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Abstract 

The main purpose of this paper is to investigate the critical theory of Horkheimer and 

P4C program in order to present a program for incorporating critical thinking in social studies 

curriculum. The main question of the study concerns the important capacities of the two 

approaches for incorporating critical thinking in social studies curriculum. Using a mixed-

methods desgin, the foundations and principles of the curriculum were formulated, and then 

through the application of deductive methodology the major themes were identified and 

presented. The results of the study illustrated that deduction of foundations rest on four 

aspects called ontology, anthropology, epistemology and axiology taking into account the the 

afore-mentioned theoretical approaches and the hard core is P4C program. 

In this paper was argued that the goals of the curriculum originate from the goals 

underlying the two approaches which include the following: educating activist citizen, 

educating personal and social responsibility morale, attaining the ability for establishing true 

social relationships, develping the ability of conscious and logical criticism of social acts, 

developing the ability of judging the aims and functions of social institutes, and developing 

comprehensive thinking orientations in idenfigying social problems. Also, the following 

seven essential themes in the curriculum were presented: recognition of basic social concepts, 

awareness of the reason why these concept should be explicit, getting to know effective social 

institutes, identification of effective social factors, recognition of natural and unnatural 

factors influencing the destiny of society, getting to know criteria and their functions, and 

distinguishing between personal and social aims. 
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به   ی دوره دبستان با نگاه ی مطالعات اجتماع   ی درسبرنامه   ی محور  ن ی اهداف و مضام   ، ی مبان 

 یمنظور پرورش تفکر انتقاد کودکان« به   ی و برنامه »فلسفه برا   مر ی هورکها   ی انتقاد   ه ی نظر 
 

 3، نرگس سجادیه 2پرستنوع، خسرو باقری  1معصومه رمضانی

 1400/ 18/2تاریخ پذیرش:  98/ 3/10تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
ای شامل مبانی، اهداف  برنامه  شود تابررسی می  نظریه انتقادی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکاناین پژوهش    در

-. پرسش اصلی این نوشتار ناظر بر قابلیتشودپرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی دوره دبستان ارائه  برای  و مضامین  

های اساسی دو رویکرد مذکور برای پرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی است. در این راستا با استفاده از روش  

. شودمیبا استفاده از روش استنتاجی مضامین اساسی ارائه    سپسدرسی ارائه شده است و  مبانی و اهداف برنامه  ،یپژوهش ترکیب

که   است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  برنامهنتایج  هستی درسیمبانی  محور  چهار  انسانذیل  معرفتشناسی،  و  شناسی،  شناسی 

. اهداف برنامه  شودی فلسفه برای کودکان استنتاج  هستهمبتنی بر سخت  ور،مذکشناسی و با در نظر گرفتن مبانی رویکردهای  ارزش

پذیری با استناد به اهداف هر دو رویکرد استخراج شده است و از این قرار است: پرورش شهروند کنشگر، پرورش روحیه مسئولیت

های اجتماعی، رشد توانایی و منطقی کنش  رشد توانایی نقد آگاهانه  برقراری روابط اجتماعی صحیح،  ییفردی و اجتماعی، توانا

قضاوت درباره اهداف و عملکرد نهادها و مؤسسات اجتماعی و پرورش جامعیت فکری در شناخت مسائل اجتماعی. مضامین 

مفاهیم   محور شناخت مفاهیم پایه اجتماعی، آگاهی از ضرورت شفاف کردن  7ذیل    باال،  محوری در این برنامه با استناد به اهداف

شناخت عناصر مؤثر اجتماعی، شناخت عوامل طبیعی و غیرطبیعی اثرگذار بر   مهم اجتماعی، آشنایی با نهادهای مؤثر اجتماعی،

 شده است. ، ارائهیمیان اهداف فردی و اجتماع یگذار یزسرنوشت جامعه، آشنایی با معیار و کاربرد آن، تما

برنامه  کلیدی:  ایهه واژ انتقادی،  نظریه  انتقادی،  برنامه،  تفکر  برای کودکان،  فلسفه  برنامه  اجتماعی،  مطالعات  ، مبانیدرسی 

 ن. یمااهداف، مض
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 مقدمه 

های  اند و برنامه آگاه شده  تفکرهای های آموزشی از ضرورت آموزش مهارت امروزه جوامع و نظام 

برنامهپیشنهاد می ی رامتنوع با  تفاوت بسیاری دارندهای  دهند که  فکر، تفکر تهای  . در میان مهارت سنتی 

اگرچه    یانتقادی جایگاه خاص دقیق  دارد.  مفهوم  اما معنا و  بوده است  مبهم  انتقادی همواره  تفکر  توانایی 

ترین مزیت ورزیدگی در »مهم  کهکند انسان در جهانی از باورها زندگی می. آیدبه شمار میحیاتی  مهارتی

ازآنجاکه .  (Safaeipour, 2015, p.36)   نتقادی، نقد خویشتن است؛ فهم و سنجیدن باورهای خود«اندیشیدن ا

»زندگی ارزیابی به قول سقراط    ویر دارد  ها و تصمیمات فرد بر سرنوشت خود فرد و جهان تأثانتخاب   ،باورها

نشده ارزش زیستن ندارد« باید بتوانیم زندگی خود را ارزیابی و بررسی کنیم. تفکر انتقادی به خودارزیابی، 

های خود را  کند که تواناییکند. تفکر انتقادی همچنین کمک میمیفراوانی کمک زندگی تغییر و اصالح 

 ,Lau)  اه شویم و خطاهای شناختی را درک کنیمها و تعصبات خودآگداوری بهتر بشناسیم، نسبت به پیش 

مهارت   ، رسانه  جهانزیست  امروزه   .(2011 یادگیری  است.  برگرفته  را در  انسان  تفکر سراسر زندگی  های 

افراد کمک می به  که  انتقادی  بشناسد    یتبلیغاتهای  سیاستکند  نشوند  طعمه   تا را  انتقادی    .تبلیغات  تفکر 

می ضمنی  فرضپیشکند  کمک  کن  مباحثهای  تحلیل  فریب یمرا  بشناس،  را  عمدی  منبع  یمهای  اعتبار   ،

 . (Halpern, 2003)تأمل کنیم  ها به بهترین وجه ممکن  و درباره مشکالت و تصمیم   یمررسی کناطالعات را ب

تفکر انتقادی    پرورشبرای    روشبهترین  ده است این است که » یکی از سواالتی که همواره مطرح بو

تفکر انتقادی در مدرسه بر چه مسندی باید بنشیند تا    دیگر،یعبارتیا به   «چیست؟  قالب آموزش رسمیدر  

تفکر انتقادی  رشد  تر و اثرگذارتری برای  فضای مناسب  ،درسیهای ؟ کدام برنامهشودپیامد بهتری حاصل  

 ؟کنندمیفراهم 

 ایویژه افراد برای زندگی اجتماعی رسالت    یسازدرس تعلیمات اجتماعی در آماده   آشکار است که

طور مستقیم با زندگی اجتماعی و فردی  دارد زیرا موضوعات و مفاهیم اساسی در حوزه مطالعات اجتماعی به 

آگاه و فرهیخته برای زندگی در   ،روندان مسئولآموزان مرتبط بوده و نقشی اساسی در پرورش شهدانش

. همچنین درس (Ministry of Education, 2006)کند  میایفا    اخیردنیای در حال رشد و تحول مداوم قرن  

تواند فضای مناسبی جهت رشد  واسطه ارتباط مستقیمی که با مسائل اجتماعی دارد میمطالعات اجتماعی به

 .کند مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخالقی فراهم  ینه زم تفکر انتقادی در

آموزش تفکر انتقادی نیازمند وجود الگویی ساختارمند است که با نظریات مرتبط و  از سوی دیگر  

. یکی از نظریاتی کندکند تا چنین الگویی را فراهم  تالش می  این پژوهشمستحکم شده باشد.    کننده،یتحما

انتقادی است که به نقد، بررسی و تحلیل مسائل اجتماع    نظریه  ،وجه قرار گیردتواند مورد تکه در این راستا می
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عقالنی ساختن جامعه و پیشرفت جامعه  ، به شرح رکود عقالنیت در اجتماع ا ب کندمیپرداخته است و تالش 

، بپردازد. دیدگاه هورکهایمر در حوزه تفکر انتقادی یکی از منابعی است که در طراحی الگوی مورد نظر

های اخیر در بسیاری از مورداستفاده قرارگرفته است. از سوی دیگر برنامه فلسفه برای کودکان که طی سال 

نظران حوزه تعلیم و تربیت قرارگرفته است، موردتوجه بسیاری از صاحب   ،کشورهای جهان ازجمله ایران

قائل   ینتقادی جایگاه خاصو در این میان برای تفکر ا  کرده ترین هدف خود را پرورش تفکر معرفی  مهم

محتوا و روش دارد   ینهزم در  یژه وهای سنتی به است. این برنامه به لحاظ ساختار خاص و متفاوتی که با برنامه 

تر نگاه دقیق و عمیقی و همچنین به دلیل نتایج مثبتی که تاکنون از اجرای آن گزارش شده است و از همه مهم 

دیگر یان ببه   .دهدیهای الگوی مورد نظر را تشکیل مدیگر از زیرساخت  که به بحث تفکر انتقادی دارد، یکی

ضعف موجود در   د دغدغهنتوانمی طریقیهورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان به  های نظریههر یک از  

 د.ن را پوشش دههای مطالعات اجتماعی از منظر رشد تفکر انتقادی برنامه

  یر گدی عمیق و دقیق به بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی دامننظریه انتقادی هورکهایمر، با دی

در حال  توان مدعی شد  میپردازد. مسائلی که  می  است   جوامع که ماحصل عدم رشد تفکر و خرد انسانی

سلطه فرهنگ و رسانه، سلطه    مانند توان به مواردی  میاین مسائل  . از میان  شوددیده میجامعه ایران    درحاضر  

. برنامه فلسفه برای کودکان نیز یکی از اهداف اساسی خود را پرورش کرداز خرد اشاره    یکشقدرت، بهره 

اهداف    ،های تحصیلیدرسی برای تمامی پایهکند تا با طراحی برنامه و تالش می  کندمیروحیه انتقادی بیان  

 .خود را محقق سازد

ه انتخاب این دو رویکرد از میان رویکردهای موجود شده است این است  دلیل دیگری که منجر ب 

برای فلسفه و گرایش به تغییر بنیادهای جامعه، مانند    کننده دگرگونکه هورکهایمر با لحاظ کردن ویژگی  

ی بنیادین  گراصالح نقد ایدئولوژی و طرح مضامین صنعت فرهنگ و خرد ابزاری، نماینده تفکر اعتراضی و  

است وضعیتی   درصددگراست؛ تفکری که  صه جامعه است. از سویی دیگر لیپمن نماینده تفکر اصالحدر عر

کند و قصد    اتخاذ های فرهنگی لیبرال را های سنتی و رویکرد تنوع و نوآوریمابین رویکرد انتقال ارزشیف

 ئه کند. ارا شده اصالح های هر رویکرد و حفظ نکات مثبت آن، دیدگاهی دارد تا با حذف ضعف

 

 مسئله  بیان

جامعه ایران  ضرورت پرورش تفکر انتقادی بر اصحاب تعلیم و تربیت پوشیده نیست، با این وجود  

. فراستخواه ضعف نقادی، روحیه »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت  ندارد در این زمینه وضعیت مطلوبی  

کند  بیان میمطرح  خلقیات غالب ایرانیان  گریز از آزادی، خالقیت، نقد تنوع، تحول و نوآوری را    و  شو«
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(Farasatkhah, 2012)  .  برای تحقق فرد انتقادی الزم است که جامعه و تعلیم و تربیت، همگام و همسو با

هایی برای رشد و پرورش تفکر انتقادی در افراد  تربیتی باید برنامه   نظام. بدین معنا که  کنندیکدیگر عمل  

  قرارگرفته مورد غفلت  تفکر انتقادی    های تربیتی جاری، موضوع پرورشدر برنامه   متأسفانه. اما  ه باشدداشت

تفکر انتقادی در میان اهداف، محتوا،   ،بیانگر این است که از نظر معلمان  (2008) اسدی  . نتایج پژوهش  است

کند که اشاره می  ( 2012)  فریدونی روش تدریس و شیوه ارزشیابی دوره متوسطه جایگاهی ندارد. همچنین  

به  های مهارتی و نگرشی  توجه به تفکر انتقادی در حیطه   ،درسی فلسفه و منطق دوره متوسطههای در برنامه 

 . به آن نشده است چندانی توجهنیز موردتوجه قرارگرفته است و در حیطه شناختی  صورت محدود 

در    نیز وضعیت مشابهی دارد.پرورش تفکر انتقادی  نظر  مطالعات اجتماعی از    درسیبررسی برنامه

. بر  دهد نمی  گزارشی علوم اجتماعی وضعیت چندان مطلوبی را  های درستحلیل محتوای کتاباین زمینه  

های علوم اجتماعی دوره متوسطه توجه بسیار اندکی به پرورش تفکر کتاب ( 2011)زاده ولیاساس پژوهش  

پژوهش    دارندانتقادی   نتایج  نیستند.  انتقادی آگاه  تفکر  معنای  از  معلمین  اکثر  اشاره   (2012)پیروی  و  نیز 

  دارد  های تفکر انتقادی به مؤلفه   ی درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه توجه محدودکند که محتوای برنامه می

صورت گرفته است. به تفکر انتقادی  توجه بیشتری    درسیبرنامه   ، نسبت به محتوادرسی  اهداف طراحی    اما در

می  (2013) یاوری  همچنین   دانشاشاره  و  معلمان  نظر  از  که  در مؤلفه   ،آموزانکند  انتقادی  تفکر  های 

است.  کتاب نگرفته  قرار  کافی  موردتوجه  راهنمایی  دوره  اجتماعی  درسی  در  ( 2015)اردوخانیهای  نیز 

 گفتگویی که با معلمان علوم اجتماعی مدارس انجام داده است، دیدگاه مدیران و مشاوران را نسبت به درس

تنها    ،علوم اجتماعی بلکه کندارزیابی نمیمطلوب  نه  افراد درس علوم اجتماعی را جزء   معتقد است  ،  این 

 کنند.یدروس غیر مهم تلقی م

ایران طی سال  نظام آموزشی  ساختار سیستم آموزشی  و  یافته  تغییر  اخیر    شده محقق    3-3-6های 

در  ی های جدیدهای درسی نیز صورت گرفته است و پژوهش است. متناسب با این تغییر، تغییراتی در کتاب

کتاب استحوزه  شده  انجام  جدید  پژوهش   .های  گرفته  اما  اندکِ صورت  در نشانه   نیز،های  را  مثبتی  ی 

ارائه   انتقادی  تفکر  مؤلفه   ( 2014)اکرامی  .  کنندنمیآموزش  جایگاه  بررسی  در در  انتقادی  تفکر  های 

نتیجه دست میکتاب این  به  پایه ششم  بر اساس یابد که در تحلیل محتوای کتاب های درسی  های درسی 

مؤلفه  لیپمنهای تفکر  الگوی  مؤلفه 1انتقادی  انتقادی وضعیت ضعیفی  ،  تفکر  پژوهش  دارندهای  . همچنین 

های تفکر انتقادی در کتب مطالعات اجتماعی و راهنمای معلم در حوزه وضعیت مؤلفه   ( 2015)احمدزاده  

 
1. Lipman, M. 
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علم وجود دارد اما توزیع آن  های تفکر انتقادی در کتاب و راهنمای مکند که اگرچه مؤلفه پایه هفتم بیان می

 است. توجهی چندانی نشده  ،هاجز دو مؤلفه، به سایر مؤلفهو به   بوده نامناسب 

ها را چندان مطلوب ارزیابی  وضعیت آن نیز های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بررسی کلی کتاب

 با طرح   مستقیم ارائه شده است و یاهای  گیری شود که نتیجه کند. در محتوای دروس به وفور مشاهده مینمی

رسد الگویی برای پرورش تفکر به نظر می  بنابراین   شده است.   ورزی بسته ، باب اندیشه دار  جهتسواالت  

تفکر یهابرنامه در  انتقادی   پرورش  الگوی  این موضوع ضرورت طراحی  ندارد که  درسی مدارس وجود 

این    ،مطالعات اجتماعیدرس    هایظرفیتبا توجه به    یگر،کند. از سویی دازپیش مطرح مییش بانتقادی را  

توان گفت نکته  بنابراین می  .باشد  های پرورش تفکر انتقادیالگواجرای  تواند مسند مناسبی برای  می  درس

رو این  ین ازای مطلوب پرورش تفکر انتقادی است.  های الگو زیرساختحائز اهمیت در این پژوهش بررسی  

های  سؤالوجه به ظرفیت برنامه فلسفه برای کودکان و نظریه انتقادی هورکهایمر به  پژوهش قصد دارد با ت

 زیر پاسخ دهد. 

 درسی مطالعات اجتماعی دوره دبستان برای پرورش تفکر انتقادی چیست؟ مبانی برنامه  .1

 درسی مطالعات اجتماعی دوره دبستان برای پرورش تفکر انتقادی چیست؟ اهداف برنامه  .2

 درسی مطالعات اجتماعی دوره دبستان برای پرورش تفکر انتقادی چیست؟ محوری برنامه مضامین  .3

 

 پژوهش  روش

پژوهش   پژوهش   مورداستفاده   روش  این  است  در  استنتاجی  نیز  و بخشی  ترکیبی  پژوهش    . عمدتاً 

از نظریات مختلف علمی در قلمرو علوم انسانی و توجه به نواقص و   یریگبهره   باترکیبی ناظر بر آن است تا 

میان آنمحدودیت  ترکیبی  نظریات،  این  ایجاد  های  از محدودیت  کند ها  بتوان  و  تا  برکنار  نظریه  هر  های 

کوشد تا ترکیب مناسبی های خاص آن برخوردار بود. در پژوهش ترکیبی پژوهشگر میاز یافته   حالیندرع

نظری فراهم  همیان  مختلف  این(Bagheri, Sajadyeh, Tavasoli, 2010)آورد  های  در  پژوهشگر   .  بخش 

درسی مطالعات های مذکور، الگویی جهت برنامه درصدد است تا با ترکیب و تلفیق سازوار و متناسب دیدگاه 

عنوان  موردنظر به   هایدیدگاه اتخاذ یکی از    بدین ترتیب با  . کنداجتماعی با هدف پرورش تفکر انتقادی ارائه  

عنوان مبنا بدین  . انتخاب یک رویکرد به شودمیمبنا، مبانی و اهداف محوری برنامه مطالعات اجتماعی ارائه  

 کننده یل و تعد کننده یلعنوان نظریه تکمبه آن نظریه شود بلکه معنا نیست که رویکرد دیگر کنار گذاشته می

 گیرد. مورد استفاده قرار می

پژوهش  روش  پیشنهادی،  برنامه  محوری  مضامین  ارائه  استفاده   در  با    مورد  زیرا  است؛  استنتاجی 
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خواهد  درسی استنتاج  آمده است، مضامین برنامه دستاستفاده از آنچه از ترکیب نظریات در مبانی و اهداف به 

است، مضامین مطلوب  آمده   به دستاز ترکیب دو دیدگاه  شد و با نظر به مبانی و اهدافی که در گام پیشین

 آید.یبه دست مدرسی برای محتوای برنامه 

. در این پژوهش چارچوب تدوین  استضروری    ی مطلوب برای تدوین الگو  نظری  وجود چارچوب

ی  گوو استفاده از نظریه انتقادی هورکهایمر در طراحی ال  استبرنامه فلسفه برای کودکان    ی مطلوب،الگو

برنامه قرار می  مطلوب این  بوده است که ازجمله آن  در ذیل  انتخاب دخیل  این  گیرد. دالیل متعددی در 

نظریه انتقادی هورکهایمر فاقد ارائه راهکارهای عملی در حوزه تعلیم و تربیت    به مواردی اشاره کرد.توان  می

برنامه فلسفه برای کودکان طی سال  رد فضای تربیتی شده است و به طور های گذشته وااست و در مقابل 

د. همچنین  ارد شومستقیم با سیستم آموزشی در ارتباط است و تالش دارد که از این طریق به زندگی افراد و

نتایج مثبت  های آموزشی مختلف و طی پژوهش اجرای آن در نظام های فراوانی که صورت گرفته است 

ساز و دگرگون ی بنیادین  گرااصالح   یه هورکهایمر نظریهنظراز سوی دیگر    .کرده استفراوانی را گزارش  

اما این پژوهش درصدد  ها هستند؛  ها و بنیانمتضمن تغییر در زیرساخت  ی بنیادین گرااست. نظریات اصالح 

با اصالح الگوهای تربیتی، های نظام تربیتی نیست؛ بلکه درصدد است تا ایجاد تغییرات بنیادی در زیرساخت

 .شودهای تربیتی، تغییرات و اصالحات در جامعه محقق و روش سیدری هابرنامه

 

عناصر الگوی برنامه درسی مطالعات اجتماعی )    درسی مطالعات اجتماعیمبانی فلسفی برنامه

 ( دوره ابتدایی به منظور پرورش تفکر انتقادی چیست؟

برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان سخت  که    شود هسته، الزم است بررسی  با در نظر گرفتن مبانی 

مبانی جدید با  کهیورود پیدا کند. درصورت ، هستهتواند به سخت مبانی نظریه انتقادی هورکهایمر چگونه می

صورت   ین شود و در غیر امی، به عنوان مبنایی مقوم یا جدید در نظر گرفته  کنندهسته پیوند برقرار  سخت

 .1شود نادیده گرفته می

 
تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر بررسی تطبیقی  ای با عنوان » اشتراک و اختالف مبانی این دو رویکرد در مقاله  وجوه .  1

دو فصلنامه   1397پاییز و زمستان    2و در شماره   مورد بررسی قرارگرفته استو »برنامه فلسفه برای کودکان«« توسط همین نویسنده  

 پژوهشی فلسفه تربیت منتشر شده است.-علمی
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چگونگی استنتاج مبانی هستی شناختی الگو را با توجه به مبانی هستی شناختی رویکردهای  1نمودار شماره 

 کند.مدنظر ارائه می

 : مبانی هستی شناختی 1 نمودار

شناختی مدنظر در  شناختی دو دیدگاه مذکور، مبانی انسان با ارائه مبانی انسان 2در نمودار شماره 

 این برنامه استنتاج شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شناختی انسان: مبانی 2 نمودار

 

 نظریه هورکهایمر

 .(Horkheimer, 1947) حقیقت مطلق وجود ندارد

تار ماعی و  هان، اجت ندیخج  ;Horkheimer, 1947)،استتتتتم

Jay, 1973). 

 فلسفه برای کودکان

 و دائمتتاً در حتتال تحول استتتتت یرثتتابتتتجهتتان نتتاپتتایتتدار، غ
(Zarghami, 2015). 

 جهان معادل طبیعت استتت و طبیعت امری تجربه شتتدنی استتت
(Sattari, 2011). 

 انی منتخبمب

 جهان معادل طبیعت است و طبیعت امری تجربه شدنی است --  جهان ناپایدار، غیرثابت و دائماً در حال تحول است

 استمند جهان، اجتماعی و تاریخ 

 نظریه هورکهایمر

 (Horkheimer, 1968) تانسان اجتماعی اس

 ,Horkheimer) و در فرایند استتت یشتتدنهویت انستتان ستتاخته

1968). 

 .(Horkheimer, 1968) انسان آزاد و دارای اراده است

 .(Horkheimer, 1968) آگاه و خردورز است انسان

 .(Abromeit, 2011) انسان دارای فردیت ویژه خویش است

 .(Horkheimer, 1968) انسان کنشگر است

 .(Horkheimer, 1968) انسان به دنبال رشد و تعالی است

 فلسفه برای کودکان

 ,Oscanyan) انستتان دارای هویت فردی و اجتماعی استتت

Lipman, & Sharp, 1980). 

 ,.Oscanyan et al) حیرت استتتگر و در انستتان پرستتش

1980). 

 .(Oscanyan et al., 1980) انسان خردورز است

 .(Sharp, 1993) انسان کنشگر است

 مبانی منتخب

 انسان خردورز است --گر و در حیرت است انسان پرسش -- انسان دارای هویت فردی و اجتماعی است

 انسان آزاد و دارای اراده است --شدنی و در فرایند است هویت انسان ساخته --انسان کنشگر است
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شناسی مورد نظر در این برنامه  شناسی دو دیدگاه، مبانی معرفتبا ارائه مبانی معرفت  3نمودار شماره  

 را ارائه کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناختی معرفت: مبانی 3 نمودار

 

برنامه   نیمنتخب ا شناختی¬ارزش یآن مبان ل یمطرح شده و ذ دگاه یهر دو د شناسی ¬ارزش  یمبان 4در نمودار شماره 

 استنتاج شده است. 

 

 فلسفه برای کودکان

معرفت از پیش موجود و مطلق نیستتتت بلکه در 

 ,Sharp) و تغییر استتتت شتتتدنستتتاختهحال 

1993). 

 ، منستتجم، دقیق و جامع استتتطرفیبمعرفت، 

(Lipman, 1988a). 

ست ختهیآمدرهممعرفت و عمل   ,Lipman) ا

2003) 

ندیشتتته  عاد  یبعدتکا نیستتتت؛ بلکه دارای اب

قادی استتتتت  ,Lipman) خالق، مراقبتی و انت

2003) 

 نظریه هورکهایمر

 امتتتور ایتتتدئتتتولتتتوژیتتتک متتتردود استتتتتت
(Horkheimer, 1947) 

ساخته ست یشدنمعرفت   ,Horkheimer) ا

1968) 

ناخت صتتتح ی منطق یهایژگیودارای  ح،یشتتت

 ,Horkheimer) استتتانستتجام و دقت  ،بودن

1968). 

معرفت موجود تا زمانی که معرفت جدیدی آن 

 را دچتتار ختتدشتتتته نتتکتتنتتد پتتایتتدار استتتتت
(Horkheimer, 1968). 

ست که منجر به عمل  شناختی ا شناخت حقیقی 

 .(Horkheimer, 1968) شود

ه فت ر  ,Horkheimer) استتتتت بخشییامعر

1968). 

 مبانی منتخب

 و تغییر است  شدنساختهمعرفت از پیش موجود و مطلق نیست بلکه در حال 

 ت اسانسجام و دقت  ،ی بودنمنطق یهایژگیودارای  ح،ی شناخت صح

 است خته یآمدرهممعرفت و عمل  

 ی نیست؛ بلکه دارای ابعاد خالق، مراقبتی و انتقادی است بعدتک شهیاند

 است  بخشییرهامعرفت 

 زمانی که معرفت جدیدی آن را دچار خدشه نکند پایدار است معرفت موجود تا 
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 : مبانی ارزش شناختی4 نمودار

 درسی مطالعات اجتماعی: مبانی الگوی برنامه 1جدول 
 و دائماً در حال تحول است یرثابتناپایدار، غجهان 

 استمند یخ جهان، اجتماعی و تار
 1هستی شناختی  مبانی

 انسان دارای هویت فردی و اجتماعی است 

 گر و در حیرت استانسان پرسش

 انسان خردورز است 

 انسان کنشگر است

 و در فرایند است  یشدنهویت انسان ساخته

 اراده استانسان آزاد و دارای 

 ی شناختانسان مبانی

 شدن و تغییر استمعرفت از پیش موجود و مطلق نیست بلکه در حال ساخته

 استانسجام و دقت   بودن، منطقیهای ویژگی  ی دارا یح،شناخت صح

 است  یختهآممعرفت و عمل درهم 

 نیست؛ بلکه دارای ابعاد خالق، مراقبتی و انتقادی است  یبعد اندیشه تک 

 است بخشییمعرفت رها

 معرفت موجود تا زمانی که معرفت جدیدی آن را دچار خدشه نکند پایدار است

 ی شناختمعرفت مبانی

 ها نسبی و متغیر هستند ارزش

 هاست ارزش   یربنایآزادی و عدالت ز
 ارزش شناختی  مبانی

 

 
معادل طبیعت است و طبیعت امری تجربه شدنی است«؛ اما   . یکی از مبانی مستخرج از ترکیب دو دیدگاه عبارت است از »جهان1

 در طراحی الگو این مبنا به دلیل عدم تناسب و مغایرت با فرهنگ اسالمی ایران حذف شده است. 

 فلسفه برای کودکان

 .(Sattari, 2011)ها نسبی و متغیر هستند ارزش

 نظریه هورکهایمر

 ,Ahmadi) است اندیتاخالقی نسبی و موقع یهاارزش

2013;  Horkheimer, 1947) 

 .(Miller, 2005) هاستارزش یربنایآزادی و عدالت ز

تحقق شادکامی هدف نظریه انتقادی است 

(Horkheimer, 1968). 

 مبانی منتخب

 هاستارزش زیربنایآزادی و عدالت  --نسبی و متغیر هستند هاارزش
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یه انتقادی  نظردر جدول باال برآیند تضارب مبانی    شده مطرحدرسی  مبانی زیرساخت الگوی برنامه 

برنامه فلسفه برای کودکان است. در ترکیب مبانی دو نظریه، محوریت با     هسته سخت هورکهایمر و مبانی 

ب آنچه  هورکهایمر،  انتقادی  نظریه  از  منتج  مبانی  میان  از  و  است  برای کودکان  برای  فلسفه  فلسفه  برنامه  ا 

  مثال عنوان به است.    شده حذف در مغایرت و تضاد قرار دارد،    و آنچه راستا باشد، حفظ شده است  کودکان هم

اما  که مغایرتی میان مبانی وجود نداشته است مبانی درهم ترکیب شده است.  آنجاشناسی از  در بحث هستی

ان در نظریه انتقادی هورکهایمر، به دلیل تعارض با روحیه  یژه انسوید بر فردیت  تأک شناختی  در مبانی انسان 

  حفظ شناسی هورکهایمر  جمعی برنامه فلسفه برای کودکان حذف شده است در حالی که سایر مبانی انسان

شناسی تعارضی میان مبانی دیده نشده است بنابراین مبانی ترکیب و تلفیق سازوار شده است. در مبانی معرفت

یی با نسبی و متغیر ارزش نهاید بر تحقق شادکامی به عنوان تأک شناسی  . در مبانی ارزشانده شدیافته و حفظ  

شود  در فلسفه برای کودکان دچار تعارض است، به همین دلیل حذف شده است. مالحظه می  هاارزشبودن  

است و این امر درسی شده  که ترکیب مبانی این دو رویکرد باعث تقویت و قوام بیشتر مبانی الگوی برنامه 

 کند.ترین هدفی است که پژوهشگر از انتخاب رویکردها دنبال میمهم

 

 درسی مطالعات اجتماعی برنامه  اهداف
در  درسیبرنامه  اجرای الگو  پس از رود که انتظار میاست پیامدهایی  ی،درسبرنامه اهداف   منظور از

درسی مطالعات اجتماعی با نظر به اهداف دو رویکرد  در طراحی اهداف الگوی برنامه   . کودکان شکل بگیرد

 ای از اهداف کلی مطرح شرح داده شده است. مورد نظر و تالقی این اهداف با یکدیگر، مجموعه

هدف اصلی است که شامل    5برنامه فلسفه برای کودکان به دنبال تحقق  تعیین اهداف کلی  لیپمن در  

توا  نایی استدالل، پرورش درک اخالقی، پرورش خالقیت، پرورش روابط فردی و میان فردی و  پرورش 

همراه با تفکر خالق این برنامه که  تفکر انتقادی در  مفهوم  مفهوم یابی در تجربه است. بررسی    ییپرورش توانا

الیپمن  .  «قضاوت» کند؛  خاص اشاره میهدف  به یک    ، و تفکر مراقبتی مطرح شده است ست تفکر معتقد 

را تبدیل به قضاوت خوب آن    و  انتقادی تفکر ماهرانه و مسئول است که قرار است قضاوت را تسهیل کند

به بافت و زمینه حساس استکند، قضاوتی که مبتنی بر معیار است، خود اصالح  ,Lipman)  گر و نسبت 

1988b, p.3) داند، اما در اهداف تربیت و اهداف درس مطالعات اجتماعی را متداخل می  یطورکل. لیپمن به

به  مباحث اجتماعی  برنامه مطالعات  که  است  معتقد  خاص  انگیزه طور  باید  اجتماعی  مطالعات  های  درسی 

نظام به کار گیرد.  بشناسد و در فرایند اجتماع پژوهشی  را   یرپذاجتماع   برایهای سنتی  اجتماعی کودکان 

قیت بودند را از دست  های اجتماعی که عواملی برای مشارکت و خالکردن افراد به میزان زیادی این انگیزه 
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ها را بشناسد و بر اجتماع پژوهشی، ارزشیابی نهادهای  اند. اما برنامه مطالعات اجتماعی باید این انگیزه داده 

داشته باشد. برای این   یدکنند تأک ها و همچنین عملکرد افرادی که در مؤسسات کار میاجتماعی و نقش آن 

های جامعه و مسئول نسبت به شرایط  آل روندانی آگاه از ایده منظور مطالعات اجتماعی باید به پرورش شه

 .(Lipman, 1988a)کند اجتماعی اقدام 

نشان دادن تفاوت  ؛  تحقق شادکامی برای بیشترین افراد:  اند از اهداف نظریه انتقادی هورکهایمر عبارت 

 . ( Horkheimer, 1968)   پیوند و وحدت میان نظر و عمل ؛  میان هدف اولیه هر نهاد با وضعیت کنونی آن 

ست، الزم است با در  ابرنامه فلسفه برای کودکان    مطلوب این پژوهشازآنجاکه مبنا و ستون الگوی  

توان اهداف نظریه انتقادی هورکهایمر را در ترکیبی نظر گرفتن این برنامه بررسی شود که با چه تغییراتی می

 .  کردسازوار با برنامه فلسفه برای کودکان به اهدافی منسجم برای درس مطالعات اجتماعی تبدیل 

درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استنتاج شده  در این راستا شش هدف کلی زیر برای برنامه 

دهد و سپس هر هدف  اهداف از ترکیب دو رویکرد را نشان می  چگونگی استنتاج  5است. نمودار شماره  

 . شودمیاختصار تبیین به 
 پرورش شهروند کنشگر  .1

این هدف از تالقی پرورش شهروند آگاه در برنامه فلسفه برای کودکان و لزوم پیوند میان نظر و عمل  

برای    مطلوب ورش شهروندان  گام اول در پر  ، آگاه بودندر نظریه انتقادی هورکهایمر استنتاج شده است.  

و مسئول بودن در قبال شرایط اجتماعی تبدیل   یاما این آگاهی الزم است که به کنشگر  ؛یک جامعه است

طور مشخص مقصود از پرورش شهروند کنشگر، شهروندی است که حقوق خود را بشناسد و برای  . به شود

توان به  تر این هدف برای کودکان دبستان مییمنظور تبیین جزئگر باشد. به احقاق آن تالش کند و مطالبه

 کرد. موارد زیر اشاره 

 . کندپیگیری ها را آننسبت به حقوق خود در مدرسه آگاه باشد و   •

 حقوق دیگران از شهروندان و   با حفظنسبت به پاکیزگی شهر و محیط خود حساس باشد و  •

 . گر باشدمسئوالن شهر نسبت به این موضوع مطالبه 

و مستدل و مستند واکنش    یقدق   ،آموزاندرباره عدالت رفتاری معلم و سایر مسئوالن مدرسه با دانش •

 نشان دهد. 

 های مدرسه تالش کند و فعال باشد. در فعالیت •
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 مسئوالن مدرسه با کالمی شفاف و محترمانه بیان کند.  را در رابطه باانتظارات خود  •

 : چگونگی استنتاج اهداف5 نمودار

 

 یو اجتماع یفرد   یریپذ تیمسئول یه پرورش روح .2

با  پذیری ویژگی اخالقیمسئولیت  تعامل فرد  خود است. کودک  ای است که محصول چگونگی 

ها  ها را بشناسد و در تحقق آن انتقادی باید نسبت به شرایط اجتماعی خود و دیگران مسئول باشد. اولویت 

چنین ویژگی از اهداف برنامه فلسفه برای کودکان است. از سوی دیگر هورکهایمر معتقد است که بکوشد.  

افراد جامعه بکوشد. این نکته بیانگر مسئولیت    متفکر انتقادی باید در راستای تحقق شادکامی برای بیشترین

می کمک  او  به  فرد  قضاوت  قدرت  موارد،  این  رأس  در  است.  جامعه  قبال  در  انتقادی  که متفکر  کند 

حدومرزها را بشناسد و توانایی خود را ارزیابی کرده و بر این اساس مسئولیت فردی و اجتماعی خود را به  

 اهداف تفکر انتقادی در نظریه هورکهایمر

 . تحقق شادکامی1

تفاوت میان هدف اولیه هر نهاد و وضع  . نشان دادن2
 موجود

 و عمل . پیوند و وحدت میان نظر3

اهداف تفکر انتقادی در فلسفه برای 

 کودکان:

 . پرورش قدرت قضاوت4

 اهداف کلی برنامه فلسفه برای کودکان:

 . رشد استدالل5

 . پرورش درک اخالقی6

 . پرورش خالقیت7

 . رشد فردی و میان فردی8

 پرورش توانایی مفهوم یابی در تجربه. 9

 

هدف درس مطالعات اجتماعی در فلسفه 

 برای کودکان:

 . پرورش شهروند آگاه و مسئول10

:اهداف مستخرج  

 (10و  3هدف ) کنشگرپرورش شهروند 
فردی و  پذیریمسئولیتپرورش روحیه 

 (10و  4 و 1هدف ) اجتماعی

هدف ) صحیحتوانایی برقراری روابط اجتماعی 
 (8و  6

های رشد توانایی نقد آگاهانه و منطقی کنش
 (9و  5و  4و  1هدف ) اجتماعی

رشد توانایی قضاوت درباره اهداف و عملکرد 
اجتماعی با توجه به مبانی  مؤسساتنهادها و 

 (10و  4و  2هدف ) نهادهاگیری این شکل

اخت مسائل پرورش جامعیت فکری در شن
 (9و  7و  4و  2هدف ) اجتماعی
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پذیری آشنا شود، معنای آن را درک کند و برای  باید با مسئولیت و مسئولیت کودک دوره دبستان    انجام رساند. 

. پیامدهای اجتماعی  دارد   ها پذیری اشاره به آگاهی از وظایف و چگونگی تحقق آن آن تالش کند. مسئولیت 

 اند از:عبارت   کند تواند ایجاد  آموزان می پذیری دانش که پرورش تفکر انتقادی در راستای مسئولیت 

 ها آموز و انجام دقیق آناخت وظایف خود به عنوان دانششن •

 هاآن آموزان و تالش در تحقق شناخت وظایف خود در قبال سایر دانش •

 ها هایی برای بهبود برنامهمدرسه و بر عهده گرفتن مسئولیت یهابرنامه شرکت در فوق •

سوی کارکنان مدرسه یا معلم به  هایی که از  پذیرد و یا مسئولیتهایی که خود مینسبت به مسئولیت •

 شود، مسئوالنه و همدالنه عمل کند. او محول می

آموزان  نسبت به وسایل مدرسه حساس باشد و نگهداری و مراقبت از آن را از سوی خود و دانش  •

 دیگر کنترل کند.

 حساس باشد و در زمان مناسب واکنش مقتضی نشان دهد.  ،نسبت به جرائم اجتماعی خرد •

 یحصح یروابط اجتماع  یرقرارب  ییتوانا .3

مهارت  از  اجتماعی مییکی  به طور خاص دروسی همچون مطالعات  و  تواند در  هایی که مدرسه 

 مهارت  به  استناد   با  یانتقاد   تفکر  پرورش، مهارت برقراری ارتباط با دیگران است.  کندآموزان ایجاد  دانش

  ت ی هدا یحیصح ریروابط را در مس  نیتا ا  کندیبه کودک کمک م  ،قضاوت  و  اریمع  بردن  کار  به  استدالل،

برنامه    نیا  یخاص اهداف کل  طوربه کودکان و    ی برآمده از برنامه فلسفه برا  یتمامبه   باًیتقرهدف    نی. اکند

و توجه    د یتأک بارها    مر،یهورکها  یانتقاد  ه یاست. اگرچه در نظر  یفرد  انیو م  یپرورش روابط فرد  ی در راستا

مطرح نشده   یانتقاد  هیامر به عنوان هدف نظر  نیشده است، اما ا  طیبه تعامل فرد و اجتماع و تعامل فرد و مح

از و بلکه  انتقاد  یهایژگیاست  نظر  یمتفکر  با مح  مریهورکها  یانتقاد  هیدر  ارتباط  و اجتماع    طیتعامل و 

بداست توانا  نی.  اجتماع  ی برقرار  ییلحاظ  مغا  ارتباطیب  یروابط  نظر  ر یو    ست ین  مریهورکها  یانتقاد  هیبا 

ا نمی  ز ین  ه ینظر  ن یاگرچه هدف  با  توان گفت  بنابراین می  .آیدبه حساب  بتواند  باید  کودک دوره دبستان 

کند که برای برقراری تعامل، مبانی و معیارهای  . تفکر انتقادی به کودک کمک میکنددیگران تعامل برقرار  

دیگران    را با ، روابط صحیحی  خودکند و مبتنی بر توانایی قضاوتِ رشد یافته در    ی بندصورت صحیحی را  

تر . منظور از توانایی برقراری روابط اجتماعی صحیح در کودکان مقطع دبستان را به طور دقیق کندبرقرار  

 .توان در تحقق موارد ذیل جستجو کردمی

 . ن حساس باشدکودک نسبت به تشکیل روابط دوستی و ضرورت آ •

 .ها را به کار گیردو آن  ی کند بند برای انتخاب دوست معیارهایی را صورت •
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 .هایی صحیح و منطقی استوار باشدمعیارهای انتخاب دوست بر استدالل •

 .در حفظ روابط دوستی انصاف و قضاوت همدالنه را مدنظر داشته باشد •

آموزان  کند، به نظرات معلم و سایر دانشن میبتواند عالوه بر اینکه نظرات خود را شفاف و دقیق بیا •

 احترام بگذارد.

-با کارکنان مدرسه، دوستان و معلم معیارهایی مستقل و متناسب صورت  ارتباطبرای برقراری  بتواند   •

 . ندی کندب

 حال که صمیمی است، حدود ارتباط را رعایت کند. یندر روابط خود با اعضای خانواده، درعبتواند   •

 ی اجتماع یهاکنش  ینقد آگاهانه و منطق ییتوانارشد   .4

زندگی اجتماعی مملو از تعامالت، حوادث و جریاناتی است که ممکن است به طور مستقیم با ما  

تواند  رسد. دقت و تعمق در این امور میمرتبط نباشد اما احتمال حضور در چنین شرایطی نیز بعید به نظر نمی

شرایط  مورد  . تأمل در  بپذیردصورت    مناسبیمواجهه    ، توانمند سازد تا در صورت لزومذهن را ورزیده و  

گر باشد و به فرد کمک کند  یاری  مسائلتواند در حل  تفاوت نبودن نسبت به مسائل دیگران میو بیمختلف  

ماعیِ به  های اجتتا در شرایط مشابه از خطاهای فکری، استداللی و گفتاری پرهیز کند. اینجاست که کنش

بی نیز میظاهر  باشارتباط  مرتبط  ما  با  بینتواند  به چنین شرایطی  نسبت  انتقادی  فرد  و در د.  نیست  تفاوت 

کوشد. چنین فردی قاعدتاً از قدرت قضاوت بهتری نسبت به سایر صورت لزوم در راستای بهبود وضعیت می

 بخشد.میت قضاوت او را بهبود نگرش انتقادی قدر توان مدعی بود که و می  افراد برخوردار است

یابی در  توان از محل تالقی هدف پرورش توانایی استدالل، پرورش توانایی مفهوماین هدف را می

و پیوند و وحدت میان نظر و عمل استنتاج کرد. بدین    تجربه، قضاوت و تحقق شادکامی برای بیشترین افراد

 و قضاوت است.ورزی الزمه انجام نقد آگاهانه معنا که استدالل

او کمک می به  او در موارد مشابه  انتقادی و حضور  از  از سوی دیگر تجارب گذشته فرد  تا  کند 

تر معنایابی کند. از سوی دیگر منظور بهبود تجربیاتش بهره گیرد و فرایند تجربه را دقیقمفاهیم و جریانات به 

تواند ما شود و چنین نقد و کنشگری میر میاز نظر هورکهایمر تحقق جامعه انتقادی به شادکامی افراد منج

گیری  را در رسیدن به تحقق شادکامی برای بیشترین افراد نزدیک کند. نکته نهایی که در چگونگی شکل 

های  توان ذکر کرد این است که در این هدف، الزمه نقد آگاهانه و حساسیت نسبت به کنش این هدف می

صورت   میان نظر و عمل، وحدت و پیوندی برقرار باشد. در غیر این اجتماعی این است که در ذهن انتقادی  

-فردی که اندیشه انتقادی او به منصه ظهور نرسیده و در عمل او تبلور نیافته باشد، درگیر عمل انتقادی نمی

 شود.
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توان  برای تحقق این هدف در کالس درس مطالعات اجتماعی دوره دبستان، خرده اهداف زیر را می

 رد.ک پیگیری 

 آموزان سایر دانش تدقت و حساسیت در تعامال •

 ها و تعارضات میان همساالن توانایی قضاوت منصفانه درباره درگیری •

 توانایی ارزیابی و نقد تعارضات و اختالفات میان اعضای خانواده  •

مسئولیت • ارزیابی  و  توانایی  وظایف  منطقی  تقسیم  لحاظ  به  خانواده  و  مدرسه  افراد  وظایف  و  ها 

 هاهمکاری در مسئولیت 

 هادقت در روابط میان افراد و ارزیابی آن  •

  یری گشکل   یبا توجه به مبان  یقضاوت درباره اهداف و عملکرد نهادها و مؤسسات اجتماع   ییرشد توانا .5

 نهادها  این

های اجتماعی و مدنی را بشناسد و بتواند قضاوتی آگاهانه و منطقی نسبت  متفکر انتقادی باید فعالیت 

این هدف از تالقی اهداف دو رویکرد حاصل شده است. هدف نظریه انتقادی  ها داشته باشد.  این فعالیت   به

طور دقیق  هورکهایمر نشان دادن شکاف و اختالف میان هدف اولیه هر نهاد با وضعیت کنونی آن است که به 

مواردی است که در این  با این هدف پیوند دارد. از سوی دیگر مسئول بودن، قضاوت و پرورش استدالل،  

 گردد.هدف ریشه دارد و مبنای آن به برنامه فلسفه برای کودکان بازمی

منطق در سطحی خرد آشنا   و  استدالل  مفاهیم  با  است کودک  این هدف الزم  تحقق  .  شودبرای 

.  کسب کندها در ارتباط است  همچنین الزم است اطالعاتی درباره نهادهای اجتماعی که به طور مستقیم با آن 

 را بشناسد.  استها در ارتباط کودک باید اهداف و وظایف نهادهای اجتماعی که با آن 

 .توان برشمردخرده اهداف زیر را می باال، برای تحقق هدف 

و درباره    های آن را بدانداهداف و مسئولیت   ،اجتماعی بشناسد و وظایفعنوان یک نهاد  به را    مدرسه •

 .کند اظهارنظر فیوظاآن انجام  یچگونگ

شود را شناسایی آموزان در مدرسه میروابط و تعامالتی که منجر به ضعف عملکرد و کارایی دانش •

 . شودو متذکر 

 بهبود آن تالش کند. های مدیریتی و روشی در مدرسه را درک کند و برای ضعف •

 آموزی را بشناسد و درباره عملکرد آن قضاوت کند. آموزی مثل شورای دانشنهادهای دانش •

 اجتماعی  مسائل   شناخت  در فکری  یتپرورش جامع .6

فرد انتقادی باید در شناخت مسائل اجتماعی به این توانایی دست یابد که مسائل اجتماعی را از دو  
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صورت افقی بتواند مسائل و نکات مرتبط با یک . بدین معنا که هم به کندزاویه عمق و گستردگی بررسی  

ته باشد. جامعیت فکری،  های پنهان مسئله داشصورت عمودی، درک عمیقی از الیه مسئله را فهم کند و هم به 

. شود میدهد و در نتیجه قضاوت بهتری حاصل  ابعاد و زوایای بیشتری از موضوع را در اختیار فرد قرار می

یابی در تجربه و قضاوت در پرورش تفکر توان محل تالقی هدف پرورش توانایی مفهوماین هدف را می

کاف و اختالف میان هدف اولیه هر نهاد با وضعیت  انتقادی در برنامه فلسفه برای کودکان و نشان دادن ش

 کنونی آن در نظریه انتقادی هورکهایمر دانست. 

تجارب سخن می  از  فهم حاصل شده  ادراک و  از گسترش  یابی در تجربه  مفهوم  گوید.  توانایی 

ت میان  رود. درنهایت نیز بررسی تفاوقضاوت پیامدی است که برای شناخت جامع مسائل اجتماعی انتظار می

 کند.های آن بررسی میهدف اولیه هر نهاد و وضعیت کنونی آن عمق مسئله را در ارتباط با زیرساخت

 . برای تحقق این هدف چند هدف جزئی قابل بررسی است

گیری و تحقق آن  های درون مدرسه در ارتباط با سایر عناصر مؤثر در شکلشناخت و بررسی پدیده  •

 ها پدیده 

 ها آن  گیریهای شکلبا تعمق در زمینه   مسائل مدرسهای شناخت ریشه  •

 قرار دادن عناصر مرتبط و مسائل زیرساخت در یک ماتریس جهت رسیدن به قضاوت صحیح  •

 ها در نظر گرفتن ابعاد مختلف شخصیتی، تحصیلی و خانوادگی در یافتن و تداوم دوستی •

 .شودمیکه در روابط همساالن منجر به بروز مسئله ی بررسی عوامل •

 

برنامه  اجتماعیمضامین  مطالعات  اجتماعی )  درسی  مطالعات  برنامه درسی  الگوی  مضامین 

 (دوره ابتدایی به منظور پرورش تفکر انتقادی

های اصلی برنامه مطالعات اجتماعی با هدف پرورش تفکر  به ارائه مباحث و سرفصل  این بخش در  

 مطالعات اجتماعی  ها و عناوین کلی درساست. ارائه سرفصلآموزان دبستان پرداخته شده  انتقادی ویژه دانش 

به مقطع سنی و    نقش و جایگاه کودکان  ، موضوعات اساسی که در دو دیدگاه مطرح شده است  با توجه 

 ده است. شدبستان لحاظ  
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 مضمون    اهداف

 

 اهداف ومضامین ارتباط : 6 نمودار

 های اجتماعیرشد توانایی نقد آگاهانه و منطقی کنش
از ضرورت شفاف کردن مفاهیم . آگاهی 2

 جتماعیی اهاقضاوت درباره فعالیت منظوربه

 کنشگرپرورش شهروند 

 ه اهداف و عملکرد نهادهایرشد توانایی قضاوت دربار

 هاآنگیری اجتماعی با توجه به مبانی شکل

، وظایف و اجتماعی مؤثربا نهادهای . آشنایی 3

 هاکارکرد آن

 کنشگرپرورش شهروند 

 فردی و اجتماعی یریپذتیمسئولپرورش روحیه 

 پرورش جامعیت فکری در شناخت مسائل اجتماعی

اجتماعی همچون  مؤثرعناصر . شناخت 4

و فرهنگ و نقش آن در  استیس اقتصاد،

 اقدامات اجتماعی

 کنشگرپرورش شهروند 

 فردی و اجتماعی یریپذتیمسئولپرورش روحیه 

 توانایی برقراری روابط اجتماعی صحیح

نقش،  مانند ،مفاهیم پایه اجتماعی. شناخت 1

رابطه و معانی و  ،وظیفه، حق، قدرت، مسئولیت

 هاآنتعاریف ممکن برای 

 فردی و اجتماعی یریپذتیمسئولپرورش روحیه 

 پرورش جامعیت فکری در شناخت مسائل اجتماعی

اثرگذار بر  یعیرطبیغعوامل طبیعی و . شناخت 5

 سرنوشت جامعه

 با معیار و کاربرد آن در قضاوت. آشنایی 6

 کنشگرپرورش شهروند 

 فردی و اجتماعی یریپذتیمسئولپرورش روحیه 

 پرورش جامعیت فکری در شناخت مسائل اجتماعی

 یو اجتماعمیان اهداف فردی  یگذار زیتما. 7

ها بر اساس و چگونگی انتخاب از میان آن

 معیارها

 های اجتماعیرشد توانایی نقد آگاهانه و منطقی کنش

وت درباره اهداف و عملکرد نهادهای رشد توانایی قضا

 هاآنگیری وجه به مبانی شکلاجتماعی با ت
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لیپمن تفکر   نظر  ابعاد تفکر است.از  از  انتقادی    او   انتقادی یکی  معتقد است آموزش درباره تفکر 

  .تواند راهی برای رشد تفکر انتقادی باشدها میتواند به تفکر انتقادی منجر شود بلکه تمرین این مهارتنمی

هایی را برای تفکر انتقادی  مهارتها و خرده  کند اما ویژگیای نمیدر این راستا به مضامین اجتماعی اشاره   او

همچون استدالل،   ؛تواند در رشد اجتماعی یک جامعه اثربخشی عمیقی داشته باشدگیرد که میدر نظر می

در مقابل هورکهایمر مضامین اجتماعی مهمی را   . (Lipman, 2003)  مفاهیم ی بندپژوهش محوری و صورت 

با استناد به  کنددرسی مطالعات اجتماعی فراهم  تواند محورهای مناسبی برای برنامه کند که میمطرح می   .

های مورد نظر، مضامین ذیل به عنوان محورهای کلی درس مطالعات اهدافی که مطرح شد و با نظر به دیدگاه 

پیوند و ارتباط هر مضمون با اهداف برنامه    6. در نمودار شماره  شودمیبرای دوره ابتدایی پیشنهاد    اجتماعی

 مشخص شده است. 
  یفو تعار  یرابطه و معان   مسئولیت،  قدرت،  حق،  یفه،مانند نقش، وظ  اجتماعی،  پایه   یمشناخت مفاه .1

 ها آن یممکن برا

هستند که   این  نیازمند  دبستان  اساس آن  کودکان در دوره  بر  تا  بشناسند  را  ابتدایی  مفاهیم  برخی 

بتوانند در روابط اجتماعی تأمل کنند. در این سن کودکان باید از وظایف خود به عنوان یک انسان و همچنین  

دوستان و ... آگاه   ،وظایف اجتماعی خود در تعامل با نهادهای مختلف همچون خانواده مدرسه، محله، گروه 

برند،  به عنوان یک عنصر اجتماعی در بهبود وضعیت اجتماعی که در آن به سر می  باشند و از نقش خود

مطلع باشند. در مقابلِ مفهوم وظیفه، مفهوم حق قرار دارد. کودک همچنین باید حقوق خود را در اجتماعات 

ی او  خرد و کالن که با آن در تعامل است بشناسد و در هر مرحله از رشد، حقوق و وظایف جدیدی که برا

  و   ها، حقوق و وظایفی برای فرد تدبیر شده استدر نظر گرفته شده است را در نظر داشته باشد. به ازای نقش

مسئولیت فرد در قبال خود و مسئولیت در قبال جامعه. شناخت هر    ؛گیردهایی بر عهده او قرار میمسئولیت 

همه این مفاهیم در تعامالت و ارتباطات   ها برای هر فرد در اجتماع ضروری است؛ امایک از این مسئولیت 

 د.نگیرد و از این منظر باید مورد بررسی قرار گیرشکل می
 ی اجتماع یهافعالیت درباره  قضاوت منظور به  یماز ضرورت شفاف کردن مفاه یآگاه .2

، در اذهان مختلف ممکن است حاوی معانی متفاوتی باشد.  شدمفاهیمی که در مضمون اول اشاره  

از   امور داشته باشد. درس مطالعات ویژگییکی  از  نسبتاً جامعی  ادراک  این است که  انتقادی  های متفکر 

-آموزان، برداشت اجتماعی باید فرصتی را فراهم کند تا در فرایند گفتگوی کالسی و تبادل اندیشه میان دانش

اره آن بحث و گفتگو صورت ها و تفاسیر مختلفی که از این مفاهیم وجود دارد به اشتراک گذاشته شود و درب

با زوایا و ابعادی از اندیشه سایر اعضای جامعه آشنا می شوند و بدین طریق  گیرد. در این فرایند کودکان 
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 آورند. تری از مفهوم به دست میادراک گسترده 
 هاو کارکرد آن یف، وظایمؤثر اجتماع یبا نهادها ییآشنا .3

نهادی که    ترینای یه جتماعی در ارتباط است. اولین و پاهر فرد از ابتدای زندگی خود با نهادهای ا

نهاد بزرگکودک در آن حضور دارد، نهاد خانواده است. پس  با دوامی همچون مدرسه  ازآن وارد  تر و 

شود. در این میان با جوامع کوچک و بزرگی همچون دوستان، کسبه محل، خویشاوندان، بیمارستان و ... می

باید بداند هر یک از این نهادها و جوامع خرد و کالن چه  در ارتباط است. کودک د انتقادی  ارای تفکر 

کند دارد و بر اساس این کارکرد چه وظایفی را  که او در آن زندگی می  یترکارکردی برای اجتماع بزرگ 

،  گذار، نهادهای مجری قانونبر عهده دارد. کودک باید با نهادهای کالن اجتماعی همچون نهادهای قانون

 .کندها با افراد آگاه گفتگو  و درباره عملکرد آن شود ها و ... آشنا شهرداری
 ی ها در اقدامات اجتماعو فرهنگ و نقش آن  یاستهمچون اقتصاد، س  یشناخت عناصر مؤثر اجتماع .4

  د. ن گذارکه بر جامعه اثر می  هستند عناصر متفاوتی    یندبرآ  ،های اجتماعیو کنش  هاتصمیموقایع،  

دهد.  های هر جامعه را نشان میکند و ارزشرا برای ما مشخص می  هاها و عرف جامعه، هنجارنتفرهنگ، س

گذارد و شرایط اقتصادی مناسب، وضعیت اجتماعی معیشتی، فرهنگی طورقطع بر همه اجتماع اثر میاقتصاد به 

بنا بر نوع حکومت و شرایط اداره و  و سیاسی جامعه را بهبود می سیاست    ،کنترل کشوربخشد. هر جامعه 

ها و تعامالت اجتماعی آن جامعه را  کند. سیاست حاکم بر هر کشور چگونگی کنشای را نیز دنبال میویژه 

مورد توجه  آموزان نسبت به شرایط اجتماعی  کند. این سه عنصر مهم و اساسی باید در آگاهی دانشتعیین می

های اجتماعی به طور مستقیم یا  والت، تعامالت و فعالیتآموز باید بداند تح . بدین معنا که دانشقرار گیرد

های اقتصادی و سیاسی، طلب تغییر و تعدیل را در د. نارضایتیناین عوامل قرار دار  یرتحت تأث   یرمستقیمغ

های کوتاه یا طوالنی دچار تغییراتی کم دامنه یا بلند  و برخی از عناصر فرهنگ در طی زمان  انگیزدیافراد برم

 شوند. میدامنه 
 اثرگذار بر سرنوشت جامعه یعیرطبی و غ یعیشناخت عوامل طب .5

با عواملی   به طور مشخص آشنا شدن کودکان  این مضمون  از  انقالب  مانند منظور  ، سیل،  جنگ، 

تواند در عوامل بر جوامع دارد. این اثرات می  زلزله، قحطی و ... در جوامع و اثراتی است که هر یک از این 

 آگاه باشد.  یراتاین تأث ازکودک دارای تفکر انتقادی باید  ادراک باشد.هر سطحی قابل
 قضاوت  در آن کاربرد و یاربا مع ییآشنا .6

آگاهی از معنا و مفهوم معیار و چگونگی برساختن معیارها   .انسان در زندگی ناگزیر از قضاوت است

و در   ها مبتنی بر معیارهایی هستند های بهتری داشته باشد. همچنین استداللکند تا قضاوت به فرد کمک می
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. بر این اساس نیاز شودتا ادراک بهتری حاصل    شودمیتر  به هم نزدیکتوسط معیار  گفتگوها زبان طرفین  

ها آموز ضمن آشنایی با این مفهوم و کاربرد آن، در استخراج معیارهای زیرساختِ قضاوتاست که دانش 

شود و بهبود  ها منجر میبهبود آن به  شفافیت و دقت،    ،صحتاز نظر  تالش کند. شناخت و بررسی معیارها  

 کند.معیارها قضاوت را تسهیل می
 یارها ها بر اساس معآن انیاب از مانتخ یو چگونگ  یو اجتماع یاهداف فرد انیم یگذار زیتما .7

، انتخاب شریک زندگی، انتخاب شغل و ... اهدافی را دنبال  یلی هر فرد در جامعه با انتخاب رشته تحص 

بر اساس شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال تحقق اهدافی    ی طورکلکند. هر جامعه نیز به می

کنند یا در تضاد و تعارض با  شود که اهداف فرد و اجتماع با هم تالقی میاست. موارد بسیاری مالحظه می 

باید  یکدیگر قرار می  انتخاب چیست و چه    است یا اهداف فردی  با  ؟ اولویت  کرد گیرند. در چنین مواردی 

هایی  کالس درس مبتنی بر تفکر انتقادی باید مهارت   اهداف اجتماعی؟ معیارهای ما برای انتخاب کدام است؟ 

بتواند اهداف خود  باید  ابتدا فرد    ، ها دستیابی به این مهارت به منظور  .  کند فراهم    ان آموز در این زمینه برای دانش 

یت خود در اجتماع و تأثیری که پیگیری اهداف  و اهداف اجتماع را بشناسد. همچنین باید از نقش و مسئول 

  بخشی یت . گام بعدی این است که فرد بتواند معیارهایی را برای اولو شود فردی او در جامعه خواهد داشت آگاه  

تر باشند، قابلیت پذیرش و  تر و گسترده شمول . این معیارها هر قدر جهان کند به اهداف فردی یا اجتماعی ارائه  

 ها باشد. ها و انتخاب این معیارها قرار است زیربنای تصمیم  یت ی دارند و درنها پیگیری باالتر 

 

 یجهنت

های تربیتی تبدیل شده  های نظامپرورش تفکر انتقادی که در دهه کنونی به امری مهم و از دغدغه

وجود شهروندان  ای ساختارمند است که مبتنی بر نظریات معتبر باشد. شاید بتوان گفت  است، نیازمند برنامه 

.  شودمیای است که از تربیت تفکر انتقادی حاصل بهترین نتیجه یکنشگر و حساس نسبت به مسائل اجتماع

های رویکرد انتقادی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان  ظرفیت  نظر به این هدف در این پژوهش از

 استفاده شده است. ی  برای طراحی مبانی، اهداف و مضامین پرورش تفکر انتقادلیپمن 

نظام تربیت به عنوان مربی نسل آینده، نیازمند کاربست الگوهای تربیتی منسجم و هدفمندی است  

که مبتنی بر رویکردهای نوین تربیتی و متناسب با ساختار اجتماعی جامعه باشد. از این رو الگوی پیشنهادی  

برنامه  اهداف و مضامین  اجتاین پژوهش برای  ایران  درسی مطالعات  به جامعه  با رویکرد اختصاصی  ماعی 

درسی کنونی مطالعات اجتماعی ی هابرنامهتواند با لحاظ کردن  نوشته نشده است و الگویی کلی است که می

برنامه  درسی، به عنوان زیرساخت الگوی بومی مطالعات اجتماعی و مطالبات متخصصان علوم اجتماعی و 
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 دوره دبستان در ایران لحاظ شود. 

یشنهادشده، از دو منظر نظر و عمل به غنی ساختن اندیشه و  پدرسی منتج از الگوی  ربست برنامه کا

انجامد. وجوهی از مضامین که با هدف آشنایی طراحی شده است، بعد نظری و وجوهی کنش کودکان می

ل عنوان  دهد که بایسته است ذیکه با هدف کاربست تدوین شده است بعد عملی این برنامه را تشکیل می

پرورش   شود.  پرداخته  بدان  تفصیل  به  مطلوب  نقش   آموزاندانش محتوای  به  نسبت  مسئول  و  ها،  کنشگر 

رود. ای است که از کاربست الگوی پیشنهادی انتظار میبرخوردار هستند، نتیجه  آنو حقوقی که از    وظایف

در   آن با    کودک ی که  تربزرگاین کنشگری و مسئولیت، محدود به حدود کالس نیست بلکه به جوامع  

 یابد.تعامل است گسترش می

اندیشه به توجه به  های تربیتی  نظامالزم است   انتقادی را جایگزین    یژه وسطوح باالی  سطوح  تفکر 

یعنی   اندیشه  بر  پایین  کردنتمرکز  مدرسه   حفظ  آموزدروس  و  علمی  ه ای  به   کنندهای  تربیت    یجاو 

تربیت شهروندانی با توانمندی ارتباطی و عقالنی قوی    رب  ند متخصصانی که از توانایی فکری پایینی برخوردار

متمرکز شوند. چراکه پرورش روحیه تفکر و تأمل درباره امور مختلف و جامعیت اندیشه، پیامدهایی بهتر از 

 نظریات علمی و تخصصی در پی خواهد داشت.  صِرف آموزش
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