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هاي هشیار و یکی از اهداف هر نظام آموزشی، تربیت انسان
آگاهی است که تفکر خود را بر پایه استدالل صحیح و منطقی بنا نهاده 

اي جامع و عمیق، و در برخورد با دنیاي پیرامون خویش با اندیشه
نماید و قابلیت انعطاف باالیی در جوانب مختلف امور را بررسی می

.عبارتی ذهن فلسفی دارندسائل زندگی داشته و بهمواجهه با م
هاي اخیر هاي درسی که در دههدر این راستا، یکی از برنامه

شکل آموزان ورزي در دانشمنظور پرورش تفکر فلسفی و فلسفهبه
. فلسفه براي کودکان استگرفته، برنامه درسی 

فلسفه به آموزش هدف از پژوهش حاضر، طراحی برنامه درسی 
همچون اي یابی به اهداف ثانویهبا دستکودکان پایه اول ابتدایی

هاي محتوایی برنامه، شناسایی و تعیین  گذاري، تعیین سرفصلهدف
.ها استیادگیري و  اعتباربخشی برنامه- راهبردهاي  یاددهی

تحلیلی - روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، توصیفی
. شودها میراي اعتباربخشی برنامهاست که همگام با روش پیمایشی ب

. اي تنظیم گردیدشده، پرسشنامهطراحیبرنامه درسی براي اعتبارسنجی
و آموزش فلسفه برنامه درسی نفر از متخصصان20این پرسشنامه، براي

هاي تحقیق، اکثر متخصصان، بر اساس یافته.  به کودکان ارسال شد
یادگیري و –یاددهیاهداف پیشنهادي، رئوس محتوا، راهبردهاي 

. اندرویکردهاي این پژوهش را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده
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Abstract
One of the goals of education is training people

with  awareness and somehow thinking  which is
based on  philosophical reasoning ,   making them
deal with the world around them with a
comprehensive and  a deep thought, ability to study
various aspects of  the life’s problems  and  having
high flexibility  toward them.

Today one  of the  notified  curriculums for
achieving  those above goals is introduced as
“teaching philosophy  for children”  .

This study is going to  design  curriculum for
teaching philosophy to Iranian children in the first
grade of primary school  with  secondary following
objectives such as  setting goals; determining
outlines of curriculum contents; specifying and
identifying teaching –learning strategies and
crediting curricula.

Developmental methodology that followed by
this research, is done  by  analytical-descriptive
method combined with survey method.

In order to validate  the designed curriculum, a
questionnaire was formulated and sent to 20 experts
in this  field .

Research findings indicated that most experts
have evaluated proposed goals, content outlines,
and teaching- learning strategies with  relatively
desired accredit .

Keywords: Teaching Philosophy for Children;
Curriculum- Training Contents- First Grade of
Primary School.
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اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
برنامه درسی و دستیاران وي نخستین1ماتیو لیپمن

2ه مونتکلیررا در دانشگاآموزش فلسفه به کودکان

هاي که بررسیبرنامه درسی این. تهیه کردندنوشته 
است؛ تاکنون شروع شده1969اولیه آن تقریباً از سال 

کامل براي کل دورانبرنامه درسی صورت یکبه
در صدها ،این برنامه. استدرآمده) k-12(مدرسه 

صورت داوطلبانه کشور دنیا به160مدرسه در آمریکا و 
ساعت از اوقات مدرسه 4تا 2،این برنامه. شوداجرا می

،کودکان را در طول هفته در مدرسه و خارج از آن
صورت یک به،دهد و کالسخود اختصاص میبه

هاي دکان پیرامون داستاناجتماع پژوهشی که در آن کو
پردازند، گو میوشده در کالس به بحث و گفتخوانده

برنامه اهداف کلی این). 49: 1385فیشر، (شودمیاداره
تا 1هاي درسی است و از پایه متوجه کل پایهدرسی 

آموزش فلسفه به برنامه درسی .شودپیگیري می، 12
هاي متنوعیکودکان در سه دهه گذشته، هدف

الب محتواي داستانی قدراهداف،این . استدربرداشته
و روایی ریخته شده و در اختیار معلم و شاگرد قرار 

کتب اولیه در این زمینه شامل قصه، داستان . استگرفته
هر موضوعی ،در حال حاضر.استو رمان بوده

آموزش فلسفه به برنامه درسی تواند محتوايمی
اغلب ،محتوا). 38: 1383قائدي،(کودکان قرار گیرد

کودك خود را با زیراصورت داستان است به
این کار بیشتر . کندهاي داستانی مقایسه میشخصیت

گیرد و کمتر عقالنی و فکري صورت میصورتبه
با توجه به سبک و انکودک.استهیجانی

در . دنکنهاي داستان صحبت و فکر میشخصیت
شود که به زبان واقعی میها از زبانی استفاده داستان

شناختی کودك شباهت دارد و مطابق با مراحل رشد
مطالعات نشان ). 1385:26قضاوي، (کودك است

1.Lipman
2.Montclaire university

ها و تمایالت ویژگیدلیل داشتن بهودکان دهد کمی
بیش از بزرگترها به قصه عالقه دارند و ،خاص روحی

ا باور به همان نسبت زودتر و بیشتر ماجراهاي آن ر
هاي تأثیر موضوع و شخصیتتر تحتد و عمیقکننمی

).124: 1375عطاران،(گیرند داستانی قرار می
است با توجه به دادهکه لیپمن ارائه برنامه درسی 

فرهنگ و شرایط اجتماعی کشور خود او است و با 
فرهنگ کشور ما چندان سنخیت ندارد و اگر قرار باشد 

به کودکان ارائه را با همان کیفیتبرنامه درسی همان
را دچار نامحسوس براي کودکان صورت بهدهیم

چراکه مطالب موجود در این . کردتعارض خواهیم
داستان با فرهنگ ما همخوانی ندارد و ممکن است

برخی از . باشدغیرمستقیم بدآموزي داشتهصورت به
در همه کشورها مورد استمتونی که لیپمن نوشته

، زیرا یا )43: 1385قائدي ،(گیرداستفاده قرار نمی
اند و یا با بافت اجتماعی برخی جوامع قدیمی شده
این وابستگی فرهنگی ). 1385مرعشی،(ندسازگار نیست

کمگردند، چون به عناصر انتزاعی تفکر برمی،هاداستان
ممکن است . رسدشود و در عین حال به صفر نمیمی

اما باید . شندباهاي فرهنگی داشتهها صبغهبعضی داستان
توان ها را میبرخی از داستان. ها گزینش کرداز میان آن

بازنگري کرد یعنی داستان را با توجه به ادبیات و 
از توان می). 1383باقري،(هر کشور بیان کردفرهنگ 

ها ها استفاده کرد، لذا باید داستانداستاناین بسیاري از 
،  هر مقطعشناسی و رشديروان، هاي فلسفیویژگیبا 

لذا ضروري است که .  )12: 1385قائدي،(متناسب کرد
به تدوین  و گزینش متون متناسب با شرایط محیطی و 

زیرا . اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش اقدام کنیم
متناسب با استعداد و هر کشورمسائل مختلف 

همان کشور استتاریخی و فرهنگی تجربیات
. )53: 1362شریعتمداري، (

این زمینه، تحقیقات مختلفی در سرتاسر دنیا در
به است و این برنامه عمالً در برخی مدارس انجام شده
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در که چند سالی است در کشور ما نیز(آیداجرا درمی
بسیاري انجام هاي نظري و تئوریکاین زمینه پژوهش

عملی اجراصورت بهاست تا بتوان این برنامه راشده
راي اجراي آکادمیک این برنامه با ب،این اساسبر.)کرد

تصمیم محققان ، شدههاي نظري انجامتوجه به پژوهش
آموزش فلسفه در برنامه درسی که به طراحیگرفتند

.نمایندپایه اول ابتدایی اقدام 

پیشینه پژوهش
داخلی پژوهشپیشینه ) الف

وکودكادبیاتارشناسک)1377(محبیخدایار
درنوجوانوکودكفکريپرورشکانوندرنوجوان

که» کودکانبرايفلسفیادبیات«ن عنواباايمقاله
آید،میحساببهایراندرلیپمنآثارترجمهاولین
ويدیدگاهمعرفیبه،لیپمندیدگاهپذیرشضمن

روبمهايداستانازهاییهخالصنوشتنو باپردازمی
هاي به که در داستاناينویسندعنوانبهرااو،آکوز

.کندطرح مفاهیم انتزاعی پراخته، معرفی می
دانشگاهدرخوددکتريرسالهدر) 1380(جهانی

بنیادینوفلسفیمبانیبررسیونقد«ان عنوباتهران
واساسیاصلپنج» لیپمنانتقاديتفکرآموزشالگوي

کیدأتگرایی،زمینهبهتوجهیعنیلیپمنالگويمحوري
وتعلیمهدفعنوانبهداوريبهجهتوگرایی،تنسبیبر

برکیدأتوقیاسی-يافرضیهروشازاستفادهتربیت،
انتقاديتفکردهندهجهتواصلیعاملانوعنبهمالك

نشاناین پژوهش نتایج. استدادهقراربررسیموردرا
مردودوگرایینسبیترویکردبکارگیريکه داد

با رالیپمنالگويگرایی،عینیتدیدگاهدانستن
مواجه کره استجديهاي حدودیتم

وهاویژگی«عنوانبا ايمقالهدر) 1381(خسرونژاد
وهاویژگیبهپرداختنضمن» کودكادبیاتمسائل

ویژگیمهمترینبه طرح کودکان،ادبیاتموقعیت
بنیادهاییومسائل. استپرداختهکودکانادبیاتفلسفه

ازناگزیرکودكادبیاتفهفلسنویسنده،اعتقادبهکه
ادبیاتفلسفه)1: اند از، عبارتاستآنبهپرداختن

مرحلهدرکودكادبیاتفلسفه)2. استبومیکودك
ادبیاتدرخاصفلسفه،خویشپدیداريازخاصی
توصیفیهمکودكادبیاتفلسفه)3. تهسنیزکودك

هایویژگهمیننویسندهاعتقادبه.استتجویزيهمو
آموزش نزدیک فلسفهحوزهبهراکودكادبیاتهفلسف
.کندمی

مبانیبررسی«اي با عنوان در مقاله) 1382(قائدي
مبانی نظري برنامه » کودکانبرايفلسفهبرنامهنظري

طور جامع مورد بررسی قرار فلسفه براي کودکان را به
هاي این پژوهش، از مهمترین ویژگی.استداده

فلسفه براي برنامهدرسفهفلمعناينمودنمشخص
فلسفه براي برنامهمنتقدینبهپاسخگویی،کودکان
وپیاژهطرفدارانوتحلیلیفالسفهویژههبکودکان،
.استفلسفه براي کودکانبرنامهاجزاءنمودنمشخص

ژوهش، پکشورداخلدرموضوعبودننوبهتوجهبا
درهبرناماینترویجومعرفیدربسزایینقشقائدي
.استداشتهکشورداخل

عنوانبا ايمقالهدر) 1384(نصراهللاحاجی
که، »کودکانادبیاتدرانتزاعیمفاهیمطرحچگونگی«
رسیدهچاپبهنوجوانوکودكادبیاتپژوهشنامهرد

،ادبیمختلفهايگونهدرانتزاعبه معرفیاست،
ثارمانند معرفی آ. پردازدمیکودکانادبیاتدرهژویبه

هاي مصوراز کتابکهتصویرگريونویسندهلئونیلئو
کند استفاده میکودکانبرايفلسفیمفاهیمطرحبراي

گرا، به طرح مفاهیم گیري از سبک واقعو با بهره
. پردازدانتزاعی براي ایشان می

عنوان باخوددکتريرسالهدر) 1385(مرعشی
آموزشامهبرندرپژوهشیاجتماعروشثیرأتبررسی«

استداللهايمهارتپرورشبرکودکانبهفلسفه
نمونهمدرسهمایینراهسومپایهپسرآموزاندانش
بررسیبهاهواز،چمرانشهیددانشگاهدر»اهوازدولتی
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کودکاناستداللبرپژوهشیاجتماعروشثیرأت
: این پژوهش عبارت بودند ازاهداف.استپرداخته

؛  برنامهایناجرايامکانتجربیبررسی.1
کردنآشنا.3؛ و فلسفهآموزشزمینهدرمنديعالقه.2

اینبادانشجویانوپرورشوآموزشمدیرانمعلمان،
ازاستفادهبافلسفه،آموزشپژوهشایندر. هبرنام
گروهدودرجلسهیازدهمدتبهداستانیايهبکتا

آموزانشدانجلساتاین در. انجام گرفتآزمایشی
»بحثطرح«ن عنواباموضوعاتیدر آزمایشگروه

نتایج. ، مشارکت داشتندپژوهشیعاجتماشیوههب
پژوهشیاجتماعروشکهدهنده این بود نشانپژوهش

گروهدرآموزاندانشاستداللهايمهارتپرورشدر
داشتهمثبتیثیرأتگواهگروهبامقایسهدرآزمایش

.است
خودارشدکارشناسینامهنپایادر) 1385(هاشمی

محتوايدرانتقاديتفکرجایگاهبررسی«با عنوان
دانشگاهدر،»ابتداییدورهپنجمپایهدرسیهايکتاب
تفکرهايمؤلفهبکارگیريمیزانبررسیبه، شیراز

ارزیابی،وتحلیلپرسیدن،: نظیرلیپمنانتقادي
ها،دادهتفسیراطالعات،وشواهدارزیابیاستدالل،

منطقیمسائل،دربارهصحیحقضاوتبودن،جمعی
علوموریاضیدروسدر، صراحتهمچنینوبودن

میزانکهدهدمینشانپژوهشنتایج. استپرداخته
ازبیشعلومکتابدرنامبرده،هايمؤلفهبهتوجه

تأثیر مشکالت حاصل از توانت و میاسریاضی
برعالوهراهاي تفکر انتقاديتوجهی به مؤلفهبی

روشمانندي دیگرپارامترهايدرهاکتابمحتواي
.کردجستجونیز،تدریس

خودارشدکارشناسینامهیانپادر) 1386(قضاوي
کودمانبهفلسفهآموزشبرنامهبررسیونقد«با عنوان 

ریزيبرنامهاصولاساسرب)پیکسی(سومپایهدر
رصدد پاسخ، دتهرانمعلمتربیتدانشگاهدر» درسی

درسیبرنامهآیا)1: هاي زیر برآمده استبه پرسش
رادرسیبرنامهیکهايویژگیوعناصر،پیکسی
تدوینتفکررویکردکدامبرمبنايبرنامهینا)2دارد؟ 

فلسفهآموزشبرنامهبابرنامهاینآیا) 3؟ و استشده
دهدمینشانپژوهشنتایج؟داردهماهنگیکودکانبه
درسیبرنامهاصولپیکسیبرنامهطراحیدرمنلیپکه
ايمجموعهبرنامهاینهمچنین در . استکردهرعایترا
دادنقرارامکانوشدهگنجاندهاستداللهايمهارتاز
.داردوجودمدارسدرسیبرنامهقالبدرآن

خودارشدکارشناسینامهنپایادر)1386(مختاري
داستانیادبیاتوايمحتتحلیلوتبیین«با عنوان 

مفاهیمجويوتجس، به تهراندانشگاهاز»کودکان
، شناسیهستیحوزهسهبهتوجهبافلسفی

آموزشهايروشو؛ شناسیارزشوشناسیتمعرف
در این . استپرداختهبرگزیدههايداستاندرمفاهیم

فکريپرورشکانونیدهزبرگداستان41پژوهش
قرار گرفته بررسیولتحلیموردنوجوان،وکودك
هايانداستکهدهدمینشانپژوهشنتایج. است

39، شناسیهستیحوزهبهمفاهیمدرصد49، برگزیده
حوزهبهدرصد12وشناسیارزشحوزهبه درصد

باارتباطدر. استداشتهاختصاصشناسیمعرفت
توسطمفاهیمآموزشومحتواارائهايهوشر

راويخودنویسندگان،درصد72در نویسندگان،
داستاندرصد28در واندبودهکودکانهايداستان

روایتداستانیهايشخصیتمیانگووگفتصورت به
.تاسشده

کشورازخارجدرپژوهشپیشینه) ب
هاي اخیر، از شده در سالبیشتر تحقیقات انجام

تواناییبر، کودکانبرايفلسفهبرنامهمثبتثیراتأت
ازبسیاري.دهندخبر میحمایتودکانکاستدالل

اینارزشبراي اثباتبرنامهاینآغازدرتحقیقات،
بودهآن بر توانایی استدالل کودکانبالقوهاثروبرنامه
. است
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ازگیريبهرهبادر پژوهش خود، )1989(جویس
کهیآزمایشگروهدادنشانکالیفرنیاپیشرفتتست
به اجرا درآمد، نمرات برایشانفلسفهموزشآبرنامه

.اندکسب کردهزبانوخواندنهايبهتري را در آزمون
که دادنشان)1988(دنیلوآبیررپژوهشنتایج

،آزمایشگروهدرخالقتفکرواستداللهايمهارت
کنترلگروهازبیشتر،آزمونپسانجامازپس
.استبوده

عنوانبا ايمقالهدر)1919(چارلینوسایمون
از، »یادگیريدرناتوانکودکانبا،کودکانبرايفلسفه«
انتقاديتفکرپرورشدربرنامهاینمثبتثیراتأت

خبر آزمایشیگروهدر،یادگیريدرناتوانآموزانشدان
.دادند

برايفلسفیتفکرتوسعهسسهؤمدر) 1994(میشل
فلسفهبرنامهثیرأتارزیابی، پس از)IAPC(کودکان

ازآزمایشگروهموزآدانش95میاندرانکودکبراي
آموزشدان123و گروه،چهاردرششموسومهايپایه

یافت که، به این نتیجه دستگروهپنجدرکنترلگروه
چهارمیکواولگروهدرکودکانبرايفلسفهبرنامه
هايمهارتونفسبهاعتمادبریمثبتثیرأتدومگروه

اعتمادبرثیريأتاما.تاسشتهداآموزاندانشاستدالل
هاي و تنها مهارتنداشتهدیگرسومیکنفسبه

.استها را بهبود بخشیدهاستدالل آن
وستیدو«عنوانبا ايمقالهدر)1999(واندنبرگ

فلسفهآموزشبنیادیناصلدو: اخالقیهايآموزش
کهعنوانن همیباکتابیبررسیونقدبه»کودکانبراي

پردازدمی،استشدهنوشتهتونین و جانسو، ریدتوسط
فلسفه«برنامهدربارهراخوددیدگاهآنضمندرو

استمعتقدواندنبرگ . دهدشرح می» کودکانبراي
، حتیعملیهردراستممکنسؤاالت فلسفی

.شوندمطرحفیزیکو شناسیروانشناسی،زیست
اینپاسخبهیافتندستبرايبایدنوجوانانوکودکان

کنند،بررسیراهاآنعلمیهايهیافتومنابعاالتؤس

معنايبهفلسفه. به مطالعه علم فلسفه بپردازندنکهاینه
دانشجویانبهترینتنهاواستمعرفتوعلم

.دارندرارشتهایندکتريدرجه اخذشایستگی
آگاهی«عنوانباايهمقالدر)2005(راسلژوزفین

هايبیان یافتهبه، »تحقیقیجامعهیکدری اخالق
درکودکانبرايفلسفهبرنامهاجرايازحاصلپژوهش
فهمبررسیبا هدف پژوهشاین. پردازدمیکالس

باهاآنتعاملها،آنافکارواحساساتکودکان،
وقضاوتکهعواملیگو،وگفتفراینددریکدیگر

در. استانجام گرفتهدهد،میشکلراهاآنهايتعمیم
یکوساله8الی7کودکانازگروهیک،پژوهشاین

درشاگرد30تا29باساله،12الی11کودکانازگروه
هايیافته. شدندانتخابمطالعهبرايدرس،کالسهر

توانپژوهشی،اجتماعفرایندکهدهدمینشانپژوهش
کههاییمهارت. بردباال میراکودکاناخالقیقضاوت

به دست می آورند، به پژوهشیعاجتماجریاندر
سروکاراخالقیپیچیدهبیاناتباکند کودکان کمک می

اخالقیمعمايیکدرکهآنچهدربارهوباشندداشته
همچنین، . ندبپردازگووگفتبهرسدمینظربهصحیح

دهنده این بود که موضوعات ش نشاننتایج این پژوه
وگوي کودکان را ر گفت، محودیگرانبهاحترامونیکی

بهکمکنقش مهمی در گووگفتدهد و تشکیل می
دیگرانبهاحتراموتحمل،فهم،ادراكتفکر،پرورش
بخشدمیبهبودراشاگردانابطهوگو رگفت. کندایفا می

نظراتدر خالل آن، کودکان می آموزند که چگونه و
.دبپذیرنرافردياختالفاتوبگذارنداحترامدیگران

فلسفهآموزش«عنوانباايمقالهدر)2001(فیشر
فرهنگوفکريهايمهارتتقویت،دبستاندر

برنامه گوناگونهايجنبهبهپرداختنضمن،»شآموز
این برنامهتأثیرگذارنکاتبه،آموزش فلسفه به کودکان

. کندمیاشارهمعلماننظرازتفکرمهارتبهبوددر
انجامهايپژوهشطبقکهکندخاطرنشان میفیشر
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،بخشندمیبهبودراتفکرمهارتکههاییبرنامهشده
.دارندعملیدستاوردهايبرمثبتیثیرأت

مراحل انجام پژوهش
اي توسعه، پژوهشیاز منظر هدف،این پژوهش

. داردپیمایشی –بعاد نظري و توصیفیااین روش . است
حقیق، منابع و عد نظري این تدر ب،براي این منظور

و آموزش برنامه درسی هايمتون تخصصی در حوزه
و اهداف مورد مطالعه قرارگرفتفلسفه به کودکان 

پژوهش،این . آموزشی فلسفه به کودکان تعیین گردید
مبانی در گام نخست.استگرفتهانجام نظري به شیوه 

برنامه شناسی و دانشیشناختی، جامعهفلسفی، روان
س برنامه آموزش فلسفه به کودکان در پایه اسادرسی بر

اول ابتدایی استخراج و توصیف گردیده، سپس با 
آموزش برنامه درسی تجزیه و تحلیل مبانی مورد بحث،

در بعد . استفلسفه به کودکان ارائه شده
یابی به برنامه مطلوب، دستپیمایشی پس از_توصیفی

و متخصصان آموزش برنامه درسی نظر متخصصان
سنجی اعمال شده براي اعتبارنیزلسفه به کودکان ف

.است

مطالعه مبانی نظري
درسی آموزش فلسفه به کودکانبرنامه
ودکان سعی دارددرسی آموزش فلسفه به کبرنامه

هدف، محتوا، : از قبیلدرسی، تمام عناصر یک برنامه
نقش معلم و شاگرد، روش تدریس، اصول طراحی و 

را مد نظر قرار دهد ه درسیسازماندهی یک برنام
آموزش روش فکرکردن . )21: 1385قضاوي، (

. درسی استترین هدف این برنامهو عمومیترین کلی
آموختن تفکر به به نظر لیپمن هدف عمده این برنامه 

هداف کلی این برنامه که متوجه کل ا. کودکان است

،شودمی12تا 1پایه شاملهاي درسی است و پایه
رشد فردي و ) 2؛بهبود توانایی تعقل) 1: ند ازاعبارت

پرورش درك )4؛پرورش خالقیت)3؛میان فردي
در . یابی در تجربهیی مفهومپرورش توانا)5؛ واخالقی
مانندهدف تقویت مهارتهاي اصلی و اساسی ،پایه اول
بندي ساختن، شکلسازي، مرتبطمتمایز، مقایسه

بر ،در این پایه. ستاگوییسؤاالت، ارائه دلیل و قصه
فراگیري با توجه به اشکال ضمنی در محاورات روزمره 

از قائدي به نقل 53: 1980لیپمن،(شودکودکان تأکید می
الب داستان است و محتواي قدر ،این برنامه). 6: 1385

آن برگرفته از اهداف آموزشی است که در نتیجه 
اسی و شنمبانی فلسفی، روان شناسی، جامعهاستنباط از 

اهداف دوره ابتدایی و همچنین اهداف آموزش فلسفه 
.لیپمن استاز دیدگاه به کودکان 

مبانی فلسفی 
از نگاه به ینظام فلسفی، چارچوب کلی و منسجم

عالم هستی، طبیعت، انسان و تکامل او، معرفت و 
ها و اخالق فراهم گیري معرفت، ارزشچگونگی شکل

نظام آموزش اًموارد مستقیمسازد که هر یک از اینمی
هاي درسی و فعالیت معلم ع آن برنامهبو پرورش و به تَ

ریز برنامه،ترعبارت دقیقبه. دهدرا تحت تأثیر قرار می
ها و تجربیات درسی، براي سازماندهی دقیق فعالیت

ایجاد تغییرات مطلوب در فراگیران، نیاز برايیادگیري 
فلسفی و بررسی به شناخت و آگاهی از آراي 

ها درباره اهداف، روشها و محتوا تربیتی آننظراتنقطه
اسامی تعدادي از فالسفه و ).9: 1388سجادیان،(دارد

آموزش فلسفه به با اهدافکه شانآراء و نظریات
است آورده شدهزیردر جدول ،کودکان هماهنگی دارد

پژوهشگراناهداف را از سخنانکه با توجه به آن،
.استخراج و در جدول ارائه شدهاست
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هاي تاریخی آموزش فلسفه  کودکان از دیدگاه فیلسوفان و استخراج اهداف از این داللت هاریشهبررسی).1(جدول
)1383قائدي،(پرسیدن سؤالت اساسی در مورد مسائل زندگی، تأکید بر روش پرسش و پاسخ : سقراط
هاکنجکاوي نسبت به شناخت پدیده)1383قائدي،(فیدن تاکید بر اندیشیدن یا همان فلس: دکارت

گو وکمک به کودك در رشد و تعالی و تربیت تن و روان و زبان کودك و تأکید بر روش گفت: افالطون
)1386قضاوي،(

مهارت در فکرکردن و بیان مقصود

شدن زدهو شگفتکردن کودك و تمایل ذاتی کودك به سؤالتوجه به عالئق،کنجکاوي و آزادي : روسو
)1383قائدي،(

)1386قضاوي،(آموزش تخیل و پرورش تفکر خالق و تأکید بر مسئولیت و تأکید بر انتخاب: کی کگارد
هاکنجکاوي نسبت به شناخت پدیده

همکاري با دیگران)1386قضاوي،(ژوهشی تأکید بر روش اجتماع پ: پیرس
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود)1386قضاوي،(قوه داوري صحیح کودكتأکید بر تجربه و فعالیت کودك و پرورش: دیویی

)1386قضاوي،(تأکید بر تربیت در یک جامعه دموکراتیک، متنوع، متکثر و متضاد:لیپمن 
قناعت به حق خود و رعایت حقوق 

دیگران

)1386قضاوي، ( آموزش تخیل و پرورش تفکر خالف و تأکید بر مسئولیت و انتخاب: کی کگارد
هایی که به پایبندي به انجام مسئولیت

استاو واگذار شده

شناختیمبانی روان
رود و میر شمابرنامه درسی بهشناسی از مبانیروان

هاي گیرندگان حوزه برنامه درسی، بر مبناي یافتهتصمیم
تر هاي اثربخشنمایند به برنامهشناسی تالش میروان

شناسی ن مطالعات روانپیوندي نزدیک بی. دست یابند
درسی نیاز بهریز برنامه. وجود داردبرنامه درسی و

هايهها و عالئق گروها، نیازویژگیفراگیران و مطالعه 
،در این قسمت). 11: 1388سجادیان، (داردمختلف

به بررسی ،شناسی تربیتیبر روانتأکید باپژوهشگران
نی هاي جسمانی، عاطفی، اجتماعی، عقالویژگی

ها اهدافی و با توجه آناندسال پرداخته7تا 6کودکان 
که در اندمتناسب با این گروه سنی استخراج کرده

.طور خالصه ارائه شده استزیر بهجدول 

هايشناسی و استنباط اهداف از این داللتمبانی جامعه).2(جدول
اهدافمطالب یا داللت ها

هاکنجکاوي نسبت به پدیده).1384نژاد،شعاري(کودك عالقه دارد خود تجربه کند-
).1376اصفهانی ،(هاي گروهی و جمعی عالقه به بازي-
).1382قراچه داغی، (کودك برقراري ارتباط با دیگران را دوست دارد-

همکاري با دیگران

).1376اصفهانی ،) (رعایت حقوق دیگران(شودبینی تعدیل میخودمیان-
).42:، ص1376اصفهانی،(ط بین فردي افراد و دیگران ارزشیابی رواب-
).37: ،ص1384شعاري نژاد،(درك قوانین و قواعد بازي-

رعایت مقررات اجتماعی

مهارت در فکرکردن و بیان مقصود).28:، ص1384نژاد، شعاري(تر استزدن برایش از نوشتن آسانکودك دوست دارد صحبت کند و حرف-
).1385محمدي،(ت را انتخاب و تغییر دهدقادر است اطالعا-
.دهدکودك نیروي اندیشه و استدالل را از طریق آزمایش و تجربه افزایش می-

آشنایی با نحوه یادگیري خود

هایی که بر پایبندي به انجام مسئولیت).37،ص 1384شعاري نژاد،،(برداز مسئولیت لذت می-
.گذارندعهده او می

شعاري (کندقوانین استدالل را از طریق تجربه از روابط بین اشیا درك می. شودمنطقی میکردن تفکرآماده-
.)35،ص،1384نژاد،

.کندبرد و مقایسه میبه نسبت قضایا پی می-
).41،ص،1383حجازي، (مند درك مفاهیم از طریق تجربه استعالقه-

مهارت در فکرکردن و بیان مقصود
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شناسیمبانی جامعه
اجتماعی از زندگی یافتهشناسی، معرفتی سازمانهجامع

شناسی به مطالعه عمل اجتماعی آدمی جامعه. انسان است
پردازد و بر زندگی اجتماعی در جهان امروز متمرکز می

شدن فرایندي است که طی آن کودكاجتماعی. است
. شودشخص خودآگاه تبدیل میتدریج به ناتوان به
هاي مختلف را به یکدیگر پیوند شدن، نسلاجتماعی

در این جریان، تعامل بین افراد خردسال و . دهدمی

اي براي هر آید که در آن تجارب تازهبزرگسال پدید می
در این ). 23: 1388سجادیان، (شوددو حاصل می

جتماعی، رشد اجتماعی، اپژوهش، پس از بررسی اهداف
ت با توجه تعامل محیطی، پذیرش اجتماعی و انوع مسئولی

شناسی و اجتماعی کودك، به رشد فیزیکی و روان
پژوهشگران اهدافی را استنباط کردند که در جدول  زیر 

.استها اشاره شدهبه آن

هاشناختی و استنباط اهداف از این داللتهاي مبانی جامعهداللت).3(جدول
اهدافهاداللت

قناعت به حق خود و رعایت حقوق دیگران)1381:46شریعتمداري، (ذیرش آنخواهی و داوري به حق و پپرورش روحیه عدالت
.کندکودك رشد و نمو اجتماعی را در درون فعالیت اجتماعی تجربه می

)46: 1375فخرایی، (شناس باشد و عامل به قانون و مقررات حق باشدقانون
رعایت مقررات اجتماعی

آشنایی با نحوه یادگیري خود)73: 1375فخرایی، (دخود را بشناسد و به ارزش خویش واقف باش
)73: 1375فخرایی، (خود را مسئول حفظ آزادي و عقاید خود بداند 

)1375فخرایی،(در راه هدف استقامت کند
)1375فخرایی،(استقالل فکري و عملی خود را از دست ندهد

هایی پایبندي به انجام وظایف و مسئولیت
.دگذارنکه بر عهده او می

مبانی دانش
هاي علمی ارتباط با یکی از رشتهبرنامه درسی هر

این ساختار که ابعادي چون مفاهیم و اصول، .  دارد
آن خاصاهدافها، روش تحقیق و ها و نگرشمهارت
خصوص را دارد، مبانی را براي انتخاب اهدافعلم به

ریزان درسی را آورد که برنامهوجود میبرنامه درسی به
آموزشی  اهدافبراي تعیین . سازدر این امر متأثر مید

رشته درسی، شناخت ساختار علمی آنیک برنامه

،در این بخش. )40: 1387ملکی، (علمی ضروري است
یات کودك، تاریخچه ادبیات کودك، کارکردهاي باد

ادبیات براي کودکان، داستان و تأثیر آن بر تربیت 
کان و دان براي کوداستهايو ویژگیکودك، فواید

است آن بررسی شدههاي هاي فلسفی و ویژگیداستان
هاي که با توجه به بررسی) 27-43: 1388سجادیان، (

که انداهدافی را استنباط کرده، پژوهشگرانشدهانجام
.استآمدهزیردر جدول 

هاي آنادبیات کودك و استنباط اهداف از داللت).4(جدول
اهدافهاداللت

آموزي کلمات تازه نقش اساسی ادبیات کودکان در شناخت مشکالت زندگی و زبان.1
)1385شعاري نژاد،(دارد

تربیت نیروي بیان و فکر؛                                                            -
دادن؛پرورش هنر گوش-

مهارت در فکر کردن و 
بیان مقصود و خواندن و نوشتن
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گسترش اطالعات و تجارب؛ گسترش و ترغیب تفکر، تعقل، تمرکز حواس، -
تقویت قدرت فهم و بیان و خالقیت و یادگیري بهتر زبان؛-
.ها و یادگیري بهتر زبانهاي لغات و واژگان در آنافزایش گنجینه-
ایی با نحوه تفکر خودشناسیآشن)1385مختاري،(دهی به تجربیات کودكپرورش تفکر انتقادي و شکل. 2
رعایت مقررات اجتماعی.هاي زندگیآشنایی با مقرارت و هنجارهاي اجتماعی و دستورالعمل. 3
هاکنجکاوي براي شناخت پدیده.آشنایی با حقایق و تجارب زندگی. 4

فهرست اولیه اهداف بر اساس مبانی نظري
برنامه مطالعه و پژوهش در مورد همه عناصر

گیرد به یکباره و در یک طرح صورت نمیسی در
ضمن آنکه هر کدام برنامه درسی، عناصرهمه چراکه 
دنبال برنامه درسی ها حوزه مشخصی را دراز آن

صورت هماهنگ هببرنامه درسی کنند و در یکمی
. گردند، در یک پژوهش قابل بررسی نیستندتلفیق می

زیربناي نظري ،شده، بررسی مبانی نظري انجامبنابراین
اهداف . سازدمناسبی را براي تحقیق ضروري می

توجهی را در ، نکات قابلشده از مبانی نظرياستخراج
هاي مورد بررسی و نقش زمینه سطوح اهداف، حیطه

. داشتدنبال خواهدبرنامه درسی بهآن در سایر عناصر
چند منبع اهداف برنامه درسی، لذا براي تعیین 

این مطالعه هر . استقرار گرفتهمطالعه مورد اطالعاتی 

ریزان از منابع تر باشد شناخت برنامهقدر عمیق
تعیین يترهاي مناسبو هدفشدهاطالعاتی تقویت 

نظریات فیلسوفان گذشته ).57: 1382ملکی، (شوندمی
شناسی در مورد امکان آموزش فلسفه به کودکان، روان

دك، شناسی کودك، ادبیات کوکودك، جامعه
درسی آموزش فلسفه به کودکان و اهداف دوره برنامه

اهداف دوره ابتدایی جمهوري اسالمی ایران (ابتدایی
شورايجلسه مصوب ششصد و هفتمین 

اعتقادي، فرهنگی، اهدافشامل، 16/3/1279عالی
منابع عنوانبه)اعی، زیستی، سیاسی، اقتصادياجتم

از .استهمورد مطالعه قرار گرفتاهدافاساسی تعیین 
اهداففهرست مقدماتی ،بر اساس این مبانی،رواین
.استارائه شدهزیرخزانه اهداف در جدول صورت به

اساس مبانی نظريفهرست مقدماتی اهداف بر).5(جدول
اجتماعی و علمی–اهداف دوره ابتدایی با توجه به اهداف زیستیاهداف آموزش فلسفه به کودکان

همکاري با دیگران-عقلبهبود توانایی ت-
رعایت مقررات اجتماعی-پرورش خالقیت-
مهارت در فکرکردن و بیان مقصود و خواندن و نوشتن-فرديرشد فردي و میان-
گیرندهایی که بر عهده میپایبندي به وظایف و مسئولیت-یابی در تجربهپرورش توانایی مفهوم-

وق دیگرانقناعت به حق خود و رعایت حق-

استفاده از اهداف دوره ابتدایی و اهداف آموزش با 
اقدام به استنباط اهدافی پژوهشگران فلسفه به کودکان، 

کودکان در . اندسال نموده7تا 6متناسب با کودکان 
برخورد و تعامل با یکدیگر و نیز براي یادگیري 

پیگیري در دارند که هاییشخصی نیاز به مهارت

اهداف آموزش فلسفه به :شوددنبال میاهداف زیر 
دنبال پرورش و تقویت تعقل و تفکر در کودکان به

فردي هاي ارتباط فردي و بینکودکان، پرورش مهارت
ن ارتباط و تعامل فکري و اجتماعی در کودکان در جریا

با توجه به اهداف اهداف دوره ابتداییبا یکدیگر و 



1393،73فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت                                             سال اول، شماره اول، پاییز
شد و تقویت دنبال ربه،زیستی، اجتماعی، علمی

هاي اجتماعی در کودکان مهارتوهاي فکريمهارت
ف،اهاي مشترك این اهدلذا با توجه به ویژگی. است

.استقدام به استنباط اهداف زیر نمودهاپژوهشگر
بر اساس آموزش برنامه درسی اهداف پیشنهادي

:فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی 
پرورش سخنگویی . 1
وحیه پرسشگري و نقادي پرورش ر. 2
کمک به رشد استقالل کودك. 3
پذیري آموزش مسئولیت. 4
تقویت روحیه انتقادپذیري و تحمل عقاید دیگران. 5
.هاي گروهیرورش مشارکت در فعالیتپ.6

محتوا
درسی محتواي آن یکی از عناصر اصلی برنامه

مختلفی براي انتخاب محتوا بیان شدهمعیارهاي.است

محتوا باید متناسب با تخیل و )1: ند ازاکه عبارتاست
)ق فردئعالها وتناسب با توانایی(تفکر فراگیران باشد

در محتوا باید رفتارهایی را که انتظار داریم )2
.ها بیاموزیمآموزان از خود بروز دهند به آندانش

تناسب جانبه فرد و اهدافمحتوا باید با رشد همه)3
با توجه به اینکه ).1382:63پور، موسی(داشته باشد

محتواي برنامه آموزش فلسفه به کودکان در قالب 
داستان است لذا با توجه به مطالب فوق در انتخاب 

دست هو با توجه به اهداف بp4cمحتواي برنامه درسی
شد که شامل انتخاب آمده، محتوایی انتخاب

شناختی از کتاب فیشر با توجه به رشدصطالحاتا
ها در توان از آنودك در پایه اول ابتدایی که میک

اصطالحات .  هاي فلسفی استفاده کردنوشتن داستان
.زیر استپیشنهادي شامل موارد جدول 

جدول اصطالحات مرتبط با رشد شناختی).6(جدول
مفاهیم/ لغاتسطح/ سن 

سال7تا 6
کالس اول

کردن، تفکر، افکار، نظرات صحبتدادن،گوش
هاها، پاسخکردن، قوه تخیل، پرسشتصور

دلیل، قانون، قوانین، موافقت، مخالفت، مثالف، تعمیم
نادرستراه حل، درست،

انصاف، راستی، دروغ، واقعی، غیرواقعیانصاف، بی
شبیه، متفاوت

1385فیشر،: منبع

p4cتدریس مبتنی برهاي روش
نی هاي گوناگویادگیري، شیوه–راهبردهاي یاددهی

یادگیري توسط معلم و –یند یاددهیکه در فراهستند 
. گیرنداستفاده قرار میموردآموزاندانش

ادگیري مناسب جزء ی–انتخاب راهبردهاي یاددهی
راهبردهاي . شودریزي محسوب میفرآیند برنامه

آموزان به اهداف یادگیري براي رساندن دانش–یاددهی
یاز و عالقه، نشود و توجه به آموزشی انتخاب می

در انتخاب روش تدریس بسیار مهم هاهاي آنتوانایی
ها باید با نیز روشطبعاً در پایه اول ابتدایی . است

آموزان این دوره و فلسفه آموزش ق دانشنیازها و عالئ
هاي از جمله ویژگی. دوره ابتدایی هماهنگ باشد

آموزان این دوره، کنجکاوي و پرسشگري و عالقه دانش
به مشارکت در الًاي گروهی است و معموهفعالیتبه

هاي خود ها و قابلیتکار گروهی و بروز توانایی
مندي به باید از این عالقه،بنابراین.مند هستندعالقه
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درسی آموزش در برنامه. نحو احسن بهره گرفت
فلسفه به کودکان چون اصوالً فعالیت گروهی مطرح 

جمعی گروهی و دستهاست، روش تدریس نیز غالباً 
هاي تدریس بر در این برنامه، روش،رواز این .  است

شود که برخی از این هاي خاصی تعیین میاساس مالك
: ند ازاها عبارتمالك

آموزان؛به حداکثررساندن سطح مشارکت دانش-
تقویت روح احترام به یکدیگر؛-
از پرسیدن سؤال از یکدیگر و آموزان به دانشتشویق -

.معلم
آموزان در زمینه درگیري فعاالنه دانشآوردن فراهم-

د تدریس؛ وفراین

براي فعالیت گروهی يهافرصتآوردن فراهم-
. آموزاندانش

از آنجا که ماهیت برنامه درسی آموزش فلسفه به 
و با رشد اجتماعی استکودکان بر اساس کار گروهی 

هاي فاده از روشآموزان سروکار دارد، لذا استدانش
. ناپذیر استامري اجتناب،متنوع و فعال یادگیري

هاي پایه اول ابتدایی، با توجه به ویژگی،بنابراین
یند اآموزان این دوره و اهداف این برنامه، فردانش

آموزش فلسفه به درسیبرنامهیادگیري _یاددهی
روش :استکودکان در این  پایه شامل موارد زیر 

، روش یادگیري مشارکتی، روش تفحص هیبحث گرو
غزي، مداخله راوي و پردازي و بارش مگروهی، بدیع

.پرسش و پاسخ

p4cهاي تدریسروش). 1(نمودار

p4cدرسی رویکردهاي آموزشی برنامه

با توجه به نوع تحقیق ،رویکردهاي آموزش فلسفی
.است، در قالب نمودار نشان داده شدهمورد نظر

شده، طراحیبرنامه درسی اعتبارسنجیاي بر
برنامه درسی و نهاي برخی از متخصصیدیدگاه

آموزش فلسفه به کودکان از طریق کارشناسان 
بندي مباحثجمع. استآوري شدهپرسشنامه جمع

:زیر استصورت به
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نیان بر اساس نظرات متخصصدرسی آموزش فلسفه به کودکمیانگین نمره درصدي اهداف برنامه).7(جدول

میزان ارتباط  و تناسب 
آموزشی  اهداف
درسی آموزش برنامه

فلسفه به کودکان با
پایه اول ابتداییاهداف 

بسیار زیاد 
بسیار کم )2(کم )3(متوسط )4(زیاد )5(

جمع)1(
صد

 در
گین

میان

مره
ن ن

نگی
میا

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

4./5%81%20100%0-%0-%210%1575%315پرورش سخنگویی.1

پرورش روحیه . 2
پرسشگري و نقادي

1785%210%15%-0%-0%20100%98%80/4

کمک به رشد استقالل . 3
کودك

1575%315%210%-5%-0%20100%93%65/4

آموزش . 4
پذیريمسئولیت

315%1260%525%-0%-0%20100%78%90/3

تقویت روحیه . 5
انتقادپذیري و تحمل 

عقاید دیگران

315%1575%210%-5%-0%20100%81%05/4

پرورش مشارکت در . 6
هاي گروهیفعالیت

315%1575%210%-0%-0%20100%81%05/4

موزشی برنامهفوق وضعیت شش هدف آجدول 
بتدایی را درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ا

طور که  همان. دهدنشان میاز دیدگاه پاسخگویان
را پیشنهادياهداف دهد پاسخگویاننشان می4جدول

. اندهدر حد مطلوب و نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد
: بر اساس این جدول

ییپرورش سخنگوهدف پاسخگویاندرصد از 15
این هدف را درصد 10درصد زیاد و 75را بسیار زیاد، 

درصد از 81طورکلی، به. اندمتوسط ارزیابی کرده
، این هدف را نسبتاً 4./5با میانگین نمره پاسخگویان

. اندهمطلوب ارزیابی کرد
پرورش روحیه هدف پاسخگویان، از درصد85

زیاد و درصد 10ار زیاد،را بسیپرسشگري و نقادي 
درصد 96،طورکلیبه. اندهدرصد متوسط ارزیابی کرد5

، این هدف را  80/4با میانگین نمره پاسخگویاناز 
. اندمطلوب ارزیابی کرده

کمک به رشد استقالل ، پاسخگویانازدرصد 75
درصد متوسط 10درصد زیاد و 15را بسیار زیاد، کودك

پاسخگویاندرصد از 93،طورکلیبه. اندهکردارزیابی 
، این هدف را نسبتاً مطلوب 65/4با میانگین نمره 

. اندارزیابی کرده
پذیري آموزش مسئولیتپاسخگویان،از درصد15

را درصد این هدف25درصد زیاد و 60را بسیار زیاد، 
درصد از 78، کلیطوربه. اندهمتوسط ارزیابی کرد

، این هدف را نسبتاً 90/3با میانگین نمره پاسخگویان
. اندب ارزیابی کردهمطلو

پذیري تقویت روحیه انتقادپاسخگویاناز درصد 15
ودرصد زیاد75را بسیار زیاد،و تحمل عقاید دیگران

درصد 81،طورکلیبه. اندارزیابی کردهدرصد متوسط10
، این هدف را 4./5با میانگین نمره پاسخگویاناز 

. اندمطلوب ارزیابی کرده
پرورش دهندگانپاسخپاسخگویاناز درصد 15

را بسیار زیاد،هاي گروهیمشارکت در فعالیت
ف را متوسط ارزیابی درصد این هد10درصد زیاد و 75

با میانگین پاسخگویاناز درصد 81، طورکلیبه. اندکرده
:اند، این هدف را مطلوب ارزیابی کرده05/4نمره 
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میزان ارتباط و تناسب اهداف آموزشی برنامه درسی آموزش 
فلسفه به کودکان با اهداف پایه اول ابتدایی 

فلسفه به کودکاندرسی آموزشمیزان تناسب اهداف برنامه).2(نمودار

پرورش روحیه پرسشگري و نقادي. 2پرورش سخنگویی                               . 1:راهنماي نمودار  **
آموزش مسئولیت پذیري . 4کمک به رشد استقالل کودك . 3
یت روحیه انتقادپذیري و تحمل عقاید دیگرانتقو. 5
هاي گروهیپرورش مشارکت در فعالیت. 6

نه به کودکان بر اساس نظرات متخصصیبر آموزش فلسفدرسی مبتنی هاي برنامهمیانگین نمره درصدي مؤلفه).8(جدول
هاي لفهؤمیزان تناسب م

درسی پیشنهادي  برنامه
ش فلسفه به کودکان آموز

در پایه اول ابتدایی
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95/3%79%20100--%0-%315%1575%210کلی برنامه درسیاهداف
کلی برنامه اهدافکفایت 
درسی

15%1680%315%210
%

--20100%78%9/3

پاالیش شده برنامه اهداف
درسی

1890%15%15%----20100%97%85/4

پاالیش اهدافکفایت 
شده

15%1785%210%15%--20100%79%95/3

رئوس محتواي برنامه
درسی

15%1785%210%----20100%79%95/3

95/3%79%20100----%210%1785%15هاي تدریسروش
رویکردهاي آموزش 

درسیبرنامه
1890%210%00%----20100%9/4

پاسخگویاناز درصد10: نتایج جدول نشان میدهد
درسی آموزش فلسفه به کودکان در اهداف کلی برنامه

درصد زیاد 75درصد بسیار زیاد، 10اول ابتدایی را پایه 
. انددهکردرصد این اهداف را متوسط ارزیابی 15و 

با میانگین نمره پاسخگویاندرصد از 79، طورکلیبه
.اند، این مؤلفه را مطلوب ارزیابی کرده95/3

اف این برنامه را کفایت اهدپاسخگویاناز درصد5
رصد متوسط ارزیابی د15زیاد ودرصد 80بسیار زیاد، 
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میزان تناسب مؤلفه هاي پیشنهادي برنامه درسی آموزش فلسفه به  
کودکان در پایه اول ابتدایی 

با میانگین پاسخگویاندرصد از 78، طورکلیبه. اندکرده
. اند، این مؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده9/3نمره 

شده را اهدف پاالیشپاسخگویاناز درصد90
درصد این مؤلفه را متوسط 5درصد زیاد و 5بسیار زیاد، 

اسخگویانپدرصد از 97، طورکلیبه. اندارزیابی کرده
، این مؤلفه را مطلوب ارزیابی 85/4با میانگین نمره 

. اندکرده
کفایت اهداف پاالیش شده پاسخگویاناز درصد5

درصد متوسط 10و درصد زیاد85را بسیار زیاد،
پاسخگویاندرصد از 79، طورکلیبه. اندارزیابی کرده

، این مؤلفه را مطلوب ارزیابی 95/3با میانگین نمره 
. اندکرده
درسی رئوس محتواي برنامهپاسخگویاناز درصد5

درصد 10درصد زیاد و 85ا بسیار زیاد، پیشنهادي ر
، طورکلیبه. انداین مؤلفه را متوسط ارزیابی کرده

، این 95/3با میانگین نمره پاسخگویاندرصد از 79
. اندمؤلفه را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده

یادگیري –دهاي یاددهیراهبرپاسخگویاناز درصد5
درصد این 10درصد زیاد و 85بسیار زیاد، برنامه را 

درصد 79، طورکلیبه. انده را متوسط ارزیابی کردهمؤلف
، این مؤلفه را 95/3با میانگین نمره پاسخگویاناز 

. اندنسبتاً مطلوب ارزیابی کرده
رویکردهاي آموزش برنامهپاسخگویان از درصد 90

ارزیابی درصد زیاد 10را بسیار زیاد، دي درسی پیشنها
با میانگین درصد از پاسخگویان98طورکلی، به. اندکرده

. اند، این مؤلفه را مطلوب ارزیابی کرده9/4نمره 
.دهدوضعیت فوق را نشان می3نمودار

هاي پیشنهادي  برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکانلفهمیزان تناسب مؤ).3(نمودار

درسیکلی برنامهاهدافکفایت . 2درسی                    کلی برنامهاهداف. 1: راهنماي نمودار*
پاالیش شدهکفایت اهداف. 4درسی        شده برنامههاي پاالیشهدف. 3
درسیرویکردهاي آموزش برنامه. 6درسی                 واي برنامهرئوس محت. 5

گیرينتیجهبحث و 
آموزان پایه با توجه به نیاز دانش،در این پژوهش
آموزش فلسفه به برنامه درسی اول ابتدایی، اهداف

رئوس ،کودکان تعیین و در نهایت بر اساس این اهداف

و رویکردهاي یادگیري–محتوا، راهبردهاي یاددهی
آمده از دستهنتایج ب. آموزشی انتخاب و ارائه گردید

برنامه حاکی از آن است که اهداف پیشنهاديتحقیق
آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی درسی 
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.استآموزانمطابق با نیازهاي رشد شناختی دانش

آموزش فلسفه به کودکان اجزا و برنامه درسی 
که رئوس محتواي آن را تشکیل ددارهایی مؤلفه

هاي تدریس متناسب با این برنامه روش. دهدمی
رویکردهایی که . استهاي فعال و مشارکتی روش

گیرند اغلب بر مشارکت و مورد استفاده قرار می
آمده، دستهبر اساس نتایج ب.  داردتأکید فعالیت کودك

آموزش ریزي درسی و ن برنامهدرصد از متخصصی79
اهداف پیشنهادي را نسبتاً مطلوب ،فه به کودکانفلس

رئوس محتوا پاسخگویاندرصد79اند و ارزیابی کرده
از درصد80یادگیري و _راهبردهاي یادگیري% 75و 

ن نیز رویکردهاي حاکم را نسبتاً مطلوب یمتخصص
توان می،آمدهدستهبا توجه به نتایج ب. اندارزیابی کرده
طراحی شده از اعتبار ی برنامه درساظهار داشت

.استمناسبی برخوردار 
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