هدف از برخی انتقادهای فلسفه برای کودکان ،و حتی علت پديد آمدن چنین برنامه ای،
مقابله با تأثیرهای منفی شیوه سنتی به ويژه ارزشیابی آن است .فلسفه برای کودکان بر اين باور است
که ارزشیابی سنتی جريان تفکر را کند می کند و حتی مانع پذيرش نتايج ارزشیابی می شود .تمرکز
ارزشیابی در فلسفه برای کودکان بر گفت و گوی جمعی است .از اين رو برای پاسخ گويی به چنین
خواسته هايی داشتن ي چهارچوب(مدل يا نظام) ضروری به نظر می رسد .مدلی که در اين پژوهش
ارائه می گردد مدل چهار سويه (درون داد ،فرايند،برونداد و بازخورد)می باشد .که اين نو ارزشیابی
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بتواند ي

مدل کامل و جامعی جهت توسعه و بازخورد اهداف در آموزش فلسفه برای کودکان شود.
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