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Introduction: The program of teaching philosophical thinking to children is a program for im-

proving children’s thinking. In this way, the learner, will discover the concepts, principles, rules 

and thus acquire the necessary knowledge without the help of the teacher. The present study aimed 

to investigate the effect of the teaching method of dialogue in philosophical study circles on the 

growth of thinking in sixth-grade boys in the Sangar district of Rasht city in Iran.   

Methods: This experimental study was a pretest-posttest with control group. The statistical pop-

ulation consisted of all sixth-grade students in Sangar city. Sixty of them were selected by two-

stage cluster sampling and replaced by two groups of 30 experimental and control groups. For 

collecting data, the Questionnaire for Reflective Thinking (Kember, 2000) was used. Eight stories 

from Persian, religious, and international texts were selected for the experimental group to run an 

independent variable, which had a storyline in eight sessions and each session. Data were analyzed 

using descriptive statistics and ANCOVA covariance analysis.  

Results: The results showed that teaching philosophical thinking positively and significantly affects 

children’s reflective thinking. The impact effect of training was 37%.  

Conclusion: Therefore, using the philosophy of teaching method, children are trained to develop 

their thinking and reasoning skills in dialogue and to develop analytical thinking skills.
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مقدمه: برنامة آموزش تفکر فلسفي به کودکان، برنامه اي در جهت بهبود تفکر کودکان است. در این روش یادگیرنده بدون 

کمک معلم، خود به کشف مفاهیم، اصول و قوانین مي پردازد و از این طریق به دانش های الزم دست مي یابد. پژوهش 

حاضر با هدف بررسي تاثیر روش تدریس گفتگویی در حلقه های کندوکاو فلسفی بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان پسر 

پایه ششم منطقه سنگر از توابع شهرستان رشت در ایران انجام شد.

کلیه  آماری شامل  بود. جامعه  کنترل  با گروه  پیش آزمون_ پس آزمون  با طرح  آزمایشی  نوع  از  پژوهش  این  روش کار: 

دانش آموزان پایه ششم شهر سنگر بود که از میان آنها 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و 

 )2000( Kember در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تفکر تأملی

استفاده شد. به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان از کتب کهن پارسی، مذهبی و متون بین المللی برای گروه 

آزمایش انتخاب شد که در هشت جلسه و هر جلسه یک داستان مورد کندوکاو قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل 

کوواریانس ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه های آموزش فلسفه ورزی )فبک( بر میزان بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان تاثیر مثبت 

و معناداری گذاشته است. میزان اندازه اثر آموزش ها در تفکر تاملی 37 درصد بود.

نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت با استفاده از روش تدریس گفتگویی، کودکان به گونه ای پرورش می یابند که 

بتوانند مهارت تفکر و استدالل خود را در جریان گفتگو باال ببرند و مهارت تفکر تحلیلی پیدا کنند.

مقدمه
واژه »فلسفه« برگرفته از زبان یونانی باستان و به معنی عشق به حکمت 
است )1(. یونانیان، فلسفه را شیوه پرسش و حل مسئله می دانستند و 
آوردند. ممکن است بعضی تصور کنند که  به مطالعه چراها روی می 
از  منظور  داشت  توجه  باید  اما  آموخت.  فلسفه  کودکان  به  نمی توان 
کانت،  افالطون،  کالسیک  فلسفه  آموزش  کودکان،  به  فلسفه  آموزش 

ارسطو و دیگر اندیشمندان نیست، بلکه آموزش نوعی گفتگوی گروهی 
است که کالس را از شکل سنتی معلم محور و انتقال مطالب از پیش 
امکان  به کودکان  فلسفه   .)1( به شاگردان خارج می کنند  آماده شده 
کنند  سنگین  و  را سبک  آنها  درستی  موضوعات،  جای  به  تا  می دهد 
و در مورد آنها داوری کنند )2(. یکی از زیرساخت های توسعه انسانی 
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در  تأثیرگذار  مولفه های  از  و  است  فکری  مهارت های  رشد  فراگیر،  و 
 )Reflective Thinking( تأملی  تفکر  آموزش  و  پرورش  و  آموزش 
بار  اولین  را  تأملی  تفکر  برای کودکان است )3(. مفهوم  فلسفه  برنامه 
از  است  عبارت  تاملی  تفکر  کرد.  مطرح  آمریکایی  فیلسوف   Dewey

توجه همراه با دقت مداوم و فعال در مورد اعمال، گفتار و اندیشه های 
برای محک  آگاهانه  تردیدی  برای  فرصتی  تفکر  این شیوهء   .)4( خود 
اندیشه هاست. تردیدی خودخواسته درباره همه چیزهایی که به زندگی 
همراه  و  ما  با  آنچه  هر  درباره  می شود.  مربوط  ما  اجتماعی  و  فردی 
ماست. فرصتی برای داوری داوری هایمان و آزمونی برای پرسش از خود، 
تأملی  تفکر  تقویت مهارت  البته  واکاوی وجدان آدمی توسط خودش، 
 )Critical Thinking( انتقادی  تفکر  لزوم   .)5( است  تمرین  نیازمند 
و  تعلیم  حوزه  و  فلسفه  در  تفکر  از  شیوه  این  سرآغاز  پرسش گرانه،  و 
تربیت است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از تفکر تأملی است )6(. راه 
مواجهه موفق با دنیای در حال تغییر، مسلح شدن به ابزار تفکر است. 
بدین منظور الزم است در برنامه های درسی، تربیت اندیشه فلسفی را 
مد نظر قرار داد، به پرورش قدرت تفکر و استدالل دانش آموزان توجه 
نمایند. آموزش و پرورش باید به پرورش دانش آموزانی منجر شود که 
توانایی بازشناسی عقاید و نظرات صحیح از ناصحیح را دارند و در این 
این صورت  به کار می گیرند، در غیر  راستا استدالل و دالیل مناسبی 
بر  و گاه  را تحت تأثیر عادات، رسم و رسوم  دانش آموزان زندگی خود 

مبنای اتفاقات پیش خواهد برد )3(.  
نیروی تفکر از بدو تولد کار خود را با حیرت و تحیر آغاز مي کند، اگر 
کودک انسان، کودک متفکری نبود، هرگز متحیر هم نمي شد، این تحیر، 
عدم تعادل و تعارضي را ایجاد مي کند، که فرد را به سمت رفع تعارض 
و میل به تعادل سوق مي دهد، بنابراین کودک با پرسشگری و کنکاش 
را ژرف و  نیاز رفته و تفکر خود  این  از تفکر به سمت تشخیص  ناشي 
شناخت خود را دقیق و باورهایش را محکم مي سازد )4(. عادت به اندیشه 
تأملي در برابر پذیرش و قبول هر ایده ای بدون نقد و بررسي، مهمترین 
اصل برای توفیق در زندگي فردی و اجتماعي است اگر این ویژگي در 
کودکان به صورت یک عادت بشود، در آینده آنها به همان سادگي که 

نفس مي کشند؛ رفتار و افکارخود را خردمندانه مي کنند )7(. 
سقراطی  یا  گفتگویی  روش  تدریس،  فعال  روش های  از  یکی 
معلم  روش  این  در  است.   )Dialogue or Socratic Method(
اما  می گویند.  سخن  شاگردان  و  می کند  سؤال  نمی کند؛  صحبت 
جهل  از  را  شاگرد  که  می شوند  مطرح  و  تنظیم  گونه ای  به  سؤال ها 
خویش نسبت به موضوع آگاه می گردانند و اندیشة او را برای دستیابی 
که  مي شود  سبب  فلسفي  پرسش گري  می بخشند.  ژرفا  حقیقت،  به 

 .)8( باشـند  داشـته  بهتري  شفاهي  ارتباط  معلمان  و  دانش آموزان 
الزم  باشد  کندوکاو  و  تحقیق  پرورش  و  آموزش  محور  که  این  برای 
در  که  شوند  انجمن  یا  حلقه  به  تبدیل  درس  کالس های  که  است 
فضای  در  مثبت  مشارکت  جهت  همکاری  و  دوستی  رابطه  از  آن 
آموزشی استقبال می شود. این فضای مشارکت مثبت جایگزین فضای 
از  بسیاری  در  که  مبارزه جویانه ای(  )نیمه  نیمه خصمانه ای  و  رقابتی 
کالس های دوران کودکی گذشته رواج داشت، می شود. ویژگی خاص 
حلقه های کندوکاو عبارتند از تامل و تعمق غیرخصمانه، شناخت های 
تقویت  فلسفی،  تخیل  و  فرهنگ  سواد،  بردن  باال  و  ایجاد  مشترک، 
از  بر اساس گفتگو و لذت بردن  توانایی مطالعه و درک عمیق متون 
ایران،  در  اما   .)9( است  اهداف طراحی شده  همین  تامین  برای  آنها 
سبک  سنتی آموزش در دوران کودکی به گونه ای است که به خوبی 
نقاد  تفکر  واجد  را  کودکان  و  نمی دهد  پرورش  را  ذهنی  توانایی های 
و خاّلق نمی کند و به همین دلیل آنان در این دوران، از مهارت های 
زندگی که بر اساس قدرت استدالل و تأمل شکل می گیرند، برخوردار 
از  والدین  و  مربیان  که  است  دلیل  این  به  امر  این   .)10( نیستند 
شیوه های سنتی برای آموزش کودکان استفاده کرده اند. در این شیوه 
کردن  که حفظ  آن  حال  دارد  اهمیت  مطالب  کردن  آموزشی، حفظ 
گونه ای  اطالعات،  از  از مجموعه های وسیعی  انباشتن ذهن  و  مطالب 
و  تعلیم  سنتی  روش های  است.  سطحی  و  کم  ارزش  فکری  مهارت 
تاکید بر حافظه محوری )Axial memory( باعث رشد دانش آموزان 
برگه  در  دادن  پس  و  طوطی وار  حفظ  به  که  می شود  محور  حافظه 
و  سنتی  تدریس  روش های  و  موضوعات  می کنند.  بسنده  سواالت 
ناکافی به رشد فکری به عنوان اصل مهم پرورش،  غیرخالق و توجه 
از علت های مهم شکست افراد در مسائل اجتماعی و روانی در زندگی 
براي کودکان  با عنوان »فلسفه  است. هدایتي و ماه زاده در پژوهشی 
برنامه  در  مشارکت  که  دادند  نشان  اجتماعي«  مسئله  حل  مهارت  و 
آموزشي فلسفه براي کودکان و نوجوانان منجر به بهبود مهارت کلي 
تحقیقي  نوشادي  و  )11(. کمالي مطلق  اجتماعي گردید  حل مسئله 
پرسش گري  بر سطح  کودکان  براي  فلسفه  آموزش  تأثیر  عنوان  با  را 
داد  نشان  آنان  نتایج  داده اند.  انجام  ابتدایي  دورهي  دانش آموزان 
دانش آموزان  پرسش گري  سطح  بر  کودکان  براي  فلسفه  آموزش  که 
تأثیر مثبت و معناداري داشت. همچنین پس از آموزش فلسفه براي 
شناختي  حیطه  اساس  بر  آزمایش  گروه  پرسش گري  کودکان، سطح 
یافت  ارتقاء  تحلیل«  و  »تجزیه  به سطح  »دانش«  از سطح   Bloom

آموزش  تأثیر  بررسي  عنوان  با  را  تحقیقي  همکاران  و  طبري   .)12(
فلسفه ورزی بر روحیه پرسش گري و مهار خشم در دانش آموزان انجام 
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برنامه فلسفه  تأثیر  اعتبار و  یافته هاي پژوهش نشان داد که  داده اند. 
آن  مؤلفه هاي  و  پرسش گري  روحیه  پرورش  در  دانش آموزان  براي 
همکاران  و  جلیلیان   .)13( است  تأیید  مورد  ایشان  در  مهار خشم  و 
بر  کودکان  به  فلسفه  آموزش  برنامه  اثربخشي  عنوان  با  را  تحقیقي 
انجام  دانش آموزان  در  اخالقي  قضاوت  و  مسأله  حل  توانایي  پرورش 
به کودکان  فلسفه  برنامه آموزش  اجراي  نتایج نشان داد که  داده اند. 
دانش آموزان  اخالقي  قضاوت  رشد  و  مسأله  حل  توانایي  افزایش  بر 
تأثیر مثبتي داشت، اما تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش حل 
مسأله و قضاوت اخالقي بر حسب جنسیت معنادار نبود )14(. سالمی 
برنامه  طراحي  براي  که  گرفتند  نتیجه  خود  پژوهش  در  همکاران  و 
درسي آموزش فلسفه براي دانش آموزان بـه معلماني ماهر و متخصص 
نیاز  دانش آموزان  پرسش گري  و  فلسفي  بحث  کردن  هدایت  امر  در 

هست )15(.
کودکان  براي  فلسفه  درسي  »برنامه  عنوان  با  پژوهشي  در   Murris

آموزش  که  داد  نشان  فیلسوف«،  ایده آل  کودک  شکل گیري  روي  بر 
مؤثر  درکودکان  تفکر  شکل گیري  در  مي تواند  کودکان  براي  فلسفه 
به مربیان کودکان در  آموزشي در کمک  برنامه  این  باشد و همچنین 
آموزش هاي خود مي تواند بسیار مؤثر باشد )Di Masi .)16 و Santi در 
پژوهش خود با عنوان یادگیري تفکر دموکراتیک با استفاده از آموزش 
براي  فلسفه  آموزش  از  استفاده  با  که  داد  نشان  کودکان  براي  فلسفه 
کودکان دانش آموزان قادر به اندیشیدن به سبک تفکر دموکراتیک در 
آنها مي توانند  فلسفه  آموزش  از طریق  و  فرآیند تصمیم گیري هستند 

تفکر پیچیده در خود را بهبود بخشند )17(.
رشد تفکر تأملی الزمه ضروری امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران 
قالب داستان  با آموزش فلسفه ورزی در  این مهم را می توان  است که 
کرد.  برطرف  زیادی  تا حدود   )Dialogue( گفتگو  تدریس  روش  با  و 
برنامه فلسفه برای کودکان اولین بار توسط Lipman در آمریکا اجرا 
به طور جدی در  اما  ایران مطرح شده  شد و چند سالی است که در 
برنامه  این  است.  نگرفته  قرار  اجرا  و  تحقیق  مورد  درسی  برنامه های 
می تواند روشی مفید برای رشد تفکر تأملی در کودکان باشد؛ تفکری 
البته   .)18( بسازد  خالق تری  و  منتقد  مسئول،  شهروندان  آنها  از  که 
برنامه اصلی فلسفه ورزی برای کودکان )فبک(، آموزش فلسفه ورزی و 
رشد تفکر تأملی و مراقبتی در قالب »داستان« در حلقه های کندوکاو 
کودک  آشنا سازی  که  است  باور  این  بر   Lipman است.  پژوهش  یا 
و  گفتاری  مثبت  تأثیرات  بر  عالوه  می تواند  اندیشیدن  مهارت های  با 
شنیداری، روند اجتماعی شدن کودک را تسریع کند؛ مهمتر این که به 
رشد استقالل فکری، تفکر انتقادی و خالق در کودکان کمک می کند. 

برای رسیدن به این هدف گنجاندن مفاهیم فلسفی و اخالقی در قالب 
داستان ها  که  آنجا  از   .)19( رساند  یاری  کودکان  به  می تواند  داستان 
یکی از مبانی مهم در رشد تفکر و ارتباط با کودکان هستند، الزم است 
داستان های خاصی برای این منظور نگاشته شوند که اصول داستان های 
به  آموزش  باشند. سبک  گرفته  قرار  توجه  مورد  آن  نگارش  در  فکری 
شیوه گفتگو به صورت حلقه های کندوکاو بر رشد تفکر تأملی و مراقبتی 
تأثیر مثبت می گذارد. مثال در مورد تأثیر هوش هیجانی بر تفکر و رفتار 
مراقبتی، Gazzard با توضیح رابطه میان نیمکره چپ و نیمکره راست 
مغز، خاطرنشان مي کند، ارتباط معناداري میان فلسفه و هوش هیجاني 
وجود دارد، به این منظور در چهار دهه پیش برنامه درسي فلسفه براي 
کودکان توسط »مؤسسه پیشبرد فلسفه براي کودکان« تدوین گردید 
)20(. این برنامه یکي از بزرگترین و جدیدترین راه ها، با هدف تقویت 
بود  دانش آموزان  تشخیص  قدرت  و  داوري  استدالل،  توانایي  بهبود  و 
)Fair .)22 ،21 و همکاران اعتقاد دارند که فلسفه براي کودکان نمونه 
یاد دادن  آشکار کاربرد فلسفه در آموزش و پرورش است و هدف آن 
فلسفه ورزي به کودکان است تا به دانش آموزان کمک کند که بیندیشند 

و مسائل خود را حل کنند )23(.
در این راستا تحقیقات انجام شده توسط Bialystok و همکاران حاکي 
آگاه،  دانش آموزاني  تا  مي کوشد  فبک  آموزش  برنامه  که  است  آن  از 
با محیط به دانشي  منتقد و متفکر پرورش دهد که در رابطه متقابل 
دست یابند که متعلق به خودشان است و بتوانند آن را در موقعیت هاي 
فلسفه  آموزش  هم  همکاران  و   Gorard  .)24( گیرند  کار  به  زندگي 
اندیشه ها  درباره  اندیشیدن  درست  آموزش  معناي  به  را  کودکان  بـه 
از طریق جستجو به روش علمي براي درست زیستن مي دانند )25(. 
نتیجه رسید  این  به  بر روی کودکان 7-6 سال  Cullen در پژوهشی 

انتقادی،  تفکر  بر  می تواند  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  آموزش  که 
تاثیرات  کوتاه  مدت  در  حتی  کودکان  مشارکتی  و  دلسوزانه  خالقانه، 
در  فلسفه ورزی  معناي  همان  در  فلسفه   .)26( باشد  داشته  بسیاری 
یک چارچوب غیر رسمي و لذت بخش، راهي است که مي تواند ارتباط 
میان آمیگدال و نئوکورتکس مغز را تقویت نماید. اگر کودکان بتوانند 
هیجانات مشکل دار خود را کاوش کنند، بشناسند و در مورد آنها گفتگو 
داشته باشند، مي توانند براي مدیریت آنها نیز گام بردارند و از هیجانات 
خود مراقبت کنند. از نظر Cullen، اجتماع پژوهشي یا حلقه کندوکاو 
جایگاه بسیار مناسبي براي گفتگو در مورد تجربه ها و احساسات است 
و  کودکان«  برای  »فلسفه  برنامه  گفته شده، جای  موارد  بر  بنا   .)26(
حلقه های کندوکاو در مدارس کشور ما خالی است و متأسفانه هنوز هم 
آموزش و پرورش ما مبتنی بر سیستم سنتی است. از این رو پژوهش 
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حاضر بر اساس شواهد موجود، کوششی در پاسخ به این پرسش است 
دانش آموزان  تاملی  تفکر  بر  گفتگویی  به شیوه  فلسفه  آموزش  آیا  که 

موثر است یا خیر؟

روش کار
گروه  با  پیش آزمون_پس آزمون  طرح  با  آزمایشی  نوع  از  پژوهش  این 
پسر  دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  کنترل 
تعداد  به   96-97 تحصیلی  سال  در  سنگر  منطقه  ابتدایی  ششم  پایه 
دبستان های  کلیه  شامل  حاضر  پژوهش  مکاني  قلمرو  بود.  نفر   424
پسرانه بخش سنگر بود و از لحاظ قلمرو موضوعي، در زمینه مباحث 
علوم تربیتي بود. با توجه به این که در پژوهش هاي آزمایشي حداقل 
پژوهشگران   ،)27( است  شده  پیشنهاد  نفر   15 گروه  هر  براي  نمونه 
برای اطمینان در این پژوهش 60 نفر )برای هر گروه 30 نفر( را وارد 
مطالعه کردند. در تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 
پسرانه  دولتی  روزانه  دبستان های  بین  از  شد.  استفاده  مرحله ای  دو 
بخش سنگر به صورت تصادفی دبستان ابن سینا انتخاب گردید، سپس 
از بین سه کالس پایه ششم دو پایه انتخاب شد و در نهایت با استفاده 
از قرعه کشی دو کالس یکی به عنوان گروه آزمایش و یکی به عنوان 
نفر   34 کالس  یک  و  نفر   35 کالس  یک  شد.  انتخاب  کنترل  گروه 
بودند بنابراین از بین هر کالس به صورت تصادفی 30 نفر را به صورت 
تأملی  تفکر  پرسشنامه  گرفتند.  قرار  گروه ها  در  و  انتخاب  قرعه کشی 

Kember در بین دانش آموزان توزیع شد.

برای ارزیابی تفکر تأملی نسخه های متفاوتی مانند پرسشنامه سنجش 
رهبری تأملی مدیران و یا پرسشنامه تفکر تاملی برای معلمان وجود 
دارد ولی تنها پرسشنامه ای که تفکر تاملی در دانش آموزان را ارزیابی 
می کند و در ایران نیز هنجاریابی شده است، پرسشنامه Kember و 

همکاران )24( است که به شرح زیر استفاده شده است. 

پرسشنامه تفکر تأملی
)Kember Questionnaire for Reflective Thinking(

پرسشنامه تفکر تأملی، این پرسشنامه توسط Kember و همکاران ساخته 
شده است )28(. پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد که شامل 4 مولفه 
عمل عادتی، فهمیدن، تأمل و تأمل انتقادی است. سؤاالت پرسشنامه بر 
اساس طیف لیکرت پنج  درجه ای )کامال موافق نمره 5، تا حدی موافق 
نمره 4، نظری ندارم نمره 3، تا حدی مخالف نمره 2، کامال مخالف نمره 1( 
 Kember .نمره گذاری می شود. در این آزمون محدودیت زمانی وجود ندارد
و همکاران روایی محتوایی پرسشنامه را مناسب ذکر کرده اند. کدیور و 
همکاران پایایی پرسشنامه و مؤلفه های آن را به روش آلفای کرونباخ به 
ترتیب برای مولفه عمل عادتی 0/65، مؤلفه فهمیدن 0/66، مؤلفه تأمل 
0/68، مؤلفه تفکر انتقادی 0/64 را به دست آورده اند )29(. ابزار سنجش 
تفکر تأملی برای سن جامعه مورد تحقیق در دسترس نبود، لذا بعضی از 
کلمات ابزار تفکر تأملی Kember جهت فهم بهتر دانش آموزان جامعه مورد 
مطالعه تغییر داده شد. بنابراین قبل از اجرا، جهت تعیین روایی پرسشنامه، بر 
روی 60 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی دولتی بخش سنگر اجرا 
شد و از طریق روایی محتوا مورد سنجش قرار گرفت که از نظر متخصصین 

مطلوب ارزیابی گردید و سؤاالت برای دانش آموزان قابل فهم بود.
ابزار مورد نظر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  جهت سنجش پایایی 
آلفا برای تفکر تأملی 0/77 به دست آمد که نشان گر  شد، که ضریب 
پایایی باالی پرسشنامه است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه 
عمل عادتی 0/74، مؤلفه فهمیدن 0/72، مؤلفه تأمل 0/71 و مؤلفه تفکر 
انتقادی 0/76 بود. هر یک از این مولفه ها بیان گر فرآیند تحول و رشد 
تفکر از عمل عادتی و درک ارتباط بین فکر و عمل )مولفه عمل عادتی 
و فهمیدن( تا بازنگری و ارزیابی عملکردها )تفکر انتقادی( و در نهایت 
به چالش کشیدن و تغییر باورها و عملکرد )مولفه تامل( توسط خود فرد 

است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از تفکر تأملی است )6(.

جهت رعایت مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش موارد فوق رعایت شد: 
1( اطالعاتی که در ضمن اجرای تحقیق از شرکت کنندگان جمع آوری 

شد همه محرمانه باقی ماند. 2( همه آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش 
حق انتخاب داشتند. 3( به همه شرکت کنندگان در مورد نحوه آموزش، 

جدول 1. نگاره طرح تحقیق در پژوهش حاضر

پس آزمونمداخله پیش آزمونانتخاب تصادفیگروه ها

RT1XT2آزمایشی

RT1-T2گواه
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مقررات گروه، اصل رازداری در مورد اطالعات شخصی و مسئولیت های 
اعضای گروه در مورد نتایج آزمون ها اطالعات الزم ارائه شد. 4( در آخر 
به پاسخ های شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 5( پژوهش به هیچ نحوی 

باعث ایجاد پیامدهای زیان آور برای شرکت کنندگان نبود.
روش اجرا: ابتدا هر دو گروه آزمایش و کنترل، پرسشنامه تفکر تاملی 
را تکمیل نمودند. سپس به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان 
و هر جلسه یک  انتخاب شد که در هشت جلسه  آزمایش  برای گروه 
سنی  مالک  اساس  بر  داستان ها  گرفت.  قرار  کندوکاو  مورد  داستان 
مذهبی  پارسی،  کهن  داستان های  مجموعه  به  مراجعه  با  و  کودکان 
تحقیق حاضر  با  مرتبط  و  مختلف  پژوهش های  از  بین الملل  ادبیات  و 
انتخاب شدند. محتوای داستان ها در هر جلسه متفاوت بود به طوری 
که هر جلسه دانش آموزان با موضوع جدیدی آشنا می شدند و به بحث 
نکرد. پس  برنامه ای دریافت  فاصله  این  می پرداختند. گروه کنترل در 
از اتمام جلسه هشتم، مجددا پرسشنامه تفکر تاملی برای هر دو گروه 

آزمایش و کنترل اجرا شد و داده ها جمع آوری گردید.
در ابتداي جلسه اول پس از معارفه و آشنایی با دانش آموزان، کمی در 
مورد پژوهش و خصوصا برنامه فلسفه براي کودکان و روش کار در حلقه 
پیشبرد  براي  دانش آموزان  توسط  قوانینی  سپس  شد.  بحث  کندوکاو 
بهتر گفتگو و اندیشه ورزي در حلقه هاي کندوکاو فلسفی مطرح شد و 

آنان در طول جلسات خود را ملزم به رعایت آنها نمودند از جمله:
• هنگام صحبت کردن اجازه بگیرند.

• نظرات خود را بلند مطرح کنند.
• نظرات یکدیگر را مسخره نکنند.

• در صورتی که مطلبی را متوجه نشدند سوال کنند.

• مرتبط با موضوع صحبت کنند. 
• به صحبت هم خوب گوش دهند.

• در بحث ها مشارکت فعال داشته باشند.
• به تفکر و احساسات یکدیگر احترام بگذارند

• صرفا پیرامون موضوع و ایده ها متمرکز شوند.
برخی سؤاالت،  روي  دانش آموزان  کندوکاو،  با هدف  بحث کالسی  در 
آن  پیرامون  مکالمات  و  متمرکز می شوند  ایده ها  و  مسائل  موضوعات، 
شکل می گیرد. آنان در کشف ایده ها، ممکن است دچار اشتباه شوند، 
یا به طور کلی مسیر بحث را  جهت گیري نادرستی در پیش گیرند و 
نبینند. هر چه شرکت کنندگان گفتگو،  را  نقاط عطف آن  گم کنند و 
در کندوکاو بیشتر تجربه کسب کنند، براي حفظ جهت از یکدیگر بهره 
برده و یاد می گیرند چگونه اشتباهاتشان را تصحیح کنند و راه هاي دیگر 
را در نظر بگیرند. لذا در این فرایند، با تأمل تر و نسبت به صحت کار خود 
کمتر مطمئن می شوند، براي تصحیح یک اشتباه آمادگی بیشتري پیدا 
می کنند و به خود اجازه تغییر نظر می دهند. اختالف نظر در کندوکاو 
سبب می شود کودکان به گفتگو بپردازند و در عین حال که موضوع یا 
مسئله اي را به صورت زنده و مهیج بیان می کنند، عالقه شان نیز افزایش 
یابد. از طریق تعامل با یکدیگر در مورد موضوع هاي مورد عالقه طرفین، 
افراد واقعاً با هم فکر کردن را آغاز و از طریق بررسی اختالف نظر و در 
نظر گرفتن دالیلی که از جنبه هاي مختلف مشاجره مطرح می شود، در 
رفتار با یکدیگر منطقی تر عمل می کنند. این امر به تحکیم هر دو جنبه 
اجتماع و کندوکاو کمک می کند. جدول 2 عناوین داستان ها، محتوا و 
سواالت طرح شده پیرامون موضوع هر داستان را به اجمال در هشت 

جلسه نشان می دهد.

جدول 2. نگاره طرح تحقیق در پژوهش حاضر

محتوا و سواالتداستانجلسات

جلسه اول
داستان موش و قورباغه

 برگرفته از مثنوی
 معنوی مولوی

داستان در مورد موش تنهایی است که در کنار آبگیری زندگی می کند، روزی قورباغه ای را می بیند و با او دوست می شود. 

موضوع مورد بحث این داستان مفهوم »دوستی« است. چرا ما با کسی دوست می شویم؟ اصاًل دوستی موش و قورباغه 

درست بود؟ با چه کسی باید دوست شد؟ معیارهای دوستی چیست؟ دوستی یعنی چه؟ دوستی با آشنایی چه تفاوتی 

دارد؟ آیا دوستی می تواند یک طرفه باشد؟ آیا تعداد دوست ها مهم است؟ در دوستی چه چیزهایی مهم است؟ آیا دوست 

ما باید دقیقاً مثل ما باشد؟ آیا می شود با کسی که تفاوت داریم دوست شویم؟ در چه صورت می شود دوستی را به هم زد؟

جلسه دوم

این داستان ازداستان-
های مذهبی اسالمی  
است که دانش آموزان 

پس از خواندن باید اسمی 
برای آن انتخاب کنند.

در مورد مامون حاکم بغداد است. مامون که امام رضا )ع( را به شهادت رسانده است در دل مردم ترس و دلهره می اندازد. 

مفهوم مورد نظر این داستان »شجاعت« است. تبادل نظر و گفتگو را می توان به سمت پاسخ به این گونه پرسش ها سوق 

داد: شجاعت چه معنایی دارد؟ معیار شجاعت چیست؟ مفاهیم متضاد با شجاعت کدامند؟ آیا پر رویی و بی ادبی کردن، 

الزمة شجاعت داشتن است؟ فایده های شجاعت چیست؟ آیا شجاعت پیامدی هم به دنبال دارد؟ چند نمونه از افراد شجاع 

و معروف را مثال بزنید. 
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یافته ها 
توصیفی  آمار  آزمون های  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 
در  که  همان طور  است.  شده  ارائه  ذیل  جداول  شرح  به  استنباطی  و 
در  آزمایش  گروه  تاملی  تفکر  میانگین  می شود،  مشاهده   3 جدول 
پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 46/42 و 52/53 می باشد، با توجه 

به میزان F=6/91 و با توجه به این که مقدار احتمال از سطح 0/05 
این  می گردد.  تایید  تحقیق  فرضیه  اطمینان   0/95 با  می باشد  کمتر 
تاملی  تفکر  رشد  بر  فلسفه ورزی  آموزش  که  می گردد  حاصل  نتیجه 
فلسفه ورزی  آموزش  واقع  در  دارد،  مثبت  تاثیر  ابتدایی  دانش آموزان 

موجب بهبود رشد تفکر تاملی دانش آموزان ابتدایی می گردد.

محتوا و سواالتداستانجلسات

گلدان های خالیجلسه سوم

داستان روایتی است از پسری در سرزمین چین بنام پینگ. مفهوم مستتر در این داستان »صداقت« است. گفتگو را می توان 

بر محورهای این سواالت دایر کرد: آیا صداقت، شجاعت نیاز دارد؟ آیا بیان هر حرف راستی الزم است؟ زمانی که گفتن 

حرف راست باعث ایجاد فتنه ای می شود چه باید کرد؟ مفاهیم متضاد با صداقت کدامند؟ چرا بعضی ها واقعیت را نمی گویند؟ 

میان »دروغ گفتن« و »نگفتن حقیقت« تفاوتی هست؟ فایده های صداقت چیست؟ اگر راستگویی از محبوبیت ما کم کند 

باید چکار کنیم؟

جلسه چهارم
بودا و قو، داستانی

 بودایی

داستان  این  در  کندوکاو  مورد  مباحث  است.  حیوانات«  داستان »حقوق  کلیدی  مفهوم  بوداست.  تولد  مورد  در  داستان 

می تواند این گونه باشد: قاضی چه تصمیمی گرفت؟ آیا تصمیم قاضی درست بود؟ فکر می کنید بودا در مورد قو چه چیزی 

به قاضی گفت؟ راه صحیح رفتار با حیوانات چیست؟ آیا انسان حق دارد حیوانات را شکار کند یا بکشد؟ در مورد حیوانات 

اهلی و دست آموز صحبت کنند. در مورد گونه های در حال انقراض صحبت کنند و نام ببرند.

جلسه پنجم
خرگوش های ترسو،
 قصه عامیانه هندی

داستان روایت یک خرگوش بسیار ترسو است که تفکرات عجیبی دارد. موضوع و هسته اصلی این داستان »دانش« است. 

می توان با کندوکاو به سواالت از این قبیل رسید و به آنها پاسخ داد: پرسش کلیدی »دانستن« و »قبول کردن« یعنی چه؟ 

چه چیزایی رو به طور قطع می دانید؟ می توانید مثال هایی بزنید؟ »دانش« یعنی چه؟ آیا اگر چیزی را بدانید، معنی اش این 

است که آن چیز باید درست باشد؟ آیا اگر دیگران بگویند چیزی را می دانند، معنایش این است که آن چیز باید درست 

باشد؟ آیا هر چیزی رو می بینید قبول می کنید؟ چرا؟ هر چیزی را که به شما بگویند قبول می کنید؟ چرا؟

جلسه ششم
حافظه، قصه ای عامیانه 

از زامبیا

داستان در مورد قحط سالی در آفریقاست. مفهوم اصلی داستان در مورد »حافظه« بود. می توان در مورد مسائلی چون 

سواالت زیر به کندوکاو پرداخت. الک پشت چه راه حلی برای حفظ نام درخت پیدا کرد؟ حافظه چیست؟ آیا حافظه خوبی 

دارید؟ چرا چنین فکر می کنید؟ آیا به خاطر آوردن چیزها مهم است؟ چرا؟ حافظه در کجا قرار دارد و چگونه کار می کند؟ 

چه چیزی در به یاد آوردن مطالب به شما کمک می کند؟ چه چیزهایی رو آسان تر به خاطر می آورید؟ چرا؟

جلسه هفتم
پسری که همیشه سوال 
می کرد، قصه ای عامیانه 

از اروپا

قصه در مورد پسری کنجکاو است که همیشه در حال پرسیدن سواالت تمام نشدنی اش از پدر و مادر خود است. مفهوم 

محوری داستان در مورد »پرسش و پاسخ« می باشد. با سواالتی این گونه می توان بحث را اغاز کرد، سوال و جواب چیست؟ 

آیا شما هم سوال  به شما کمک می کند؟  آغاز می شوند؟ سوال کردن چگونه  واژه هایی  با چه  معموال  و  سوال چیست 

می کنید؟ معموال چه سوال هایی می کنید؟ بیت یک پاسخ درست و یک پاسخ غلط چه تفاوتی هایی وجود دارد؟ آیا همه 

جواب ها درست هستند یا غلط؟ 

استاد و ناخدا فری، جلسه هشتم
داستان عامیانه هندی

داستان در مورد پیرمرد روستایی فقیری است که خانوادگی قایق ران بوده اند. معنا و مفهوم داستان که در مورد »خرد« و 

»یادگیری« است باید به وسیله گفتگو با بچه ها کشف شود. می توان با بحث و کفتگو به سواالتی این گونه پی برد، ارزش 

یادگیری چیست؟ چرا بچه ها مدرسه می روند؟ آموزش چیست؟ آیا آموزش فقط در مدرسه انجام می شود؟ بیشتر در کجا 

یاد می گیرید؟ خانه یا مدرسه؟ چرا این طور فکر می کنید؟ آیا باید پیر باشید تا عاقل باشید؟ چرا؟ آیا باید خیلی بدانید 

تا عاقل باشید؟ چه باید بدانید تا عاقل شوید؟ موضوعاتی رو که در مدرسه یاد می گیرند فهرست کنند و آنها را به ترتیب 

اهمیت قرار دهند، موضوعات مورد عالقه خود را فهرست کنید، این فهرست ها را با هم مقایسه کنید و با هم بحث کنید.
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با توجه به اطالعات جدول 4 مالحظه می گردد که مقدار احتمال در 
هیچ کدام از متغیرها معنادار نشده است )مقدار احتمال بزرگتر از 0/05 

می باشد( که نشان دهنده نرمال بودن نمرات متغیرهای تحقیق می باشد 
که یکی از پیش شرط های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس می باشد.

جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهای تفکر تأملی در گروه آزمایش و گواه  

انحراف معیارمیانگینتعدادمرحلهگروهمتغیر

تفکر تاملی

کنترل
3043/417/08پیش آزمون

3044/777/35پس آزمون

آزمایش
3046/427/08پیش آزمون

3052/535/19پس آزمون

جدول 4. آزمون نرمال بودن داده ها

Pمقدار خطاzمتغیرها

0/8060/050/096تفکر تاملی

با توجه به این که در آزمون لوین، مقدار احتمال از سطح 0/05 بیشتر 
می باشد، این نتیجه حاصل می گردد که فرض برابری واریانس های دو 

از پیش شرط های آزمون تحلیل  تایید است که یکی دیگر  گروه مورد 
کوواریانس می باشد.

جدول 5. آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس ها

مقدار احتمالخطادرجه آزادیمقدار لوینمتغیرها

10/050/601 و 0/27958تفکر تاملی

بنابراین  می باشد،  بیشتر   0/05 از  احتمال  مقدار  که  این  به  توجه  با 
می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول و فرضیه مقابل رد 

شده  رعایت  رگرسیون  خط  شیب  همگونی  فرض  پیش  و  می شود 
است.

جدول 6. تعامل متغیر مستقل و همپراش

مقدار احتمالآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنابع تغییراتمتغیرها

1/3420/6711/210/22گروه و پیش آزمونتفکر تاملی

می باشد  کمتر   0/05 سطح  از  احتمال  مقدار  که  می گردد  مالحظه 
از  حاکی  که  می باشد  معنادار  همپراش  متغیر   F مقدار  واقع  در  و 
برقرار  همپراش  متغیر  همبستگی  بودن  خطی  پیش فرض  است  آن 
و  همپراش  متغیر  همبستگی  بودن  خطی  اثبات  براي  می باشد. 

اگر  را حساب کنیم،  F متغیر همپراش )کنترل(  باید مقدار  مستقل، 
این شاخص معنادار باشد )P=0/05(، پیش فرض خطی بودن رعایت 
نامناسبی  همپراش  متغیر  نباشد،  معنادار   F شاخص  اگر  است،  شده 

را برگزیده ایم.
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جدول 7. تحلیل کواریانس یک طرفه

مقدار احتمالآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیرها

0/72110/72110/680/003تفکر تاملی

تاملی  تفکر  رشد  بر  فلسفه ورزی  آموزش  اصلی:  فرضیه  بررسی 
دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت دارد. با توجه به میزان F=6/91 و مقدار 
احتمال از سطح 0/05 کمتر می باشد با 0/95 اطمینان فرضیه تحقیق 

تایید می گردد، بنابراین می توان گفت آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر 
تاملی دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت دارد. در واقع آموزش فلسفه ورزی 

موجب بهبود خالقیت رشد تفکر تاملی دانش آموزان ابتدایی می گردد.

جدول 8. نتایج آزمون آموزش فلسفه ورزی بر رشد تفکر تاملی 

شدت اثرPآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیرها

1/2920/6479/5970/001مدل تصحیح شده

0/372

0/85710/85712/7110/001عرض از مبدا

0/72110/72110/6380/003پیش آزمون تاملی

0/46710/6476/9160/014گروه )متغیر مستقل(

1/821570/067خطا

182/16460مجموع

3/11659کل تصحیح شده

بحث
تدریس  )روش  فلسفه ورزی  آموزش  بررسی  به  حاضر  پژوهش  در 
داستان  روایت  محوریت  با  فلسفی(  کندوکاو  حلقه های  در  گفتگویی 
نتایج  شد.  پرداخته  ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  فلسفی 
تدریس  )روش  فلسفه ورزی  آموزش  که  است  آن  از  حاکی  حاصله 
داستان  روایت  محوریت  با  فلسفی(  کندوکاو  حلقه های  در  گفتگویی 
تاثیر مثبت  ابتدایی  تأملی دانش آموزان  بر رشد تفکر  فلسفی می تواند 
داشته باشد. لزوم تفکر انتقادی و پرسش گرانه، سرآغاز این شیوه از تفکر 
در فلسفه و حوزه تعلیم و تربیت است. بنابراین تفکر انتقادی جزئی از 
ماه زاده  و  هدایتي  مطالعات  یافته های  با  نتایج  این  است.  تأملی  تفکر 
)11(، کمالي مطلق و نوشادي )12(، طبري و همکاران )13(، جلیلیان 
 Di Masi ،)16( Murris ،)15( سالمی و همکاران ،)و همکـاران )14
و Santi )17( همسو است. نتایج این پژوهش ها نیز نشان می دهد که 
آموزش برنامه های فلسفه ورزی برای کودکان و نوجوانان در رشد تفکر 
تأملی آنان تأثیر مثبت دارد. پژوهش کدیور و همکاران نیز نشان داد که 
باورهاي معرفت شناختی و رویکردهاي یادگیري با پیشرفت تحصیلی 

به صورت  تأملی  تفکر  تأثیر در چهار مرحله  با  باورها  این  دارد.  رابطه 
 .)29( است  اثرگذار  یادگیري  رویکردهاي  بر  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
 )24( همکاران  و   Bialystok پژوهش های  با  یافته ها  این  همچنین 
Gorard و همکاران )25( و Cullen )26( و نوروزی و درخشنده )30( 

مبنی بر این که برنامه آموزش فلسفه به مي کوشد تا دانش آموزاني آگاه، 
به دانشي  با محیط  رابطه متقابل  منتقد و متفکر پرورش دهد که در 
دست یابند که متعلق به خودشان است و بتوانند آن را در موقعیت هاي 
زندگي به کار گیرند، همخوانی دارد. نوروزی و درخشنده در پژوهشی 
با عنوان »بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان 
مدارس ابتدایی شهر اصفهان« به بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودک 
پرداختند. آنها به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزان در زمینه رعایت 
نظم در کالس، احترام به بزرگترها، روابط صحیح با کودکان، درک و 
فهم بهتر مطالب درسی، مسولیت پذیری، حس اعتماد به نفس، عزت 
نفس و خالقیت رشد کرده و برنامه کار فلسفی با آنان در زمینه پیشرفت 
تحصیلی مؤثر بوده است )30(. کودکان از طریق مشارکت در استدالل 
مي گیرند.  فرا  مختلف  منابع  از  را  مختلفی  عقاید  و  نظریات  گروهی، 
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باشند؛  بهتر و منسجم تری داشته  تفکر  آنها پی مي برند که مي توانند 
نظریات  و  کنند  مطرح  را  خودشان  نظریات  بیشتر،  دقت  با  مي توانند 
آنها  به  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  کنند.  کشف  و  پیشنهاد  را  بدیل 
نمي گوید به چه چیزی فکر کنند؛ این در نهایت به خود کودک بستگی 
تفکری  برای  که  را  عاطفی  و  اجتماعی  عقلی،  ابزار  فلسفه  بلکه  دارد، 
به  و  قرار مي دهد  اختیار کودک  در  است،  و مستدل الزم  خردمندانه 
وسیله کاوش گری جمعی در کالس، او را ترغیب مي کند تا با تعهد و 

شجاعت آن گونه رفتار کند که فکر مي کند.
تأمل، عنصر بنیادین خود نظم جویي است. یادگیرندگان خود نظم جو از 
راهبردهایي که مي توانند برای یادگیری و فهم به کار ببرند آگاه هستند 
و بر دلیل استفاده از آنها واقف اند. این دانش آموزان عملکرد خودشان را 
پایش کرده و پیشرفت خودشان را بر اساس معیارهای خاص ارزشیابي 
کنند. آنان مي توانند نحوه پیشرفت را بشناسند و راهبردهایي را برای در 
افتادن با موفقیت های چالش انگیز مورد شناسایي قرار دهند. یادگیرندگان 
را  طرح هایي  مي دانند،  را  مناسب  اهداف  انتخاب  شیوه  نظم جو  خود 
مي توانند تدوین و به اجرا بگذارند و با موقعیت های گوناگوني که پیش 
مي آید سازگار گردند. خالصه آن که، یادگیرندگان خود نظم جو، راهبرد 
ساز هستند. درحقیقت، در قلب برنامة فلسفه براي کودکان، آن گونه که 
Lipman بیان کرده است، مواد درسي و معلمان متبحر قرار دارند. طبق 

نظر مدافعان و ابداع کنندگان این برنامه، رویکرد آموزشي فلسفه براي 
کودکان اجرایي نمي شود، مگر آن که معلماني مشتاق به پرسش گري 
 ،18( گذارند  اجرا  به  درس  در کالس هاي  را  آن  و خالق  نقاد  تفکر  و 
19(. تشویق و تمایل به گفتگو با کودکان در کالس درس براي پیشبرد 
فکري آنان کافي نیست. بحث باید به گونه اي دقیق و واقعي به  صورت 
تحقیق فلسفي عمیقي هدایت شود و معلم به منظور اطمینان از حصول 
شیوة  به  تدریس  و  تفکر  الزم  ابزارهاي  قبل  از  باید  اتفاق  این  صحت 
فلسفي را دریافت کرده باشد. در حقیقت، تسهیل گر برنامة فلسفه براي 
کودکان خود از طریق پرسش هاي باز، چالش ایده ها، ارائة جایگزین ها، 
اصالح  ویژه  به  و  ادله  دربارة  تحقیق  و  عبارات  و  مفاهیم  شفاف سازي 

شخصي رفتارهاي خود، الگوي فکري خوبي به کودکان ارائه مي دهد.
در یک روش آموزشی به صورت حلقه های کندوکاو فلسفی، دانش آموزان 
در چنین  برقرار مي کنند.  ارتباط  با هم  رو  در  رو  و  تعاملی  به صورت 
متوجه  دانش آموزان  و  شده،  بدل  و  رد  نظریات  و  عقاید  اجتماعی، 
مي شوند که عقاید و نظریات دیگران، درست همانند نظریات خودشان 
نباشد.  نظریاتشان درست هم  است  است؛ هرچند که ممکن  ارزشمند 
همچنین آنها مي آموزند که با دلیل و استدالل، با نظرات دیگران مخالفت 
کنند و یاد مي گیرند که دیدگاه و نظرات، با هم تفاوت های بسیاری دارند 

بنابراین  احترام گذاشت )28(.  به دیدگاه های مختلف  و الزم است که 
روش آموزش به صورت حلقه های کندوکاو، بسیار اهمیت دارد. یادگیری 
مهارت های مفهومی و به ویژه تفکر تاملی از اصول مهم برای موفقیت 
افراد در زندگی مدرن امروزی است و شواهد نشان می دهند که رشد 
این نوع تفکر در کودکان، با استفاده از روش های جدید تدریس به ویژه 
حلقه های کندوکاو فلسفی امکان پذیر است. هدف این است که کودکان 
به گونه ای پروزش یابند که متفکرانی خوب باشند. در رشد تفکر تأملی، 
هدف این است که مهارت تفکر و استدالل بچه ها در جریان گفتگوی 
فلسفی در حلقه کندوکاو باال برود و آنها مهارت تفکر تحلیلی پیدا کنند. 
آن  در  کودکان  که  کندوکاو  حلقه  قالب  در  انسانی  اجتماع  یک  ایجاد 
همفکری و همدلی کنند، هم ابزار و هم هدف بزرگی است، در حالی که 
در موقعیت های تدریس سنتی، معلم موضوعات درسی را که در شکل 
برنامه درسی تنظیم کرده است برای کالس شرح می دهد و کالس در 
از قبل  تا مدت زمان مشخصی که  یک زمان مشخص تشکیل شده و 
تعیین شده ادامه پیدا می کند. روش های تدریس از نوع چهره به چهره 
و کالس داری  تدریس  روش های  این  در  بنابراین  است،  ثابت  تقریباً  و 
کمتر احتمال دارد که تفکر تأملی دانش آموزان رشد کند. مهمترین ابزار 
آموزش فلسفه به کودکان، استفاده از پرسش هاي مناسب است. درک 
مطلب نیز یکي از مهمترین اهداف کتب فارسي است که پیشرفت در آن، 
با پرسش هاي مناسب فلسفي امکان پذیر خواهد بود. آموزگاران الزم است 
با طرح پرسش فلسفي آشنا شوند تا در تدریس کتب فارسي از آن بهره 
ببرند. براي طرح پرسش فلسفي بهتر است ابتدا مفاهیم اصلي جستجو 
گردد و سپس درباره آن مفهوم سوال شود. در طرح پرسش فلسفي الزم 
است به جنبه هاي گوناگوِن مفهوم یا مصداق مورد نظر توجه شود )29(.

از محدودیت های پژوهش حاضر عدم اجرای دوره پیگیری و اجری آن 
تنها در گروه دانش آموزان پسر سال ششم ابتدایی بود، از این رو در تعمیم 
نتایج به سایر گروه های سنی و نیز به گروه دانش آموزان دختر باید جانب 
احتیاط رعایت شود. همچنین کتاب های داستانی که با هدف فلسفه برای 
کودکان نوشته شده باشند و رده سنی داشته و حاوی مفاهیم چالشی، 
تحلیلی و اخالقی باشند به شدت محدود است. ادبیات کهن ایران پر از 
ویژه  به کتاب های  تبدیل شدن  قابلیت  داستان های مختلفی است که 
با  داستانی  بومی  منابع  معرفی  پیشنهاد می گردد ضمن  فبک هستند. 
در  بیشتری  مقاالت  و  کتب  کودکان،  برای  فلسفه ورزی  آموزش  هدف 
این زمینه نگاشته شود. در ایران، عالوه بر محدودیت کتاب های داستانی 
را  نظر  مورد  مفاهیم  بتوانند  و  داشته  فلسفی  تفکر  که  معلمانی  فبک، 
در قالب داستان و با روش حلقه های کندوکاو فلسفی به بچه ها منتقل 
کنند، به شدت محدود است. به عبارتی در ایران عموم معلمان فاقد هنر 
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کندوکاو فلسفی هستند و براي این کار آموزشي ندیده اند، لذا پیشنهاد 
می گردد دوره های آموزشی الزم برای آنان برگزار گردد.

نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی تاثیر روش تدریس گفتگویی در حلقه های 
پرداخته  ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  فلسفی  کندوکاو 
شد. نتایج حاصله نشان داد که آموزش فلسفه ورزی با محوریت روایت 
ابتدایی  دانش آموزان  تأملی  تفکر  رشد  بر  می تواند  فلسفی  داستان 
سرآغاز  پرسش گرانه،  و  انتقادی  تفکر  لزوم  باشد.  داشته  مثبت  تاثیر 
رو  این  از  است.  تربیت  و  تعلیم  و حوزه  فلسفه  در  تفکر  از  شیوه  این 
استدالل  قدرت  تفکر محور می توان  آموزشي  برنامه های  از  استفاده  با 
امکان  و  نمود  تقویت  را  برنامه ها  این  در  شرکت کننده  دانش آموزان 

بهبود قدرت استدالل و مهارت تفکر تحلیلی دانش آموزان را ایجاد نمود.

تشکر و قدردانی
نامی  امیر  آقای  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مستخرج  پژوهش  این 
دبیر  تربیت  دانشگاه  تربیتی  علوم  گروه  تربیتی  روان شناسی  رشته  در 
شهید رجایی می باشد که با حمایت مالی و اعتباری ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی با کد 6842 انجام شده است. از این رو از همکاری 
ستاد، خصوصا گروه تعلیم و تربیت شناختی و نیز از زحمات مسئولین 
انجام شده در این  و کارشناسان محترم پژوهشی برای هماهنگی های 
و  مدیران  از  قدردانی می نماییم. همچنین  و  تشکر  پژوهش، صمیمانه 
مربیان دبستان های پسرانه بخش سنگر  برای همکاری با پژوهشگران 

طرح نهایت سپاسگزاری را داریم.
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