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چکیده
تالش برنامه ريزان فلسفه برای كودكان وارد كردن فلسفه به عرصه های مختلف زندگي انسان و درک و تجربه كاربرد آن در
مسائل مختلف زندگي ،همچنین تبیین چگونگي فرآيند انديشیدن و خصايص آن نزد كودكان است؛ زيرا كودكي بهترين سن
برای ايجاد مهارت تفكر تحلیلي و خالق است .بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثیر اجرای برنامة فلسفي برای كودكان
بر درک اجتماعي و ارتباطات اجتماعي در دانش آموزان دختر پايه ششم بود .روش پژوهش ،نیمه آزمايشي و از نوع پیش
آزمون  -پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل كلیه دانش آموزان دختر پايه ششم شهر كرمانشاه بودند.
نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  33نفر بصورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه (  21نفر گروه
آزمايش و  21نفر گروه گواه ) قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه درک اجتماعي ترومسو (  ) 1332و
ارتباطات اجتماعي گالس (  ) 2991بود .نتايج با استفاده از روش آماری تحلیل كواريانس در سطح معني داری  ،3 /31نشان
داده شد كه آموزش فلسفه با توجه به میانگین درک اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب
افزايش درک اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش شده است .آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعي دانش
آموزان گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش ارتباطات اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش شده است.
واژههای کلیدی :برنامة فلسفي ،درک اجتماعي ،ارتباطات اجتماعي ،دانش آموزان
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مقدمه
يكي از ويژگيهای منحصر به فرد انسان در میان تمامي موجودات خاكي برخورداری از نیروی تفكر و مسئولیت ناشي ازآن
است؛ زيرا براساس قدرت تفكر و برخورداری از نیروی اراده وتصمیم گیری ،مسئولیت انتخاب و عمل برعهده انسان گذاشته
شده است .همچنین به هر میزان كه بتوان از قدرت تفكر استفاده كرد به همان نسبت احتمال موفقیت و پیشرفت افزايش
مي يابد؛ ازاين رو مطالعه و بحث و بررسي دربارة تفكر يكي از مباحث بنیادی و تأثیرگذار در روند توسعه واقعي و همه جانبه
است .عالقه به توسعه توانايیهای فكری پديدهای نیست كه در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته باشد .چنین عالقهای در تاريخ
تعلیم وتربیت ريشه دارد .متأسفانه مدارس امروز ،توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقايق علمي معطوف كرده و از
تربیت انسانهای متفكر و خالق فاصله گرفتهاند .اين در حالي است كه انسانها به عنوان مخلوقاتي ضعیف در محیطي ناسازگار
نیاز به پرورش قابلیتهای شناختي خود دارند تا بقای خويش را تضمین نمايند .مؤثرترين شیوه (برای كودكان يا بزرگساالن )
توجه كردن به آن جنبههايي از محیط است كه برای بقادر هر زمان بسیار اساسيمي باشد .امروزه اكثر بزرگساالن از هر نوع
تهديدی نسبت به بقايشان تقريباً احساس ايمني ميكنند و به همین علت بر اين باورند كه نیاز كمي برای باالبردن سطح
آگاهيهای شناختي خود داشته و ميتوانند با همان سطوح پايین فعالیت شناختي ،خوشبخت و موفق زندگي كنند
(شعباني .) 2393 ،يک مسئله اساسي برای مربیان تعلیم و تربیت ،معلمان ،والدين و حتي خود دانش آموزان ،اين بوده و هست
كه آيا مدرسه و برنامههای درسي منجر به پرورش تفكر در دانش آموزان ميشود يا خیر« .اصالح و تقويت نیروی فكر همواره
جزء اهداف اولیه آموزش و پرورش رسمي و به عنوان هدف بنیادی تدريس و يادگیری در همه رشتههای علمي بوده است .به
عالوه مسلم فرض شده است كه يادگیری استفاده از نیروی فكر كه به شكلي اثر بخش از طريق رشتههای تحصیلي موجود در
برنامه درسي نظری و عملي صورت ميگیرد ،ديگر جنبههای وجودی انسان را نیز بهره مند ميسازد طرفداری از اين پیش
فرض ساده ،علي رغم اين ك ه شواهد كمي برای حمايت از آن وجود دارد ،هنوز ادامه دارد .بنابراين تصور ميشود كه از طريق
انتقال دانش ،آموزش و پرورش ميتواند به هدف خود دست يابد .چنین تمركزی بر يادگیری دانش حاال ديگر قابل قبول نیست.
اكنون همه ما مي دانیم كه چه مقدار از دانش با چه سرعتي ميتواند از رده خارج شود .نتیجتاً حتي اگر بپذيريم كه فرد
تربیت شده بايد مطلع باشد ،بايد تصريح كرد كه چنین فردی بايد بتواند اهل تعقل و داوری نیز باشد .اين بدان معني است كه
فرايند تربیت بايد فرايندی باشد كه طي آن تعقل و قضاوت پرورش يابد ،و حتي اگر قبول كنیم ك ه يادگیری جنبهای مهم از
آموزش و پرورش است بايد تصديق كرد كه آموزش و پرورش بايد فرايند وارد شدن به تحقیق باشد .نبايد بي گدار به اين نتیجه
گیری بپردازيم كه با تحقیق فقط ميتوان به تحقیق علمي يا تجربي دست زد ،اشكال غیر علمي تحقیق هم ،به خوبي اشكال
علمياش يافت ميشود  .يک مثال از اين دست فلسفه است ،فلسفه تحقیقي در ويژگيهای ذاتي تفكر خوب است ،فلسفه با
مسائل كلي تعريف ،طبقه بندی ،استنباط ،حقیقت و معني سرو كار دارد و اين مسائل دقیقاً عبارت از همان چیزهايي نیست كه
در رشتههای علمي تاريخ ،روان شناسي و يا فیزيک يافت ميشود (لیپمن.) 2999 ،
يافته های پژوهشي نشان داده اند كودكاني كه ارتباطات اجتماعي بیشتری دارند و در به كارگیری مهارت های زندگي تبحر
خاص دارند كمتر دچار بیماری های رواني و جسماني مي شوند و بر عكس ،بیماری های رواني و جسماني در كودكان تنها،
گوشه گیر ،منزوی و مضطرب كه دارای احساس كم رويي شديد و عزت نفس ضعیف مي باشند بیشتر است (محبوبي و عبداله
زاده.) 2391 ،مغز افراد يكي از پیچیده ترين ،حساس ترين و با قدرتمند ترين عضوی است كه در كائنات وجود دارد .افرادی كه
هوش اجتماعي دارند ،بايد بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسماني خود استفاده كنند ،تا بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار
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كنند .آنها بايد شخصیتي داشته باشند كه ديگران را تحت تاثیر قرار دهند ،خالقیت نیروی ارتباطي و دوستي درآنها رشد كند و
بدانند چه طور آنها را نگه دارند .اين هوش مهم بايد بتواند هنر كنار آمدن را در اوج درگیری ها و مذاكرات و اشتباهات و ساير
موقعیت های خطیر دريابد .هوش اجتماعي يكي از بهترين هوش هايي است كه افراد مي توانن د در خود پرورش دهند .افرادی
كه اين هوش اجتماعي درآنها رشد كرده ،مي توانند به راحتي با همه ی افراد از هر گروه سني ،فرهنگي يا اجتماعي رابطه
برقرار كنند و كساني هم كه با چنین كسي مواجه مي شوند ،با او راحتند و مسئله مهم اينست كه چنین عملي يعني برقراری
ارتباط فعال با افرادی كه در اطرف ما هستند كامالً انجام شدني است .يكي از مهارت های برقراری ارتباط ،داشتن چهره های
شاداب ،حتي يک لبخند در زمان ارتباط با مردم است (سلگي و علي پور.) 2391 ،
فردی كه بتواند با الگوی صحیح ،ارتباط سالمي با ديگران برقراركند و دركنار اين ارتباط خصوصیات فردی و اجتماعي مثبت
خود را (حسن خلق ،همدردی ،همراهي و )....به مرحله بروز برساند و به ديگران نشان دهد ،يقینا مورد توجه افراد واقع خواهد
شد و درديد اكثريت آنها دارای مقبولی ت و محبوبیت خواهد بود .اما نكته ای كه در اينجاست اين است كه چه استعداد و چه
توانايي در فرد مي تواند زير ساخت و پايه چنین عملكرد هايي باشد؟ هر فردی بايد دارای ويژگیهايي باشد تا بتواند اين ارتباط
سالم و خصوصیات اجتماعي الزم را به ظهور برساند .اين ويژگیها و استعدادهای خاص را ،روانشناسان «هوش اجتماعي» نامیده
اند (آشتیاني .) 2339 ،حقیقت اين است كه اين رفتار يک نقص به شمار مي آيد .اين رفتار از كاستي در هوش اجتماعي فرد سر
چشمه مي گیرد .هوش اجتماعي خوب به ما كمک مي كند كه ارتباطات خود را با اطرافیان ،دوستان و آشنايان به خوبي ادامه
دهیم .ما معتقديم كه پس از ازدواج بايد رابطه ها ی مجازی و مطبوع زوجین گسترش يابد .درواقع فرزندان ما هر چه بیشتر با
مردم ارتباط داشته باشند ،اطالعات بیشتری كسب مي كنند .اگر فرزندان ما در خانه تنها پدر و مادر را ببیند ،دايره اطالعات او
بسیار محدود و كوچک باقي خواهد ماند ،در حالي كه اگر در هر ماه با بیست نفر معاشرت داشته باشد ،هم اطالعات افزون تری
خواهد داشت ،هم از توانايي سازگاری پیشرفته تری برخوردار خواهد شد (شرفي.) 2393 ،
متناسب با افزايش درک اجتماعي دانش آموزان ش ی وه ها ی آموزشي گوناگوني پیشنهاد شده است  .يكي از
اين رويكردها برنامه فلسفه است  .در سالهای اخیر ،بازگشت قابل توجهي به اين طرز فكر كه فلسفه يک فعالیت به شمار
ميآيد صورت گرفته است .باتوجه به ديدگاههای مطرح شده درباره فلسفه ،آنرا به دو گونه ميتوان آموزش داد؛ در ديدگاه اول،
آموزش فلسفه عبارت است از انتقال انديشههای فلسفي به يادگیرندگانودر ديدگاه دوم آموزش فلسفه عبارت از ياد دادن
چگونه انديشیدن است .با آنكه به نظر ميآيد پرداختن به فلسفه كار فیلسوفان است ،بهراستي اين كار منحصر به آنان نیست؛
چرا كه از يک سو هر انسان ،به عنوان يک انسان ،لحظههايي را فلسفي زندگي ميكند واهمیت اين لحظات حیات تا بدانجاست
كه حتي ميتوان گفت هستي انسان در چنین لحظههايي شكوفا ميشود و از سوی ديگر هرگونه رو كردن به اصلها و بنیاد
چیزها گام نهادن به قلمرو فلسفه است؛ بنابراين فلسفه همگاني است و منحصر به فالسفه نیست (نقیب زاده.) 2333 ،
سؤالي كه اينجا مطرح ميشود اين است كه اگر فلسفه همگاني است و اگر فلسفه سیر حركت و در راه بودن است ،پس چرا
كودكـان نتوانند درگیر آن شوند؟ در دانشـگاه كلمبیـا ،پروفسور «ماتیو لیپمن» اين نظريه را مطرح كرد كه چنانچه ذهن
كودک را درگیر مباحث فلسفي كنیم ،ميتوانیم نحوه تفكر او را رشد دهیم .لیپمن معتقد بود كه اگر كنجكاوی طبیعي كودكان
و میل آنان به دانستن در باره جهان را با فلسفه مرتبط كنیم ميتوانیم كودكان را به متفكريني تبديل كنیم كه بیش از پیش
نقاد ،انعطاف پذير ومؤثر باشند .برای اين منظور وی برنامه آموزش فلسفه به كودكان را مطرح كرد.
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برنامه فلسفه برای كودكان گرايش نوپايي است كه در دهه هفتم سده بیستم میالدی ظهور كرد و در سي و پنج سال اخیر
مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان يافت .رايجترين روی آورد در فلسفه برای كودكان ،رهیافت لیپمن است.
متیولیپمن را مؤسس فلسفه برای كودكان دانستهاند  .روی آورد وی امروزه با سبكها ،ابزارها و برنامههای متنوعي بكار مي رود.
اگر چه برنامه های آموزشي در فلسفه برای كودكان رواج دارند اما هنوز در عرصه پژوهش ،مسائل فراواني وجود دارند كه محتاج
مطالعات نظاممند مي باشد .يكي از مهمترين مسائل در اين میان ،پرسش از هويت معرفتي آن است .اين مسئله ،نسبت فلسفه
برای كودكان را با ساير گرايشهای فلسفي و نیز ديگر گسترههای مورد آموزش كودكان روشن ميسازد .همچنین بحث از اضالع
معرفتي فلسفه برای كودكان (يعني بیان مباني ،اصول ،قواعد ،زبان ،روش و غايت آن) در گرو تعريف و بیان چیستي آن است
(قائدی .) 2339 ،تالش برنامه ريزان فلسفه برای كودكان وارد كردن فلسفه به عرصههای مختلف زندگي انسان و درک و تجربه
كاربرد آن در مسائل مختلف زندگي ،همچنین تبیین چگونگي فرآيند انديشیدن و خصايص آن نزد كودكان است؛ زيرا كودكي
بهترين سن برای ايجاد مهارت تفكر ت حلیلي و خالق است .ارتباط كودک با فلسفه به دلیل اينكه با مفاهیم ساده شروع ميشود
و به مسائل مهمتر ميرسد باعث ميشود فرد رابطه فلسفه را با تمام جنبههای زندگیش دانسته و ياد بگیرد چطور با تفكر سالم
و منطقي مسائل خود و جامعهاش را برطرف كند .يكي از مهمترين كاربردهای فلسفه برای كودكان تقويت قدرت خالقیت است؛
يعني كودک ياد ميگیرد چطور خود را در موقعیت های جديد قرار داده و راه حل تازه پیدا كند .البته اين رويكرد به برنامههای
آموزشي و تربیتي كه آيا كودكان در خالل يادگیری بايد فقط به شناسايي مسائل خود بپردازند  -آن طور كه ماهیت گرايان
مطرح ميكنند  -يا حل آن ها هم در حیطه مسايلي است كه كودک بايد از راه آموزش و پرورش رسمي يا غیررسمي دريافت
كند ،ديدگاهي كه معتقدان به بازسازی اجتماعي به آن پرداختند ،موضوعي نیست كه برای اولین بار در نهضت فلسفه برای
كودكان طرح شده باشد ،بلكه قبل از آن هم مورد بحث بوده است (مرعشي.) 2332 ،
لیپمن داليلي را برای «فلسفه» بودن برنامه ابداعياش مي آورد؛ از نظر او موضوعات مورد بحث در برنامة فلسفه برای كودكان از
همان مفاهیمي گرفته شده است كه فالسفه با آن درگیرند مانند بحث درباره ماهیت قانون ،حقیقت ،عدالت ،خیر ،مرگ،
دوستي ،زيبايي و  ...پیداست كه به دلیل داشتن محتوای فلسفي ،هويتي متفاوت از منطق و روانشن اسي دارد؛ به همین دلیل
شايسته نام فلسفه است .در اين الگو يک فعالیت منسجم فكری درباره ماهیت تفكر صورت مي گیرد و مسلم است كه اين بحث
در هیچ علمي جز فلسفه جای ندارد .كودكان در اين گفتگوها بطور خودكار ياد مي گیرند كه چگونه بین استداللهای معتبر و
غیر معتبر (منطق) و بین نظريه های شناختي تأيیدشده و ردشده (معرفت شناسي) و بین شكلهای مورد قبول و غیرقابل قبول
قضاوت اخالقي (اخالق) ،مالک ها و موازيني بیابند .آنچه فلسفه برای كودكان نامیده ميشود تالشي است برای بسط فلسفه با
اين هدف كه بتوان آنرا مانند نوعي آموزش بهكار ب رد .اين فلسفه ،آموزشي است كه از فلسفه برای واداشتن ذهن كودک به
كوشش در جهت پاسخگويي به نیاز و اشتیاقي كه به معنا دارد بهره ميبرد .از نظر في نک چیارو ماهیت فلسفه بر حسب
مفاهیمي تبیین مي شود كه كودک هم با آنها سروكار دارد ،پس فعالیت او به درستي فلسفه نامیده ميشود؛ آن مفاهیم عبارتند
از :محتوای آزاد ،عقالنیت ،خردمندی ،عملیاتي ،كلیت و ساختار انتقادی .به عبارت ديگر ميتوان گفت فلسفه به دلیل داشتن
خصايصي چون تمايل در ترتیبدهي ،تبادل ابزار و چارچوب بندی عقايد و باورها ،برنامه فلسفه برای كودكان را در درون خود
ميگنجاند (مرعشي.) 2332 ،
به عبارتي ميتوان گفت فلسفه برای كودكان با حوزه های مختلفي از دانش مرتبط بوده و با قرائت جديد خود از نحوه تعلیم
و تربیت ،ميتواند با آنها همراه شود اما همچنان ماهیت فلسفي خود را حفظ كند .در عین حال برنامه فلسفه برای كودكان با
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تأكیدی ك ه بر روش دارد ،همچنین زماني را كه برای شروع تفكر منطقي پیشنهاد ميدهد و با خصايص برجستهای چون تأكید
بر تفكر نقاد ،خالق ،مسئوالنه و مراقبتي ،با فلسفه در معنای سنتي آن متفاوت است .در اين برنامه دانشآموزان بر سر
موضوعات مختلف تحقیق و پژوهش كرده و با هم به مباحثه مي پردازند و نتايج بحثشان را نه از عقايد ديگران ،بلكه از روند
طبیعي مباحث خود بیرون ميكشند .آنها به صورت فعال در يافتن پاسخهای خود و كسب مهارتهای مربوط به مقايسه،
تحلیل ،ارائه فرضیه و آزمايش كردن تالش مي كنند .فیلیپ كم نويسنده كتاب داستانهای فكری ،مهارتهای دوازدهگانه را كه
در خالل آموزش بايد در كودک تقويت شود اينگونه فهرست ميكند :سؤال كردن ،شفاف سازی و بیان مجدد ،انسجام ،ارائه و
درخواست دلیل ،تعیین و استفاده از مالک ،بررسي احتماالت ،توجه به نظرات ديگران ،تمايز قائل شدن ،آشكار كردن
مفروضات ،آگاهي از كاربرد ،به خودتصحیحي پرداختن ،حفظ ارتباط مطالب.
اگر برنامههای آموزشي جنبه تجاری و يا تشريفاتي به خود گیرند و از حیث مباني و فرايند عملیاتي استوار و متقن نباشد،
نتايج ضد فلسفي به بار مي آورند .بعنوان مثال ،اگر مربي فلسفه برای كودكان خود از دانش و مهارت منطقي كافي برخوردار
نباشد و خطاهای روشي و منطقي را باز نشناسد ،در امر آموزش نه تنها موفق نخواهد بود بلكه بصورت نامشهود ناتواني منطقي
را انتقال خواهد داد (ستاری .) 2392 ،با توجه به مطالب بیان شده اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه آيا
آموزش فلسفه بر درک اجتماعي و ارتباطات اجتماعي در دانش آموزان دختر پايه ششم شهر كرمانشاه تاثیر دارد؟
روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمايشي  -میداني و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده
است .جامعهی آماری اين پژوهش ،كلیهی دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصیلي 2392- 2393
بودند .نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  33نفر در دو گروه آزمايشي و گواه (  21نفر گروه آزمايش و 21
نفر گروه گواه ) قرار گرفتند .ابتدا نمونه مناسب از جامعه آماری به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از بین نواحي
آموزش و پرورش ناحیه سه و از بین آن ناحیه  ،يک مدرسه انتخاب و سپس(  1كالس درس) برگزيده و به شكل تصادفي يک
كالس به عنوان گروه آزمايشي و يک كالس به عنوان گروه كنترل انتخاب و از آنها پیشآزمون گرفته شد تا میزان درک
اجتماعي و ارتباطات اجتماعي سنجیده شود ،در ادامه بر روی يكي از گروههای آزمايشي به مدت  21جلسه 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
اجتماعي و ارتباطات اجتماعي سنجیده شود.
در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
 )5پرسشنامه درک اجتماعی  :اين پرسشنامه توسط ترومسو (  ) 1332ساخته شده و دارای  12سوال بوده و هدف آن
سنجش هوش اجتماعي افراد و خرده مقیاس های آن (خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعي ( ،) SIPخرده مقیاس آگاهي
اجتماعي ( ،) SAخرده مقیاس مهارت های اجتماعي ( )) SSاست .برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات
سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمايید .برای بدست آوردن امتیاز كلي پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سواالت را با
هم جمع كنید .امتیازات باالتر نشان دهنده هوش اجتماعي باالتر فرد پاسخ دهنده (در كل و يا در خرده مقیاس مورد نظر)
خواهند يود و برعكس .در پژوهش رضائي (  ) 2339پس از تايید روايي صوری مقیاس ،پايائي آن يا قابلیت اعتماد آن با استفاده
از روش اندازهگیری آلفای كرونباخ محاسبه شد .معموالً دامنه ضريب اعتماد آلفای كرونباخ از صفر (  ) 3به معنای عدم پايداری،
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تا مثبت يک (  )+2به معنای پايائي كامل قرار ميگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت يک نزديكتر باشد قابلیت
اعتماد پرسشنامه بیشتر ميشود .آلفای كرونباخ برای پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعي ترومسو  3 /32بدست آورده است.
 )2پرسشنامه ارتباطات اجتماعی :اين پرسشنامه توسط گالس (  ) 2991طراحي شده است .اين پرسشنامه در
برگیرنده  33سئوال است كه بصورت خودگزارش دهي و روی درجه بندی  1ارزشي ارزيابي مي شود .اين پرسشنامه دو بْعد
افكار مثبت و افكار منفي را اندازه گیری مي كند .ضريب اعتبار اين پرسشنامه در پژوهش كباياشي (  ) 1333برای كل مقیاس
(  ) 3 /31گزارش شده است و در پژوهش های داخلي نیز در تحقیق هاديان (  ) 2332ضريب اعتبار (  ) 3 /23بدست آمده است .در
پژوهش حاضر نیز ضريب همساني دروني اين پرسشنامه با روش آلفای كرونباخ (  ) 3 /21بدست آمده است.
روش اجرای پژوهش:
از آنجا كه امكان اجرای برنامه در همه مدارس وجود ندارد محقق به كمک روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،ابتدا از
میان دبستان های دخترانه شهر كرمانشاه به طور تصادفي دو دبستان انتخاب و در مرحله بعد دو كالس پايه ششم از مدارس
مذكور انتخاب شده از آنها پیشآزمون گرفته شد تا میزان درک اجتماعي و ارتباطات اجتماعي سنجیده شود ،و طي چند
جلسه آموزش های الزم به معلم مربوطه داده شد ،تا با نحوه اجرای برنامه  p1cمبتني آشنا شدند .سپس در اين پژوهش از
برنامه فلسفه برای كودكان به مدت  21جلسه برای گروههای آزمايش استفاده شد .سپس مجددا از میزان درک اجتماعي و
ارتباطات اجتماعي هر گروه پس آزمون گرفته شده چنانچه تفاوت در گروهها ديده شود ،مبین وجود تاثیر آموزش فلسفه بر
درک اجتماعي و ارتباطات اجتماعي در دانش آموزان بود.
آموزش فلسفه برای كودكان به روش اجتماع پژوهشي در  21جلسهی  11دقیقهای (هر هفته  1جلسه) با گروه آزمايش صورت
پذيرفت .برای اجرای اين برنامه از كتاب داستان هايي برای فكر كردن (فیشر ) 2332 ،استفاده شد .اين كتاب حاوی  33داستان
فلسفي است كه دامنهای از پرسشهای فلسفي برانگیزاننده درباره عـدالت ،انصـاف ،دوسـتي ،پـذيرش ،درسـت و غلـط و  ...را
پيگیری ميكنند.
اين برنامه به تفكیک جلسات به صورت ذيل اجرا شد:
جلسه اول :معارفه و اجرای پیش آزمون ها
جلسه دوم :ابتدا در مورد برنامه فلسفه برای كودكان و ضرورت آن به زباني كودكانه برای آنها صحبت شد .و مهمترين قواعـد
يک داستان فلسفي برای آن ها توضیح داده شد .مواردی چون :قبل از صحبت كردن فكر كنید ،در يک زمان فقط يک نفر بايد
صحبت كند ،به عقايد همديگر احترام بگذاريد ،تصمیم بگیريد كه آيا شما با آنچه گفته شده است موافق هستید يا مخالف ،و
برای پاسخ خود دلیل بیاوريد .به آن ها توصیه شد كه برای استفاده از زبان پژوهش فلسفي عبارات زير را كـه در قالـب كـارت
طراحي شده بود ،هر جلسه به همراه داشته باشند.
من با  .............................................موافقم زيرا ................
من با  ............................. ................مخالفم زيرا ................
من فكر ميكنم  .............................زيرا ...........................
چرا شما فكر ميكنید ......................................................
ميتوانید يک دلیل بیاوريد؟ .......................... ..................
سپس آن ها با شیوه ارزيابي پژوهش آشنا شدند تا پس از اتمام هر جلسه با استفاده از كارتهای خوشحال و ناراحت در پاسـخ
به پرسشهای ارزيابي زير ،رأی آنها اخذ گردد:
 امروز از فلسفه لذت برديد؟
 آيا خوب گوش كرديد؟

232

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،51شهریور 5938

 آيا خوب فكر كرديد؟
 آيا خوب صحبت كرديد؟
جلسهی سوم :مفهوم فلسفه اجتماعي  -خرد و يادگیری؛ استاد و ناخدا فری
جلسهی چهارم :مفهوم فلسفه اجتماعي  -خودشناسي؛ آينه كم
جلسهی پنجم :مفهوم فلسفه اجتماعي  -طمع؛ خواستها و نیازها
جلسه ششم :مفهوم فلسفه سیاسي ـ آزادی و شجاعت؛ داستان ويلیام تل
جلسهی هفتم :مفهوم فلسفه اجتماعي  -دزدی؛ الله سیاه
جلسهی هشتم :مفهوم فلسفه زيست محیطي ـ حقوق حیوانات؛ بودا و قو
جلسهی نهم :مفهوم فلسفه اجتماعي ـ ويژگيهای يک دوست خوب؛ داستان خرس
جلسهی دهم :مفهوم فلسفه اجتماعي ـ انصاف و قناعت؛ داستان كارگران
جلسهی يازدهم :مفهوم فلسفه اجتماعي ـ خشم ،وفاداری؛ داستان گلرت
جلسهی دوازدهم  :اجرای پس آزمون ها
یافته ها
جدول  :5میانگین و انحراف معیار نمره درک اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در دانش آموزان گروههای آزمایش
و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آز مون
متغیر

مرحله

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

گروه
13 /13

9 /22

23 /12

9 /19

22 /31

22 /31

گواه

19 /31

9 /21

21

آزمايش

32 /12

9 /11

21

گواه

33 /21

9 /22

21

آزمايش

92 /31

21 /31

21

گواه

31 /31

9 /31

21

آزمايش
پیش آزمون
گواه
درک اجتماعي
آزمايش
پس آزمون

پیش آزمون
ارتباطات اجتماعي
پس آزمون

21
21
21

در جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات درک اجتماعي و ارتباطات اجتماعي در دانش آموزان گروههای آزمايش و گواه در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون را نشان مي 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

سطح معني داری

مجذور
اتا

توان
آماری

3 /13

2 /33
2 /33

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

F

آزمون اثر پیاليي
آزمون المبدای ويلكز

3 /212

1

12

12/311

3 /3332

3 /113

1

12

12/311

3 /3332

3 /13

آزمون اثر هتلینگ

1 /221

1

12

12/311

3 /3332

3 /13

2 /33

آزمون بزرگترين ريشه روی

1 /221

1

12

12/311

3 /3332

3 /13

2 /33

آزمون

()p

همان طوری كه در جدول  1مشاهده ميشود با كنترل پیش آزمون سطوح معني داری همه آزمونها ،بیانگر آن
هستند كه بین دانش آموزان گروههای آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكي از متغیرهای وابسته (درک اجتماعي و ارتباطات
اجتماعي ) تفاوت معني داری مشاهده ميشود (  p<3 /3332و  . ) F12 /311برای پي بردن به اين نكته كه از لحاظ كدام
متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل كواريانس يک راهه در متن مانكوا انجام گرفت كه نتايج حاصل در جداول
زير ارائه شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /13ميباشد ،به عبارت ديگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس
آزمون دانش آموزان مربوط به تأثیر آموزش فلسفه ميباشد .توان آماری برابر با  2 /33است ،به عبارت ديگر ،امكان خطـای
نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  :9نتایج 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

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات
پیش آزمون

مجذورات
2193 /311

آزادی
2

مجذورات
2193 /311

13 /132 

گروه

2311/321

2

2311/321

13 /123

1392 /232

12

22 /121

F

سطح
 pمعني داری

مجذور
اتا

توان
آماری

3 /3332

3 /13

3 /992

3 /3332

3 /11

2 /33

خطا
پیش آزمون

1931 /123

2

1931 /123

12 /129

3 /3332 

3 /13

2 /33

گروه

2229 /323

2

2229 /323

11 /111

3 /3332

3 /13

3 /993

خطا

211 /121

12

13 /112

همان طوری كه در جدول  3نشان داده شده است با كنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه
گواه از لحاظ درک اجتماعي تفاوت معني داری وجود دارد (  p<3 /3332و  .) F 13 /123به عبارت ديگر ،آموزش فلسـفه
با توجه به میانگین درک اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش درک اجتماعي
دانش آموزان گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /11ميباشد ،به عبارت ديگر 11 ،درصـد تفاوتهـای
فردی در نمرات پس آزمون درک اجتماعي مربوط به تأثیر آموزش فلسفه ميباشد .با كنترل پیش آزمون بین دانش آموزان
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گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ ارتباطات اجتماعي تفـاوت معنـي داری وجـود دارد ( p3 /3332و  .) F 11 /111بـه
عبارت ديگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت بـه میـانگین گـروه
گواه ،موجب افزايش ارتباطات اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /13ميباشد،
به عبارت ديگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ارتباطـات اجتمـاعي مربـوط بـه تـأثیر آمـوزش فلسـفه
ميباشد.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد با كنترل پیش آزمون سطوح معني داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند كه بین دانش آموزان گروههای
آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكي از متغیرهای وابسته (درک اجتماعي وارتباطات اجتماعي ) تفاوت معني داری مشاهده
ميشود .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /19ميباشد ،به عبارت ديگر 19 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون دانش
آموزان مربوط به تأثیر آموزش فلسفه ميباشد .نتیجه اين فرضیه بانتايج تحقیقات زرگر (  ،) 2393واحديان و همكاران ( ،) 2393
كرمي ،كماسي ،معصومي ،مژگان (  ،) 2393صافي ،معین و سهامي (  ،) 2391هاشمي (  ،) 2393شاكری نیا (  ،) 2393آنتال و
كرسويک (  ،) 1321فالون و همكاران ( ) 1322همخواني وهمسويي دارد .در تبیین اين نتايج مي توان بیان كرد كه يكي از
مداخالتي كه مي تواند بر درک اجتماعي وارتباطات اجتماعي 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 هايي برای ايجاد و توسعه
آموزش ثمربخش هستند .از آنجا كه كودكان به طور طبیعي آمادگي زيادی برای يادگیری داشته و از طرفي رشد تفكر منطقي
در آنها ضروری است ،ارائه الگوی آموزشي صحیح برای ايجاد توانايي تشخیص و داوری در آنها با تاكید بیشتری قابل پي گیری
است.فلسفه برای كودكان تالشي است برای توسعه فلسفه با اين هدف كه استدالل و داوری منطقي در قالب فلسفه به كودكان
آموخته شود .اين برنامه درصدد پرورش تفكر تاْملي  ،تقويت قدرت استدالل ،داوری ،كمک به رشد مهارت های مربوط به تفكر
سالم در كودكان و نوجوانان و برانگیختن سطوح باالی تفكر در كندوكاو مشترک میان اعضای گروه است .عموماً تعريف اين
برنامه با ارائه هدف آن همراه است؛ به همین دلیل به كارگیری تفكر و جستجوی معنا و كاربرد حقیقي امور در موقعیت های
تجربي ،استداللي و منطقي كردن انديشه ها ،احترام به افكار ديگران و برقراری رابطه سالم فكری از طريق گفتگو و مباحثه با
ديگران به منظور كشف حقیقت ،استقالل فكری و ايجاد خودباوری در كودک ،آموزش و تقويت مهارتهای شناختي ،تحكیم پايه
های اخالقي و چالش درباره لزوم اخالق ،افزايش ظرفیت افراد در مواجهه با افكار و موقعیت های متعارض ،قضاوت بر اساس
مالكهای تعیین شده و پايبندی به مالک¬ها جزء اهداف برنامه فلسفه برای كودكان به شمار مي آيد .فلسفه برای كودكان با
تأكید بر ايجاد و افزايش اين مهارت ها در كودكان و نوجوانان در پي تربیت افرادی با قدرت تحلیل معقول است .برخي معتقدند
كه اجرای اين برنامه در سیستم آموزشي كودكان و نوجوانان در جهت تحقق سه مفهوم اساسي است و آن خود اصالح گری،
حساسیت معقول نسبت به زمینه و داوری بر پاية اعتماد بر مالكهای عیني است
تالش برنامه ريزان فلسفه برای كودكان وارد كردن فلسفه به عرصه های مختلف زندگي انسان و درک و تجربه كاربرد آن در
مسائل مختلف زندگي ،همچنین تبیین چگونگي فرآيند انديشیدن و خصايص آن نزد كودكان است؛ زيرا كودكي بهترين سن
برای ايجاد مهارت تفكر تحلیلي و خالق است .ارتباط كودک با فلسفه به دلیل اينكه با مفاهیم ساده شروع ميشود و به مسائل
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مهمتر ميرسد باعث ميشود فرد رابطه فلسفه را با تمام جنبههای زندگیش دانسته و ياد بگیرد چطور با تفكر سالم و منطقي
مسائل خود و جامعهاش را برطرف كند .يكي از مهم ترين كاربردهای فلسفه برای كودكان تقويت قدرت خالقیت است؛ يعني
كودک ياد ميگیرد چطور خود را در موقعیت های جديد قرار داده و راه حل تازه پیدا كند .البته اين رويكرد به برنامههای
آموزشي و تربیتي كه آيا كودكان در خالل يادگیری بايد فقط به شناسايي مسائل خود بپردازند  -آن طور كه ماهیت گرايان
مطرح ميكنند  -يا حل آنها هم در حیطه مسايلي است كه كودک با يد از راه آموزش و پرورش رسمي يا غیررسمي دريافت
كند ،ديدگاهي كه معتقدان به بازسازی اجتماعي به آن پرداختند ،موضوعي نیست كه برای اولین بار در نهضت فلسفه برای
كودكان طرح شده باشد ،بلكه قبل از آن هم مورد بحث بوده است (مرعشي.) 2332 ،
مهارت ارزشیابي؛ اين مهارت به دانش آموزان كمک مي كند تا به ارزيابي اطالعاتي كه بهدست آوردهاند بپردازند و همچنین در
مورد ارزش آنچه كه خواندهاند ،شنیدهاند و انجام داده اند ،قضاوت كنند و معیارهايي را برای قضاوت ارزش كار خودشان يا
ايدههای ديگران رشد دهند و نسبت به قضاوت خودشان اعتماد داشته باشند .عالوه بر داستان كه جايگاه مهمي در برنامه
آموزش فلسفه به كودكان ايفا ميكند.روش «اجتماع پژوهشي» در فراگیری اين مهارتها و نیز ايجاد تمايل به استفاده آنها در
موقعیتهای واقعي زندگي نقش مهمي را ايفا ميكنند .فراگیری بسیاری از اين مهارتها و نیز ايجاد تمايل برای استفاده از اين
مهارتها ،از طريق زبان و با ايجاد يک «اجتماع پژوهشي» جايي كه كودكان به عنوان اقدامي مشاركتي به تبادل نظر با
همديگر مي پردازند ،به بهترين شكل ممكن امكان پذير است
نتايج نشان داد با كنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ درک اجتماعي تفاوت معني
داری وجود دارد .به عبارت ديگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین درک اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزايش درک اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با 3 /13
ميباشد ،به عبارت ديگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون درک اجتماعي مربوط به تأثیر آموزش فلسفه
ميباشد .نتیجه اين فرضیه بانتايج تحقیقات گودرزی و همكاران (  ،) 2391علیلو و همكاران (  ،) 2391مقصودی( ،) 2393
آقامحمديان ،صفدری ،قنبری و بني هاشم (  ،) 2391كريک و همكاران (  ،) 1323داپال (  ) 1322همخواني دارد .در تبیین اين
نتیجه مي توان گفت كه كودكاني كه هوش اجتماعي دارند ،بايد بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسماني خود استفاده كنند ،تا
بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار كنند .آنها بايد شخصیتي داشته باشند كه ديگران را تحت تاثیر قرار دهند ،خالقیت نیروی
ارتباطي و دوستي درآنها رشد كند و بدانند چه طور آنها را نگه دارند .اين هوش مهم بايد بتواند هنر كنار آمدن را در اوج
درگیری ها و مذاكرات و اشتباهات و ساير موقعیت های خطیر دريابد .هوش اجتماعي يكي از بهترين هوش هايي است كه
كودكان مي توانن د در خود پرورش دهند ( علیلو ،محمود ،هاشمي .) 2391 ،كودكان كه اين هوش اجتماعي درآنها رشد كرده،
م ي توانند به راحتي با همه افراد از هر گروه سني ،فرهنگي يا اجتماعي رابطه برقرار كنند و كساني هم كه با چنین كسي مواجه
مي شوند ،با او راحتند و مسئله مهم اينست كه چنین عملي يعني برقراری ارتباط فعال با افرادی كه در اطرف ما هستند كامالً
انجام شدني است .يكي از مه ارت های برقراری ارتباط ،داشتن چهره های شاداب ،حتي يک لبخند در زمان ارتباط با مردم است
(سلگي و علي پور.) 2391 ،
عاملي كه مي تواند روی هوش اجتماعي كودكان تاثیر گذار بود برنامه فلسفه است .قـدرت اسـتدالل ،داوری وتمییـز ازاهمیـت
انكار ناپذيری در زندگي فردی و حیات جمعي برخوردار است .نقش اين مهارتها را در تفاهم میان آدمیـان نميتـوان ناديـده
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گرفت .اگر دولتمردان و بانیان فرهنگ هر كشوری بخواهند آينده كشورشان را تضمین كننـد بايـد در فكـر تعلـیم و آمـوزش
تواناييهای فكری و ذهني به نسلهای جديد خود باشند .مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان ميدهد كه دوران دانشگاه برای
آموزش مهارتهای ذهني و استداللي افراد بسیار دير است و بايد اين كار را از دورههای كودكي شروع كرد؛ بدين ترتیب برنامه
جديدی زير عنوان «فلسفه برای كودكان» طراحي شد و از آن طريق فلسفه وارد دبستانها و مدارس گرديد .آنچه «فلسفه برای
كودكان» نامیده مي شود ،تالشي است برای بسط فلسفه ،با اين هدف كه بتوان آن را مانند نوعي آموزش به كار برد .اين فلسفه،
آموزشي است كه از فلسفه برای واداشتن ذهن كودک به كوشش در جهت پاسخگويي به نیاز و اشتیاقي كه به معنا دارد ،بهـره
مي برد .فلسفه برای كودكان با ارائه تعداد زيادی از تمرينها برای يافتن داليل خوب بر داوريها ،كودكان را تحت نـوعي آمـوزش
قرار ميدهد كه افق ديد آنها را وسیعتر ميسازد .اين برنامه به آنها ياد مي دهد كه چگونه بايد فكر كنند .فلسفه برای كودكان،
برنامهایاست كه كودكان مدرسهای را در تمام مباحث كالسي در زمینه موضـوعات فلسفي مشاركت ميدهد  .اين برنامه ،بهبود
تفكر كودكاناز طريق معرفي بسیاری از «سؤاالت بزرگ» به آنها و توانا ساختن آنها به بررسي چنین سؤاالتي است .با اسـتفاده
از اين برنامه ،معلمان ،كودكان را به تفكر عمیقتر درباره ايدههايي كه پس كـار مدرسـهای آنهـا قـرار دارد ،تشـويق ميكننـد
(قائدی.) 2339 ،
لیپمن معتقد است از طريق آموزش فلسفه به كودكان ،ميتوان وضعیت آنان را در ساير دروس نیز بهبود داد ،زيرا فلسفه
مستلزم مهارتهايي است كه به ساير رشتههای علمي نیز انتقال مييابد  .از آنجا كه فلسفه برای كودكان به عنوان يک رويكرد
تربیتي ،دارای زباني كلي است ،بر مهارتهای بنیادی خواندن ،نوشتن ،سخن گفتن و گوش سپردن نیز تاكید دارد .يعني در
جستجوی راهي است ،تا در اين مهارتهای پايه از طريق پرورش تعقل و قضاوت رسوخ كند .وقتي اين كار انجام شد دانش آموز
خود به خود ميتواند به تأمل بر روی رشتههای تحصیلي مرسوم مدرسهای بپردازد .در ضمن بايد دانست كه زير مقولههای
فلسفه مالحظاتي هنجاری و معیار شناختي را فراهم ميآورد كه برنامه درسي امروز فاقد آن است .برای تدريس انتقادی و
انديشمندانه رشتههای علمي ،فرد بايد پیش فرضهای منطقي ،اخالقي ،معرفت شناختي ،زيبايي شناختي و متافیزيكي آنها را
كشف كند .وقتي اين كار انجام شد دانش آموزان ميفهمند كه موضوعات درسي كه آنها ميخوانند از آنچه قبالً فكر
ميكردهاند دارای وحدت و يک دستي بیشتری است
نتايج نشان داد با كنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ ارتباطات اجتماعي تفاوت معني
داری وجود دارد .به عبارت ديگر ،آموزش فلسفه با توجه به میانگین ارتباطات اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزايش ارتباطات اجتماعي دانش آموزان گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با
 3 /13ميباشد ،به عبارت ديگر 13 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ارتباطات اجتماعي مربوط به تأثیر آموزش
فلسفه ميباشد .نتیجه اين فرضیه بانتايج تحقیقات يعقوبي (  ،) 2391طاهری (  ،) 2393شاكری نیا (  ،) 2393يزدخواستي
(  ،) 2339وايت ،كاشیما ،برای و يورک (  ،) 1321النگ و جاكوبوسكي (  ،) 1321هافمن ،ونكالستین و ولگر (  ،) 1321فالون و
همكاران (  ) 1322همخواني وهمسويي دارد .در تبیین اين يافتهها ميتوان گفت كه بخش عمده ای از زندگي آدمي به عنوان
موجود اجتماعي در روابط و عملكرد های او با ديگران خالصه مي شود اما اين مناسبات مانند ساير رفتارهای آدمي بدون
حساب و كتاب و بدون نظم و كانون نیست مثال نقشهای مختلفي را كه مادر زندگي خود به عنوان فرزند يک خانواده پدر يا
مادر معلم يا دانش آموز و باالخره عضوی از اعضای جامعه برعهده داريم در نظر بگیريم طبیعي است كه رفتارهای ما به
تناسب هريک از نقشهايي كه برعهده داريم تفاوت مي كند و هريک ازاين رفتارها تابع ا صول و قوانین مشخص اجتماعي اند.
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بدون ترديد در مناسبات اجتماعي رفتارما ازجمع تاثیرات ویِِِژه ای مي پذيرد يكي از اثرات جمع بررفتارما آن است كه
حضورجمع به ما احساس نیرو و قوتي اضافه مي بخشد به همین علت ما مي توانیم از اين نیرو استفاده كرده و برای اهدافي
كه مورد نظرماست برنامه ريزی داشته باشیم .انتخاب مهارتهای اجتماعي مناسب آموزشي رامي توان براساس فهرست هايي
ازرفتاراجتماعي كه بسیاری از آنها در برنامه های آموزشي مهارتهای اجتماعي منظور مي شود قرارداد .فهرستها اغلب شامل
تلفیقي از مهارتهای رفتاریِِ ،عاطفي ،شناخت ي مناسب برای آموزش هستند انتخاب مهارتها رامي توان بر مبنای ارزيابي هريک
از نارسايیهای مهارتهای اجتماعي نیزدر نظرگرفت ( عنصرانلو.) 2332 ،
گروهي از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت مي كنند .اگر از آنها در مورد موضوعي سؤال شود با صداقت
به سؤاالت پاسخ مي دهند ،در عقايد خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرايطي پاسخ يكسان به سؤاالت ميدهند ،حتي اگر
پاسخهای آنها طرد اجتماعي به دنبال داشته باشد .گروهي ديگر طوری حرف مي زنند كه مورد تأئید ديگران قرار بگیرند .اگر از
آنها در مورد موضوعي سؤالي شود طوری پاسخ ميدهند كه فكر مي كنند ديگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود .سعي
مي كنند با قواعد و هنجارهای اجتماعي سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعي در امان بمانند .حرفزدن و رفتار كردن مطابق
انتظارات ديگران را پذيرش اجتماعي مي نامند .بنابراين پذيرش اجتماع ي همانند يک پیوستاری است كه در يک انتهای آن
پذيرش اجتماعي خیلي باال يعني افرادی قرار دارند كه نظرات و تجربیان خود را در مصاحبهها و پاسخگويي به سؤاالت تغییر
شكل مي دهند و در انتهای ديگر پذيرش اجتماعي خیلي پايین يعني افرادی را شامل ميشود كه نظرات و تجربیات خود را
تغییر نمي دهند .طبیعي است كه اكثريت انسانها در حد وسط پیوستار قرار دارند.
زندگي اجتماعي صحنة تجلي انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعي میان افراد است؛ افرادی كه عقايد گوناگوني دارند و به منظور
تحقق اهداف موقعیت اجتماعي ،ضروری است بتوانند انديشه های خود را با ديگران مبادله و چشم انداز ديگران را درک كنند و
به بیاني ديگر ،به نحو معني داری ،با يک ديگر ارتباط برقرار كنند .افراد بر اساس منافع خود ،ارتباطات اجتماعي را شكل داده و
بر اساس توقعات ،هنجارها و نقشهای معین خود ،به آن مي پردازند .بنابراين نحوه حضور فرد در مكان به همراه سايرين ،عاملي
قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است .در اين راستا حتي ممكن است افراد در جستجوی مكان هايي كه در آن ،افرادی با
خصوصیات مشابه آن ها به لحاظ طبقه ،قوم ،مذهب ،گروه اقتصادی ،الگوی زندگي ،تحصیالت ،درآمد ،نحوه تربیت كودكان و
نژاد مشابه حضور دارند ،باشند .اما با آنكه همگن بودن افراد ،مشوق مالقات و افزايش تعامل با مكانهای فیزيكي و اجتماعي و
درنتیجه ارتقای دلبستگي به آن مكان است ،درعین حال مكانهای اجتماعي غیر همگن نیز فرصتي است تا افراد با هم بودن و
تعامالت اجتماعي غني و آزاد را تجربه كنند.
يكي از مهارتهايي كه برنامه فلسفه برای كودكان به دنبال ايجاد و تقويت آن است رهايي افراد از قضاوتهايي است كه
عموماً برخواسته از ذهنیات و تعصبات است .برای خالصي از اين وضعیت بايد به فطرت رجوع كرد .در اينجا مقصود آن فطرت
پاكي است كه آغشته به پیش داوریها نیست و ميتواند امكان آموختن حقايق زندگي را بر اساس مالکهای عقالني ايجاد -
كند .تمايل افراد به خوش قولي ،راست گويي وصداقت ،كمک كردن و محبّت داشتن نسبت به ديگران از فطرت سرچشمه مي -
گیرد .فطرت پاک ،كودک را وا ميدارد از چیستي و حقیقت امور بپرسد .ذهن او از پیشپنداشتههايي كه دكارت به آن اشاره
مي كند و آنها را مانع تفكر صحیح و بدون شايبه مي داند ،خالي است و تا زماني كه به پیش پنداشتههای غلط آلوده نشده مي -
توان آن را پرورش داد تا سالم بار آيد .در بسیاری از مواقع دانستههای غلط ما اجازه آزاد انديشي به ما نميدهند آنها به قول
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بیكن همچون بتي ما را در برگرفته و اسیر خود ميكنند .فلسفه برای كودكان تالش مي كند ارتباط ما با محیط و افراد مختلف،
از آغاز شكلگیریاش از پیشداوریهای غلط به دور باشد.
برای پرورش مهارتهای تقكر بسیار مهم است كه معلم بايد به دانش آموز ياد بدهد كه حواس پنجگانه اش را برای دريافت
اطالعات از محیط به كار گیرد .برنامه فلسفه برای كودكان ( ) c1 pتاثیر خوبي بر اين مهارتها داشته است بايد برای تقويت
مهارتهای تفكر اگر برنامه فلسفه برای كودكان ( ) c1 pموثر باشد كمک خوبي به برنامهريزیهای آموزشي مدارس ميشود .معلم
برای پرورش مهارت استدالل در دانش آموز بايد طوری عمل كند كه او بتواند به صورت منطقي درباره مشاهدات خود بینديشد.
دانش آموز بايد ياد بگیرد از وقايع و رويدادهای محیط پیرامونش بسادگي نگذرد و درباره آنها استدالل كند .برای تقويت مهارت
درک و تفسیر اطالعات دانش آموز بايد ياد بگیرد مطالب گوناگون را از راههای مختلف به هم ارتباط دهد .نقش والدين در
تقويت تفكر انتقادی :والدين نیز در پرورش تفكر انتقادی در كودک و نوجوان دارای نقش مهمي هستند .در واقع تفكر انتقادی
بايد از همان كودكي در كانون خانواده به فرد آموزش داده شود و اين تفكر در دوران ابتدايي در مدرسه كامل مي شود .بنابراين
ايجاد جلسه هايي كه والدين را از اين موضوع و داشتن صبر و تحمل در مقابل پرسشهای كودكان آگاه كنند نكته ضروری و
مهمي است.
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