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بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به
كودكان بر پرورش مهارتهاي استدالل دانشآموزان پسر پايه سوم
راهنمايي مدرسه نمونه دولتي اهواز


دكتر مسعود صفاييمقدم

سيدمنصور مرعشي

دكتر محمدجعفر پاكسرشت

دكتر خسرو باقري

دكتر حسين سپاسي
چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر
پرورش مهارتهاي استدالل دانشآموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي اهواز است .نمونه
اصلي اين پژوهش شامل  63نفر دانشآموز پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي شهر اهواز بود
كه به روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوري دادهها در اين پژوهش آزمون
مهارتهاي استدالل نيوجرسي ( )NJTRSبود كه توسط مرعشي ،نمازكار و صفاييمقدم به فارسي
برگردانده و ضرايب اعتبار و پايايي آن محاسبه گرديد .فرضيه اصلي اين پژوهش تأثير روش اجتماع
پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به كودكان را بر پرورش مهارتهاي استدالل در نمونهاي از
دانشآموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي بررسي ميكند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه
اجراي روش اجتماع پژوهشي در كالس درس ميتواند بر پرورش مهارتهاي استدالل دانشآموزان تأثير
مثبتي بگذارد .نتايج اين پژوهش با يافتههاي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هماهنگ است.

كليدواژگان :آموزش فلسفه به كودكان ،روش اجتماع پژوهشي ،مهارتهاي استدالل
 عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

23

قواي ذهني و راههاي پرورش قواي ذهني را

مقدمه
با تحول مباني نظري و ماهيت علم،

مورد مطالعه و تحقيق قرار دادهاند و مطالعه و

رويكردهاي جديدي در تعيين اهداف تربيتي

تحقيق مستمر در اين باره ممكن است آگاهي

و فرايند آموزش مطرح شده است .يكي از

ما را راجع به اين سؤال كه تفكر چيست و

بارزترين رويكردها توجه به تفكر در فرايند

چگونه ميتوانيم آن را در كودكان پرورش

آموزش است .انيس ،5ليپمن 7و پل5151( 0

داد افزايش دهد.

به نقل از شعباني )5057 ،معتقدند كه تربيت

دانش ما درباره تفكر تا حد زيادي از

انسانهاي صاحب انديشه بايد نخستين هدف

دو سنت متمايز فلسفه و روانشناسي ناشي

تعليم و تربيت باشد .اندرسون )5122( 5و

ميشود .فالسفه مدتها ذهن انسان را به مثابه

هارتر )5153( 8بر نقش اساسي جستجوي

جايگاه عقل و پرورش عقل را هدف نهايي

معنا در شناخت تأكيد ميورزند و معتقدند

تعليم و تربيت دانستهاند .فلسفه ،مطالعه تفكر

دانشآموزان بايد به طور فعال تالش كنند،
اطالعات جديد را با دانستههاي قبلي خود

از طريق تحليل ،استدالل و به كارگيري منطق
را مورد تأكيد قرار داده است .و روانشناسان

وحدت بخشند و آنچه را مهم و با ارزش

درباره ساختارهاي ذهن مطالعه كردهاند

است استنباط و انتخاب كنند و به طور

(فيشر .)7335 ،از طرف ديگر از ديرباز

راهبردي درباره يادگيري خود بينديشند.

تاكنون در خصوص اينكه فلسفه چيست؟

فيشر )7335( 6بيان ميكند كه ما موجوداتي

پاسخهاي مختلفي ارائه شده است كه با

هستيم كه نه تنها فكر ميكنيم بلكه ميتوانيم

جمعبندي اين پاسخها ميتوان آنها را در دو

درباره افكار خود فكر كنيم و آنها را كنترل

دسته جاي داد .دستهاي فلسفه را مجموعهاي

نمائيم .فهم ما از تفكر مرهون تالشهاي

از آراء و عقايد فيلسوفان درباره موضوعات

كساني است كه در طي قرون ،ماهيت ذهن و

فلسفي ميدانند و دسته دوم فلسفه را عبارت
از عمل فلسفي در نظر ميگيرند و فيلسوف

Ennis
Lipman
Paul
Anderson
Harter
Fisher

1.
2.
3.
4.
5.
6.

را كسي ميدانند كه به طور فلسفي انديشه
ميكند .سقراط به عنوان آغازگر فلسفه به
معناي حقيقي ،فلسفه را برابر فلسفيدن
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ميدانست .منظور وي از فلسفيدن همانا

مفهومسازي و استدالل و تقويت قدرت تفكر

درست انديشيدن است .از نظر وي فلسفه با

از اهميت انكارناپذيري در زندگي فردي و

ذات انديشيدن سر و كار دارد و حتي اين

جمعي برخوردار است ,بسياري از دانش

سخن كانت كه كار فلسفه آموختن انديشيدن

آموزان و حتي دانشجويان فاقد قدرت تميز

است نه آموختن انديشهها (نقيبزاده)5025 ،

در امور ،داوري و استدالل هستند (ليپمن،

بياني است از همان معنائي كه براي نخستين

 .)5153صاحبنظران تربيتي با انجام

بار سقراط به كشف آن رسيد و به كار

تحقيقات و پژوهشهايي كه از  53سال پيش

گرفت .با وجود اين مدت طوالني فلسفه از

شروع شده به اين نتيجه رسيدهاند كه دوران

معناي حقيقي خود دور افتاد ولي در سالهاي

بزرگسالي (از جمله دوره دانشگاهي) براي

اخير بازگشت قابل توجهي به اين طرز فكر

پرورش و تقويت استدالل افراد بسيار دير

كه فلسفه يك فعاليت به شمار ميآيد صورت

است و بايد چنين كاري از دوران كودكي

گرفته است (اسميت .)5022 ،با آنكه به نظر

شروع شود (ليپمن .)5153 ،بدين ترتيب

ميآيد پرداختن به فلسفه كار فيلسوفان است

برنامه جديدي با عنوان «فلسفه براي

اما به راستي اين كار منحصر به آنان نيست

كودكان »5طراحي شد كه از آن طريق،

زيرا كه از يك سو هر انساني ،به عنوان

آموزش فلسفه وارد دبستانها و مدارس

انسان ،لحظههايي را فلسفي زندگي ميكند و

گرديد.

اهميت اين لحظات حيات تا بدانجاست كه
حتي ميتوان گفت هستي انسان در چنين

برنامه آموزش فلسفه به كودكان

لحظههايي شكوفا ميشود و از سوي ديگر

در حدود  53سال پيش در دانشگاه

هر گونه تأمل درباره اصول و بنيادهاي چيزها

كلمبيا پروفسور «ماتيو ليپمن» اين نظريه را

گام نهادن به قلمرو فلسفه است .بنابراين,

مطرح كرد كه چنانچه ذهن كودك را درگير

فلسفه همگاني است و منحصر به فالسفه

مباحث فلسفي كنيم ميتوانيم نحوه تفكر او

نيست (نقيبزاده. )5025 ،سؤالي كه اينجا

را رشد دهيم .ليپمن معتقد بود كه اگر

مطرح ميشود اين است كه اگر فلسفه

كنجكاوي طبيعي كودكان و ميل آنان به

همگاني است ،چرا كودكان نتوانند درگير آن
شوند؟ با وجود اينكه قدرت تميز ،داوري،

1. Philosophy for children
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دانستن درباره جهان را با فلسفه مرتبط كنيم

منجر به تقويت مهارتهاي تفكر و استدالل در

ميتوانيم كودكان را به متفكراني تبديل كنيم

آنان ميشود ميتوان در قالب داستانها و

كه بيش از پيش نقاد ،انعطافپذير و مؤثر

رُمانها براي كودكان بيان كرد .داستانهايي كه

باشند (به نقل از صفاييمقدم .)5022 ،البته

در بردارنده اين قبيل ايدهها و مفاهيم فلسفي

نبايد تصور كنيم كه منظور از آموزش فلسفه،

باشد كودكان را به نحو جالب و عميقي وارد

آموزش افكار افالطون ،ارسطو ،كانت و ...

حيطه فلسفه ميكنند.

است .هر چند كارهاي اين فالسفه و ديگر

فيشـر ( )5118معتقد است كه «فلسفـه

فالسفه در بردارنده ايدهها و مفاهيمي است

براي كودكـان» يك روش موفق در آموزش

كه هم براي بزرگساالن و هم براي كودكان

تفكر است .تجربه جهاني و شواهـد به دست

جالب هستند ولي در كالس «فلسفه براي

آمده در بيش از  83كشـور نشـان ميدهـد

كودكان» مستقيماً از نظريات اين فالسفه

كـه «فلسفـه براي كودكان» به رشد مهارتهاي

صحبت نميشود .ايدهها و مفاهيمي از قبيل،

فكري در كودكان كمك كرده است (فيشر،

زيبايي ،حقيقت ،عدالت ،آزادي ،حقوق و

 .)5115ليپمن در مورد برنامه آموزش فلسفه

قوانين و ...با مسايلي درهم آميختهاند كه

به كودكان ميگويد ،اين برنامه با بهرهگيري

براي كودكان روشن به نظر نميرسند .برخي

از نظريات «جان ديوئي »5و «ويگو تسكي»7

از سؤاالتي كه كودكان مايل به طرح آنها

كه بر ضرورت تعليم تفكر و نفي آموزش

هستند عبارتند از :آيا تفكرات و دانش آدمي

حفظ كردن صرف تأكيد ميكردند به وجود

واقعي است؟ آيا بايد هميشه از اكثريت

آمده است .براي كودكان كافي نيست كه

تبعيت كرد؟ ما چگونه دوستي خود را نشان

صرفاً آنچه را كه به آنها گفته ميشود به

دهيم؟ يك جامعه خوب چه ويژگيهايي

حافظه سپرده و سپس به ياد بياورند بلكه آنها

دارد؟ بدن ما براي ما چه ميكند؟ آيا بايد

بايد موضوع مورد نظر را آزموده و تجزيه و

هميشه به طور مستقل فكر كنيم؟ چگونه

تحليل كنند .اين برنامه با ارائه تعداد زيادي

ميتوان فهميد كه ديگران چگونه فكر

تمرين در مورد يافتن داليل خوب براي

ميكنند؟ اين سؤاالت و مسائل مربوط به آنها

داوري ،كودكان را تحت نوعي آموزش قرار

و همچنين مجموعه مسائلي را كه با رشد
مهارتهاي شناختي كودكان مرتبط بوده و

1. Dewey
2. Vigotsky
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ميدهد كه افق ديد آنها را وسيعتر ميكند.

ديدن ،احترام گذاشتن به ديگران (صفايي

اين برنامه به كودكان ياد ميدهد كه چگونه

مقدم.)5022 ،
براي انجام برنامه فلسفه براي كودكان،

ميتوانند بهتر بينديشند.
انجمن فلسفه براي كودكان نيوزلند بيان

كتابهاي داستاني ويژه كودكان تأليف شده

ميكند كه اين برنامه موجب رشد تفكر

است .اسپليتر 5و شارپ )5118( 7معتقدند كه

انتقادي ،خالق و مسئوالنه كودكان ميشود.

چون كودكان از داستان لذت ميبرند از اين

شركتكنندگان در اين برنامه مهارتهاي تفكر

طريق ميتوان آنها را براي تفكر و پرسيدن

سطح عالي ،نگرشها و عقايد ضروري براي

سؤال تشويق كرد و در آنها انگيزه بوجود

تفكر خوب را پرورش ميدهند .آنها همچنين

آورد به ويژه اگر داستانها در مورد

مهارتهاي ارتباطيشان و توانايي كار با

موضوعات و حوادثي باشند كه رقابت در

ديگران را بهبود ميبخشند (انجمن فلسفه

آنها باشد .برخالف كتابهاي درسي ،اين

براي كودكان نيوزلند .)7335 ,عالوه بر اين،

داستانها مربوط به خود آنها است و كودكان

برنامه فلسفه براي كودكان شامل ويژگيهايي

با تنظيم يك برنامه كاري براي پرسيدن سؤال

است كه برخي از آنها عبارتند از :مهارت

و بحث كردن از آن استفاده ميكنند .ليپمن در

خواندن براي فهميدن ،جستجوي مسأله ،فهم

اين زمينه ميگويد يك كتاب داستاني فلسفي

قضاوتها و احكامي كه صادر ميشوند ،سؤال

ميتواند جوّي تخّيلي و داستاني را خلق كرده

كردن ،انسجام فكري پيدا كردن ،مشاهده

و از گفتگوهاي سرشار از انرژي ،شخصيتهاي

تناسبها ،ارتباط برقرار كردن بين امور مورد

پرشور ،سبك سرزنده و حتي طنز سود

مطالعه ،تمركز پيدا كردن بر مسأله مورد

جويد.

بحث،

طبقهبندي

كردن،

ارائه

دليل،

صورتبندي كردن معيارها و استفاده از آنها،

اهداف برنامه فلسفه براي كودكان

نگاه كردن به امور از منظر وسيعتر ،استفاده از

يكي از مهمترين اهداف اين برنامه،

مثال ،تحليل جمالت و عبارات ،مطالعه و

اصالح وضعيت آموزش تفكر در تعليم و

ادراك پيش فرضها ،كشف جانشينها ،دريافت
داللتها ،تعميم دادن ،گوش دادن فعال،

1. Splitter

بيطرف بودن ،مسائل را از ديد ديگران

2. Sharp
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تربيت است .از نظر ليپمن هدف اين برنامه

پژوهش توجه ميكند كه معلم و دانشآموزان

آن است كه به كودكان كمك كند بياموزند

كالس را شامل ميشود .همچنين ليپمن در

چگونه خودشان فكر كنند .ليپمن اهداف اين

زمينه پرورش ارزشهاي اخالقي معتقد است

برنامه را به صورت زير دستهبندي ميكند:

كه گروهبنديهاي مختلفي در حمايت يا عدم

بهبود توانايي تعقل ،پرورش و تقويت

حمايت از آموزش ارزشهاي اخالقي در نظام

خالقيت ،تقويت ارزشهاي اخالقي ،تقويت

آموزشي پديدار شده است .گروهي معتقدند

خودآگاهي و همچنين پرورش تفكر انتقادي

كه كل تربيت داراي بُعد اخالقي است و

(قائدي .)5050 ,همچنين بايد به ارتباط

گروه ديگري اصرار دارند كه تحت هيچ

برنامه آموزش فلسفه به كودكان با عوامل و

شرايطي نبايد مربيان ،اخالق را در كالس

عناصري همچون فلسفه علم ،اقتصاد آموزش

درس آموزش دهند .ليپمن رويكرد فلسفي

و پرورش ،آموزش علوم ،آموزش هنر ،برنامه

به اخالق را از زاويه « كاوشگري اخالقي»7

سواد و زبان آموزي ،تحقيقات مربوط به

مينگرد .در هر حال ليپمن ( )5118معتقد

هوش و مغز و عصر اطالعات اشاره كرد كه

است كه برنامه فلسفه براي كودكان تنها

در شكلگيري و پيشرفت اين برنامه مؤثر

برنامهاي است كه با انجام فلسفه به روش

واقع شدهاند (صفايي مقدم.)5022 ،

مباحثه ملزومات رشد اخالقي كودك را تأمين

ليپمن معتقد است كه الگوي او به نحو

ميكند و اين با درگير كردن كودك در

مناسبي تفكر انتقادي را پرورش ميدهد .وي

كاوشگري اخالقي كه مستلزم تفكر نقادانه و

در سال ( )5155با نوشتن مقالهاي تحت

خالقانه است ميسر ميشود .بر اين اساس

عنوان «تفكر انتقادي چه ميتواند باشد »5به

يكي از اهداف اين برنامه تأمين رشد اخالقي

ارائه الگويي از تفكر انتقادي پرداخت كه در

كودكان دانسته شده است .تحقق اين اهداف

آن هدف از آموزش تفكر انتقادي را تربيت

و فراگيري بسياري از مهارتهاي ذكر شده و

انسان معقول از طريق فرايند پژوهش دانست.

نيز ايجاد تمايل براي استفاده از اين مهارتها

ليپمن پس از معرفي الگوي تفكر انتقادي به

از طريق زبان و با ايجاد يك «اجتماع

طور منطقي به استفاده از ابزار مهم گروههاي

پژوهشي» ،جايي كه كودكان به عنوان اقدامي

?1. Critical thinking, what can it be

2. Ethical inquiry
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مشاركتي به تبادل نظر با همديگر ميپردازند

دوستي و همكاري جهت مشاركت مثبت در

به بهترين صورت امكانپذير است.

فضاي آموزشي استقبال ميشود .پس از اين
كه داستان توسط فراگيران خوانده شد نكات

روش اجتماع پژوهشي
عبارت «اجتماع پژوهشي» 5اولين بار به

زير ميتواند جهت اجراي مؤثرتر اجتماع
پژوهشي مفيد باشد:

وسيله «پرس »7در مقالهاي تحت عنوان

 .5از فراگيران بپرسيد چه نكات جالب يا

«تثبيتِ باور »0ارائه شد .پرس معتقد است ما

گيجكنندهاي در مورد متن داستان يافتهايد؟

در توليد علم مشاركتكننده هستيم نه

آنها را تشويق كنيد تا نظرات خود را به شكل

تماشاگر« .ديويي» نيز معتقد به بكارگيري

سؤال مطرح كنند .سؤاالت دانشآموزان را بر

هوش مشاركتي و يادگيري به عنوان حـل

روي تابلو(تخته سياه) بنويسيد و در كنار هر

مسأله است و معتقد است كه مدارس بايد
مبتني بر مشاركت افراد اجتماعي– كودكاني

سؤال نيز اسم فراگيري كه سؤال را مطرح
كرده است يادداشت كنيد.

كه بايد به عنوان شهروند تربيت شوند–

 .7سؤاالت را به ترتيب و با يك روش منظم

باشند (قائدي.)5050 ،

مورد بحث قرار دهيد.

در يك اجتماع پژوهشي ،معلم و

 .0معلم نقش تسهيلگر و كمك كننده دارد.

فراگيران يك داستان را به اتفاق هم

اصوالً نقش او هدايت و مدلسازي كردن

ميخوانند .ليپمن ميگويد براي اينكه محور

اقداماتي است كه توسط فراگيران مطرح

آموزش و پرورش ،پژوهش و تحقيق باشد

ميشود .نظرات معلم نبايد به عنوان منبع

الزم است كه كالسهاي درس از شكل سنتي

اطالعاتي و ارزيابيكننده براي پاسخهاي

آن كه به صورت انتقال اطالعات از طرف

فراگيران در نظر گرفته شود.

معلم به فراگيران است خارج شود و تبديل

 .5تأثير حالت فيزيكي كالس كه به شكل

به گروههاي تحقيق و يا اجتماع پژوهشي

دايرهوار (ميزگرد) است در اجتماع پژوهشي

شوند .در چنين فضايي است كه از رابطه

باعث ميشود تا شركتكنندگان بيشتر تشويق
به صحبت كردن شوند ،همچنين اگر آنها

1. Community of inquiry
2. Peirce
3. The fixation of belief

مستقيماً به شخص ديگري پاسخ دهند بهتر از
اين است كه هميشه به معلم پاسخ دهند.
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 .8معلم بايد شناخت و ارزيابي را در

نمونه سؤاالت سقراطي:

اجتماع پژوهشي تشويق كند .زيرا بعضي از

 -5سؤاالت توضيحي:

سؤاالت پيچيده و دشوار هستند و به آساني
قابل پاسخگويي نيستند و پاسخگويي به
بعضي از سؤاالت نياز به زمان دارد .توضيح
در مورد سؤاالت مشكل از طرف معلم بايد
به عنوان يك فعاليت مثبت ارزشمند تلقي
شود حتي اگر پاسخي براي آن پيدا نشود.
 .6بايد فراگيران را تشويق كرد كه در قبال
نظرات و ايدههاي خود مسئول باشند و

با گفتن .................چه منظوري داشتيد؟
ميتوانيد مثالي از  ......................بزنيد؟
 -3سؤاالتي كه براي جستجوي فرضيهها
طرح ميشوند:
فرضيه او چيست؟
چرا برخي از افراد چنين فرضيهاي دارند؟

بتوانند از آنها دفاع كنند.

 -2سؤاالتي كه براي كشف داليل و شواهد

 .2معلم بايد با نوع پرسشها و سؤاالت

ارايه ميشوند:

مطرح شده در اجتماع پژوهشي آشنا باشد.

دليل شما براي گفتن آن چه بود؟

ويژگي اين نوع سؤاالت آن است كه با بلي

آيا اين داليل كافي هستند؟

يا خير پاسخ داده نميشود بلكه دانشآموزان
را به تفكر ،تعمق و پژوهش تشويق و ترغيب
ميكند.
در ادامه به نمونهاي از اين نوع سؤاالت
كه در نظريه تفكر انتقادي «ريچارد پُل»5
) )5158تحت عنوان "طبقهبندي سؤاالت
سقراطي" كه در اجتماع پژوهشي ميتواند
مورد استفاده قرار بگيرد اشاره ميشود .به
گفته پل اين نوع سؤاالت ما را در ايجاد
قضاوتهاي منطقي كمك ميكند.

 -3سؤاالتي در مورد ديدگاهها و نظريات:
چه راه ديگري براي ارائه آن وجود دارد؟
چه ميشود اگر شخصي پيشنهاد كند كه .....؟
 -3سؤاالتي كه به دنبال كشف نتايج و
درك مفاهيم و قضايا ميباشد:
اين كه ميگويند اين موضوع اخالقي نيست به
چه معناست؟
پيامد منطقي گفته شما چيست؟

 -3پرسش درباره پرسش:
1. Richard Paul

آيا فكر ميكنيد كه اين پرسش مناسبي است؟
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مطالعة جكسون 1و دويچ )5152( 3كه

در هر حال ،ليپمن كالس درس را

بر روي  5333دانشآموز ابتدايي در ناحيه

آزمايشگاه و مهمترين فعاليت فراگيران را

هاوايي انجام گرفت نشان داد كه عملكرد

پژوهش تلقي ميكند .به اعتقاد وي كالس

دانشآموزاني كه در كالس آموزش فلسفه

درس ،زماني به اهداف واقعي خود دست

شركت كردهاند در آزمون مهارتهاي استدالل

مييابد كه در پژوهش غوطهور شود و در آن

نيوجرسي باالتر از گروه كنترل و افرادي بود

هر كس و همه چيز به پژوهش دعوت شود

كه در چنين كالسهايي شركت نكرده بودند.

در اين حالت است كه اجتماع پژوهشي

فيلدز 5118( 2به نقل از جهاني)5053 ،

شكل ميگيرد ،افكار پرورش مييابد،

مطالعهاي درباره دانشآموزان انگليسي انجام

خالقيت رشد ميكند و اصول اخالقي يعني

داد كه نتيجه به دست آمده از اين تحقيق نيز

تحمل و مدارا ،سعه صدر و پذيرش ابهامات

مؤيد عملكرد بهتر دانشآموزان شركت كننده

نمود عيني پيدا ميكند (جهاني .)5053 ،بر

در كالس فلسفه در آزمون استدالل نسبت به

اين اساس افراد كالس همچون اجتماعي به

گروه كنترل بود .آلن )5155( 3در تحقيقي كه

هم پيوسته به پژوهش ميپردازند و تفكر

درباره  70دانشآموز به عنوان گروه تجربي،

انتقادي ديگر ماهيت فردي پيدا نميكند بلكه

نشان داد اين دانشآموزان كه در كالسهاي

در جريان مشاركت جمعي تحقق مييابد.

برنامه آموزش فلسفه به كودكان شركت كرده
بودند در مقايسه با گروه كنترل در زمينههاي

بازنگري مطالعات انجام شده

درك مطلب ،خواندن و تفكر انتقادي عملكرد
3

از دهه  ،5153آموزش مهارتهاي

بهتري داشتهاند .كامينگز ( )5155در تحقيقي

استدالل و الگوي آموزش فلسفه به كودكان

بر روي  07دانشآموز آمريكائي پايه پنجم

از بعد عملي و تجربي مورد توجه قرار

ابتدايي در دو گروه تجربي و كنترل (هر

گرفت و تحقيقات زيادي درباره آن به عمل

گروه  56نفر) با استفاده از پيش آزمون و پس

آمد كه اينك چكيدهاي از نتايح اين تحقيقات
ارايه ميگردد.

Jackson
Deutsch
Fields
Allen
Cummings

1.
2.
3.
4.
5.
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آزمون ،نشان داد كه رويكرد فلسفي ميتواند

اين مدت دانشآموزان گروه تجربي به مدت

در بهبود مهارتهاي استدالل منطقي و انتقادي

 0سال در كالسهاي فلسفه شركت كردند و

سودمند باشد .دانيل )5115( 1در تحقيقي به

دانشآموزان گروه كنترل آموزش خود را به

بررسي برنامه فلسفه براي كودكان و اثرات

طور معمولي دنبال كردند .نتايج اين تحقيق

آن بر تفكر انتقادي دانشآموزان پرداخت.

نشان داد كه دانشآموزان گروه تجربي كه در

نتايج نشان داد كه در طي دورههاي آموزشي

آزمونهاي مختلف پيشرفت تحصيلي شركت

 1و  58هفته (هفتهاي  7ساعت) دانش

كرده بودند تفاوت معنيداري با دانشآموزان

آموزاني كه در اين دورهها شركت كرده بودند

گروه كنترل داشتند و در زمينههاي مختلف از

و از طريق مصاحبه و پرسشنامه كوتاه مباحث

جمله ،آزمون پيشرفت تحصيلي رياضـي،

فلسفي مورد ارزيابي قرار گرفته بودند ،نسبت

آزمون استدالل نيوجرسي و

آزمـون

به گروه كنترل در مهارتهاي تفكر انتقادي

خوانـدن ،عملكرد بهتري داشتند .ليپمن و

عملكرد بهتري داشتند .ايوريو 3و همكاران

بيرمن )5123( 3تحقيقي را با اين پيش فرض

( )5155در بررسي برنامه فلسفه براي

كه كودكان به منظور بهبود توانايي استدالل

كودكان ،بر روي  061دانشآموز پايههاي

خود به كمك نياز دارند و اين كه چنين

سوم تا ششم به عنوان گروه تجربي و با

بهبودي در تفكر باعث تقويت ساير مهارتهاي

استفاده از آزمون مهارتهاي استدالل

تحصيلي ميشود انجام دادند .اين تحقيق

نيوجرسي و چك ليست توصيف كودكان

نشان داد كه يك برنامه آموزش  1هفتهاي

اثرات مثبت و معنيداري را در زمينه استدالل

ميتواند نتايج مؤثري نه فقط بر استدالل بلكه

كردن كودكان نشان دادند .مالمستر)5111( 2

بر خواندن و تفكر انتقادي كودكان داشته

در يك مطالعه طوالني كه  6سال به درازا

باشد .نتايج اين مطالعه ،معنيداري سطح

كشيد در  5مدرسه ابتدايي شهر استكهلم

بااليي را در دو سال و نيم بعد نشان داد.

سوئد ،برنامهاي طراحي كرد (با استفاده از

هولدر )5117( 3با همكاري مؤسسه پيشبرد

برنامه آموزش فلسفه به كودكان) و در طي

برنامه فلسفه براي كودكان ) (IAPCتحقيقي
را در كشور فيليپين انجام داد .در اين تحقيق

1. Daniel
2. Iorio
3. Malmhester

4. Bierman
5. Holder
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 5733دانشآموز پايه پنجم ابتدايي در 7

نسبت به گروه كنترل در آزمون استدالل علوم

گروه تجربي و كنترل شركت داشتند .با

از خود عملكرد بهتري نشان داد (اسپرود،2

استفاده از برنامه «هاري 7( »1تا  0ساعت در

.)5112

هفته) در طي سالهاي  5115 -17برنامه اجرا

هايمر )7337( 3با مطالعه درباره دانش

شد .با استفاده از آزمون مهارتهاي استدالل

آموزان سرآمد ،اثرات مثبت برنامه آموزش

نيوجرسي به صورت پيش آزمون -پس

فلسفه به كودكان را در تفكر انتقادي،

آزمون ،نتايج نشان دهنده اثرات مثبت برنامه

استدالل مفهومي و پژوهش فلسفي با
3

3

بر روي دانشآموزان گروه تجربي بوده است.

دانشآموزان نشان داد .مونتس و ماريا

موريون )7333( 3پژوهشي را در زمينه

( )7335در تحقيقي گزارش كردند كه با

ارزشيابي برنامه آموزش فلسفه به كودكان در

اجراي برنامه آموزش فلسفه به كودكان در 7

 0مدرسه متوسط شهر مادريد با استفاده از

مدرسه ابتدايي شهر مكزيكو و با استفاده از

آزمون مهارتهاي استدالل نيوجرسي به
صورت پس آزمون انجام داد .وي گزارش
كرد كه اجراي اين برنامه در بهبود توانايي
شناختي عمومي گروه تجربي و همچنين در
خواندن و درك مطلب اثر مثبتي داشته است.
در مطالعه ديگري كه پيرامون رابطه پيشرفت
تحصيلي در دروس رياضيات ،علوم و
مطالعات اجتماعي با آموزش مهارتهاي تفكر
انتقادي به عمل آمده مشخص گرديده است
كه بين اين دو عامل همبستگي قوي و
معنيداري وجود دارد .براي مثال وقتي از
روش اجتماع پژوهشي در آموزش علوم
استفاده شد گروه تجربي بطور معنيداري
1. Harry
2. Moriyon

آزمون استدالل نيوجرسي ،دانشآموزان
شركتكننده در برنامه در زمينه مهارتهاي
استدالل كردن و تفكر انتقادي عملكرد
باالتري نسبت به دانش آموزاني كه در اين
برنامه شركت نكرده بودند ،داشتند.

هدف و فرضيه پژوهش
هدف اين پژوهش بررسي تأثير روش
اجتماع پژوهشي بر پرورش مهارتهاي
استدالل دانشآموزان پسر پايه سوم راهنمايي
مدرسه نمونه دولتي اهواز بوده است .براي
اين منظور يك فرضيه كلي در نظر گرفته شد
Sprod
Haimer
Monts
Maria

3.
4.
5.
6.
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كه عبارت است از:

مهارتهايي كه با اين آزمون سنجيده

روش اجتماع پژوهشي بر پرورش

ميشود مطابق با عمليات بنيادي در قلمرو

مهارتهاي استدالل دانشآموزان تأثير مثبتي دارد.

منطق ميباشد .اين مهارتها متنوع و هر كدام
نماينده يك حوزه هستند .زباني كه در

جامعه آماري و نمونه آماري

سؤالهاي آن مورد استفاده قرار گرفته ،ساده،

جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش

روشن و لحن غيرآمرانه دارد .اين آزمون

آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه

شامل  83سؤال چند گزينهاي به صورت

دولتي اهواز ميباشد .از اين جامعه آماري به

قياسهاي منطقي ميباشد كه نشان دهنده 77

روش نمونهگيري تصادفي ساده  63نفر

مهارت در زمينه استدالل است .در يك

انتخاب شدند كه به طور تصادفي به دو گروه

بررسي كه توسط كوهن )5113( 0صورت

 03نفري تقسيم شدند .سپس گروههاي

گرفته گزارش شده است كه اين آزمون يكي

آزمايشي و گواه به صورت تصادفي مشخص

از سودمندترين و مؤثرترين ابزارهاي

گرديدند.

شناسايي قدرت تفكر و استدالل دانشآموزان
در پايههاي مياني است.

ابزار پژوهش
آزمـون مهـارتهـاي استـدالل نيـوجرسي

از آنجا كه اين آزمون جهت ارزيابي
5

):(NJTRS

برنامه فلسفه براي كودكان كه منطق و روش
استدالل را به كودكان معرفي ميكند تدارك

اين آزمون در طي سالهاي  5126تا

ديده شده است از نظريات روانشناسان

 5155توسط «ويرجينيا شيپمن »7ساخته شد

شناختي و فيلسوفاني همچون ،جرج هربرت

سپس توسط روانشناسان در مركز آزمونهاي

ميد ،5ويگوتسكي ،ديوئي و سقراط 8بهره

تحصيلي پرينستون نيوجرسي جهت ارزيابي

گرفته شده است .اين آزمون براي استفاده در

برنامه آموزش فلسفه به كودكان مورد

گروههاي بزرگ كالسي طراحي شده است و

بررسي قرار گرفت.

زمان الزم براي اجراي آن معموالً آزاد است

1. The New Jersey test of reasoning
skills
2. Virginia Shipman

3. Cohn
4. Meed
5. Socrates

بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه ...

ولي به طور متوسط بين  08تا  53دقيقه وقت
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قرار دادند.

الزم است (شيپمن و كوهن .)5150 ،پايايي و

همچنين به منظور بررسي روايي آزمون

روايي اين آزمون در تحقيقات گوناگون به

از روش روايي همزمان بر روي يك نمونه

دست آمده است .در اين بررسيها ضريب

 83نفري از افراد جامعه مورد بررسي

آلفاي كرونباخ بين  3/55تا  3/15بوده است

بهرهگيري شد .بدين طريق كه براي هر يك

كه رضايت بخش گزارش شده است )الن،

از مهارتهاي در نظر گرفته شده در آزمون

 5155و كوهن .)5113 ،همچنين روائي

يك سؤال كه در برگيرنده همان مهارت باشد

همزمان توسط پژوهشي بر روي دانشجويان

به عنوان سؤال مالك تهيه گرديد .بدين

سال اول كالج در نيوجرسي و همبستگي بين

ترتيب  77سؤال كه نماينگر  77مهارت

آزمون نيوجرسي و آزمون  5SATرياضيات

استدالل در آزمون ميباشد تهيه و در اختيار

به دست آمده است .در پژوهش حاضر به

آزمودنيها قرار گرفت .سپس ضريب

منظور سنجش همساني دروني آزمون از

همبستگي بين ميانگين پاسخ سؤاالت هر يك

روشهاي آلفاي كرونباخ ،تنصيف و بازآزمايي

از مهارتها با مالك مربوطه محاسبه و به

استفاده شده است كه مقادير آنها به ترتيب

عنوان ضريب روايي در نظر گرفته شد .اين

برابر  3/83 ،3/23و  3/61به دست آمده است

ضريب براي كل آزمون  3/85محاسبه گرديد

كه نسبتاً رضايت بخش هستند.

كه در سطح  P<3/3335معنيدار ميباشد.

براي تعيين روائي صوري آزمون و
استفاده از پيشنهادها و تشخيص نقاط ضعف

مواد آموزشي مورد استفاده در پژوهش

احتمالي سؤاالت آزمون ،پرسشنامه در اختيار

در اين پژوهش از كتاب داستاني ليزا 7و

اساتيد صاحب نظر در رشتههاي فلسفه و

راهنماي آموزشي آن به عنوان محتواي

فلسفه تعليم و تربيت قرار گرفت و نظرها و

آموزشي در جلسات اجتماع پژوهشي استفاده

پيشنهادهاي آنان در اصالح تعدادي از

گرديد .اين كتاب توسط مرعشي و نمازكار

سؤاالت مدنظر قرار گرفت .ضمناً تمامي افراد

به فارسي برگردانده و توسط پژوهشگران

فوق روايي محتوائي آزمون را مورد تأييد

مورد استفاده قرار گرفت .اين كتاب يكي از

1. Scholastic Aptitude Test

2. Lisa
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مجموعه كتابهاي داستاني فلسفي است كه

سروكار دارد ،در اينجا سه چيز در خصوص

توسط ليپمن و همكارانش براي دانشآموزان

فلسفه از همه مهمتر است:

پايههاي هفتم تا نهم نوشته شده است .ليزا بر

 .5ما بايد تا حد ممكن تفكر باز ،منطقي و

روي موضوعاتي نظير خوبي ،طبيعي ،ماهيت

انتقادي را بياموزيم.

قواعد و استانداردها ،استدالل ،حقوق كودكان

 .7ما بايد چنين تفكري را به مسائلي كه

و حقوق حيوانات و تفكر تمركز ميكند.

روياروي ما قرار دارند مرتبط سازيم.

هدف از اجراي اين برنامه آن است كه

 .0ما بايد به شيوهاي فكر كنيم كه راه

كودكان را به تفكر و تمركز بر مهارتهاي

حلهاي بديع را خلق كنيم" (ليپمن,5158 ,

استدالل و همچنين ارزشهاي اخالقيشان

ص .)5

تشويق كند .يكي ديگر از اهداف اين برنامه

با بكارگيري اين توصيهها در آموزش

آن است كه به كودكان كمك كند تا به

مهارتهاي استدالل ،بديهي است كه كودكان

وضوح بفهمند كه گزينههاي استداللي و

بايد بياموزند كه چگونه به طور منطقي و

اخالقيشان چه چيزهايي هستند و چگونه

روشن و مؤثر فكر كنند (در خصوص تفكر،

ميتوان آن گزينهها را نقادانه ارزيابي كرد.

فكر كنند) .هدف از كاوشگري اخالقي اين

ليزا عالقهمند است كه ارتباط دروني منطق و

نيست كه به كودكان ارزشهاي بخصوصي را

اخالق را بداند .اين كتاب به دانش آموزان

بياموزد بلكه هدف آن اين اسـت كه يـك

كمك ميكند تا در توجيه باورهايشان و

تفكر بي پايان و آزاد را به كودكان ياد دهد

توجيه برخي انحرافات از الگوهاي معمولي

)همان منبع).

زندگي ،داليل خوب ارائه دهند.
به همراه كتاب ليزا ،يك راهنماي
آموزشي براي معلم نيز تهيه شده است كه
«كاوشگري اخالقي» 5نام دارد .ليپمن در

طرح پژوهش و روش اجراي آن
اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي–
ميداني است كه در آن از طرح پيش آزمون-

توضيح اين راهنماي آموزشي ميگويد" :در

پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است

حالي كه فلسفه في نفسه با موارد متعددي

و به بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي بر
مهارتهاي استدالل پرداخته است.

1. Ethical inquiry

بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه ...

در اين پژوهش ،آموزش فلسفه به روش
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عناوين موضوعات مورد بحث در جلسات

اجتماع پژوهشي به مدت  55جلسه 23

اجتماع پژوهشي عبارت بودند از:

دقيقهاي با گروه آزمايشي صورت پذيرفت

جلسه اول :تناسب و هماهنگي

(هر هفته يك جلسه) .جلسه اول به عنوان

جلسه دوم :رابطه كل و جزء و جزء و كل

جلسة مقدماتي و  53جلسه ديگر به عنوان

جلسه سوم :چه موقع بايد كارها را خوب

جلسات اصلي بودند .اين برنامه به تفكيك

بناميم ؟

جلسات به صورت ذيل اجرا شد:

جلسه چهارم :قرار دادن خود به جاي

جلسه مقدماتي صرف معرفي برنامه
آموزش فلسفه به كودكان و توضيح هدف
اجراي اين روش شد .سپس جهت آشنايي
بيشتر دانشآموزان با اين روش ،تمرينهايي
براي آنان ارائه شد .الزم به توضيح است كه
در تمامي جلسات به شيوة اجتماع پژوهشي
موضوعاتي تحت عنوان «طرح بحث» با
دانشآموزان كار ميشد .بدين صورت كه
ابتدا قسمتي از داستان فلسفي توسط
دانشآموزان خوانده ميشد و سپس از آنان
خواسته ميشد كه نظرات خود را در مورد
داستان خوانده شده بيان كنند .بدين ترتيب
نظرات هر يك از دانشآموزان به همراه اسم
آنان بر روي تابلو نوشته ميشد .سپس از
دانشآموزان به ترتيب خواسته ميشد كه در
مورد نظرات خود با ارائه دليل و يا داليل
صحبت كنند .بدين ترتيب بين دانشآموزان
بحث و گفتگويي صورت ميگرفت كه
اساس آن روش اجتماع پژوهشي بود.

ديگري
جلسه پنجم :استدالل قياسي
جلسه ششم :چه تفاوتي بين حيوان و انسان
وجود دارد ؟
جلسه هفتم :تفاوت بين نوع و درجه
جلسه هشتم :استدالل خوب و ويژگيهاي آن
جلسه نهم :استدالل شرطي
جلسه دهم :سؤال چيست؟

يافتههاي پژوهش
در اين قسمت يافتههاي توصيفي شامل
ميانگين ،انحراف معيار ،حداكثر و حداقل
نمرههاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه در
پژوهش حاضر بررسي ميگردند كه نتايج در
جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول  5دادههاي توصيفي (حداقل و
حداكثر نمرهها ،ميانگين و انحراف معيار)
نمرههاي پيش آزمون– پس آزمون مهارتهاي
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نيوجرسي را در گروه آزمايشي و گواه نشان

كلي با مقايسه ميانگينهاي گروههاي آزمايشي

ميدهد .نتايج دادههاي اين جدول بيانگر اين

و گواه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ميانگين

است كه ميانگين نمرههاي پس آزمون در

نمرههاي گروه آزمايشي در پس آزمون در

گروه آزمايشي نسبت به پيش آزمون افزايش

مهارتهاي استدالل باالتر از ميانگين نمرههاي

يافته است و ميانگين نمرههاي گروه گواه در

گروه گواه بوده است.

پس آزمون اندكي كاهش يافته است .به طور
جدول  .5دادههاي توصيفي نمرههاي پيش آزمون– پس آزمون مهارتهاي استدالل نيوجرسي در گروه
آزمايشي و گواه
حداقل

گروهها

متغيرها

آزمايشي

پيش آزمون استدالل
پس آزمون استدالل

75
72

گواه

پيش آزمون استدالل
پس آزمون استدالل

77
73

نمره

حداكثر نمره

ميانگين

انحرافمعيار

55
58

05/53
08/60

5/05
0/10

55
05

03/26
71/50

8/52
8/50

تحليل واريانس گرديده است .نكته مهمي كه

يافتههاي استنباطي

يافتههاي مربوط به اين بخش با توجه به نتايج در تحليل كوواريانس بايد به آن توجه شود
حاصل از تحليل كوواريانس ) (ANCOVAفرض همگني شيبها ميباشد و در صورتي
و رگرسيون خطي براي آزمون فرضيه گزارش كه فرض خطي بودن يا همگني شيبهاي
ميشود .الزم به توضيح است كه در تحليل رگرسيون (ضرايب  )bرعايت نشود ،نتايج
كوواريانس نمره متغير مهارتهاي استدالل كه ) (ANCOVAصحيح نخواهد بود .زماني
از پس آزمون به دست آمده است به عنوان فرض همگني شيبها برقرار خواهد بود كه
متغير وابسته تلقي شده است و نمره مهارتهاي ميان متغير كمكي(در اين پژوهش پيش
استدالل كه در پيش آزمون حاصل شده است آزمون) و متغير وابسته (در اين پژوهش پس
به عنوان متغير كمكي (كوواريت )5وارد آزمون) در همه سطوح عامل (گروه آزمايش و
گواه) برابري حاكم باشد .بنابراين در اولين
1. Covariate

گام ،تحليل فرض همگني شيبها مورد آزمون

بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه ...
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قرار گرفت .جدول  7نتايج حاصل از بررسي كامالً محقق است .نسبت  Fحاصل از اين
فرض همگني شيبهاي نمرههاي پيش آزمون و تحليل برابر با  3/357در سطح  P<3/150از
پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمايشي و لحاظ آماري معنيدار نيست.
در ادامه به منظور بررسي فرضيه اصلي

گواه) را نشان ميدهد.

بررسي نتايج جدول  7نشان ميدهد كه پژوهش ،تحليل كوواريانس را با كنترل متغير
ميان شيبها در سطوح عامل تفاوت معنيداري پيش آزمون پي ميگيريم.
وجود ندارد .بنابراين فرض همگني شيبها

همان گونه كه در جدول  0مشاهده

جدول  .7خالصه نتايج بررسي فرض همگني شيبهاي نمرههاي پيش آزمون و پس آزمون در سطوح
عامل (گروه آزمايش و گواه)
منبع متغير

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

ميانگين
مجذورات

نسبت F

سطح
معنيداري P

گروه پيشآزمون

3/503

5

3/503

3/357

3/150

خطا

636

86

53/505

-

-

كل

66533

63

-

-

-

جدول  .0خالصه نتايج تحليل واريانس و كوواريانس نمره پيش آزمون و پس آزمون
مجموع

درجه

ميانگين

نسبت

سطح

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

معنيداري P

233/561

5

233/561

68/555

P</3335

گروه

578/253

5

578/253

01/115

P</3335

خطا

636/800

86

53/505

-

-

كل

66533

63

-

-

-

گروه بدون كوواريانس

835/6

5

835/6

77/01

P</3335

خطا

5032/500

85

77/802

-

-

كل

66533

63

-

-

-

منبع متغير
كوواريانس (پيش
آزمون)
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ميگردد نسبت  Fبراي گروه آزمايش و

دارند (مايرز .)5053 ،بعضي از مربيان و

كنترل برابر با  01/115است و در سطح

متخصصان تعليم و تربيت مدتها پيش مسيـر

 P</3335از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.

مطلـوب اين تحـول را پيشبيني كردند .در

بنابراين فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار

سال ( )5171آلفرد نورث وايتهد معتقـد بـود

ميگيرد .الزم به توضيح است كه اندازه اثر

كه «يادگيري شاگردان بيفايده است مگر

براي گروه برابر با  R7= 3/557است .اين

اينكه كتابهاي خود را گم كنند ،جزوات خود

موضوع نشان ميدهد كه در حدود%53

را بسوزانند و جزوات از برشده را براي

واريانس مهارتهاي استدالل دانشآموزان

امتحان

(مايرز.)5053،

اختصاصاً توسط اعمال شيوه آزمايش (روش

اظهارات وايتهد بدين معناست كه تعليم و

اجتماع پژوهشي) قابل تبيين است .همچنين

تربيت اساساً فرايندي فكري است و محتواي

بدون در نظر گرفتن كوواريانس نيز ميان

آموزش در درجه دوم اهميت قرار دارد .با

گروهها تفاوت معنيداري در نمره پس

وجود اين ،بسياري از محافل آموزشي به

آزمون وجود دارد.

جاي اينكه براي پرورش استعدادهاي فكري

فراموش

كنند»

نوجوانان اهميت قائل شوند ،بر يادگيري

بحث و نتيجهگيري

اطالعات و محتويات برنامه آموزشي تأكيد

عالقه به توسعه تواناييهاي تفكر در

ميكنند و به اين دليل است كه اعتبار

محافل آموزشي پديده جديدي نيست .منشاء

روشهاي سنتي آموزش همچنان به قوت خود

چنين عالقهاي به آكادمي افالطون بر

باقي است .اين روشها معموالً باعث ترويج

ميگردد .مالكوم نالس 5معتقد است كه به

سبك انفعالي تعليم و تربيت ميشود كه در

منظور ايجاد تحوالت اجتماعي روزافزون،

آن تفكر انتقادي يا تنها به طور ضمني

مربيان تعليم و تربيت بايد درباره نقش خود

آموزش داده ميشود و يا هرگز ياد داده

دوباره فكر كنند و فعاليتهاي خود را بر

نميشود .خوشبختانه اين سنت انفعالي در

آموزش مهارتها و روشهايي متمركز نمايند كه

حال دگرگوني است .رويكرد مثبت و فعال

شاگردان براي تحقيق مستقل بدان احتياج

آموزش كه ناظر به پرورش استعدادهاي
فكري شاگردان است هم در ادبيات در حال

1. Malcom Nals
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افزايش مهارتهاي استدالل و هم در

تبديل ميشود كه در ضمن آن كودكان،

نوآوريهاي اخير در زمينه مواد درسي به

تصورات خود را عرضه ميكنند و در باب

چشم ميخورد كه از آن جمله ميتوان به

آراي ديگران به بحث و گفتگو ميپردازند.

برنامه آموزش فلسفه به كودكان اشاره كرد.

برخي از ويژگيهاي اين «اجتماع پژوهشي»

برنامه آموزش فلسفه به كودكان كه

عبارتند از :پژوهش معطوف به دانش و فهم،

نخست توسط ليپمن و همكارانش مطرح

تكيه بر سؤال و عرضه دليل ،خطرپذيري فكري

شد ،بيان ميكند كه تفكر فلسفي به معني

و تصحيح انديشههاي خويش ،همكاري،

صرف تفكر و استدالل نيست بلكه مستلزم

اعتماد ،سعه صدر و احترام به ديگران ،شكل

تفكر دربارة تفكر است .ليپمن و همكارانش

اجتماعي و مشاركتآميز رويارويي با معّما و

با مروري بر تاريخ انديشههاي فلسفي،

شگفتزدگي ،گفتگوي دانشآموز -محور،

مسايل مهمي را كه مورد بحث فيلسوفان

پذيرش مسئوليت براي ديدگاههاي خويش و

بوده ،مشخص كردهاند و جريان تفكر

يادگيري تفكّر (كم.)5110 ،5

كودكان را در رويارويي با اين مسايل قرار

با توجه به اين ويژگيها ،پژوهش

دادهاند .نمونه اين مسايل عبارتند از :صدق يا

حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال بود كه آيا

حقيقت ،خير ،واقعيت ،ماهيت ذهن ،قواعد

از طريق روش اجتماع پژوهشي ميتوان

اخالقي يا اجتماعي .همچنين در اين برنامه

مهارتهاي استدالل دانشآموزان پسر را

بحث و گفتگو ميان دانشآموزان ،همراه با

پرورش داد؟ .نتايج تحليل آماري فرضيه

هدايت معلم ،بستر اصلي تفكر فلسفي است.

اصلي پژوهش نشان داد كه روش اجتماع

از اين رو در اين برنامه آن طور پيشبيني

پژوهشي در پرورش مهارتهاي استدالل

نشده است كه پاسخ معين و از پيش تعيين

دانشآموزان پسر دوره راهنمايي تأثير مثبتي

شدهاي در باب مسايل مذكور به دانشآموزان

دارد .نتايج فرضيه فوق منطبق با نظرات

داده شود .بلكه طرح مسأله و بحث و گفتگو

بسياري از صاحبنظران حوزة آموزش تفكر

درباره آن ،طريقهاي است كه براي دست

7

به كودكان از جمله جفري كين است .او در

يافتن به پاسخها اتخاذ شده است .به اين
ترتيب ،كالس به يك «اجتماع پژوهشي»

1. Cam
2. Jeffry Kane
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مقالهاي ضمن پذيرش مفروضات برنامه و

و نيز تأثيرات مثبت برنامه آموزش فلسفه به

طرح ليپمن معتقد است كه فلسفه براي

كودكان و يادگيري مبتني بر تشريك مساعي

كودكان از طريق روش اجتماع پژوهشي

بر رشد و توسعه هوش و اعمال هوشمندانه

باعث رشد مهارتهاي استدالل و تفكر انتقادي

و بر ارتقا و تعميق ارزشهاي هنري و اخالقي

كودكان ميشود .وي بر اين اساس

(هاگامن 5113a ،7و ( ،)5113bشارپ،

پژوهشهاي مشاركتي را مورد تأكيد قرار

( ،)5118ليپمن )5118 ،به نظر ميرسد از

ميدهد و به توسعه مهارتهاي اجتماعي

جمله وظائف مهم دست اندركاران و

اولويت ميدهد (جفري كين.)5158 ،

برنامهريزان آموزش و پرورش كشور تأكيد

همچنين در تبيين اين فرضيه ميتوان به نتايج

بر تفكر انتقادي و روشهاي مبتني بر تشريك

پژوهشهاي آلن ( ،)5155كامينگز (،)5155

مساعي دانشآموزان و بحث و گفتگوي

دانيل ( ،)5115ايوريو و همكاران (،)5155

طرفين آنها و بر اساس آن ،اصالح ساختار

مونتس و ماريا ( ،)7335سايمون )5121( 5و

نظام آموزشي است .زيرا همان طور كه گفته

اسپرود ( )5112اشاره نمود كه به مؤثر بودن

شد تحقق بسياري از اهداف عاليه تعليم و

روش اجتماع پژوهشي در پرورش مهارتهاي

تربيت در گرو پرورش ذهنهاي خالق ،تفكر

استدالل دست يافتند.

فلسفي و فراگيري شيوههاي صحيح استدالل

ليپمن ( )5125در مقالهاي با عنوان «آيا

است و از آنجا كه هدف اصلي برنامه چهارم

برنامه آموزش فلسفه به كودكان ميتواند

توسعه ايران نيز ،توسعه با محوريت دانايي

مبنايي براي اصالح ساختار نظام آموزشي

است ،لذا پيشنهاد ميشود انجام اصالحات

قرار گيرد؟» با تأكيد بر اينكه مدرسه بايد به

اساسي در نظام آموزشي از دوره آموزشهاي

صورت آزمايشگاهي براي تمرين تفكر و

غيررسمي يعني برنامههاي مهد كودكها تا

فراگيري انديشه انتقادي و نيز درگير كردن

دورههاي آموزش عالي را در بر گيرد و

فرد در تجربيات واقعي زندگي در آيد ،به اين

برنامههايي تحت عنوان آموزش فلسفه و يا

سؤال پاسخ مثبت ميدهد .بر اين اساس و با

تفكر فلسفي در برنامههاي درسي رسمي

توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش،

كشور گنجانده شود .آموزش فلسفه و تفكر

1. Simon

2. Hagaman
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فلسفي به كودكان از طريق اجتماع پژوهشي

ابداع عقايد و ايدهها و روشن كردن ارزش

موقعيتي را به دست خواهد داد تا كودكان

بازنمايي و بحث خود اصالحگري به منظور

ضمن درك بهتري كه از مجهوالت خود به

باال بردن فهم و حل مشكالت آتي آنان مفيد

دست ميآورند در كشف پاسخها مشاركت

خواهد بود .همچنين با استفاده از روش

فعال نموده و با درك لذت دانستن ،اعتماد به

گفتگو و فن پرسشگري در اجتماع پژوهشي،

نفس بيشتري پيدا كنند .فراهم نمودن چنين

كودكان به عقايد و انديشههاي ديگران احترام

فرصتي با استفاده از روش اجتماع پژوهشي

ميگذرند و در عين حال به تفكر درباره

كه با بحث و گفتگو همراه است نه فقط در

تفكر ،سخن و كردارشان تشويق ميشوند.

جهت درك عقايد ديگران بلكه براي كشف و
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