
 
 
 
 
 
  

  مطالعه تطبيقي آراء تربيتي ژان پياژه و متيو ليپمن با تاكيد بر 

  ١آموزش فلسفه براي كودكان برنامه
  

  2منصور مرعشي ،٣مقدم ييمسعود صفا  ،٢ياكرم شوشتر

   30/4/92تاريخ پذيرش:   14/9/91 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
يپمن با تاكيد بـر برنامـه آمـوزش فلسـفه بـراي هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه آراء تربيتي پياژه و ل

 ي بـاابرنامـه ر،ياسـتاد دانشـگاه مـونتكل پمن،يل ويپرفسور مت كا،يدر آمر 1960در اواخر دهه . باشديم كودكان
 يهـامهارت يريشكل گ يزمان برا نيو ارائه كرد كه بر اساس آن، بهتر يكودكان  طراح يعنوان فلسفه برا
چنانچـه ذهـن اين ديدگاه با تاكيد بر اين  فرض كه تأمل محور است.  يهاروش قيرو از ط يتفكر در كودك

قـرار  اژهيـپ دگاهيـد در مقابـل مينحوه تفكـر او را رشـد دهـ ميتوانيم ،ميكن يمباحث فلسف ريرا درگ ودكك
 بـه مـوازات و  يعـيكودكـان بـه صـورت طباسـت كـه اسـتدالل و تعقـل  پياژه اين يفرض اساس شيپگرفت. 

اتالف وقت خواهد  نديفرا نيا سرعت بخشيدن بهتالش جهت  . لذا،افتيپرورش خواهد شدن آنها  ترگبزر
بـه . شـندينديب يبه مسائل انتزاعـ تواننديم يسالگ 12 حدود يصور اتيبه دوره عمل دنيبود و افراد پس از رس

 يهـاييتوانـابـا  هامـهبرناو  هـاآموزشتناسـب  و ضرورت و محوريت آموزش تفكر يدگاه برهر د طوركلي،
 رويكرد اختالف نظر وجـود دارد. دو بين اين هاآموزشآغاز اين  اما در خصوص زمانتاكيد دارند، كودك 

ذهني و فكري كودكان طراحـي  يهاييتوانامتناسب با  ييهاآموزشو  هابرنامهتا  نداتالشبنابراين، هر دو در 
  و ارائه كنند.

  پمنيل ويمت اژه،يش فلسفه به كودكان، ژان پبرنامه آموزهاي كليدي: واژه

                                                 
  استخراج شده است.ي اكرم شوشتر. اين مقاله از رساله دكتري خانم  ١
 akramshooshtari@yahoo.com، يدانشگاه خوارزم تيو ترب ميفلسفه تعل يدكتر يدانشجو.  2
 چمران اهواز ديدانشگاه شه يعلم تئيعضو ه . 3

مطالعه تطبيقي آراء تربيتي ژان پياژه و متيو  ).1392(مرعشي، منصور صفايي مقدم، مسعود؛ شوشتري، اكرم؛ 

  .5 -26)، 1( 3،امه مباني تعليم و تربيتنپژوهش .ليپمن با تاكيد بر برنامه آموزش فلسفه براي كودكان



   1392، بهار و تابستان 1، شماره 3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                    نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   6

  مقدمه

هاي منحصر به فرد انسان در ميان تمامي موجـودات خـاكي برخـورداري از نيـروي يكي از ويژگي

ــروي اراده و  ــورداري از ني ــر و برخ ــدرت تفك ــاس ق ــر اس ــرا ب ــت، زي ــي از آن اس ــئوليت ناش ــر و مس تفك

سان گذاشته شده است. همچنين به هر ميزان كه بتـوان از گيري، مسئوليت انتخاب و عمل بر عهده انتصميم

مطالعـه و بحـث و بررسـي  ،از اين رو .يابدقدرت تفكر استفاده كرد احتمال موفقيت و پيشرفت افزايش مي

  درباره تفكر يكي از مباحث بنيادي و تأثيرگذار در روند توسعه واقعي و همه جانبه است. 

يت انكارناپذيري در زنـدگي فـردي و جمعـي دارد. نقـش ايـن قدرت تميز، داوري و استدالل اهم

امور در تفاهم ميان شهروندان و مردم كشورهاي مختلف و نشاندن گفت و شنود به جـاي نـزاع در درون و 

مسئله و  هاي باالي حلا تواناييب توان ناديده گرفت. داشتن ذهني خالق، جستجوگرها را نيز نميبين تمدن

هاي مختلـف علمـي، تواند متضـمن اقتـدار ملـي آن كشـور در عرصـهت هر كشوري ميتحقيق براي جمعي

 يهاهـدف ءاصالح و تقويت نيروي فكر همواره جز ،لذا ).1387سياسي، اقتصادي، اجتماعي باشد (ناجي، 

هاي علمي بوده است. ايـن رشته اوليه آموزش و پرورش رسمي و هدف بنيادي تدريس و يادگيري در همه

هاي تحصيلي موجود در برنامه ض شده است كه يادگيري استفاده از نيروي فكر كه از طريق رشتهمسلم فر

ــورت مي ــي ص ــري و عمل ــي نظ ــهدرس ــر جنب ــرد، ديگ ــز بهرهگي ــان را ني ــودي انس ــد ميهاي وج ــازد من س

  ). 1383 ،نقل از قائدي به 1،1991(لوري

كارگيري شيوه به، هاي درسيبرنامهدر  گنجانده شدهبا آموزش مواد درسي  كه شديمچنين تصور 

بـه هـدف  دتوانـاز طريق انتقال دانش، آموزش و پرورش مي ،شود. بنابراينآموزش داده مي در عملتفكر 

چنين تاكيدي بر انتقال دانش ديگر قابل قبول نيست. دانش و اطالعـات بعـد از  اما، اكنونخود دست يابد. 

العـات موجـود از طريـق كـامپيوتر و وسـايل ارتبـاط جمعـي، از مقدار اط ،شوند. همچنينمدتي قديمي مي

ديگـر الزم نيسـت محافـل  ،ايگرفتـه اسـت. در چنـين زمينـه پيشـيتوانايي افـراد در اسـتفاده از اطالعـات 

آموزشي به منزله مخزن دانش و استادان به منزله سخنران و انتقال دهنده اطالعات خدمت كنند. بلكه بسيار 

كه شاگردان مهـارت خـود را در تفكـر و اسـتدالل افـزايش دهنـد، اطالعـات موجـود را مهم و الزم است 

حتي اگر بپذيريم كه فرد تربيت شده بايـد مطلـع باشـد، بايـد  ،پردازش كنند و آنها را به كار ببرند. بنابراين

 ،مول استانتقال اطالعات به صورتي كه مع تصريح كرد كه چنين فردي بايد اهل تعقل و داوري نيز باشد.

هنوز بسياري از محافل آموزشي بـه جـاي اينكـه بـراي پـرورش  ،تأثيري در تربيت افراد ندارد. با وجود اين

                                                 
1. Lowry 
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سخنراني و  كنندتأكيد ميي شوند، بر يادگيري اطالعات و محتواستعدادهاي فكري نوجوانان اهميت قائل 

باعـث تـرويج سـبك انفعـالي در  به منزله روش اصلي آموزشي به قوت خود باقي است. اين روش معمـوالً

شود يا هرگز ياد داده شود كه در آن تفكر انتقادي يا فقط به طور ضمني آموزش داده ميتعليم و تربيت مي

شود. خوشبختانه اين سنت انفعالي در حال دگرگوني است. نياز به پرورش قدرت و استعدادهاي فكري نمي

هـاي اخيـر در زمينـه مـواد درسـي بـه تقادي و هم در نوآوريشاگردان هم در ادبيات در حال رشد تفكر ان

  ). 1374، 1خورد (مايرزچشم مي

چند دهه اخير فلسفه و آموزش فلسفه به عنوان روشي بـراي پـرورش قـوه تفكـر مـورد  طيدر دنيا 

ا هاي مشخصـي رقابليت آنهادهد كه توجه قرار گرفته است. توجه به عملكرد فيلسوفان در گذشته نشان مي

علمـي هاي محيط ،يشتر آنان تنها جايگاهي كه براي آن قائل بودندب دانستند وبراي فراگيري فلسفه الزم مي

اما آنچه امروزه محل توجه متخصصان يادگيري به خصوص  .دانشگاهي برخوردار از سطح علمي باال بودو 

ها داراي خصوصـيت فطـري انباشد آن است كه همه انسـاساسي مي يهاپرسشدر زمينه  مفاهيم فلسفي و 

چه سـنيني  هاي تفكر را در افراد پرورش داد. اما مسئله اين است كهبايد مهارت ،ند. لذاهست انديشه و تفكر

طرفداران كه  ليپمن بر اساس ديدگاه فكري و پرورش تفكر مناسب است؟ يهامهارتبراي شروع آموزش 

ايـن ديـدگاه در ن بچگي و حتي خردسالي صورت گيرد. در سني توانديمرو به افزايشي دارد، اين پرورش 

   تعارض آشكار با ديدگاه پياژه است.

به شكل تطبيقي مـورد مطالعـه  3و متيو ليپمن 2شود ديدگاه ژان پياژهدر اين مقاله تالش ميبنابراين، 

كند. در ياستفاده م و تطبيقي تحليلي -با توجه به هدف و موضوع تحقيق، محقق از روش سندي قرار دهد.

كوشد بيشترين منابع موجود در اين زمينه را گـردآوري كنـد. بـه ايـن منظـور، مطالـب اين روش محقق مي

و نيـز  -ديدگاه ليپمن-هاي علمي ارائه شده در زمينه آموزش فلسفه به كودكان ها، كنفرانسها، مقالهكتاب

در پايـان برخـي  ،دو نظريـهليـل هـر و تح مقايسـهضـمن  سـپس،. رديـگيمـمورد بررسي قرار ديدگاه پياژه 

  . شودارائه مي فعلياصالحي براي تعليم و تربيت  هايپيشنهاد

  

  

  

                                                 
1. Meyers 
2. Piaget 
3. Lipman 
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  هدف پژوهش

مناسـب  يهانـهيزمدر اين پژوهش هدف آن است تا با مطالعه تطبيقـي آراء تربيتـي پيـاژه و ليـپمن 

  .شوداستفاده از آراء آنها در نظام تربيتي ايران مشخص 

  

  سوال پژوهش

استفاده مناسب از آراء آنهـا در  يهانهيزمديدگاه پياژه و ليپمن،  يهاشباهتو  هاتفاوتجه به با تو

  نظام تعليم و تربيت ايران كدام است؟

  

 پياژه و ديدگاه او درباره رشد كودكان

در اصـل  .شناسـان قـرن بيسـتم اسـتترين و نـامورترين روانبدون ترديد ژان پياژه يكي از برجسته

شناسي عالقـه داشـت، امـا چيـزي لمي و دانشگاهي پياژه در علوم طبيعي بود. او ابتدا به زيستتحصيالت ع

را جلـب كـرد و شصـت سـال از عمـر خـود را بـراي  او توجـهه تحـول ذهنـي كودكـان ئلنگذشت كه مسـ

بـه آن بـود كـه  اوآوري اطالعات پژوهشي بسيار ارزشمند در مـورد تحـول ذهنـي وقـف كـرد. كـار جمع

هـدف پيـاژه از دار به توصيف و تبيين نحوه رشد و تحـول سـاختارهاي ذهنـي بپـردازد. كامالً نظام ياگونه

هاي آنان به شناسـايي اعمـال و مطالعه كودكان آن بود كه با جمع آوري اطالعاتي درباره رفتارها و انديشه

شناسـي يـا رفتهـاي پيـاژه معدسـت يابـد. در واقـع، هـدف اصـلي پژوهش سـاالنبزرگافكار كودكان و 

شناسي ژنتيك را بـه عنـوان وسـيله انتخـاب كـرده تـا منشـأ و شناسي بوده است كه بدين منظور رواندانش

  ). 1383تكامل دانش را در نزد نوع بشر بررسي كند (سيف،

پياژه بر مبناي مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه تغييرات ذهنـي و شـناختي نتيجـه فراينـد تحـول 

اي از تغييرات كيفي است كه به يه كلي پياژه اين است كه تحول شناختي فرايند به هم پيوستهباشد. فرضمي

اي منطقـي و دهـد و سـاختار جديـد، نتيجـههـا) روي ميهاي شـناختي (طرحوارهطور پي در پي در ساخت

هاي ريسـازگا اوبـه نظـر  ).1378شود (وادزورث، اجتناب ناپذير از تحول ساختارهاي پيشين محسوب مي

اين مراحل مكمل يكديگرند، زيـرا رفتارهـاي  .كه از مراحل مختلفي بگذرد شوديممتعدد كودك موجب 

روند. اين رفتارها، به عنـوان عناصـر اثر گذر به مرحله تازه از بين نمير كسب شده در جريان يك مرحله، ب

  ).1386 شوند (وندر زندن،تر يكپارچه ميتشكيل دهنده رفتارهاي تكامل يافته

شود و آموزش فقط هاي ذهني توجه ميدر نظام  پياژه كه يك نظام شناختي است، بيشتر به فعاليت

كند، صورت بگيرد. ويژگي مهم مراحل رشد آن است كه ساخت اي كه رشد مشخص ميبايد در محدوده
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كمـي و كيفـي  يك از اين مراحل با ساخت شناختي او در مراحل قبل و بعد از نظرر شناختي كودك در ه

-حسـيمـاهگي:  18از بدو تولد تـا متفاوت است. پياژه رشد شناختي را به چهار مرحله تقسيم كرده است: 

 سالگي: 12-11سالگي تا حدود  8-7از  ،2پيش عملياتيسالگي:  7از يك و نيم سالگي تا حدود ،  1حركتي

  ).1356، (پياژه و اينهلدر 4يعمليات صورسالگي:  15-14سالگي تا حدود  12-11از و 3عمليات عيني 

  

  پياژه، رشد و تحول شناختي 

بـه پيش فرض اساسي تئوري پياژه آن است كه استدالل و تعقل كودكان به صورت خودجـوش و 

اين فرايند اتالف وقـت خواهـد  سرعت بخشيدنپرورش خواهد يافت. تالش جهت  آنها تربزرگموازات 

در نحوه طراحي  نظريهراحل مرتبط با سن رخ خواهد داد. اين رشد كودكان از طريق م ،در هر صورتبود. 

برنامه درسي تعليم و تربيت وارد شده و بر اساس آن مجموعه مواد درسي با استعدادهاي عقالني خاص هر 

  كه بر روي سن اوست. بل نه بر روي خود كودك نظريهتاكيد اين  ،. بنابراينشونديمدوره سني هماهنگ 

هـر مرحلـه  كسـبسـب اسـت. كيـك از مراحـل نيازمنـد زمـاني بـراي تشـكيل و  به باور پياژه هر

در  را ييهامشخصـهمخصوص همان مرحله است و نيز نقطه آغازي براي دوره بعدي. پياژه بـراي هـر دوره 

حركتي انـد، كودكـان  -حسي يهاتيفعال، به طور مثال نوزادان و كودكان زير دو سال شيفته رديگيمنظر 

قبلي خـود  يهاتجربهآنها را قادر به استفاده بهتر از  ،كه همين تسلط ابندييمان بر نمادها تسلط قبل از دبست

ه ، اكنون به طور ذهني ببردنديمكار ه پيش از اين به صورت ملموس بكه آنچه را  تواننديمو آنها  كنديم

هـا اسـت. يعنـي ر بـودن آنتفكر و تكلـم كودكـان، خودمـدا يهامشخصهترين يكي از برجسته كار ببرند.

را بر  هاواژهمگر به عنوان تابعي از ديدگاه خود. او  ،تواند به ديدگاه شخص ديگري توجه كندكودك نمي

اسـت كـه كودكـان و  نبـرده يپـبرد و هنوز به اين امكان مي به كاركند و خود تفسير مي يهاتجربهاساس 

متفاوتي داشته باشند. كودكان  تصورهايتوانند احتمال مي بهمتفاوتي دارند،  يهاتجربهنوجوانان ديگر كه 

هـا داننـد. آنديگران را نيـز ماننـد تصـور خـود مي هايخويش هستند كه تصور هايقدري درگير تصور به

توانند خود را در موقعيت ديگران قرار دهند. پياژه معتقد بود كه گرايش خودمحورانـه كودكـان پـيش نمي

سازي كنند، يا در پاسخ به دنياي مادي و اجتماعي، خود به استدالل برون تا دهدازه نميها اجدبستاني به آن

اصطالح در كه  هاي ديگرانكنند. توانايي به حساب آوردن ديدگاهغلط خويش فكر كرده و آن را اصالح 

                                                 
1. sensorimotor 
2. preoperational 
3. concrete operations 
4. formal operations 
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 ،ت. بنـابراينهنوز در كودكان پيش دبستاني به وجود نيامده اس ،شودتكلم و تفكر اجتماعي شده ناميده مي

توانند در يك لحظه به وسيله كودكان با نوجوانان تفاوت دارد. كودكان پيش از دبستان نمي هالغتكاربرد 

گـذارد. به بيش از يك چيز فكر كنند، اين خصوصيت در نحوه استدالل كودكان درباره اشياء نيز تـأثير مي

 هـا رسـد و آنسـت كـه بـه نظرشـان ميقضاوت كودكان پيش دبستاني بـر مبنـاي شـكل ظـاهري اشـيايي ا

توانند در يك لحظه به كل و اجزاء تشكيل دهنده آن توجه كنند. به اعتقاد پياژه كودكـان ايـن سـن از نمي

اند. كودكان معموالً تا آنها به درك كاملي از مفهوم نگهداري ذهني دست نيافته؛ نظر شناختي كمبود دارند

رسند. اين نكته بيانگر اين است كه كودك قبل ي ذهني و حجم نميدوازده سالگي به درك كامل نگهدار

  بيشتري نياز دارد. يهاتجربهاز پرداختن به تعميم اصول، به سازماندهي و انطباق 

كودكـان دبسـتاني توانـايي درك نگهـداري بعضـي امـور را  در مقايسه با كودكان پيش دبسـتاني،

تواننـد دهنـد، ميكـل و جـزء را تشـخيص مي هاند، رابطـهكنند، به بقاي كميت و عدد دست يافتكسب مي

اند كـه بـه اما هنوز از نظر رشد شناختي به حدي نرسيده ،درباره دنياي اطراف خود به تفكر منطقي بپردازند

شود كه يـا تواند انجام دهد به اشيايي محدود ميتفكر انتزاعي بپردازند. عملياتي كه دانش آموز ابتدايي مي

كنـد كـه برخـي كودكـان از كند. پياژه اشـاره مير دارد يا آنها را به طور مستقيم و عيني تجربه مياختيار د

شـود كـه بـه دور از اي تشكيل ميهاي لحظهكنند كه از مجموعه قضاوتاستفاده مي» 1شبه استدالل«نوعي 

جه رشد كودكان را سنجيد و آيند. از نظر پياژه براي آغاز هر آموزشي ابتدا بايد درپي هم مير هر منطقي د

سپس متناسب با سطح رشد ذهني و با رعايت آمادگي طبيعي كودكان اقدام به آموزش كـرد، در غيـر ايـن 

اي را به كـودك وارد كنـد يـا معلمـان و والـدين ممكـن صورت، آموزش ممكن است فشارهاي ناخواسته

سـرعت  تأكيـد بـر ،پيـاژه عقيدهنباشد. به مواجه كنند كه قادر به جذب آنها  ييهاتجربهاست كودك را با 

                    بـر داشـته باشـدر خطراتـي نيـز د بلكـه ممكـن اسـت ،آميز نيسـترشـد هوشـي نـه تنهـا موفقيـت بخشيدن

  ).1974 (بيلر،

  

  تفكر در نظريه پياژه يهايژگيو

كـه او را موجـودي  پـردازد پياژه با اين اعتقاد به مطالعه ماهيت انديشه و تحـول آن در كـودك مي

هرگونه شـناخت در كـودك از  ،و عمل خود اوست. بنابرايناكه علت اوليه اعمال ذهني داند ميذاتاً فعال 

اي فعال بـا آيد. از نظر پياژه، كودك و نوجوان بايد خود به گونهوجود مي با محيط به اوطريق تعامل فعال 

                                                 
1. pseudo reasoning 
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در  عقيـده او،آورند. به وار به دست ميحي و طوطيمسائل درگير شوند، در غير اين صورت، برداشتي سط

بيشتر فعاليت را انجام دهند و با در اختيار خود آموزان اجازه داده شود تا به دانشبايد قلمرو تعليم و تربيت 

هاي آنان به سمت رشد شناختي سوق داده شود. در حوزه رياضـي و منطـق ل مادي، فعاليتيقرار دادن وسا

كنند و هرگاه سعي كنيم چيزي را كنند، درك واقعي پيدا ميچيزهايي كه خود كشف ميكودكان فقط از 

نقـل  به 1966 ايم (المي،خيلي زود به آنها بياموزيم، آنها را از كشف دوباره آن به وسيله خودشان بازداشته

ضـي را فقـط از ريا يهـامفهوم). به نظر پياژه اگر فكر كنيم كه كودك مفهـوم عـدد و سـاير 1974 بيلر، از

رياضـي را  يهـامفهومكنند، ترها سعي ميايم. وقتي بزرگگيرد، اشتباه بزرگي كردهطريق آموزش ياد مي

فقط از طريـق رشـد  هامفهومحي خواهد شد. درك واقعي اين از قبل به كودك بياموزند، يادگيري او سط

مـي محـض و يـادگيري واقعـي كـه پياژه بين يادگيري كال ).1383پذير است (قائدي،ذهني كودك امكان

. يـادگيري واقعـي بـه كـودك فرصـت شـوديممتضمن ساخت جديدي از اعمال ذهني است، تفاوت قائل 

هاي جديد تعميم دهد. ايـن نـوع يـادگيري وقتـي جديدي را جذب كند و به موقعيت يهاتجربهدهد تا مي

شد. پياژه بـه رشـد بـه عنـوان آن چـه از دهد كه كودك از نظر ذهني به اندازه كافي رشد كرده باروي مي

گيرد و ناشي از نيروهاي رسش دروني يا كشفيات خود به خـودي اسـت، درون خود كودك سرچشمه مي

به اميد  ،يادگيري كودكسرعت بخشيدن كند كه به جاي مي  پياژه به معلمان تأكيد ،كند. بنابرايننگاه مي

شـود. فرض عمل كنند كه قدرت ذهني موجب يادگيري مي بهبودي بخشيدن به قدرت يادگيري او، با اين

 معلمـان را بـه در اوشـود. طور خودجوش كسب مي صور ذهني كودك آموختني نيست، بلكه به نيترمهم

هـاي كالسـي را خواهـد كـه فعاليتهـا ميكنـد و از آنآموزان تشـويق ميگرفتن مرحله رشدي دانشر نظ

آموزان تشويق شود. به زعم پياژه هر تفكري كه خود مك خود دانشطوري تنظيم كنند كه يادگيري به ك

شود، تر ميهايي كه براي تحميل تفكرهاي پيشرفتهترين نوع است و كوششمناسب ،بردكودك به كار مي

خـود را  يهاتجربـهنادرست است. به نظر پياژه تفكر انتزاعي تنها به وسيله كساني قابـل اسـتفاده اسـت كـه 

  اند.شده ه و با آنها سازگار سازمان داد

  

  كاربرد نظريه پياژه در نظام تعليم و تربيت

توجـه بـه منطـق رشـد شـناختي كودكـان زيـرا ايـن نظـام را بي بـود،پياژه منتقـد آمـوزش موجـود 

از  بـود و بـراي ايـن منظـورايـن منطـق معطوف به كشف و شناسايي او  يهاكوششتمامي  ،دانست. لذامي

بر اساس مطالعات و تحقيقات خود به ايـن نتيجـه رسـيد كـه  پياژهه تجربي استفاده كرد. روش تجربي يا نيم

هـاي هـر مرحلـه بايـد متناسـب بـا شـود كـه آموزشفرايند رشد شناختي از چهار مرحله متوالي تشكيل مي
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ده نظام آموزش را بـر اسـاس ايـن منطـق شناسـايي شـ تاتالش كرد  دوم اينكههاي آن مرحله باشد. توانايي

  طراحي كند. 

اي پويا است و در زمينه تعليم و تربيت و آمـوزش كـاربرد فراوانـي دارد. مـوارد نظريه پياژه، نظريه

سنجش رشد هوش، استعداد تحصيلي، تعيـين كـالس و  كشف منطق رشد شناختي كودكان،بسياري چون 

 تـوان كاربردهـايخالصـه مي بـه طـور .باشنديم هينظرآمادگي براي خواندن متون از كاربردهاي مهم اين 

   پياژه استخراج كرد: هزير را از نظري آموزشي
  

هاي نيازهـا، محـدوديت ازكـار واقعـي بايـد ش پرور فهم چگونگي تفكر كودكان در هر مرحله: )1

هاي كودك در هر مرحله از رشد آگاهي كافي داشته باشد تا بتوانـد او را فكري و عقلي و پيشرفت

بينـد. فهـم هـا را ميها و مسـائل را بـه صـورتي ببينـد كـه كـودك آنيـدهبه خوبي درك كند و پد

 فرايندهاي شناختي كودكان براي آموزش آنها ضرورت تام دارد.

هـاي شـود كـه فعاليتايـن نظريـه باعـث مي تناسب محتواي آموزشي با رشد شناختي كودك: )2

ب داده شـود تـا شـاگردان بـا آموزان در آن قرار دارند ترتيدرسي بر اساس مرحله تفكري كه دانش

 هاي يادگيري مشاركت كنند.كامل و به نحوي فعال در پيشرفت درك

آموزنـد. بهتـر مي ،هاي عينـيبا اشياء، مواد و پديـدهاز طريق كار كودكان  استفاده از مواد عيني: )3

ها را ي آنگيرهاي بهرهوقتي كودك بتواند اشياء را ببيند، لمس و احساس كند و به كار ببرد و شيوه

 بياموزد، يادگيري او بيشتر خواهد شد.

كنند، در تسلسل بخشيدن به آمـوزش اين انديشه كه فرايندهاي شناختي رشد مي آموزش تسلسلي: )4

خصـوص در طـول يـك دوره تحصـيلي نتـايج  هاي تحصيلي و حتي واحد درسي بهدر خالل دوره

 مفيدي دارد.

فاصـله مقـدم  هاي بـاتجربه نزديك بايد بر تجربه :اصلهتوجه به تجربه نزديك پيش از تجربه با ف )5

باشد. كودكان پيش از آن كه بتواننـد دنبـال چيزهـاي ناشـناخته بگردنـد و بـراي بيشـتر آمـوختن از 

 هاي خويش استفاده كنند، نياز دارند درباره محيط و اشياي نزديك خود بدانند.تجربه

حـداكثر يـادگيري بـراي  ادگيري:توجه بـه سـطح متوسـطي از اطالعـات جديـد هنگـام يـ )6

 باشد.  اوشود كه مواد جديد، كمي فراتر از دانش كنوني آموزان زماني حاصل ميدانش

كودكـان بايـد  آمـوز:تنظيم سرعت يادگيري به صورت يادگيري خودگردان توسـط دانش )7

له بـه ئونـد. ايـن مسـبر هـاي خـويش پـيشمجاز باشند تا مطابق روند رشد خود تا حد امكان بـا گام
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آمـوز را در شـرايط يكسـان زيـر آموزش انفرادي اشاره دارد تا آموزش جمعـي كـه گروهـي دانش

كنـد گير است، اما شناختي براي معلم ايجاد ميپوشش دارد. اين آموزش انفرادي گرچه بسيار وقت

 آيد.دست نمي كه از طريق ساير منابع اطالعاتي به

 آنهاق كنش متقابل با همساالن از عقايد و اظهار نظرهاي از طريكودك  كنش متقابل با همساالن: )8

 يابد.تعديل مي اشيمحورخود  ،بنابراين .شوديمآگاه 

منظـور از يـادگيري واقعـي آن اسـت كـه تأكيد بر يادگيري واقعي نه يادگيري كالمي صـرف:  )9

تار روانـي خـود هاي تازه را همگون سازي كند و با تغييراتي، آنهـا را در سـاخكودك بتواند تجربه

شود كـه كـودك مي جاي دهد و با موفقيت به تعميم آنها بپردازد. اين نوع يادگيري هنگامي ايجاد

 دست آورده باشد. آمادگي ذهني و رواني الزم را به

بر دادن پاداش خارجي به هنگام رفداران پياژه در تعليم و تربيت طهاي دروني: تمركز بر انگيزش )10

، رشـد ييتعـادل جـو. بر اسـاس نظريـه پيـاژه در زمينـه كنندينمپافشاري  اجراي خوب يك فعاليت

كننـد، از آموزان تضـادهاي پيشـين را حـل ميواقعي ذهني، خود پاداش خود است. زماني كه دانش

  كنند و نيازي به پاداش خارجي نيست.نبود تعادل به سوي تعادل حركت مي

از ديدگاه پياژه، تشـخيص نحـوه  آموزان:دانش ها و ارج نهادن به عقايددر نظر داشتن تفاوت )11

آموزان بسيار مهم است. هـر چنـد آن درك صـحيح نباشـد، زيـرا چنـين درك مسائل توسط دانش

تري بپذيرنـد و آسـان بـه طـورهاي فكري كودكان را محدوديت تا كنديمدركي به معلمان كمك 

  همچنين به طور مؤثرتري با آنان ارتباط برقرار كنند.

  توان به صورت زير خالصه كرد: نتايج را مي ،نگري مباحث ذكر شده در باالبا مرور و باهم، راينبناب

  گيرد.رشد شناختي در نتيجه رسش و بلوغ (آمادگي طبيعي) صورت مي )1

 است. ساالنبزرگطرز فكر كودكان متفاوت از  )2

 مراحل رشد شناختي پياژه بر اساس سن استوارند. )3

ي است و هر كودك براي ورود به مرحله باالتر بايد مرحله قبل را بگذراند، رشد شناختي تابع مراحل )4

 هاي ارثي و بازتابي است.اولين مرحله نيز تابع واكنش

كند كه نتيجه آمادگي طبيعي و هاي مشخصي را كسب ميها و تواناييدر هر مرحله كودك مهارت )5

 كشف خود كودك است.

ند. به نظر او بيشترين فعاليت را بايد خود كودك انجام دهد، داپياژه تسريع در رشد را خطرناك مي )6
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  توانند انجام دهند اين است كه محيطي غني براي او تدارك ببينند.تنها كاري كه ديگران مي

بنابراين با توجه به نظريه پياژه، از آنجا كه كودكان (ابتدايي و راهنمايي) قـادر بـه تفكـر انتزاعـي و 

شـوند، هاي فلسـفي را كـه در قالـب برنامـه فلسـفه بـه كودكـان ارائـه مينند مهارتتواصوري نيستند، نمي

  بياموزند. 

  

  متيو ليپمن و ديدگاه او درباره رشد كودكان 

ليپمن به عنوان استاد فلسفه با مشكل فقدان يا نقصان قدرت استدالل، تميز و داوري نزد دانشجويان 

انجـام داد.  حل مسئلهمندي را در تحليل، تشخيص و عات نظاممطال 1970تا  1960 سال خود مواجه شد و از

يافـت كـه ريشـه در 1عامل عمده اين وضعيت را ضعف تفكر به ويژه سستي در تفكـر انتقـادي و خـالق  او

هاي آموزشـي دوره كـودكي هاي دوره كودكي دارد و به همين دليل بر حسـب تحـول در سـبكآموزش

هـاي ). او بـه ايـن فكـر افتـاد كـه تقويـت توانايي1384رد (قراملكـي، توان آن را پيشگيري و درمـان كـمي

ها، بلكـه تنهـا استدالل و داوري بايد در دوران كودكي انجام بگيرد. اين دوران نه تنها مناسب اين آموزش

نشان داد كـه ، كه با طرح خود به عمل آورد يافشردههاي پس از آزمايش لذا،هاست. فرصت اين آموزش

 ليـپمن. باشـد» آمـوزش بـراي امتحـان«بدون اينكه اين كـار  ،قياسي را ياد داد به كودكان استدالل توانمي

سـعي كـرد تـا راهـي بـراي  . اومتقاعد شد كه آموزش منطق بايد بسيار پـيش از دوره دانشـگاه آغـاز شـود

هـايي را آغـاز ليتفعا ،كه به ذهنش رسيده بـود يادهيابراي پيگيري  . لذا،تحريك ميل كودكان پيدا نمايد

پژوهشـگاه  1974در سـال  جـاكرد. او كلمبيا را ترك كرد و به دانشگاه دولتي مونت كلير پيوسـت و در آن

) را تأسيس كرد تا به تحقيق و گسترش برنامه درسي فلسـفه IAPC( 2توسعه و پيشبرد فلسفه براي كودكان

سفه داشتند، طرح خـود را تعلـيم داد تـا معلمـان به تعدادي از افراد كه دكتراي فلاو براي كودكان بپردازد. 

  سرتاسر اياالت متحده را آموزش دهند. 

نبش ايم كه جطي حدود چهل سال گذشته شاهد اقدامات اوليه جنبشي عظيم و نوين بوده ،بنابراين

ري، هاي برانگيزاننـده فكـشود تـا از طريـق داسـتاندر اين برنامه تالش مي. فلسفه براي كودكان نام گرفت

  شود.فراهم هاي شناختي ديگر در كودكان ارتقاء تفكر انتقادي و مهارت زمينه

  

                                                 
1. critical and creative thinking 
2. Institute for the Advancement of Philosophy for Children 
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  ليپمن و آموزش فلسفه به كودكان

تـوان نهضـتي در آمـوزش و پــرورش برنامـه ليـپمن در فلسـفه بـراي كودكـان را در درجـه اول مي

بـه  فقـطده توسط ديگـران را دست آم جاي آنكه دانش آموزان نتايج به كودكان دانست. در اين برنامه به

 گفتگـو، تحقيـق و پـژوهش موضـوع دربـارهخاطر بسپارند و بدون دخالت و اظهـار نظـر آنهـا را بپذيرنـد، 

شوند. كاوشگر بودن مفهـوم اصـلي اي كه در عمل به كاوشگراني ماهر و جوان تبديل ميبه گونه ،كنندمي

و هوشـياري دائمـي بـراي مشـاهده مصـرانه  يپرسشـگر ،جسـتجوگري فعـال ،اين الگو است و مـراد از آن

ه فرضـيه، تجربـه، مشـاهده، ئـارتباطات و اختالفات، آمادگي هميشگي براي مقايسـه، مقابلـه و تحليـل و ارا

شـود، تالشـي ليپمن آنچه فلسفه بـراي كودكـان ناميـده مي ه). به گفت1993سنجش و امتحان است (ليپمن، 

بـرد. ايـن فلسـفه، آموزشـي  به كاروان آن را مانند نوعي آموزش با اين هدف كه بت .است براي بسط فلسفه

است كه از فلسفه براي واداشتن ذهن كودك به كوشش در جهت پاسخگويي به نياز و اشتياقي كه به معنـا 

  ). 2003برد (ليپمن، مصاحبه با مهرنيوز، مي دارد، بهره

بـه كودكـان، البتـه نـه در قالـب  اي است براي آمـوختن تفكـر فلسـفيفلسفه براي كودكان، برنامه

 يهـامفهومثقيل فلسفي، بلكه به شكل سؤال و جواب تا كودكان و نوجوانان خود به كشـف  يهااصطالح

نظريه ليپمن كه آموزش فلسفه بـه كودكـان نـام گرفـت، بـر ايـن ايـده مبتنـي اسـت كـه  فلسفي نائل شوند.

سـازند. نقـش معلمـان آمـاده را در يك اجتمـاع مي هاي استدالل و دانش خودها و تواناييكودكان قابليت

كردن دانش براي بلعيده شدن به وسيله كودكان نيست، بلكه تدارك مدلي از متفكر مجرب براي شاگردان 

د و نداطبيعي مي فيلسوفانمتفكر كالس و تضمين حفظ تفكر سطح باال در كالس است. ليپمن كودكان را 

هـاي عقالنـي در ذاتي براي فلسفيدن برخوردارند. در اين برنامه فعاليت معتقد است كه كودكان از استعداد

شـود. ليـپمن معتقـد اسـت كـه فلسـفه ويـژه معناي فلسفيدن حتي قبل از سنين پنج سـالگي تـرجيح داده مي

برد، مي به كارتوانند آن را انجام دهند. او فلسفه را در معناي فلسفيدن نيست و كودكان نيز مي ساالنبزرگ

توانند آن را انجام دهند و به طـور ذاتـي مسـتعد انجـام آن هسـتند. بـه اعتقـاد ليـپمن كاري كه كودكان مي

شـامل  بـه طـور عـامگيـرد. محـيط ها شـكل مييادگيري فلسفي به واسطه تعامل ميان كودكان و محيط آن

اسـت. فلسـفه بـراي  ها و معلـمساختمان كالس، ديگر كودكان، خويشاوندان، دوستان، مردم جامعه، رسانه

آموزان را به قدرت داوري و انتخاب صحيح و نيز توانـايي تفكـر انتقـادي كند كه دانشكودكان تالش مي

هـا را در توانـد از طريـق آمـوزش روش فلسـفيدن ايـن تواناييتجهيز كند. برنامه فلسفه بـراي كودكـان مي

  ). 1998سب در جامعه آماده سازد (ليپمن، ها را براي ايفاي نقش مناكودكان ايجاد كند و در نهايت آن
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هاي برنامـه درسـي بايـد همـواره بـازنگري و در پشت پروژه ليپمن اين عقيده نهفته است كه هدف

اصالح شوند. فرايند تربيتي بايد به پرورش تعقل و قضاوت بپردازد. آموزش و پرورش شروع فرايند تحقيق 

عبارت از تعليم و تربيت نيست، بلكه به طور دقيق  او،زعم خود دهد، به است. رويكردي كه ليپمن ارائه مي

). به 1383ها و پيوند بين انديشه و عمل صحيح نيز مربوط است (قائدي،آموزش و پرورش به كيفيت انديشه

هاي تربيت است و غفلـت از آن، پـرورش قـدرتو اعتقاد ليپمن استدالل و پرورش قوه تفكر، محور تعليم 

 از ديـدگاه اوسـازد. ديگر ذهن مثل خواندن، نوشتن و حساب كردن را تا حد زيادي بـا مشـكل مواجـه مي

 سازد.مي ها مهياهاي الزم پژوهش را براي برخورد با پديدهقدرت استدالل، آمادگي

 
  تفكر در نظريه ليپمن

چـه تفكر از نگاه ليپمن آن است كـه كودكـان بسـيار پـيش از آنهاي ويژگي نيتربرجستهيكي از 

هاي فلسـفي بـه توانند به امور انتزاعي بپردازند. به باور او، كودكان در صورتي كه ايـدهپياژه معتقد بود، مي

ا هاي فلسفي خود رهاي فلسفي را بپذيرند و ايدهتوانند ايدهها تنظيم شده باشد، ميزبان قابل درك براي آن

اختراع كنند. ليـپمن معتقـد اسـت كـه كودكـان قـادر بـه تفكـر منطقـي و مطالعـه منطـق صـوري هسـتند و 

شـود. بـه بـاور او هاي عقالني در معناي فلسـفيدن حتـي قبـل از سـنين پـنج سـالگي تـرجيح داده ميفعاليت

هاي اسـتدالل و اناييها و توفلسفيدن براي كودكان امري ذاتي و طبيعي است. به اعتقاد او كودكان، قابليت

شـود. هاي خود كودك شـروع ميسازند. رويكرد ليپمن با ارزشيابي ايدهدانش خود را در يك اجتماع مي

 و دارد» ؟ديـكنيمـشـما چـه فكـر «نـام  در كانون خود نسبت به كودك رويكردي به پمنيل مدل آموزشي

رويكرد تفكر و انديشيدن تأكيد دارد. ايـن  نيست، بلكه اين مدل بر» گفتن«يا » انجام دادن«تمركز آن روي 

عقالنيت است و آن  ،كند تا انديشه را با عمل همراه سازد. از نظر ليپمن اصل سازمان دهندهبرنامه تالش مي

را به عنوان يك اصل محوري وارد الگوي خـود كـرده اسـت. منظـور او از عقالنيـت، حاكميـت قـوانين و 

هاي صحيح اسـت. ليـپمن معتقـد اسـت كان و هدايت آنها به سوي داوريمعيارها بر تفكر و رفتارهاي كود

مسير است، نه يك استعداد ذاتي كه شخص داشـته باشـد يـا  پيمودنپرورش عقالني يك تالش الزم براي 

 ازميـان بسـياري  ازكنـد، راهـي را در پـيش بگيـرد يـا نگيـرد و اين فرد است كه انتخـاب مي .نداشته باشد

آمـوزش «بـراي  ،بنـابراين .كار گيـرد يـا خيـر؟براي طي اين مسير، عقل خود را به اشخصوصيات شخصي

هـا را بـراي كودكـان تـدارك ببينـيم و آن را يك محيط برانگيزاننده عقالنيبايد » مهارت تعقل و استدالل

  تشويق كنيم تا اجتماعات پژوهشي را شكل دهند. 
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هـاي سـنتي آمـوزان نبايـد از روشبـه دانش -اديويژه انتقـه ب -به اعتقاد ليپمن براي آموزش تفكر

كردند كه به سختي بـراي ايـن هايي را انتخاب مياستفاده كرد. مربيان در گذشته براي آموزش تفكر روش

 ه گروهـي اجـازهئلكردند و بـه حـل مسـها گفتگو در كالس درس را جريمه ميكار مناسب بوده است. آن

بـراي  ،شـود. بنـابراينگيري متفكراني مستقل ميهايي مانع از شكلتكه چنين محدوديحاليدادند، درنمي

 رسيدن به اين مهم بايد برنامه درسي را به نحوي باز طراحي نمود كه به كودكـان مشـتاق و پرشـور خـوش

مد بگويد و استقبال خوبي از فلسفه به عمل آورد. او بر اين باور است كـه يـك تربيـت صـحيح بايـد هـم آ

داوري را پرورش دهد، زيرا همانند بدن و ذهـن هـر دو بـراي سـاختن يـك شـخص كامـل  استدالل و هم

  ). 1991ضروري هستند (ليپمن،

بر اين اساس كه تفكر سطوح باال با پرورش كنجكاوي ذاتي كودكان درباره طبيعت  )1991( ليپمن

ريزي كـرد. مـواد وسـطه پايـهاي را در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متشود، برنامهو مسائل اخالقي آغاز مي

همـين ر كودكان تأكيد دارد و ب يزدگشگفتآموزشي متعددي تهيه كرد كه بر برانگيختن حس تعجب و 

ــاي حــل مســاســاس مهارت ــي را در آئله ــرورش مينه و كشــف تحليل ــا پ ــد.ه ــپمن  ده ــه درســي لي برنام

ز طريق پرسيدن فلسـفي پـرورش دهنـد. هاي تفكر انتقادي خود را اسازد تا مهارتآموزان را قادر ميدانش

مفهـوم تجـارب تربيتـي خـود را بهتـر  تـا آموزان كمك كندتواند به دانشليپمن مدعي است كه فلسفه مي

  درك كنند. 

تواننـد فلسـفه بياموزنـد. ليـپمن از آوردن فلسـفه بـه مـدارس طبق نظر ليـپمن كودكـان مي ،بنابراين

آمـوزان را غنـي تواند تماميت تجربه تربيتـي دانشد كه فلسفه ميهايي تأكيد داركند و بر روشحمايت مي

  گرفت كه: نتيجه چنينتوان مي نگري مباحث ذكر شده در باالا هممرور و ب به طوركلي، با سازد.

  ؛يافتن و حل مسائل پيرامون او است در 1تعليم و تربيت نتيجه مشاركت اجتماع پژوهشي )1

  است؛شناخت ما از جهان داراي ابهام  )2

 دروس داراي ارتباط ناگسستني هستند؛ )3

 معلم جايزالخطا است؛ )4

 هدف آموزش و پرورش، فهم، تحليل، تركيب و داوري است. )5

 
  

  

                                                 
1. community of inquiry 
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  كاربرد نظريه ليپمن در نظام تعليم و تربيت

اي هاي ليـپمن در زمينـهانديشـه بيـان نمـود كـه تـوانيمـمطـرح شـده چنـين  يهـابحثبا نظـر بـه 

ه است. كرداي كراتيك او را وادار به ارائه چنين انديشههاي جامعه دموو ضرورت نمودهدموكراتيك رشد 

گيري اين نظريه در ليپمن و انتقاد او از نظـام تربيتـي موجـود، مشـاهده مشـكالت دانشـجويان و علت شكل

ه او شـكل گرفـت كـذهـن اين فرضيه در  ،در تفكر منطقي و نتايج حاصل از آن بود. بنابراين ساالنبزرگ

آينـد. ايـن امـر ها در كودكي بـراي فلسـفيدن بـار نميها است، انسانعلت اين مشكالت در كودكي انسان

اي شد براي شروع كار او با كودكان و تالش براي طراحي نظام تربيتي جديد. ليـپمن ضـمن انتقـاد از زمينه

دچـار سـردرگمي اسـت و حتـي نظام تربيتي موجود، معتقد است كه اين نظام بايد از نو طراحي شود، زيرا 

اند. به نظر اند اين نقص را برطرف سازند و با شكست مواجه شدهها و رويكردهاي جبراني نيز نتوانستهروش

ها بدهد. به گفته ليـپمن مـا بـه را به آن معنيتواند او كودكان تشنه معني هستند و برنامه درسي موجود نمي

هاي شخصـي خـويش، كـردن بـه برداشـتر ضاوت مستقل، افتخاتفكر مستقل، قاندازه كافي كودك را به 

افتخار به داشتن نوعي ديدگاه در مورد مسائلي كه او بتواند آن ديدگاه را خاص خود بداند و راضي بـودن 

الگوي ليپمن بـر بازسـازي فراينـد تربيـت و اسـتفاده از  از اين رو،كنيم. الل خود تشويق نميبه قدرت استد

دارد. اين برنامه تنها يك فعاليت عقالني منطقي نيست، تأكيد در مقابل الگوي استاندارد  الگوي تفكر تأملي

ترين و شـاخص نيتـرمهمبلكه مواجهه خاص با پيرامون است كه مزايا و فوايد جانبي بسـيار متنـوعي دارد. 

 وجـه كودكـان بـهت بـه توانيم در كودكان است. از ديگر فوايد آننفس و خودباوري  آنها رشد اعتماد به

دليل و استدالل در سخنان و گفتگوهاي خود چه در خانه و چـه در محـيط دوسـتان اسـت. رشـد تعـاون و 

هاي دوستانه، ارتقـاي سـطح قضـاوت و داوري، كشـف اسـتعدادها و نيروهـاي درونـي همكاري در محيط

       د.اشاره كركودك، رشد احساس مسئوليت پذيري و ارتقاي سطح دروس ديگر در مدرسه 

هاي فكري كودكان، فلسفه براي كودكـان، جديـدترين رويكـرد در تاريخ پر فراز و نشيب مهارت

هـاي هاي اجتماعي و بيروني بـه فعاليتاز فعاليتتا دهد در اين زمينه است. اين برنامه به كودكان امكان مي

گويي ه كوشش در جهت پاسخذهن كودك را وادار ب ،فردي و دروني برسند. در اين برنامه آموزش فلسفه

هـاي هـا و مهارتكند كه به معنا دارد. اين برنامه مانند الگويي اسـت كـه در آن راهبردبه نياز و اشتياقي مي

سـازد از شود. فلسفه براي كودكان با ارائه چند ابزار كه فرد را قـادر ميتفكر براي تسلط بر نفس فراهم مي

بـه طـور سازد.كسي كه قادر است براي خـود كر مستقل را مطرح ميخود يا سايرين پرسش كند، امكان تف

ها و هويت خود سوال كند. فلسفه براي كودكان ، ارزشهااحساسترين تواند از عميقفكر كند، مي مستقل

 مانيهاتجربـهتوانيم به خودمان، كند كه از آن طريق ميهايي را فراهم ميراهبردها و تمرين به خودي خود
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كند جايگاه خود را در جهـان بيابنـد. ايـن برنامـه ن پيوند بخوريم. اين برنامه به كودكان كمك ميو سايري

ل كامـخـوب مشـترك و شخصـي را  يهاصـفتكنـد، عادات خوب را تزريق و شخصـيت را تقويـت مي

دهـد. برنامـه فلسـفه بـراي آوردن كـودك را نشـان مير شيوه صحيح اجتماعي با ،به عبارت ديگر .كندمي

تواند كودكان را آگاه كنـد كـه بـراي توجيـه عقايدشـان و عـدم پيـروي از الگوهـاي رفتـاري كودكان مي

تـوان كنجكـاوي فطـري با اين برنامه مي ،هاي مناسب و محكم نياز دارند. همچنينپذيرفته شده به استدالل

فلسـفه بـراي كودكـان  كودكان و توانايي آنان براي جست و جوي داليل را افزايش داد. با آموزش برنامـه

كـه بايـد  ابنـدييدر مآنـان  ؛تر صـحبت كننـدتر و معقـولكه آنها بايـد دقيـق يمرسكم به اين نتيجه ميكم

هاي خود را با ديگران در ميـان فهمند كه بايد ايدهمي ؛مدارك و شواهدي ارائه كرده آنها را ارزيابي كنند

دهد تـا فكـر كننـد، مسـائل را مه به كودكان فرصت درنگ ميبگذارند و آنها را بيازمايند. آموزش اين برنا

روش بحـث و  كمـك هها بپردازنـد. ايـن برنامـه بـحلشناسايي كنند و به جست و جوي منظم و پيوسته راه

گذارد و آماده شود. فرد خردمند به ديگران احترام ميگفتگو باعث متفكر و خردمند بارآمدن كودكان مي

خود را در مورد  يهادگاهيدآنها را در نظر بگيرد تا جايي كه حاضر است  يهاحساساو  هادگاهيداست تا 

    اهانه اجازه دهد ديدگاهش توسط ديگران تغيير يابد. گو آدهد مهم تغيير  يهاموضوع

معطوف است كه بـراي  ييهاهدفتوان گفت كه برنامه فلسفه براي كودكان به طور خالصه مي به

نظـر دارد كـه بـه  ييهاهـدفتفكر منطقي و همدلي بـا ديگـران مفيـد اسـت و نيـز بـه  توسعه روشنفكرانه،

شـود. كودكـان تربيـت شـده ايـن برنامـه كننده، مستقل و محترم منجر ميگيري شهرونداني مشاركتشكل

كان توان گفت كه برنامه فلسفه براي كودمي ،بنابراين .مستقل تأمل كنند به طورتوانند پذيرند و ميانعطاف

  ها نفوذ دارد. عالوه بر بهبود تفكر بر كل رفتار آن

  

  ديدگاه پياژه و ليپمن يهاتفاوتو  هاشباهت
  

  :هاشباهت

شناسـي هاي پيـاژه پيرامـون معرفتهاي فلسـفي ليـپمن و انديشـهبا وجود تضاد آشكار ميان انديشـه

 از: هايي نيز بين اين دو ديدگاه وجود دارد كه عبارتندانسان، همانندي

شوند از طريق تعامل خودانگيخته بـا آموزان: در هر دو ديدگاه كودكان ترغيب ميفعال بودن دانش )1

 محيط، خودشان كشف كنند.

آموزان: ليپمن نيز مانند پياژه به اين امـر توجـه دارد كـه هاي دانشتناسب مسائل آموزشي با توانايي )2
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دكان مرتبط باشد را ارائه دهـد. آن هـم در هاي مهم شناختي كومجموعه مسائلي كه با رشد مهارت

 ها.ها و رمانقالب داستان

هايي است كه به بيان پياژه هدف اساسي آموزش و پرورش، پرورش ذهن: هدف آموزش و پرورش )3

شود، بتوانند آن را نقد كرده و صـحت آن را مـورد ها عرضه ميبه آنكه چه آن جاي پذيرفتن هر به

نيز هدف آموزش و پـرورش را رشـد قـدرت قضـاوت و داوري و بهبـود سنجش قرار دهند. ليپمن 

  داند.آموزان ميمهارت استدالل دانش

  

  :هاتفاوت

غير معمول كودكان كه آن را خيال پردازي صـرف  يهاپاسخبي توجهي عمدي و آگاهانه پياژه به  )1

فلسـفي  يهاشـهياندو بـه عنـوان  رديـگيمـقـرار ليپمن مورد توجـه  در ديدگاه كه يدر حال. نامديم

 .شونديمقلمداد 

 خود  روش شناسي بهتمايل فرهنگي پياژه  )2

در مقابـل  آن يهاجنبـهخاصي از تفكر در كودكان و بي تـوجهي بـه سـاير  يهاجنبهتوجه پياژه به  )3

 .تفكر از جمله تخيل خالق كودكان يهاجنبهتوجه ليپمن به تمامي 

رياضي تفكر كودكان و تاكيد ليپمن عالوه بر اين مورد بـر تاكيد بيش از اندازه پياژه به جنبه منطقي  )4

 .ساير موارد

 .تعصب پياژه بر بلوغ به عنوان هدف فرايند رشد و  عدم تاكيد ليپمن بر آن )5

 بر خالف پياژه ترنييپاتاكيد ليپمن بر اجتناب ناپذيري تفكر صوري در سنين  )6

 ريتـأثدكان متفاوت است و ايـن امـر تحـت اندازه و شروع الگوهاي تفكر كه به اعتقاد ليپمن در كو )7

 .باشديممحيط 

 سـاالنبزرگ: به اعتقاد پياژه كودكان بـه نحـوي متفـاوت از ساالنبزرگنحوه تفكر در كودكان و  )8

طور  ليپمن كودكان را به كه يدر حالها تغيير خواهد كرد. انديشند و با افزايش سن نوع تفكر آنمي

  انديشند، تفكر كنند.توانند درباره آن چه كه فيلسوفان ميكه مي ير، به طوداندطبيعي فيلسوف مي

هـاي انفـرادي و متناسـب ها به صورت گروهي است. اما توجه پياژه به آموزهتوجه ليپمن به آموزش )9

آموزان به سوي كشف روش ليپمن كمتر درگير هدايت دانش هاي كوچك است.با هر فرد يا گروه

آموزان به سمت كشـف چيزهـايي هدايت دانش رين روش بيشتر ناظر با .هاي خارجي استواقعيت
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 ،امـا .بنيادي و روشـن اسـت هاي سوالاست كه در ذهن خود دارند. روش ليپمن گفتگو و پرسيدن 

  هاي موجود هدايت شود. آموز به كشف واقعيتشود تا دانشدر روش پياژه تالش مي

داند. امـا بـه اعتقـاد تي را آمادگي طبيعي كودكان ميپياژه عامل اصلي و تعيين كننده در رشد شناخ )10

 باشد.ليپمن بيش از سن و آمادگي طبيعي، آموزش پژوهش فلسفي عامل اساسي مي

 هاي فكري و انتزاعي را به دستسالگي)، مهارت12-11(بعد از  يسالبزرگبه اعتقاد پياژه افراد در  )11

 يهـامهارتبزرگسـالي ديگـر قـادر بـه بـاال بـردن كه ليپمن معتقد است افراد در حاليدر .آورندمي

 فكري خود نيستند.

 
  گيرينتيجه

اين نتيجه را دريافـت  توانيمآنها از تربيت و هدف آن، يف ربا توجه به ديدگاه ليپمن و پياژه و تع

هدف تربيت رشد قوه قضاوت و داوري درست كه از نظر پياژه ا . چرآموزش تفكر امري ضروري استكه 

پـذير اسـت. به چنين هدفي تنها در سايه آموزش تفكر امكان يابيدستاست و  ش دادن افراد خالقو پرور

شـكل فعاليـت عقلـي و ذهنـي  نيتـريعـالليپمن نيز بر آن است كه تفكر شكل بسيار پيچيده رفتار انسان و 

 يهااقدامزشي بايد و براي بهبود آن، نظام آمو ابدييماوست. تفكر يك امر طبيعي است كه به مرور تكامل 

هر دو به ضرورت و محوريت آموزش تفكر تاكيد دارنـد، بـا ايـن تفـاوت كـه  ،الزم را انجام دهد. بنابراين

از اين نكته مهم نبايد غافل ماند كه علت تفاوت آنها  از نظر اين دو متفاوت است. هاآموزشزمان آغاز اين 

كودك است. كـودك پيـاژه را  يهاييتواناآنها از در زمان شروع آموزش تفكر به علت برداشت متفاوت 

 شـوديمـآموزش تفكر به زماني موكول  ،بنابراين .آمادگي و توانايي آن نيست كه به تفكر انتزاعي بپردازد

اسـت كـه او را قـادر  ييهـاييتوانـاكـودك ليـپمن داراي  ،كه كودك به رشد ذهني الزم رسيده باشد. اما

با  هابرنامهو  هاآموزشبپردازد. آنچه در هر دو ديدگاه مورد تاكيد است تناسب  تا به تفكر انتقادي سازديم

 يهـاييتوانـامتناسـب بـا  ييهاآموزشو  هابرنامهتا  نداتالشهر دو در  ،هاي كودك است. بنابراينييتوانا

اختي در ذهني و فكري كودكان طراحي و ارائه كنند. ليپمن نيـز همچـون پيـاژه بـه رعايـت نظـام روان شـن

. هدف ليـپمن از طراحـي كنديمكودكان ارائه  ييهاييتواناو برنامه خود را متناسب با  دهديمآموزش بها 

 هامشـاهدهكودكان نيست، بلكه او بر اساس  يهاييتوانافراتر از  يابرنامهبرنامه فلسفه براي كودكان، ارائه 

الزم براي تفكر انتقادي را در سنين آغاز  يهاييواناتو تجهيز افراد به  يابيدستخود، زمان  يهاشيآزماو 

بحـث از   ،هاي آمـوزش فلسـفهدر اين برنامه برخالف ساير برنامـهبايد اشاره كرد كه  ،البته .دانديمدبستان 

 ،شـودهاي فيلسوفان معينـي انتخـاب و مطـرح نميفلسفه رسمي مانند فلسفه كانت و ارسطو نيست و انديشه



   1392، بهار و تابستان 1، شماره 3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                    نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   22

بـرد. در نتيجـه مي بـه كـارويـژه انتزاعـي در فلسـفه را  يهااصـطالحفيلسـوف و  ع باالسـتزيرا درجه انتزا

كه به جـاي  استنيست. در اين برنامه سعي بر اين ها قابل طرح براي كودكان مشخص است كه اين انديشه

را  هاي خاص تفكـر فلسـفي پرداختـه شـود. فلسـفههاي خاص فلسفي، به روشپرداختن به محتواها و نظريه

هايي كه بـراي شايد بتوان به معناي ديالكتيك سقراطي يا به معناي كندوكاو فكري يا به عنوان همه مهارت

  ). 1387اخذ يك تصميم درست و معقول الزم است، در نظر گرفت (ناجي، 

از سطح به ژرفا باشـد، بـدون شـك كـودك كـه بيشـتر در سـطح  راه بردناگر فلسفيدن  ،بنابراين 

در نتيجه سخن گفتن از فلسفه براي كودكان تا حدي ناروا و نادرست اسـت،  .وانايي را ندارداست، چنين ت

كـه ايـن -نظر از فلسفه، به شگفت آمدن، به حالت پرسندگي رسيدن و شوق به فهميدند وراما اگر معناي م

حتـي  ،نمايـدميباشد، از اين ديدگاه نه تنها نادرست ن -موارد در زندگاني كودكان نمودهاي بسياري دارد

هاي قطعي هاي جزمي و پاسخ) فيلسوفان را كودكاني بشماريم كه آموزه1383( زاده بينقتوانيم به بيان مي

 ها از حركـت بـاز، شور شناسايي را در آنان فرو ننشانده و انديشه آنان را زير بار گران آموختهساالنبزرگ

  نداشته است. 

هاي معين سر آموزش فلسفه چون نظامي از آموزه ، سخن برآموزش فلسفه براي كودكان در برنامه

). 1383زاده، توانايي انديشيدن است (نقيب گيري كارسخن در برانگيختن توجه و بهبيش از هر چيز نيست، 

چه عنوان رايج اين برنامه، فلسفه براي كودكان است، هدف اين برنامـه آمـوزش فلسـفه بـه معنـاي اگر ،لذا

شـود، ايـن اسـت كـه كودكـان بـه سـخنان و آنچه در اين برنامه آموختـه مي .ودكان نيسترايج كلمه به ك

ها را ارزيابي و سبك و سنگين كننـد و دقت كنند، آن شانيهادهيشننظرات ديگران خوب گوش دهند، در 

م و عقايـد مدها، رسو ،هاجانيهچون و چراي ها را انتخاب كنند، نه اينكه كوركورانه تابع بيبهترين انديشه

  اين توانايي در كودكان چندان دور از ذهن و عجيب نيست. جامعه يا خانواده خود باشند.

كـه اخـتالف نظـر ليـپمن و پيـاژه در تعريـف ايـن اسـت كـه بايـد خـاطر نشـان كـرد ي نكته ديگر

اگر تاريخي و فرهنگي و نيز به دليل تحول مفهوم كودك است.  يهاضرورتكودكان به دليل  يهاييتوانا

آن هنـوز  يهاضـرورت، به اين دليل بوده كـه اندنزدهفالسفه و روان شناسان گذشته به چنين اقدامي دست 

و چه بسـا  رنديگيمصورت  كه امروزه براي كودكان ييهاآموزشو  هاتيفعالچه بسيار  بود؛ آشكار نشده

ردار نبودنــد. انجــام نــدادن در گذشــته از آن برخــو وكــه اكنــون كودكــان از آن برخوردارنــد  يامتيازهــاي

جديد، تنها به اين دليل كه در گذشته رايج نبوده است، عقالنـي و منطقـي نيسـت.  يهاآموزشو  هاتيفعال

  چه در اين صورت تمدني نيز پديدار نخواهد گشت.
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دقيـق علمـي  يهـاپژوهشبا مطالعات و  هاي كودكانبرآورد تواناييضروري است  آنچه ،بنابراين

ديگـري كـه از  نكتهشود.   اقداممناسب  يهاآموزشو  هابرنامهبه طراحي ها توانايي اينناسب با متاست تا 

اهميـت پيـاژه بـه  انفعـالي اسـت. يهـاآموزش، بيهودگي ديآيمدست ه پياژه و ليپمن ب يهادگاهيدبررسي 

ا بـه طـور انفعـالي د كـه كـودك هـيچ چيـز رشونقش سازمانده فرد در رابطه با محيط به اين باور منجر مي

از شركت آرام و ساكت او در كالس و از طريق حـس شـنوايي،  لذا،سازد. كند، بلكه آن را ميكسب نمي

ويژه در مـورد مسـائل  هاي كالمي بهتوان انتظار فراگيري صحيح دانش و پرورش آن را داشت. تمريننمي

ر پياژه بهترين روش آموزش آن اسـت بنيادي شناختي، اثري جز خسته كردن كودك نخواهد داشت. از نظ

ليپمن نيز مانند پياژه معتقد به فعـال  گيرد. به كارو به نحو تجربي  به طور عملي كه فعاليت ذهني كودك را

آموز در فرايند تعليم و تربيت است و هر دو كودكـان را كاوشـگراني فعـال و بـاانگيزه در نظـر بودن دانش

ليـپمن كـالس درس را آزمايشـگاه و  د و با محيط به تعامل بپردازند.گيرند كه خودشان بايد كشف كننمي

  .كنديمفعاليت فراگيران را پژوهش تلقي  نيترمهم

هاي رايج آموز، الزم است در روشبا توجه به نظريه پياژه و ليپمن درباره فعال بودن دانش ،بنابراين

آموزان فعـال د كه در آن دانشنگرفته شو كاربه  ييراهكارهاها و تعليم و تربيت تجديد نظر كرده و روش

اسـت كـه در آن از انفعـال آن بهتـرين روش ه ليـپمن و پيـاژه، ر ديـدگابوده و خود به كشف بپردازند. بنا ب

هـاي ها را به فعاليـت وادار كنـد. الزم اسـت در نگـرش خـود دربـاره روشآموزان كاسته شود و آندانش

جـاي روش سـخنراني و  بـهو  ها آماده سـازيمي اجراي اين روشا براآموزش تجديد نظر كنيم و معلمان ر

     آموزان به كشف و ابداع بپردازند.انتقال اطالعات، از روشي استفاده كنيم كه دانش

  

 هاي استفاده از ديدگاه پياژه و ليپمن در نظام تربيتي ايرانزمينه

جـا از هـر دو  ند و ضـروري اسـت كـه بـههر دو ديدگاه در نظام تعليم و تربيت ما كاربردهايي دار

هاي نظام آموزشي ما براي استفاده از ديدگاه پيـاژه ايـن اسـت كـه مند شويم. يكي از ضرورتديدگاه بهره

اطالعـاتي واقعـي  ؛اندآموزان تبديل شدهامروزه، مدارس ما بيشتر به مراكزي براي انتقال اطالعات به دانش

زنـدگي كودكـان. هـر يـك از ايـن اطالعـات كـه در قالـب يـك درس، در  ارتباط با هم و بـااما بيشتر بي

ارتبـاط بـا سـاير دروس اسـت. ايـن انتقـال شوند، تقريبـاً بيمختلف به ذهن كودكان تحميل مي يهاساعت

كودكـان از مطالـب و در نهايـت كـاهش  يزدگـدلارتباط، باعث ايجاد خستگي زودهنگام و اطالعات بي

ضروري است كه به آن بخش از ديـدگاه پيـاژه كـه بـر طراحـي  ،خواهد شد. بنابراينها ميزان يادگيري آن
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و آن را در طراحـي و  نمـود، توجـه كنـديماشاره » نظم منطقي« دروسي وابسته و مرتبط با هم تحت عنوان

   گرفت. به كارتدوين برنامه درسي 

بـر اصـل  اوتوجـه و تأكيـد  هاي كاربرد نظريـه پيـاژه در فراينـد تعلـيم و تربيـت،از ديگر ضرورت

چـه تضـمين كننـده باشـد. آنهـاي كودكـان) ميها با تواناييشناختي (تناسب آموزشآمادگي و نظم روان

 يدر حال آموزان است.هاي دانشها با تواناييموفقيت يك برنامه آموزشي است، متناسب بودن آن آموزش

هـاي آنهـا اسـت. كه بيشـتر يـا كمتـر از حـد توانايي آموزان هستيمامروزه شاهد ارائه دروسي به دانش ،كه

  مند شويم. ها از ديدگاه پياژه بهرهضروري است در اين زمينه ،بنابراين

اي بـس طـوالني و بـا وجـود سـابقه آن اسـت كـه نيـز هاي پرداختن به ديـدگاه ليـپمناز ضرورت

اين امر ناشـي ب دست نيافته است. ، جامعه ايران هنوز به توسعه مطلوهاي علم و فرهنگدرخشان در عرصه

و تقويت صفت تأمل و دقت و درك و پـرورش حساسـيت  يآموز شهيانداز بيگانه بودن ما با انديشيدن و 

گرايي است. رسيدن بـه ايـن مهـم را بايـد از آمـوزش و پـرورش انتظـار در تشخيص خطا و صواب و منطق

  ندركاران تربيت نهاد. داشت و اين بار سنگين را بايد بر دوش مدارس و دست ا

ريزان آموزش و پرورش كشـور تأكيـد بـر از جمله وظايف مهم دست اندركاران و برنامه ،بنابراين

عاليه  يهاهدفاز  چرا كه تحقق بسياري ،تفكر انتقادي و بر اساس آن، اصالح ساختار نظام آموزشي است

چـه هاي صحيح استدالل است. آنشيوه هاي خالق، متفكر و فراگيريتعليم و تربيت در گرو پرورش ذهن

  دورنمايي اميدوار كننده است. دكند، عدم وجوكه نگراني را افزون مي

تأكيد بر حجم روز افزون اطالعات در مـدارس فرصـتي بـراي تأمـل و تفكـر دربـاره محتـواي آن  

علمي ممالك ديگر كننده توليدات شود كه ما همچنان مصرفبيني ميپيش ،گذارد. لذااطالعات باقي نمي

تـوان هاي دانـش و دانشـمند نميبـا داشـتن سـرمايه آميز آينده جزكه در دنياي رقابتباقي بمانيم. در حالي

 ). 1377(صفايي مقدم،  انتظار موفقيتي داشت

 زيـرا ،نمايـدكارگيري برنامه جديد آموزش فلسفه به كودكان ضـروري ميكشور ما بهر د ،بنابراين

گري بسيار نزديك است. سابقه تاريخي پرسشاست، تفكر  پرورش مبتني بر كه هاي مانديشهاين برنامه به ا

نبايـد  زمينـهر مهم و معتبر در اين او تفكر در فرهنگ اسالمي ايراني ما بسيار زياد است و با داشتن منابع بسي

بسيار مفيد است  لذا،ه داريم. ديرين پيونديبا اين مقوله ، اين مقوله داشته باشيم. در واقع مشكلي در توجه به

  بگيريم. به كاراندازي آن در كشورمان كه تمام تالش خود را براي راه
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