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چکیده
تالش برنامه ریزان فلسفه برای کودکان وارد کردن فلسفه به عرصه های مختلف زندگی انسان و درک و تجربه کاربرد آن در
مسائل مختلف زندگی ،همچنین تبیین چگونگی فرآیند اندیشیدن و خصایص آن نزد کودکان است؛ زیرا کودکی بهترین سن
برای ایجاد مهارت تفكر تحلیلی و خالق است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجرای برنامة فلسفی برای کودکان
بر درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه ششم بود .روش پژوهش ،نیمه آزمایشی و از نوع پیش
آزمون  -پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر کرمانشاه بودند.
نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  83نفر بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه ( 11نفر گروه
آزمایش و  11نفر گروه گواه) قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه درک اجتماعی ترومسو ( )2332و
ارتباطات اجتماعی گالس ( )1991بود .نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس در سطح معنی داری  ،3/31نشان
داده شد که آموزش فلسفه با توجه به میانگین درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب
افزایش درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعی دانش
آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است.
واژههای کلیدی :برنامة فلسفی  -درک اجتماعی  -ارتباطات اجتماعی  -دانش آموزان
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مقدمه
یكی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات خاکی برخورداری از نیروی تفكر و مسئولیت ناشی ازآن
است؛ زیرا براساس قدرت تفكر و برخورداری از نیروی اراده وتصمیم گیری ،مسئولیت انتخاب و عمل برعهده انسان گذاشته
شده است .همچنین به هر میزان که بتوان از قدرت تفكر استفاده کرد به همان نسبت احتمال موفقیت و پیشرفت افزایش
مییابد؛ ازاین رو مطالعه و بحث و بررسی دربارة تفكر یكی از مباحث بنیادی و تأثیرگذار در روند توسعه واقعی و همه جانبه
است .عالقه به توسعه تواناییهای فكری پدیدهای نیست که در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته باشد .چنین عالقهای در تاریخ
تعلیم وتربیت ریشه دارد .متأسفانه مدارس امروز ،توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق علمی معطوف کرده و از
تربیت انسانهای متفكر و خالق فاصله گرفتهاند .این در حالی است که انسانها به عنوان مخلوقاتی ضعیف در محیطی ناسازگار
نیاز به پرورش قابلیتهای شناختی خود دارند تا بقای خویش را تضمین نمایند .مؤثرترین شیوه (برای کودکان یا بزرگساالن)
توجه کردن به آن جنبههایی از محیط است که برای بقادر هر زمان بسیار اساسیمی باشد .امروزه اکثر بزرگساالن از هر نوع
تهدیدی نسبت به بقایشان تقریبا احساس ایمنی میکنند و به همین علت بر این باورند که نیاز کمی برای باالبردن سطح
آگاهیهای شناختی خود داشته و میتوانند با همان سطوح پایین فعالیت شناختی ،خوشبخت و موفق زندگی کنند
(شعبانی .)1893،یک مسئله اساسی برای مربیان تعلیم و تربیت ،معلمان ،والدین و حتی خود دانش آموزان ،این بوده و هست
که آیا مدرسه و برنامههای درسی منجر به پرورش تفكر در دانش آموزان میشود یا خیر« .اصالح و تقویت نیروی فكر همواره
جزء اهداف اول یه آموزش و پرورش رسمی و به عنوان هدف بنیادی تدریس و یادگیری در همه رشتههای علمی بوده است .به
عالوه مسلم فرض شده است که یادگیری استفاده از نیروی فكر که به شكلی اثر بخش از طریق رشتههای تحصیلی موجود در
برنامه درسی نظری و عملی صورت میگیرد ،دیگر جنبههای وجودی انسان را نیز بهره مند میسازد طرفداری از این پیش
فرض ساده ،علی رغم این که شواهد کمی برای حمایت از آن وجود دارد ،هنوز ادامه دارد .بنابراین تصور میشود که از طریق
انتقال دانش ،آموزش و پرورش میتواند به هدف خود دست یابد .چنین تمرکزی بر یادگیری دانش حاال دیگر قابل قبول نیست.
اکنون همه ما می دانیم که چه مقدار از دانش با چه سرعتی میتواند از رده خارج شود .نتیجتا حتی اگر بپذیریم که فرد
تربیت شده باید مطلع باشد ،باید تصریح کرد که چنین فردی باید بتواند اهل تعقل و داوری نیز باشد .این بدان معنی است که
فرایند تربی ت باید فرایندی باشد که طی آن تعقل و قضاوت پرورش یابد ،و حتی اگر قبول کنیم که یادگیری جنبهای مهم از
آموزش و پرورش است باید تصدیق کرد که آموزش و پرورش باید فرایند وارد شدن به تحقیق باشد .نباید بی گدار به این نتیجه
گیری بپردازیم که با تحقیق فقط میتوان به تح قیق علمی یا تجربی دست زد ،اشكال غیر علمی تحقیق هم ،به خوبی اشكال
علمیاش یافت میشود .یک مثال از این دست فلسفه است ،فلسفه تحقیقی در ویژگیهای ذاتی تفكر خوب است ،فلسفه با
مسائل کلی تعریف ،طبقه بندی ،استنباط ،حقیقت و معنی سرو کار دارد و این مسائل دقیقا عبارت از همان چیزهایی نیست که
در رشتههای علمی تاریخ ،روان شناسی و یا فیزیک یافت میشود (لیپمن.)1999 ،
یافته های پژوهشی نشان داده اند کودکانی که ارتباطات اجتماعی بیشتری دارند و در به کارگیری مهارت های زندگی تبحر
خاص دارند کمتر دچار بیماری های روانی و جسمانی می شوند و بر عكس ،بیماری های روانی و جسمانی در کودکان تنها،
گوشه گیر ،منزوی و مضطرب که دارای احساس کم رویی شدید و عزت نفس ضعیف می باشند بیشتر است (محبوبی و عبداله
زاده.)1891،مغز افراد یكی از پیچیده ترین ،حساس ترین و با قدرتمند ترین عضوی است که در کائنات وجود دارد .افرادی که
هوش اجتماعی دارند ،باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند ،تا بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار
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کنند .آنها باید شخصیتی داشته باشند که دیگران را تحت تاثیر قرار دهند ،خالقیت نیروی ارتباطی و دوستی درآنها رشد کند و
بدانند چه طور آنها را نگه دارند .این هوش مهم باید بتواند هنر کنار آمدن را در اوج درگیری ها و مذاکرات و اشتباهات و سایر
موقعیت های خطیر دریابد .هوش اجتماعی یكی از بهترین هوش هایی است که افراد می توانند در خود پرورش دهند .افرادی
که این هوش اجتماعی درآنها رشد کرده ،می توانند به راحتی با همه ی افراد از هر گروه سنی ،فرهنگی یا اجتماعی رابطه
برقرار کنند و کسانی هم که با چنین کسی مواجه می شوند ،با او راحتند و مسئله مهم اینست که چنین عملی یعنی برقراری
ارتباط فعال با افرادی که در اطرف ما هستند کامال انجام شدنی است .یكی از مهارت های برقراری ارتباط ،داشتن چهره های
شاداب ،حتی یک لبخند در زمان ارتباط با مردم است (سلگی و علی پور.)1892،
فردی که بتواند با الگوی صحیح ،ارتباط سالمی با دیگران برقرارکند و درکنار این ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعی مثبت
خود را (حسن خلق ،همدردی ،همراهی و )... .به مرحله بروز برساند و به دیگران نشان دهد ،یقینا مورد توجه افراد واقع خواهد
شد و دردید اکثریت آنها دارای مقبولی ت و محبوبیت خواهد بود .اما نكته ای که در اینجاست این است که چه استعداد و چه
توانایی در فرد می تواند زیر ساخت و پایه چنین عملكرد هایی باشد؟ هر فردی باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند این ارتباط
سالم و خصوصیات اجتماعی الزم را به ظهور برساند .این ویژگیها و استعدادهای خاص را ،روانشناسان «هوش اجتماعی» نامیده
اند (آشتیانی .)1839،حقیقت این است که این رفتار یک نقص به شمار می آید .این رفتار از کاستی در هوش اجتماعی فرد سر
چشمه می گیرد .هوش اجتماعی خوب به ما کمک می کند که ارتباطات خود را با اطرافیان ،دوستان و آشنایان به خوبی ادامه
دهیم .ما معتقدیم که پس از ازدواج باید رابطه های مجازی و مطبوع زوجین گسترش یابد .درواقع فرزندان ما هر چه بیشتر با
مردم ارتباط د اشته باشند ،اطالعات بیشتری کسب می کنند .اگر فرزندان ما در خانه تنها پدر و مادر را ببیند ،دایره اطالعات او
بسیار محدود و کوچک باقی خواهد ماند ،در حالی که اگر در هر ماه با بیست نفر معاشرت داشته باشد ،هم اطالعات افزون تری
خواهد داشت ،هم از توانایی سازگاری پیشرفته تری برخوردار خواهد شد (شرفی.)1893 ،
متناسب با افزایش درک اجتماعی دانش آموزان ش ی وه ها ی آموزشی گوناگونی پیشنهاد شده است  .یكی از
این رویكردها برنامه فلسفه است  .در سالهای اخیر ،بازگشت قابل توجهی به این طرز فكر که فلسفه یک فعالیت به شمار
میآید صورت گرفته است .باتوجه به دیدگاههای مطرح شده درباره فلسفه ،آنرا به دو گونه میتوان آموزش داد؛ در دیدگاه اول،
آموزش فلسفه عبارت است از انتقال اندیشههای فلسفی به یادگیرندگانودر دیدگاه دوم آموزش فلسفه عبارت از یاد دادن
چگونه اندیشیدن است .با آنكه به نظر میآید پرداختن به فلسفه کار فیلسوفان است ،بهراستی این کار منحصر به آنان نیست؛
چرا که از یک سو هر انسان ،به عنوان یک انسان ،لحظههایی را فلسفی زندگی میکند واهمیت این لحظات حیات تا بدانجاست
که حتی میتوان گفت هستی انسان در چنین لحظههایی شكوفا میشود و از سوی دیگر هرگونه رو کردن به اصلها و بنیاد
چیزها گام نهادن به قلمرو فلسفه است؛ بنابراین فلسفه همگانی است و منحصر به فالسفه نیست (نقیب زاده.)1833 ،
سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر فلسفه همگانی است و اگر فلسفه سیر حرکت و در راه بودن است ،پس چرا
کودکـان نتوانند درگیر آن شوند؟ در دانشـگاه کلمبیـا ،پروفسور «ماتیو لیپمن» این نظریه را مطرح کرد که چنانچه ذهن
کودک را درگیر مباحث فلسفی کنیم ،میتوانیم نحوه تفكر او را رشد دهیم .لیپمن معتقد بود که اگر کنجكاوی طبیعی کودکان
و میل آنان به دانستن در باره جهان را با فلسفه مرتبط کنیم میتوانیم کودکان را به متفكرینی تبدیل کنیم که بیش از پیش
نقاد ،انعطاف پذیر ومؤثر باشند .برای این منظور وی برنامه آموزش فلسفه به کودکان را مطرح کرد.
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برنامه فلسفه برای کودکان گرایش نوپایی است که در دهه هفتم سده بیستم میالدی ظهور کرد و در سی و پنج سال اخیر
مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان یافت .رایجترین روی آورد در فلسفه برای کودکان ،رهیافت لیپمن است.
متیولیپمن را مؤسس فلسفه برای کودکان دانستهاند .روی آورد وی امروزه با سبكها ،ابزارها و برنامههای متنوعی بكار می رود.
اگر چه برنامههای آ موزشی در فلسفه برای کودکان رواج دارند اما هنوز در عرصه پژوهش ،مسائل فراوانی وجود دارند که محتاج
مطالعات نظاممند میباشد .یكی از مهمترین مسائل در این میان ،پرسش از هویت معرفتی آن است .این مسئله ،نسبت فلسفه
برای کودکان را با سایر گرایشهای فلسفی و نیز دیگر گسترههای مورد آموزش کودکان روشن میسازد .همچنین بحث از اضالع
معرفتی فلسفه برای کودکان (یعنی بیان مبانی ،اصول ،قواعد ،زبان ،روش و غایت آن) در گرو تعریف و بیان چیستی آن است
(قائدی .)1839،تالش برنامهریزان فلسفه برای کودکان وارد کردن فلسفه به عرصههای مختلف زندگی انسان و درک و تجربه
کاربرد آن در مسائل مختلف زندگی ،همچنین تبیین چگونگی فرآیند اندیشیدن و خصایص آن نزد کودکان است؛ زیرا کودکی
بهترین سن برای ایجاد مهارت تفكر تحلیلی و خالق است .ارتباط کودک با فلسفه به دلیل اینكه با مفاهیم ساده شروع میشود
و به مسائل مهمتر میرسد باعث میشود فرد رابطه فلسفه را با تمام جنبههای زندگیش دانسته و یاد بگیرد چطور با تفكر سالم
و منطقی مسائل خود و جامعهاش را برطرف کند .یكی از مهمترین کاربردهای فلسفه برای کودکان تقویت قدرت خالقیت است؛
یعنی کودک یاد میگیرد چطور خود را در موقعیتهای جدید قرار داده و راه حل تازه پیدا کند .البته این رویكرد به برنامههای
آموزشی و تربیتی که آیا کودکان در خالل یادگیری باید فقط به شناسایی مسائل خود بپردازند -آنطور که ماهیت گرایان
مطرح میکنند -یا حل آنها هم در حیطه مسایلی است که کودک باید از راه آموزش و پرورش رسمی یا غیررسمی دریافت
کند ،دیدگاهی که معتقدان به بازسازی اجتماعی به آن پرداختند ،موضوعی نیست که برای اولین بار در نهضت فلسفه برای
کودکان طرح شده باشد ،بلكه قبل از آن هم مورد بحث بوده است (مرعشی.)1832،
لیپمن دالیلی را برای «فلسفه» بودن برنامه ابداعیاش می آورد؛ از نظر او موضوعات مورد بحث در برنامة فلسفه برای کودکان از
همان مفاهیمی گرفته شده است که فالسفه با آن درگیرند مانند بحث درباره ماهیت قانون ،حقیقت ،عدالت ،خیر ،مرگ،
دوستی ،زیبایی و  ...پیداست که به دلیل داشتن محتوای فلسفی ،هویتی متفاوت از منطق و روانشناسی دارد؛ به همین دلیل
شایسته نام فلسفه است .در این الگو یک فعالیت منسجم فكری درباره ماهیت تفكر صورت میگیرد و مسلم است که این بحث
در هیچ علمی جز فلسفه جای ندارد .کودکان در این گفتگوها بطور خودکار یاد میگیرند که چگونه بین استداللهای معتبر و
غیر معتبر (منطق) و بین نظریههای شناختی تأییدشده و ردشده (معرفت شناسی) و بین شكلهای مورد قبول و غیرقابل قبول
قضاوت اخالقی (اخالق) ،مالکها و موازینی بیابند .آنچه فلسفه برای کودکان نامیده میشود تالشی است برای بسط فلسفه با
این هدف که بتوان آنرا مانند نوعی آموزش به کار برد .این فلسفه ،آموزشی است که از فلسفه برای واداشتن ذهن کودک به
کوشش در جهت پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد بهره میبرد .از نظر فی نک چیارو ماهیت فلسفه بر حسب
مفاهیمی تبیین می شود که کودک هم با آنها سروکار دارد ،پس فعالیت او به درستی فلسفه نامیده میشود؛ آن مفاهیم عبارتند
از :محتوای آزاد ،عقالنیت ،خردمندی ،عملیاتی ،کلیت و ساختار انتقادی .به عبارت دیگر میتوان گفت فلسفه به دلیل داشتن
خصایصی چون تمایل در ترتیبدهی ،تبادل ابزار و چارچوببندی عقاید و باورها ،برنامه فلسفه برای کودکان را در درون خود
میگنجاند (مرعشی.)1832،
به عبارتی میتوان گفت فلسفه برای کودکان با حوزههای مختلفی از دانش مرتبط بوده و با قرائت جدید خود از نحوه تعلیم
و تربیت ،میتواند با آنها همراه شود اما همچنان ماهیت فلسفی خود را حفظ کند .در عین حال برنامه فلسفه برای کودکان با
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تأکیدی که بر روش دارد ،همچنین زمانی را که برای شروع تفكر منطقی پیشنهاد میدهد و با خصایص برجستهای چون تأکید
بر تفكر نقاد ،خالق ،مسئوالنه و مراقبتی ،با فلسفه در معنای سنتی آن متفاوت است .در این برنامه دانشآموزان بر سر
موضوعات مختلف تحقیق و پژوهش کرده و با هم به مباحثه میپردازند و نتایج بحثشان را نه از عقاید دیگران ،بلكه از روند
طبیعی مباحث خود بیرون میکشند .آنها به صورت فعال در یافتن پاسخهای خود و کسب مهارتهای مربوط به مقایسه،
تحلیل ،ارائه فرضیه و آزمایش کردن تالش میکنند .فیلیپ کم نویسنده کتاب داستانهای فكری ،مهارتهای دوازدهگانه را که
در خالل آموزش باید در کودک تقویت شود اینگونه فهرست میکند :سؤال کردن ،شفاف سازی و بیان مجدد ،انسجام ،ارائه و
درخواست دلیل ،تعیین و استفاده از مالک ،بررسی احتماالت ،توجه به نظرات دیگران ،تمایز قائل شدن ،آشكار کردن
مفروضات ،آگاهی از کاربرد ،به خودتصحیحی پرداختن ،حفظ ارتباط مطالب.
اگر برنامههای آموزشی جنبه تجاری و یا تشریفاتی به خود گیرند و از حیث مبانی و فرایند عملیاتی استوار و متقن نباشد،
نتایج ضد فلسفی به بار میآورند .بعنوان مثال ،اگر مربی فلسفه برای کودکان خود از دانش و مهارت منطقی کافی برخوردار
نباشد و خطاهای روشی و منطقی را باز نشناسد ،در امر آموزش نه تنها موفق نخواهد بود بلكه بصورت نامشهود ناتوانی منطقی
را انتقال خواهد داد(ستاری .)1891 ،با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا
آموزش فلسفه بر درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه ششم شهر کرمانشاه تاثیر دارد؟
روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی -میدانی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده
است .جامعهی آماری این پژوهش ،کلیهی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1892-1893
بودند.نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  83نفر در دو گروه آزمایشی و گواه ( 11نفر گروه آزمایش و 11
نفر گروه گواه) قرار گرفتند .ابتدا نمونه مناسب از جامعه آماری به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از بین نواحی
آموزش و پرورش ناحیه سه و از بین آن ناحیه  ،یک مدرسه انتخاب و سپس( 2کالس درس) برگزیده و به شكل تصادفی یک
کالس به عنوان گروه آزمایشی و یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخاب و از آنها پیشآزمون گرفته شد تا میزان درک
اجتماعی و ارتباطات اجتماعی سنجیده شود ،در ادامه بر روی یكی از گروههای آزمایشی به مدت  12جلسه از برنامه فلسفه
مورد استفاده قرار گرفت .سپس از هر دو گروه بر اساس پرسشنامه پس آزمون به عمل آمد تا تاثیر برنامه فلسفه بر میزان درک
اجتماعی و ارتباطات اجتماعی سنجیده شود.
در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
 )3پرسشنامه درک اجتماعی  :این پرسشنامه توسط ترومسو ( )2332ساخته شده و دارای  21سوال بوده و هدف آن
سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاس های آن (خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی ( ،)SIPخرده مقیاس آگاهی
اجتماعی ( ،)SAخرده مقیاس مهارت های اجتماعی ( ))SSاست .برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات
سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید .برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سواالت را با
هم جمع کنید .امتیازات با التر نشان دهنده هوش اجتماعی باالتر فرد پاسخ دهنده (در کل و یا در خرده مقیاس مورد نظر)
خواهند یود و برعكس .در پژوهش رضائی ( )1839پس از تایید روایی صوری مقیاس ،پایائی آن یا قابلیت اعتماد آن با استفاده
از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .معموال دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( )3به معنای عدم پایداری،
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تا مثبت یک ( )+1به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیكتر باشد قابلیت
اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو  3/31بدست آورده است.
 )2پرسشنامه ارتباطات اجتماعی :این پرسشنامه توسط گالس ( )1991طراحی شده است .این پرسشنامه در
برگیرنده  83سئوال است که بصورت خودگزارش دهی و روی درجه بندی  1ارزشی ارزیابی می شود .این پرسشنامه دو بْعد
افكار مثبت و افكار منفی را اندازه گیری می کند .ضریب اعتبار این پرسشنامه در پژوهش کبایاشی ( )2333برای کل مقیاس
( )3/31گزارش شده است و در پژوهش های داخلی نیز در تحقیق هادیان ( )1832ضریب اعتبار ( )3/28بدست آمده است .در
پژوهش حاضر نیز ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ( )3/22بدست آمده است.
روش اجرای پژوهش:
از آنجا که امكان اجرای برنامه در همه مدارس وجود ندارد محقق به کمک روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای ،ابتدا از
میان دبستان های دخترانه شهر کرمانشاه به طور تصادفی دو دبستان انتخاب و در مرحله بعد دو کالس پایه ششم از مدارس
مذکور انتخاب شده از آنها پیشآزمون گرفته شد تا میزان درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی سنجیده شود ،و طی چند
جلسه آموزشهای الزم به معلم مربوطه داده شد ،تا با نحوه اجرای برنامه  p1cمبتنی آشنا شدند .سپس در این پژوهش از
برنامه فلسفه برای کودکان به مدت  12جلسه برای گروههای آزمایش استفاده شد .سپس مجددا از میزان درک اجتماعی و
ارتباطات اجتماعی هر گروه پس آزمون گرفته شده چنانچه تفاوت در گروهها دیده شود ،مبین وجود تاثیر آموزش فلسفه بر
درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان بود.
آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی در  12جلسهی  11دقیقهای (هر هفته  2جلسه) با گروه آزمایش صورت
پذیرفت .برای اجرای این برنامه از کتاب داستان هایی برای فكر کردن (فیشر )1832 ،استفاده شد .این کتاب حاوی  83داستان
فلسفی است که دامنهای از پرسشهای فلسفی برانگیزاننـده دربـاره عـدالت ،انصـاف ،دوسـتی ،پـذیرش ،درسـت و غلـط و  ...را
پیگیری میکنند.
این برنامه به تفكیک جلسات به صورت ذیل اجرا شد:
جلسه اول :معارفه و اجرای پیش آزمون ها
جلسه دوم :ابتدا در مورد برنامه فلسفه برای کودکان و ضرورت آن به زبانی کودکانه برای آنها صحبت شـد .و مهمتـرین قواعـد
یک داستان فلسفی برای آنها توضیح داده شد .مواردی چون :قبل از صحبت کردن فكر کنید ،در یک زمان فقط یک نفـر بایـد
صحبت کند ،به عقاید همدیگر احترام بگذارید ،تصمیم بگیرید که آیا شما با آنچه گفته شده است موافق هسـتید یـا مخـالف ،و
برای پاسخ خود دلیل بیاورید .به آنها توصیه شد که برای استفاده از زبان پژوهش فلسفی عبـارات زیـر را کـه در قالـب کـارت
طراحی شده بود ،هر جلسه به همراه داشته باشند.
من با  .............................................موافقم زیرا ................
من با  .............................................مخالفم زیرا ................
من فكر میکنم  .............................زیرا ...........................
چرا شما فكر میکنید ......................................................
میتوانید یک دلیل بیاورید؟ ............................................
سپس آنها با شیوه ارزیابی پژوهش آشنا شدند تا پس از اتمام هر جلسه با استفاده از کارتهای خوشـحال و ناراحـت در پاسـخ
به پرسشهای ارزیابی زیر ،رأی آنها اخذ گردد:
 امروز از فلسفه لذت بردید؟
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 آیا خوب گوش کردید؟
 آیا خوب فكر کردید؟

 آیا خوب صحبت کردید؟
جلسهی سوم :مفهوم فلسفه اجتماعی -خرد و یادگیری؛ استاد و ناخدا فری
جلسهی چهارم :مفهوم فلسفه اجتماعی -خودشناسی؛ آینه کم
جلسهی پنجم :مفهوم فلسفه اجتماعی -طمع؛ خواستها و نیازها
جلسه ششم :مفهوم فلسفه سیاسی ـ آزادی و شجاعت؛ داستان ویلیام تل
جلسهی هفتم :مفهوم فلسفه اجتماعی -دزدی؛ الله سیاه
جلسهی هشتم :مفهوم فلسفه زیست محیطی ـ حقوق حیوانات؛ بودا و قو
جلسهی نهم :مفهوم فلسفه اجتماعی ـ ویژگیهای یک دوست خوب؛ داستان خرس
جلسهی دهم :مفهوم فلسفه اجتماعی ـ انصاف و قناعت؛ داستان کارگران
جلسهی یازدهم :مفهوم فلسفه اجتماعی ـ خشم ،وفاداری؛ داستان گلرت
جلسهی دوازدهم :اجرای پس آزمون ها
یافته ها
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمره درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان گروههای آزمایش
و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

گروه
83/13

9/11

23/11

9/29

22/31

11/31

89/31

9/12

آزمایش

31/12

9/11

11

گواه

33/11

9/11

11

آزمایش

91/31

12/31

11

گواه

32/88

9/38

11

آزمایش
پیش آزمون
گواه
درک اجتماعی
آزمایش
پس آزمون
گواه
پیش آزمون
ارتباطات اجتماعی
پس آزمون

11
11
11
11

در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد.
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جدول  2نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون درک اجتماعی و
ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
نام
آزمون

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

F

سطح معنی داری
()p

مجذور
اتا

توان
آماری

آزمون اثر پیالیی

3/211

2

22

21/311

3/3331

3/88

1/33

آزمون المبدای ویلكز

3/213

2

22

21/311

3/3331

3/88

1/33

آزمون اثر هتلینگ

2/112

2

22

21/311

3/3331

3/88

1/33

آزمون بزرگترین ریشه روی

2/112

2

22

21/311

3/3331

3/88

1/33

همان طوری که در جدول  2مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیـانگر آن
هستند که بین دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یكی از متغیرهای وابسته (درک اجتماعی و ارتباطات
اجتماعی) تفاوت معنی داری مشاهده میشود ( p<3/3331و  .)F21/311برای پی بردن به این نكته کـه از لحـاظ کـدام
متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانكوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جـداول
زیر ارائه شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/88میباشد ،به عبارت دیگر 88 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پـس
آزمون دانش آموزان مربوط به تأثیر آموزش فلسفه میباشد .توان آماری برابر با  1/33است ،به عبارت دیگر ،امكـان خطـای
نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون درک اجتماعی و
ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر
اجتماعی

درک

اجتماعی

تعامل

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
 pمعنی داری

مجذور
اتا

توان
آماری

پیش آزمون

8951/643

8

8951/643

02/368

2/2228

2/46

2/559

گروه

8103/684

8

8103/684

06/996

2/2228

2/43

8/22

خطا

0258/919

09

99/494

پیش آزمون

0564/481

8

0564/481

08/085

2/2228

2/46

8/22

گروه

8985/291

8

8985/291

09/430

2/2228

2/41

2/551

خطا

930/989

09

01/048

همان طوری که در جدول  8نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گـروه
گواه از لحاظ درک اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد ( p<3/3331و  .)F 28/128به عبارت دیگر ،آمـوزش فلسـفه
با توجه به میانگین درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزایش درک اجتمـاعی
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دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/18میباشد ،به عبارت دیگـر 18 ،درصـد تفاوتهـای
فردی در نمرات پس آزمون درک اجتماعی مربوط به تأثیر آموزش فلسفه میباشد.با کنترل پیش آزمون بین دانش آمـوزان

گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ ارتباطـات اجتمـاعی تفـاوت معنـی داری وجـود دارد (p3/3331و  .)F 21/182بـه
عبارت دیگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمـایش نسـبت بـه میـانگین گـروه
گواه ،موجب افزایش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/13میباشـد،
به عبارت دیگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمـون ارتباطـات اجتمـاعی مربـوط بـه تـأثیر آمـوزش فلسـفه
میباشد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان گروههای
آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یكی از متغیرهای وابسته (درک اجتماعی وارتباطات اجتماعی) تفاوت معنی داری مشاهده
میشود .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/89میباشد ،به عبارت دیگر 89 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون دانش
آموزان مربوط به تأثیر آموزش فلسفه میباشد .نتیجه این فرضیه بانتایج تحقیقات زرگر ( ،)1898واحدیان و همكاران (،)1898
کرمی ،کماسی ،معصومی ،مژگان ( ،)1898صافی ،معین و سهامی ( ،)1892هاشمی ( ،)1893شاکری نیا ( ،)1893آنتال و
کرسویک ( ،)2311فالون و همكاران ()2311همخوانی وهمسویی دارد .در تبیین این نتایج می توان بیان کرد که یكی از
مداخالتی که می تواند بر درک اجتماعی وارتباطات اجتماعی دانش آموزان تاثیر گذار باشد آموزش فلسفه است .امروزه توجه به
موضوع تعلیم و تربیت بیش از گذشته مورد توجه متفكران قرارگرفته است .آن ها به دنبال راه هایی برای ایجاد و توسعه
آموزش ثمربخش هستند .از آنجا که کودکان به طور طبیعی آمادگی زیادی برای یادگیری داشته و از طرفی رشد تفكر منطقی
در آنها ضروری است ،ارائه الگوی آموزشی صحیح برای ایجاد توانایی تشخیص و داوری در آنها با تاکید بیشتری قابل پی گیری
است.فلسفه برای کودکان تالشی است برای توسعه فلسفه با این هدف که استدالل و داوری منطقی در قالب فلسفه به کودکان
آموخته شود .این برنامه درصدد پرورش تفكر تاْملی  ،تقویت قدرت استدالل ،داوری ،کمک به رشد مهارت های مربوط به تفكر
سالم در کودکان و نوجوانان و برانگیختن سطوح باالی تفكر در کندوکاو مشترک میان اعضای گروه است .عموما تعریف این
برنامه با ارائه هدف آن همراه است؛ به همین دلیل به کارگیری تفكر و جستجوی معنا و کاربرد حقیقی امور در موقعیت های
تجربی ،استداللی و منطقی کردن اندیشه ها ،احترام به افكار دیگران و برقراری رابطه سالم فكری از طریق گفتگو و مباحثه با
دیگران به منظور کشف حقیقت ،استقالل فكری و ایجاد خودباوری در کودک ،آموزش و تقویت مهارتهای شناختی ،تحكیم پایه
های اخالقی و چالش درباره لزوم اخالق ،افزایش ظرفیت افراد در مواجهه با افكار و موقعیت های متعارض ،قضاوت بر اساس
مالکهای تعیین شده و پایبندی به مالک¬ها جزء اهداف برنامه فلسفه برای کودکان به شمار می آید .فلسفه برای کودکان با
تأکید بر ایجاد و افزایش این مهارت ها در کودکان و نوجوانان در پی تربیت افرادی با قدرت تحلیل معقول است .برخی معتقدند
که اجرای این برنامه در سیستم آموزشی کودکان و نوجوانان در جهت تحقق سه مفهوم اساسی است و آن خود اصالح گری،
حساسیت معقول نسبت به زمینه و داوری بر پایة اعتماد بر مالکهای عینی است
تالش برنامهریزان فلسفه برای کودکان وارد کردن فلسفه به عرصههای مختلف زندگی انسان و درک و تجربه کاربرد آن در
مسائل مختلف زندگی ،همچنین تبیین چگونگی فرآیند اندیشیدن و خصایص آن نزد کودکان است؛ زیرا کودکی بهترین سن
برای ایجاد مهارت تفكر تحلیلی و خالق است .ارتباط کودک با فلسفه به دلیل اینكه با مفاهیم ساده شروع میشود و به مسائل

18

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،31تیر 3118

مهمتر میرسد باعث میشود فرد رابطه فلسفه را با تمام جنبههای زندگیش دانسته و یاد بگیرد چطور با تفكر سالم و منطقی
مسائل خود و جامعهاش را برطرف کند .یكی از مهمترین کاربردهای فلسفه برای کودکان تقویت قدرت خالقیت است؛ یعنی
کودک یاد میگیرد چطور خود را در موقعیتهای جدید قرار داده و راه حل تازه پیدا کند .البته این رویكرد به برنامههای
آموزشی و تربیتی که آیا کودکان در خالل یادگیری باید فقط به شناسایی مسائل خود بپردازند -آنطور که ماهیت گرایان
مطرح میکنند -یا حل آنها هم در حیطه مسایلی است که کودک باید از راه آموزش و پرورش رسمی یا غیررسمی دریافت
کند ،دیدگاهی که معتقدان به بازسازی اجتماعی به آن پرداختند ،موضوعی نیست که برای اولین بار در نهضت فلسفه برای
کودکان طرح شده باشد ،بلكه قبل از آن هم مورد بحث بوده است (مرعشی.)1832،
مهارت ارزشیابی؛ این مهارت به دانش آموزان کمک میکند تا به ارزیابی اطالعاتی که بهدست آوردهاند بپردازند و همچنین در
مورد ارزش آنچه که خواندهاند ،شنیدهاند و انجام داده اند ،قضاوت کنند و معیارهایی را برای قضاوت ارزش کار خودشان یا
ایدههای دیگران رشد دهند و نسبت به قضاوت خودشان اعتماد داشته باشند .عالوه بر داستان که جایگاه مهمی در برنامه
آموزش فلسفه به کودکان ایفا میکند.روش «اجتماع پژوهشی» در فراگیری این مهارتها و نیز ایجاد تمایل به استفاده آنها در
موقعیتهای واقعی زندگی نقش مهمی را ایفا میکنند .فراگیری بسیاری از این مهارتها و نیز ایجاد تمایل برای استفاده از این
مهارتها ،از طریق زبان و با ایجاد یک «اجتماع پژوهشی» جایی که کودکان به عنوان اقدامی مشارکتی به تبادل نظر با
همدیگر میپردازند ،به بهترین شكل ممكن امكان پذیر است
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ درک اجتماعی تفاوت معنی
داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش درک اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 3/83
میباشد ،به عبارت دیگر 83 ،درصد تفاوتها ی فردی در نمرات پس آزمون درک اجتماعی مربوط به تأثیر آموزش فلسفه
میباشد .نتیجه این فرضیه بانتایج تحقیقات گودرزی و همكاران ( ،)1891علیلو و همكاران( ،)1891مقصودی(،)1898
آقامحمدیان ،صفدری ،قنبری و بنی هاشم ( ،)1892کریک و همكاران ( ،)2318داپال ( )2311همخوانی دارد .در تبیین این
نتیجه می توان گفت که کودکانی که هوش اجتماعی دارند ،باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند ،تا
بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار کنند .آنها باید شخصیتی داشته باشند که دیگران را تحت تاثیر قرار دهند ،خالقیت نیروی
ارتباطی و دوستی درآنها رشد کند و بدانند چه طور آنها را نگه دارند .این هوش مهم باید بتواند هنر کنار آمدن را در اوج
درگیری ها و مذاکرات و اشتباهات و سایر موقعیت های خطیر دریابد .هوش اجتماعی یكی از بهترین هوش هایی است که
کودکان می توانند در خود پرورش دهند(علیلو ،محمود ،هاشمی .)1891 ،کودکان که این هوش اجتماعی درآنها رشد کرده،
می توانند به راحتی با همه افراد از هر گروه سنی ،فرهنگی یا اجتماعی رابطه برقرار کنند و کسانی هم که با چنین کسی مواجه
می شوند ،با او راحتند و مسئله مهم اینست که چنین عملی یعنی برقراری ارتباط فعال با افرادی که در اطرف ما هستند کامال
انجام شدنی است .یكی از مهارت های برقراری ارتباط ،داشتن چهره های شاداب ،حتی یک لبخند در زمان ارتباط با مردم است
(سلگی و علی پور.)1892 ،
عاملی که می تواند روی هوش اجتماعی کودکان تاثیر گذار بود برنامه فلسفه اسـت .قـدرت اسـتدالل ،داوری وتمییـز ازاهمیـت
انكار ناپذیری در زندگی فردی و حیات جمعی برخوردار است .نقش این مهارتها را در تفـاهم میـان آدمیـان نمیتـوان نادیـده
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گرفت .اگر دولتمردان و بانیان فرهنگ هر کشوری بخواهند آینده کشورشـان را تضـمین کننـد بایـد در فكـر تعلـیم و آمـوزش
تواناییهای فكری و ذهنی به نسلهای جدید خود باشند .مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان میدهد که دوران دانشگاه برای
آموزش مهارتهای ذهنی و استداللی افراد بسیار دیر است و باید این کار را از دورههای کودکی شروع کرد؛ بدین ترتیب برنامـه
جدیدی زیر عنوان «فلسفه برای کودکان» طراحی شد و از آن طریق فلسفه وارد دبستانها و مدارس گردید .آنچه «فلسفه بـرای
کودکان» نامیده می شود ،تالشی است برای بسط فلسفه ،با این هدف که بتوان آن را مانند نوعی آموزش به کار برد .این فلسفه،
آموزشی است که از فلسفه برای واداشتن ذهن کودک به کوشش در جهت پاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنـا دارد ،بهـره
می برد .فلسفه برای کودکان با ارائه تعداد زیادی از تمرینها برای یافتن دالیل خوب بر داوریها ،کودکان را تحـت نـوعی آمـوزش
قرار میدهد که افق دید آنها را وسیعتر میسازد .این برنامه به آنها یاد میدهد که چگونه باید فكر کنند .فلسفه بـرای کودکـان،
برنامهایاست که کودکان مدرسهای را در تمام مباحث کالسی در زمینه موضـوعات فلسفی مشارکت میدهد .این برنامه ،بهبـود
تفكر کودکاناز طریق معرفی بسیاری از «سؤاالت بزرگ» به آنها و توانا ساختن آنها به بررسی چنین سؤاالتی است .بـا اسـتفاده
از این برنامه ،معلمان ،کودکان را به تفكر عمیقتر درباره ایدههایی کـه پـس کـار مدرسـهای آنهـا قـرار دارد ،تشـویق میکننـد
(قائدی.)1839،
لیپمن معتقد است از طریق آموزش فلسفه به کودکان ،میتوان وضعیت آنان را در سایر دروس نیز بهبود داد ،زیرا فلسفه
مستلزم مهارتهایی است که به سایر رشتههای علمی نیز انتقال مییابد .از آنجا که فلسفه برای کودکان به عنوان یک رویكرد
تربیتی ،دارای زبانی کلی است ،بر مهارتهای بنیادی خواندن ،نوشتن ،سخن گفتن و گوش سپردن نیز تاکید دارد .یعنی در
جستجوی راهی است ،تا در این مهارتهای پایه از طریق پرورش تعقل و قضاوت رسوخ کند .وقتی این کار انجام شد دانش آموز
خود به خود میتواند به تأمل بر روی رشتههای تحصیلی مرسوم مدرسهای بپردازد .در ضمن باید دانست که زیر مقولههای
فلسفه مالحظاتی هنجاری و معیار شناختی را فراهم میآورد که برنامه درسی امروز فاقد آن است .برای تدریس انتقادی و
اندیشمندانه رشتههای علمی ،فرد باید پیش فرضهای منطقی ،اخالقی ،معرفت شناختی ،زیبایی شناختی و متافیزیكی آنها را
کشف کند .وقتی این کار انجام شد دانش آموزان میفهمند که موضوعات درسی که آنها میخوانند از آنچه قبال فكر
میکردهاند دارای وحدت و یک دستی بیشتری است
نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ ارتباطات اجتماعی تفاوت معنی
داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش ارتباطات اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با
 3/13میباشد ،به عبارت دیگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ارتباطات اجتماعی مربوط به تأثیر آموزش
فلسفه میباشد .نتیجه این فرضیه بانتایج تحقیقات یعقوبی ( ،)1892طاهری ( ،)1893شاکری نیا ( ،)1893یزدخواستی
( ،)1839وایت ،کاشیما ،برای و یورک ( ،)2311النگ و جاکوبوسكی ( ،)2312هافمن ،ونكالستین و ولگر ( ،)2312فالون و
همكاران ( )2311همخوانی وهمسویی دارد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که بخش عمده ای از زندگی آدمی به عنوان
موجود اجتماعی در روابط و عملكرد های او با دیگران خالصه می شود اما این مناسبات مانند سایر رفتارهای آدمی بدون
حساب و کتاب و بدون نظم و کانون نیست مثال نقشهای مختلفی را که مادر زندگی خود به عنوان فرزند یک خانواده پدر یا
مادر معلم یا دانش آموز و باالخره عضوی از اعضای جامعه برعهده داریم در نظر بگیریم طبیعی است که رفتارهای ما به
تناسب هریک از نقشهایی که برعهده داریم تفاوت می کند و هریک ازاین رفتارها تابع اصول و قوانین مشخص اجتماعی اند.
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بدون تردی د در مناسبات اجتماعی رفتارما ازجمع تاثیرات ویِِِژه ای می پذیرد یكی از اثرات جمع بررفتارما آن است که
حضورجمع به ما احساس نیرو و قوتی اضافه می بخشد به همین علت ما می توانیم از این نیرو استفاده کرده و برای اهدافی
که مورد نظرماست برنامه ریزی داشته باشیم .انتخاب مهارتهای اجتماعی مناسب آموزشی رامی توان براساس فهرست هایی
ازرفتاراجتماعی که بسیاری از آنها در برنامه های آموزشی مهارتهای اجتماعی منظور می شود قرارداد .فهرستها اغلب شامل
یِِ ،عاطفی ،شناختی مناسب برای آموزش هستند انتخاب مهارتها رامی توان بر مبنای ارزیابی هریک
تلفیقی از مهارتهای رفتار ِ
از نارساییهای مهارتهای اجتماعی نیزدر نظرگرفت (عنصرانلو.)1832،
گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت میکنند .اگر از آنها در مورد موضوعی سؤال شود با صداقت
به سؤاالت پاسخ میدهند ،در عقاید خ ود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یكسان به سؤاالت میدهند ،حتی اگر
پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد .گروهی دیگر طوری حرف میزنند که مورد تأئید دیگران قرار بگیرند .اگر از
آنها در مورد موضوعی سؤالی شود طوری پاسخ میدهند که فكر میکنند دیگران دوست دارند آنطور پاسخ داده شود .سعی
می کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند .حرفزدن و رفتار کردن مطابق
انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی مینامند .بنابراین پذیرش اجتماعی همانند یک پیوستاری است که در یک انتهای آن
پذیرش اجتماعی خیلی باال یعنی افرادی قرار دارند که نظرات و تجربیان خود را در مصاحبهها و پاسخگویی به سؤاالت تغییر
شكل می دهند و در انتهای دیگر پذیرش اجتماعی خیلی پایین یعنی افرادی را شامل میشود که نظرات و تجربیات خود را
تغییر نمیدهند .طبیعی است که اکثریت انسانها در حد وسط پیوستار قرار دارند.
زندگی اجتماعی صحنة تجلی انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعی میان افراد است؛ افرادی که عقاید گوناگونی دارند و به منظور
تحقق اهداف موقعیت اجتماعی ،ضروری است بتوانند اندیشه های خود را با دیگران مبادله و چشم انداز دیگران را درک کنند و
به بیانی دیگر ،به نحو معنی داری ،با یک دیگر ارتباط برقرار کنند .افراد بر اساس منافع خود ،ارتباطات اجتماعی را شكل داده و
بر اساس توقعات ،هنجارها و نقشهای معین خود ،به آن می پردازند .بنابراین نحوه حضور فرد در مكان به همراه سایرین ،عاملی
قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است .در این راستا حتی ممكن است افراد در جستجوی مكان هایی که در آن ،افرادی با
خصوصیات مشابه آن ها به لحاظ طبقه ،قوم ،مذهب ،گروه اقتصادی ،الگوی زندگی ،تحصیالت ،درآمد ،نحوه تربیت کودکان و
نژاد مشابه حضور دارند ،باشند .اما با آنكه همگن بودن افراد ،مشوق مالقات و افزایش تعامل با مكانهای فیزیكی و اجتماعی و
درنتیجه ارتقای دلبستگی به آن مكان است ،درعین حال مكانهای اجتماعی غیر همگن نیز فرصتی است تا افراد با هم بودن و
تعامالت اجتماعی غنی و آزاد را تجربه کنند.
یكی از مهارتهایی که برنامه فلسفه برای کودکان به دنبال ایجاد و تقویت آن است رهایی افراد از قضاوتهایی است که
عموما برخواسته از ذهنیات و تعصبات است .برای خالصی از این وضعیت باید به فطرت رجوع کرد .در اینجا مقصود آن فطرت
پاکی است که آغشته به پیش داوریها نیست و میتواند امكان آموختن حقایق زندگی را بر اساس مالکهای عقالنی ایجاد -
کند .تمایل افراد به خوش قولی ،راست گویی وصداقت ،کمک کردن و محبّت داشتن نسبت به دیگران از فطرت سرچشمه می-
گیرد .فطرت پاک ،کودک را وا میدارد از چیستی و حقیقت امور بپرسد .ذهن او از پیشپنداشتههایی که دکارت به آن اشاره
میکند و آنها را مانع تفكر صحیح و بدون شایبه میداند ،خالی است و تا زمانی که به پیش پنداشتههای غلط آلوده نشده می-
توان آن را پرورش داد تا سالم بار آید .در بسیاری از مواقع دانستههای غلط ما اجازه آزاد اندیشی به ما نمیدهند آنها به قول

19

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،31تیر 3118

بیكن همچون بتی ما را در برگرفته و اسیر خود میکنند .فلسفه برای کودکان تالش میکند ارتباط ما با محیط و افراد مختلف،
از آغاز شكلگیریاش از پیشداوریهای غلط به دور باشد.
برای پرورش مهارتهای تقكر بسیار مهم است که معلم باید به دانش آموز یاد بدهد که حواس پنجگانه اش را برای دریافت
اطالعات از محیط به کار گیرد .برنامه فلسفه برای کودکان ( )c1pتاثیر خوبی بر این مهارتها داشته است باید برای تقویت
مهارتهای تفكر اگر برنامه فلسفه برای کودکان ( )c1pموثر باشد کمک خوبی به برنامهریزیهای آموزشی مدارس میشود .معلم
برای پرورش مهارت استدالل در دانش آموز باید طوری عمل کند که او بتواند به صورت منطقی درباره مشاهدات خود بیندیشد.
دانش آموز باید یاد بگیرد از وقایع و رویدادهای محیط پیرامونش بسادگی نگذرد و درباره آنها استدالل کند .برای تقویت مهارت
درک و تفسیر اطالعات دانش آموز باید یاد بگیرد مطالب گوناگون را از راههای مختلف به هم ارتباط دهد .نقش والدین در
تقویت تفكر انتقادی :والدین نیز در پرورش تفكر انتقادی در کودک و نوجوان دارای نقش مهمی هستند .در واقع تفكر انتقادی
باید از همان کودکی در کانون خانواده به فرد آموزش داده شود و این تفكر در دوران ابتدایی در مدرسه کامل می شود .بنابراین
ایجاد جلسه هایی که والدین را از این موضوع و داشتن صبر و تحمل در مقابل پرسشهای کودکان آگاه کنند نكته ضروری و
مهمی است.
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