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چکیده
توجه به برنامه درسی فلسفه محور به عنوان بخشی جدایی ناپذیر در بهبود مهارتهاای تفکار
جامعه است .با توجه به اثرات مثبت آموزش فلسفه ،مطالعه حاضر به منظاور تعیایت تااثیر برناماه
درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهشی کودکان مبتنی بر آموزههای اسالمی انجام شد .در ایت
مطالعه نیمه تجربی ،دانش آموزان پایه پنجم شهررضا به طاور تصاادفی انتخاا و باه دو گاروه
کنترل و آزمون ،هر کدام از گروهها  45نفر تقسیم شدند .ابازار ماورد اساتفاده پرسشانامه محقا
ساخته تفکر اقدام پژوهی بود و دادهها با نرم افزار  spss18مورد تجزیاه و تحلیاق قارار گرفات.
نتایج حاصاق از پاژوهش نشاان داد کاه برناماه درسای فلسافه محاور بار تفکار اقادام پژوهای
کودکان(تشخیص ،تغییر و ارزیابی مسئله) تاثیری مثبت و معنادار دارد .برنامه درسی فلسفه محاور
میتواند تاثیر بسزایی در بهبود مهارتهای تفکر کودکان داشته باشد و میتوان ازآن به عنوان یك
اقدام موثر در ایت زمینه استفاده نمود.

کلیدواژهها :برنامه درسی فلسفه محور ،تفکر اقدام پژوهی ،کودکان

 -7مربی ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،ص.پ  ، 9531-73934تهران ،ایران.
 -5دانش آموخته دکتری گروه برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه

یکی از اهداف هر نظام آموزشی تربیت انسانهای هشیار است ،بنابرایت ،بهتر اسات برناماههاای
درسی توانایی استدالل و تفکر را در دانش آموزان تقویات نماوده ،باه جاای انباشاتت عقایادی کاه
پیشینیان بیان نمودهاند ،تقویت اندیشۀ فلسفی را در آنان مورد توجه قرار داده ،برتوانایی دساتیابی باه
آگاهی تأکید نمایند(ضرغامی .)7931 ،بنابرایت آموزش و پرورش باید درست اندیشیدن دربارة اندیشه-
ها رابه دانش آموزان بیاموزد و در تعبیر و تفسیر مسائق به قضاوت درست بپردازند .متیولیپمت 7معتقد
است دوران بزرگ سالی برای آموزش مهارتهای تفکر فلسفی بسیار دیار است و ایت مهارتها بایاد
در دوران کودکی آموزش داده شود تا در بزرگسالی فلسفی اندیشیدن برای افراد به یك عادت تبادیق
شده باشد (اسکندری و کیانی .)7935 ،اگر کنجکاوی طبیعی کودکان برای دانستت را در آنان تقویات
کنیم میتوان آنان را به متفکرینی نقاد ،انعطافپذیر و مؤثر تبدیق کرد (لیپمت .)5449 ،5در ایت راساتا
اهمیت آموزش فلسفه و به نوعی تدویت و اجرای برنامههای درسی فلسفه محاور بایش از پایش باه
خصوص در دوران کودکی اهمیت پیدا میکنند.
در برنامه درسی فلسفه محور دانش آموزان در یك مسیر منطقی قرار میگیرند ،آنها نه تنهاا وارد
مسائق زبان میشوند ،بلکه به جزییاتی مانند اخالقیات و بررسیهای اجتماعی نیاز توجاه مایکنناد.
تمامی ایت کارها به ایت صورت اتفاق میافتد که ایت برنامه تنها بر طب عالئ بچهها جلو میرود و
هیچ منطقی در کار نیست .کار ما در ایت برنامه مثق کار ماماهاست (قابلهها) :بچه ای که قارار اسات
به دنیا بیاید به جای دانش آموزان است نه به جای ما( ،حداقق در ایت زمان که ما قصد داریام .یاك
گفتگوی فلسفی را هماهنگ کنیم ،به گوناه ای همانناد بزرگسااالن نبایاد نظار بادهیم بلکاه بایاد
سئواالتی را مطرح کنیم که به زایش فکری دانش آموزان کمك کند .دلیق اصلی برای داشتت منط
صوری در برنامه آموزشی ایت است که به دانش آموزان کمك شود تا به ایت مساله پای بباارند کاه
میتوانند به صورتی کامالً منظم درباره افکار خود فکر کنند .منط صوری شامق معیاری است که در
آن یك شخص میتواند میان استدالل منطقی و غیر منطقی تفاوت قائق شاود و آنهاا را از یکادیگر
تشخیص دهد .در ایت مرحله از میان انواع موقعیتها و شناسایی کاربردهایی که نحوه اساتفاده از آن
را نشان میدهند ،شناخت قوانیت منط صوری مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که کوکاان از
- Matthew Lipman
- Lipman
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قبق با زبان مادریشان آشنایند ،منط صوری مورد استفاده برای ایت منظور منط قیاسی است کاه
ویژگیهای اصلی آن از ایت قرار است :یکپارچگی یا فقادان تناقضاات ،نتاایج منطقای ،مطابقات باا
قوانیت ،اجازه برای رفتت از یك خط به دیگر خطها و پیوستگی و انجام یا مسیری کاه در آن تماامی
قوانیت با یکدیگر مطاب باشند و در کق نظام مند و منسجم عمق کنند ،به دلیق کااربرد محادود ایات
نوع از منط  ،تمرکز روی یك دلیق خو همیشه ثمربخش بوده است ،بنابرایت منطا غیار رسامی
ارائه میشود تا ایت اجازه را بدهد که افکار یك شخص در ارتباط با حرکات و ارتباطات مورد بررسای
و ارزیابی قرار گیرد .ایت مساله هیچ قانونی را معرفی نمیکند ،عالوه بر آن روی جستجو برای دالیق
خو و مناسب در یك موقعیت خاص پافشاری دارد و دالیلی را که ارائه شدهاند ماورد ارزیاابی قارار
میدهد .ایت کار به بچهها انصاف ،عدالت ،بی طرفی و احترام به مردم را آموزش میدهاد ،نخساتیت
هدف آن است که به اعضای مجموعه تحقی کمك شود تا از راهکارهایی استفاده کنند که در عمق
بازتا افکار خود را در زندگی شان ببینند .محور اصلی ایت آماوزش ،ارائاه روناد تحقیا و باه کاار
انداختت ارزشیابی دالیق و منط هاست .با ایت روند ایت گونه پنداشته میشاود کاه ایات تحقیا در
یك مسیر عرضی حرکت کند و زمینه تحقی های اخالقی و اجتماعی فراهم میشود(الکی.)5475 ،7
پژوهش جلیلیان ،عظیم پور و جلیلیان( )7934با هادف تعیایت تااثیر برناماه آماوزش فلسافه باه
کودکان بر پرورش توانایی حق مساله و قضاوت اخالقی در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان
اسالم آبادغر انجام شد .مقایسه میانگیت نمرههای توانایی حق مساله و قضااوت اخالقای در گاروه
آزمایش و گواه با استفاده از تحلیق کواریانس مورد تجزیه و تحلیق قرار گرفت و تفااوت معنااداری را
نشان داد  ،به عبارتی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش توانایی حاق مسااله و رشاد
قضاوت اخالقی تاثیر مثبتی داشته است.
هدف پژوهش دیناروند ،عسگری و ترکاشوند( ،)7935تعییت تاثیر آموزش فلسفه برای کودکاان
بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه آموزش و پارورش ساامت باود.
تحلیق دادهها با تحلیق کوواریانس نشان داد که تعامق آموزش فلسفه بارای کودکاان و جنسایت بار
تفکر منطقی دانش آموزان تاثیر معنی دار داشته است .به عالوه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر
منطقی دانش آموزان دختر و پسر نیز به طور جداگانه تاثیر معنی دار داشت و ایت تاثیرها در سطح آلفا
کمتر از  4/47معنی دار بود.
- Lukey
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نتایج پژوهش فرمهینی فراهانی ،سیفی و خارستانی( )7939نشان میدهد که همه ایت کشاورها از
روشهای داستانهای فلسفی و کاوشگری جمعی برای آموزش فلسفه به کودکان استفاده میکنناد و
از ایت حیث با یکدیگر شباهت دارند .تفاوت آنها بویژه بیت مربیان آمریکا و کشورهای اروپاایی یعنای
انگلستان ،فرانسه و دانمارک در ایت است کاه در آمریکاا از داساتان فلسافی بارای شاروع اساتفاده
میشود ،ولی در کشورهای اروپایی از پرسش فلسفی بعنوان سرآغاز اساتفاده مایشاود .همچنایت در
آمریکا از فعالیتها و تمریتهای تکمیلی استفاده میشود ولی در کشورهای اروپایی از گفتگوی بیشتر
بهره میجویند.

ویمر)5477(7در تحقیقی تحت عنوان چهار ویژگای ماعلم موفا

بار اسااا

نظار خاواهی از

کسانی که تحات اماوزش فلسافه قارار گرفتاه بودناد باا اساتفاده از روش هرمنوتیك ،ویژگی های
معلمان موف فلسفه به کاودکان را (باه ویژه معلمانی که جاوایزی در ایات زمیناه دریافاات کاارده
بودناد) در  5ویژگای زیار توصایف کارده اسات:
الاف)حضور :5به معنای اگاهی عمی که اجازه میدهد احساسات ،افکاار و اعمااال مرباای بااه
خوبی شناخته شود .حضور هامچنیت درباردارنده ویژگی برقراری ارتباط بایت فااردی اسات.
)پیشبرد یادگیری :9به معنای هادایت یادگیرنادگان باه ساطح یادگیری مادام العمر .از نظر ایت
مربیان ،هدف از یادگیری ،نیق باه رشاد شخصای اسات و مربیان مذکور نقش زیادی در انتقال ایات
مفهوم از یادگیری به فراگیران خاود داشااته اناد.
ج)مربیان به عنوان یادگیرنده.5
د)داشتت شاور و اشاتیاق :4ایت ویژگی شامق عش و شاور ااتای بااه یااادگیری و یاااددادن ،و
دوسات داشاتت و عشا ورزیدن به دانش اموزان و یادگیری انان است.
تاپر و میلت )5479( 5در تحقیقی تحت عنوان فلسافه و اخااالق در مادار

متوسطه اساترلیای

غربی؛ به ایت نتیجه رسایده اناد کاه یکای از تنگناهاای برناماه اموزش فلسفه به کودکاان ،فقادان

- Wiemer
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- presence
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- promotion of learning
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- teachers as learner
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- enthusiasm
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"- Tapper& Millett
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برنامه های ماهارت اموزی معلمان است .ایت دو معتقدند کاه معلام فلسافه بارای کودکاان نیازمناد
کاسب حاداقق اطاالعات فلسفی است تا بتواند در کار خود موف شود (دوپلیمو.)5475 ،7
اورالندو )5479(5در تحقیقی نه ویژگی برای مربی فلسفه به کودکان باه شاارح زیار بارشامرده
است :الف) احترام به شاگردان ) .خل یا ایجاد احساسی از تعلا داشااتت بااه گااروه یااا جامعاه
کاال

در  .ج) اساتقبال از شااگرد به گرمی ،در دستر

بودن 9و شور و اشتاق داشتت ،و داشاتت

حالت مراقبت . 5د) داشتت انتظار باال از تمامی شاااگردان .ه) عش ورزی ااتی به اماار یادگیاااری.
و) رهبری و مدیریت دارای مهارت .4ز) متحول کننده .ح) همکاری با اعاضای مدرسه .ط) تخصاص
گرایی در تامام زماینه ها.
موریسون )5475(5ویژگی های مربیان ممتاز آموزش فلسفه به کودکان به روش مونته ساوری را
شاامق موارد زیار دانسته است :الف) یادگیرندگان را به مثابه قلب یادگیری تلقی کردن ) .تهیایج و
تاشجیع کودکان به یادگیری .ج) مشاهده کودکان .د) فراهم اوردن محیط یادگیری .ه) احتاارام بااه
تاك تاك کودکان .و) فراهم آوردن مواد یادگیری.
در ایت راستا به مبااانی نظری اشاراتی میشود ،ابعاد اهاات فلسفی در برنامۀ درسی بر اساااا
آموزههای اسالمی عبارتند از:
 -1جامعیت(صبر و مطالعه پیوسته ،غفلت زدایی)
 -صبر و مطالعه پیوسته

یکی دیگر از ویژگیهای اساسی تفکر فلسفی ،صبر و مطالعه پیوسته میباشد ،در واقع زمانی کاه
شما دارای ظرفیت تفکر فلسفی باشید برای قضاوت و ارائه واکنش به دیگران (رفتااری ،شاناختی و
عاطفی) به مسائق مختلف صبر نموده و با سعه صدر همه جوانب را بررسی نموده و عواطاف خاود را
تعدیق مینمایید که همه ایت فرایند مستلزم مطالعه پیوسته است .بی تردیاد اگار فاردی بخواهاد در
مسائق مختلف صاحبنظر و فیلسوف باشد ،باید درباره آن مسائق ،اطالعات علمی تازهتری نسبت باه
دیگران داشته باشد .در واقع همانگونه که بدن انسان برای فعالیتهای مختلف باه انار ی و تغذیاه
- Dolimpo
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- accessible
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- caring
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- skilled leader
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- Morrison
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کافی نیازمند است ،عقق و اندیشه آدمی نیز بارای تادبر عمیا و نقاداناه در کارهاای مختلاف ،باه
حکمتهای تازه ،روشهای نویت و صبر نیاز دارد .امام علی(ع) درباره یکی از زمینههای ایجااد تفکار
فلسفی در افراد ،مطالعه در دانشهای جدید و نظریههای تازه را پیشنهاد میکند و میفرماید« :دلهاا
همانند پیکرها به ستوه آیند؛ پس برای آنها حکمتهای تازه بخواهید»(.مجلسی.)7915 ،
خداوند میفرماید« :قد افلح مت زکیها و قد خا مت دسیها» هر که در پاکی نفس کوشید ،به فاالح
رسید و هر که در پلیدیاش فرو پوشید ،تباه و نومید شاد (شامس 3 /و .)74بناابرایت بایاد از روشهاای
تزریقی و تلقینی محض پرهیز کنیم و فرصت هایی برای خودشکوفایی و خودباوری بیافرینیم.

یکی از شاخصهای دیگر تفکر فلسفی ،صبر و استقامت و پایداری است که توجه به ایت شاخص
هم از سوی مربی و هم از سوی متربی ضرورت مییابد .کلید اصلی پیاروزی هاا ،صابر و شاکیبایی
است و از آن جا که دیت مجموعهای از بایدها و نبایدهاست ،اطاعات و ترک معاصای ،بادون صابر و
استقامت ،بقا و دوامی ندارد .از ایت رو ،در بعضی از احادیث اسالمی (از جمله حدیثی از امیار مؤمناان
(ع) نقق شااده است که ،صباار و ظفاار ،قریت هم شمرده شده اند که به واسطه صبر ،ظفر میآیاد،
« الصبر الظفر ،صبر مساوی با پیروزی است!» (تمیمی آمدی ،7955 ،ج .)7حادیثی از علای (ع) نقاق
شده است « :مت رکب مراکب الصبر اهتدی الی میدان النصر ،کسی که بر مرکاب صابر و شاکیبایی
سوار شود ،به میدان پیروزی پای مینهد»(محمدی ری شهری ،7913 ،ج .)5
در اهمیت صبر ،همیت بس که امیر مومنان علای(ع) ایات فضایلت را یکای از اوصااف متقایت و
موقعیت صبر را در برابر ایمان ،همانند موقعیت سر نسبت به بدن میدانند و میفرمایند« :صبر پیشاه
کنید! زیرا صبر براى ایمان هم چون سر براى بدن است و هیچ خیرى در بادن ،بادون سار نیسات و
هیچ خیرى در ایمانى که صبر با آن نیست نمىباشد» (نهاجالبالغاه ،کلماات قصاار ،حکمات .)35در
حدیث نبوی آمده است« :ال ایمان لمت ال صبر له؛ کسی که صبر و استقامت نادارد ،ایماان او پایادار
نخواهد ماند» (فیض کاشانی ،7915 ،ج  .)1صبر ،وسیله رسیدن به همه سعادتها و خوشبختیهاست
و انسان بدون آن به هیچ مقامی در دنیا و آخرت نمیرسد .در واقع ،با دور نگه داشتت افراد از مساائق
و مشکالت ،امکان ایستادگی و مقاومات را در آنهاا از بایت میبارد .مقاومات و اصاطکاک ،تنهاا باا
رویارویی رخ میدهد و رشد میکند .حصاربندی به منزله خط مشی اسالمی تربیات ،آسایبپذیری را
در افراد رشد میدهد(باقری .)7934 ،بنابرایت از ایت ویژگی تفکر فلسفی استناج میشاود کاه ،بارای
رسیدن به ظرفیت باالی تفکر فلسفی ،عالوه بر تحمق سختی فراوان ،انسان باید برای مادت زماانی
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طوالنی صبر کند تا به نتیجه برسد ،به طور جامع همه اطالعات موقعیتی را بررسی نموده و باه طاور
منتقدانه و با صبر و پشتکار مطالب را بررسی و به سواالت پاساخ مایدهناد .صابر و تحماق نتیجاه
مقایسه میان دو گزینه است و بدیهی است انسان عاقق و دارای تفکر فلسافی ،گزیناه ای را انتخاا
میکند ،که با توجه به شرایط موقعیتی ،پیامادهای آیناده محاور منطقایتار باشاد و در واقاع طبا
فرمایشات اسالم و حضرت علی(ع) ایمان با عقق سالمی پدید میآید که همیشه راه درست و شایسته
را انتخا کند و مصداق ایت روایت است که خداوند در پاداش به انسانها ،به ایمان و عقق آنها مای-
نگرد(مغنیه.)7931 ،
از منظر حضرت علی(ع) اگر انسان با صبر در برابر نفس سرکش و هو ها و زرق و باارق دنیاا،
جاابههای گناه ،ایستادگی و صبر کند .یقیناً پیروز خواهد شد و زمانی که صبر فرماناده و هادایتگار
افکار و اعمال انسان در بررسی و ارزیابی مسائق باشد به رهایی رسیده و فارغ از وابستگی و تعل باه
دنیا دست به قضاوت و استدالل منطقی میزند.
 -غفلت زدایی

غفلت عبارت است از نسیانى کاه باه علات باىتاوجهى و عادم هشایارى بار انساان عاار
مىشود(راغب اصفهانى7575 ،ق ،ماده «غفق») .با توجه به اینکه فرایند تفکر از یاكساو مبتناى بار
توجه و هشیارى نسبت به واقعیتهاى موجود پیرامون انسان و از سوى دیگر ،مبتنى بر آگااهىهاا و
شناختهاى پیشیت آدمى و توجه به آنهاست ،به همیت سبب ،نسایان برآماده از باىتاوجهى و عادم
هشیارى موجب از بیت رفتت زمینه اولیه تفکر و به فعلیت نرسیدن ایت قدرت منحصر به فرد در وجود
انسان مىگردد .انسان غافق به علت عدم توجه به امور پیرامون خود ،ناه تنهاا خاود را باا مسائله و
مشکلى مواجه نمىبیند ،بلکه نسبت به دانستهها و شناختهاى پیشیت خود (بر فار

اینکاه چنایت

شناختهایى وجود داشته باشد) نیز بیگانه است .تردیدى نیست که قوّه تفکر در وجود چنایت انساانى
هرگز به فعلیت نمىرسد .قرآن کریم ایت حقیقت را به روشنى در آیه ایق متذکر مىگردد« :وَلَقَدْ اَرَأْنَا
ْصارُونَ بِهَاا وَلَهُامْ آاَانٌ الَّ
لِجَهَنَّمَ کَثِیرا مِتَ الْجِتِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُو ٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْایُتٌ الَّ یُب ِ
یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَائِكَ کَاألَنْعَامِ بَقْ هُمْ أَضَقُّ أُوْلَائِكَ هُامُ الْغَاافِلُونَ»(اعاراف)713 :؛ باه یقایت ،گاروه
بسیارى از جت و انس را براى دوزخ آفریدیم .آنان دلها [عققها]یى دارند که با آن (اندیشه نمىکنند
و) نمىفهمند؛ و چشمانى که با آن نمىبینند؛ و گاوشهاایى کاه باا آن نماىشانوند .آناان همچاون
چهارپایانند ،بلکه گمراهتر! اینان همان غافالناند .قلب ،چشم و گوش ابزارهاى ضرورى براى کساب
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شناخت و هشیارى نسبت به اشیا و پدیدههاى پیرامون انساناند و در صورتى که ایت ابزارهاا باه هار
دلیق به کار گرفته نشوند غفلت بر وجود انسان حاکم مىشود و ایت خود یکى از بزرگتریت مواناع در
مسیر فعلیت یافتت قدرت تفکر فلسفی در وجود انسان و نیق به حقیقت است .قرآن در برخى از آیات
خود از چنیت غفلتى به مهر زدن خدا بر قلو و سمع و اَبصار ،یاد کرده است .قرآن کریم سر بااززدن
از پااذیرش ح ا و گرفتااار آماادن در دام باطااق را معلااول غفلاات از آیااات الهااى دانسااته و چناایت
مىگوید«:سَأَصْرِفُ عَتْ آیَاتِیَ الَّذِیتَ یَتَکَبَّرُونَ فِی األَرْ ِ بِغَیْرِ الْحَ ِّ وَإِن یَرَوْاْ کُقَّ آیَاۀ الَّ یُؤْمِنُاواْ بِهَاا
وَإِن یَرَوْاْ سَبِیقَ الرُّشْدِ الَ یَتَّخِذُوهُ سَبِیالً وَإِن یَرَوْاْ سَبِیقَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیالً اَلِكَ بِاأَنَّهُمْ کَاذَّبُواْ بِایَاتِنَاا
وَکَانُواْ عَنْهَا غَافِلِیتَ(».اعراف.)755 :
 -2تعمق(کشف سوال و فرضیه و پرهیز از ظن و گمان و پرسشگری)
 -پرهیز از ظن و گمان

نداشتت اطالعات و شناختهاى الزم درباره مسئلهاى که در معر

قضاوت و اظهاارنظر انساان

قرار مىگیرد .یکى از موانع جدى در مسیر تفکر به شمار مىآید .گذشت که تفکر به یك معنا حرکات
از معلوم به مجهول است .وقتى معلوماتى نباشد ،ایت حرکت صورت نمىگیرد .قرآن کریم به صاورت
مطل آدمیان را از ورود جاهالنه به مسائق و موضوعاتى که درباره آنهاا از شاناخت کاافى برخاوردار
نیستند بر حذر داشته ،مىفرماید« :وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( ».اسارا )95 ::در نگااه قارآن ،عادم
احاطه علمى ،یکى از علق اصلى بار نیافتت به حقیقت وحى و تکذیب قرآن و همچنیت کتب آسامانى
پیشیت است(یونس .)93 :قرآن کریم در بیانى عتا آلود ،اهق کتا را از محاجه پیرامون آنچه دربااره
آن علم و آگاهى ندارند بر حذر داشته و چنیت مىگوید« :فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمَا لَیْسَ لَکُم بِاهِ عِلْامٌ وَاللّاهُ
یَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ( ».آلعمران)55 :قرآن همچنیت در جااى دیگار ،گروهاى از آدمیاان را ماذمّت
مىکند که بدون علم و آگاهى به مجادله درباره خدا مىپردازند(حج9 :و)3پرهیاز از ورود و اظهاارنظر
در مسائق و موضوعاتى که انسان درباره آنها شناخت و آگاهى ندارد ،یکى از اصول مسلم حاوزه علام
در عصر جدید به شمار مىآید .بر اسا

همیت اصق بنیاادى ،احکاام و تصادیقاتى مبارهت و معتبار

شمرده مىشوند که ریشه در معلومات بدیهى و یقینى داشته باشند .دکارت اصق نخست خویش را در
«روش درست راه بردنِ عقق و جستوجوى حقیقت در علوم» ،همیت اصق بنیادى قرار داده و چنایت
گفته است« :هیچ گاه هیچ چیز را حقیقت نپندارم ،جز آنچه درستى آن بر مت بدیهى شود  ...و چیازى
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را به تصدی نپذیرم ،مگر آنکه در اهنم چنان روشت و متمایز گردد که جاى هیچگوناه شاکى بااقى
نماند(».فروغى.)7933 ،
توجه به ایت نکته ضرورى است که جهق در صورتى در شمار موانع تفکر قرار مىگیرد که انساان
نسبت به هیچیك از مقدّمات دخیق در فرایند تفکر از علم و آگاهى برخوردار نباشد .در ایات صاورت،
اصق شکقگیرى فرایند تفکر با مانع روبهرو مىشود .اما اگر انسان متفکر در عیت آگاهى و علم نسبت
به برخى از مقدّمات الزم ،نسبت به بخشى از مقدّمات دیگر جاهق باشد ،چنایت جهلاى یقینااً فرایناد
تفکر را به انحراف مىکشاند .بر ایت اسا  ،مىتوان «جهق مطل » را مانع از اصق تفکار ،و «جهاق
َضااُ:
نسبى» را مانع از تفکر صحیح به شمار آورد .در ایت راستا حضرت علی(ع) :لَیسَ مِاتَ العَادلِ الق َ
عَلَی الثَّقَۀِ بِالظَّتِّ .امام علی (علیه السالم) فرمودند :قضاوتی که با تکیه به ظت و گمان باشد ،عادالناه
نیست( .نهج البالغۀ ،حکمت  .)554امام صادق علیهالسالم :القُضاةُ أربَعۀٌ :ثالثۀٌ فی الناارِ وواحِادٌ فای
الجَنّۀِ :رجُقٌ قَضى بجَور وهُو یَعلَمُ فهُو فی النارِ ،ورَجُقٌ قَضى بجَور وهو ال یَعلَمُ فهُو فای الناارِ ،ورجاقٌ
قَضى بالحَ ِّ وهُو ال یَعلَمُ فهُو فی النارِ ،ورجُقٌ قَضى بالحَ ِّ وهو یَعلَمُ فهُو فی الجَنّاۀِ .قاضایان چهاار
گروهند :سه گروه در آتشند و یك گروه در بهشت .مردى که دانسته حکام نااح ّ صاادر کناد ،ایات
قاضى در آتش است .مردى که ندانسته (و بى اطالع از احکام و قوانیت) حکم ناح ّ دهد ،ایت نیاز در
آتش است .مردى که ندانسته حکم درست و ح ّ صادر کند ،ایات هام در آتاش اسات و ماردى کاه
دانسته حکم ح ّ و درست را صادر کند ،ایت قاضى در بهشت است(کلینی ،7959 ،ج 7؛ محمادی ری
شهری.)7913 ،
َضابتَ فَقُامْ ،فاال
تعم امیر المؤمنیت علیٌّ علیهالسالم لِشُرَیح :ال تُسارَّ أحَدا فی مَجلِسِكَ ،وإن غ ِ
تَقضِیَتَّ فأنتَ غَضبانُ .امام على علیهالسالم خطا به شریح فرمودند :در مجلس قضاوت با کساى در
گوشى صحبت مکت و اگر عصبانى شدى ،برخیز و در حال خشم هرگز داورى مکات (کلینای،7959 ،
ج .)7امام صادق علیهالسالم :اتَّقُوا الحُکومَۀَ ؛ فإنَّ الحُکومَۀَ إنّما هی لِإلمامِ العالِمِ بالقَضا، ِ:العاادِلِ فای
المُسلمیتَ ،لِنَبیٍّ أو وَصیِّ نبیٍّ .از داورى کردن بپرهیزید؛ زیرا (منصب) داورى در حقیقت از آنِ اماامى
است که در قضاوت دانا باشد و در میان مسلمانان به عدالت حکم کند؛ از آنِ پیغمبر یا وصىّ پیغمبار
(کلینی ،7959 ،ج7؛ محمدی ری شهری.)7913 ،
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 -پرسشگری

یکی دیگر از ویژگیهای افراد دارای تفکر فلسفی روحیه پرساشگاری در آنهاا اسات .تعاامالت
روزمره نشان میدهد که افراد دارای تفکر فلسفی از پرسش به عنوان ابازاری بارای دانساتت و درک
همه جانبه مسائق استفاده میکنند و با طرح پرسشهای گوناگون تفکر و عقالنیت خاود را باه طاور
مداوم رشد میدهند .در واقع ایت افراد مسائق را همان گونه که هست نمی پذیرند و با دید و نگااهی
عمقی به مسائق نگاه میکنند و برای درک امور و تصمیم گیری درباره مسائق با کمك پرسشهاای
گوناگون چشم اندازی از محیط و رخدادهای مختلف آن در اهت خود به تصویر میکشند.
حضرت علی(ع) معتقد است که شناخت انسان ،تنها از طری تعقق صرف حاصق نخواهاد شاد و
برای بهرهمندی از معرفت حقیقی ،نیاز است که انسان به مسائق مختلف ،به دیده شك و تردید بنگرد
و به صرف پذیرفته بودن دالیق ظاهری مسئله و یا با پذیرش آن از نظر عدهای ،وی به پاذیرش آن
مسئله مجا نشود .حضرت علی(ع) در ایتباره میفرماید« :ظَتُ الرَّجُقِ عَلَی قَدرِ عَقلِه؛ (تمیمی آمدی،
 )7955گمان عاقق ،گوشهای از عقق اوست».
پرسشگری ،ویژگی انسانهای نقادی است که میکوشند بر دانایی خود از طریا جساتوجاو و
پژوهش و پرسش بیفزایند .سیره امام علی(ع) بر ایت بوده است که مردم را به پرسش کردن تشاوی
میکرد .برای مثال ،در یکی از سخنرانیهای خود در مسجد کوفه خطا به مردم میفرماید« :ای ماردم!
از مت بپرسید پیش از اینکه مرا از دست بدهید  ،...پیش از اینکه فتنهای مانند شتر بیصاحب پای خاود را
بلند کند ،مهار خود را زیر پا بگذارد و عقول قوم خود را تباه سازد» (نهجالبالغه ،خطبه .)733

باایتحال حضرت(ع) میفرماید« :مَت سَالَ فَوقَ قَدرِهِ استَحَ َ الحِرمان؛ هرکس پرسشی بااالتر از
خود کند ،مستح محرومیت است»( .مجلسی )7915 ،بنابرایت از دیدگاه آن بزرگوار ،مرزهاای تفکار
همیشه باید نگاه داشته شود؛ چهبسا پرسشهای زیانبار که موجاب گمراهای فارد و افازایش شاك
بیهوده وی درباره مسائق مختلف شود و او را از هدف اصلی باز دارد.
امام علی(ع) در جای دیگر حتی به فراتر از ایت مسئله اشاره دارد و به اعتقاد وی ،شاك و تردیاد
فرد عاقق درباره یك مسئله ،از یقیت جاهق به آن مسئله درستتر است .چنانکاه میفرمایاد« :ظاتّ
العاقق اصّح مت یقیت الجاهق»( .تمیمی آمدی ،7954 ،ج .)5با ایت حاال حضارت(ع) توجاه بایش از
اندازه به شك و تردید در مسائق را رد میکند تا جایی که میفرماید« :از بدبختی مرد ایت اسات کاه
شك ،یقیت او را فاسد کند»(.تمیمی آمدی )7955 ،پس شك و تردید باید آگاهانه و به انادازه باشاد.
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شك راهبردی ،یکی از ویژگیهای تفکر انتقادی از دید حضرت علی(ع) است.
بر اسا

ایت ویژگی تفکر فلسفی اینگونه استنتاج میشود ،درک و قضاوت منطقی و نهایتاً عمق

صحیح زمانی به بهتریت وجه انجام میگیرد که فرد حضاوری فعاال در امار درک و تحلیاق مساائق
داشته باشد و بدون آگاهانه و کورکورانه مطلبی نپذیرد بلکه در راستای مسئله ساوالهاایی عمقای و
عاقالنه را طرح کند .سوال پرسیدن معرف ویژگی است که در آن حداقق فرصت به فرد داده میشوند
تا خود به کشف امور بپردازد .ایت ویژگی نتیجهگیااری را در اختیار فاارد قاارار مایدهناد و از فارد
میخواهند که گوش فرادهند و بکوشند که سؤاالتی را که خود مطرح نکردهاند و جاوا هاایی را کاه
خود پیدا نکرده اند بفهمند .در حقیقت ایت ویژگی میکوشد تا به فرد دردرک و تحلیق مسائق و نهایتاً
تصمیمگیری در باره امور یك سهمیه بدهند.
 -3انعطاف پذیری( پرهیز از تعصب ،لجاجت موقعیت سنجی)
 -پرهیز از تعصب و اغراض شخصی

ویژگی دیگر تفکر فلسفی پرهیز از تعصب و اغارا

شخصای اسات در واقاع کسای کاه دارای

ظرفیت تفکر فلسفی است ،تعصب و حساسیت خشك و غیر منطقی نسابت باه مساائق نادارد و باا
دیدی باز و انعطاف پذیر به مسائق مینگرد و اجازه نمیدهاد کاه کیناه تاوزی ،خشام و جاهلیات و
وابستگی غیرمعقوالنه به مسائق و باورهایش بر تصمیم گیری و قضاوتش تاثیر بگذارد.
داشتت تواضع فکری بدان معنا است که انسان به صورت موقت ،آراى خود را باور داشته باشد تا با
استدالل و شواهد جدید آنها را تغییر دهد« .تواضع و فروتنی سبب نزدیکی باه سرچشامه هادایت و
زندگی در بهشت هدایت است (مشایخی راد .)7934 ،تعصب نیز به دو قسم مذموم و ممادوح تقسایم
میشود» (مکارم شیرازی ،7935 ،ج  .)5تعصاب کاه باار منفای دارد و باه معناای لجاجات ،تکبار و
وابستگی غیر منطقی و غیر معقول به کسی یا چیزی اسات ،پیامادهای منفای و تقلیاد کورکوراناه و
جمود اندیشی را در پی دارد .تعصب بدیت معنا از منظر اسالم مذموم بوده و در آموزههای دینی از آن
شدیدا نکوهش شده است ،تا آن جا که پیامبر(ص) آن را یکی از ویژگیهای جامعاه عصار جاهلیات
خواند و فرمود«:هر کس در دلش به اندازه خردلی عصبیت باشد ،خداوناد روز قیامات او را باا اعارا
جاهلیت محشور میکند( ».فتح .)575 /هم چنیت فرمود« :کسی که مردم را دعوت به تعصب کناد از
ما نیست و کسی به خاطر تعصب بجنگد از ما نیست( »...مکارم شیرازی ،7935 ،ج  .)5امام علای(ع)
نیز تعصب غیر منطقی را عامق انحراف و بدبختی خواند (نهج البالغاه ،خطباه قاصاعه) .تعصاب باه
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معنای حمایت از دیت و تالش در نگهبانی از دیت و کوشش در خصوص ترویج آن ،ممدوح بوده و در
آموزههای دینی بدان سفارش شده اسات .یکای از آسایبهای تربیات دینای ،انحصاارگرایی اسات.
انحصارگرایی در صورت رسوخ به فرآیند تربیت دینی ،نه تنها مانع تحق اهداف واقعی تربیات دینای
میشود ،بلکه خصیصه اساسی و مهم تربیت دینی را که همان عقالنی و فلسفی بودن است تضعیف
مینماید و زمینههای ورود جنبههای تلقینی را به فرآیناد تربیتای فاراهم میساازد .در انحصاارگرایی
مربی یا متربی فکر میکند که آن چه در اختیار اوست ،حقیقت مطل است و هر چه غیر از اندیشاه و
دیت اوست ،باطق مطل است ،زیرا عالوه بر ایت که با حقیقت ادیان منطب نیسات ،در افاراد تحات
تربیت دینی نیز تعصب بیمورد به وجود میآورد و با مراوده فکری میان طرفداران ادیان مختلف را
میبندد (باقری.)7934 ،
از ایت ویژگی تفکر فلسفی اینگونه استنتاج میشود که تعصب و غار

ورزی از جملاه مواناع و

آسیبهای جدی تفکر فلسفی میباشد و هر کسی که به مرتبه تفکر فلسفی میرسد( به خصوص در
جامعه اسالمی که از داخق و خارج با آسیبها و تهدیدهای معرفتی متعددی روبرو است) هیچ تعصب
و بارو غیر منطقی نسبت به موضوعات مختلف ندارد و همیشه آرا و افکار خود را به دید فلسفی نگااه
میکند و با صبر و مطالعه مداوم تالش میکند آرا :و اعمالش را اصالح کند ،بنابرایت فرد دارای تفکر
فلسفی در تحلیق و قضاوت درباره امود مختلف صرفاً کلیت موضوع را به مثابه یك نقشه در مقاباق
چشمانش به تصویر کشیده و تصمیم میگیرد و به هیچ باور و برداشت غر

ورزانه و غیر منطقیای

اجازه دخالت نمی دهد.
 -موقعیتسنجی

یکی دیگر از ویژگیهای مهم افراد دارای تفکر فلسفی موقعیت سنجی است .ایت افاراد معتقدناد
که در همه مسائق باید فاصله سنجی خوبی از مقصد داشته باشند زیرا ایت امر میتواند درساتی راه را
به آنها نشان بدهد .در واقع ویژگی موقعیت سنجی از ایت واقعیت نشأت میگیرد کاه عملکارد فارد
دارای تفکر فلسفی در هر زمان باید با توجه به موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی ارزیابی مای-
شود و فرد به صورت آنی و بدون تفکر اقدامهای قبلی را تکرار نمیکند بلکه در صدد آن اسات ،کاه
ارتباط مشخصی را بیت عوامق محیطی فردی و ..بیابید و معتقد است ارتباط مشخصی بیت موضوعها
و مولفههای مختلف وجود دارد .واقعنگری ،هوشیاری و داشتت آمادگی الزم در مواجهه با دیگران ،باا
بهره گیری از تجربیات گذشته و درنظر داشتت واقعیات از یك ساوی و آینادهنگاری و درک صاحیح
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شرایط و موقعیتها ازسوی دیگر زمینه مقابله بهتر با مسائق را فاراهم ماینماید(خطباه ،45 ،53 ،59
 ،753نامه  13و حکمت .)531
ایت ویژگی در تفکر فلسفی الزمه حضور غیر انفعالی ،ارزیابی اطالعاات و رویادادهای اجتمااعی
است .بر ایت اسا  ،تربیت دینی همواره باید پدیدههای نوظهور ایت عصر را ماورد ارزیاابی و نقاادی
منصفانه قرار دهد و افراد را برای گزینش و طرد آماده سازد .قرآن کاریم ،میفرمایاد :و آناان کاه از
پرستش طاغوت دوری جستند و به درگاه خدا با توبه و انابه بازگشتند ،آنها را بشارت و ماژده رحمات
است(،ای رسول) تو هم بندگان مرا( به لطف و رحمت مت) بشارت آر؛ آن بندگانی که سخت بشنوند و
به نیکوتر آن عمق کنند ،آنان هستند که خدا آنها را (به لطف خاص خود) هدایت فرموده و هم آناان
به حقیقت ،خردمندان عالم اند(زمر71/و .)73استاد مطهری در توضیح ایت آیه مینویسد :بندگان خادا
پس از استماع سخت ،آن را نقادی میکنند ،آن را که بهتار اسات ،انتخاا میکنناد و باه آن عماق
مینمایند .ایتها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده ،پس هدایت الهی یعنی اساتفاده از عقاق و
نقد و ارزیابی امور (مطهری .)7913 ،امام علی (ع) میفرماید« :هر چه را که مردم میگویند رد نکات
که ایت عمق برای اثبات نادانی تو کاافی است » (محماادی ری شهاری .)7913 ،یا مایفرمااااید:
«کسی که با آرای گوناگون رو به رو میشود ،نقاط ضعف و خطای آنها را درک میکند» (محمادی ری
شهری .)7913 ،در روایاتی ،موضوع نقد و بازنگری مستمر و محاسبه نفس ،بسیار مورد تاکید قرار گرفتاه
است (نهج البالغه ،خطبه  .)555در همه ایت روایات ،کاالم را نقاد و ارزیاابی نماودن و بایت خوبیهاا و
بدیها قضاوت کردن ،مهم است .ایت ویژگیها در آموزههای تربیت دینی جایگاه ویژه ای دارد.

از ایت ویژگی تفکر فلسفی استناج میشود که فارد دارای تفکار فلسافی در قضااوت و تحلیاق
مسائق شتابزده و یك جانبه عمق نمیکند و موقعیت و شارایط زمیناهای را باه مثاباه ماالکهاا و
معیارهای اساسی در تصمیم گیری و قضاوت نظر میگیرند و در واقع برای قضاوت و نقد هار مسائله
ای آن را در بستر زمانه خویش تحلیق و ارزیابی میکنند و با ایت ویژگی انسانها از بسیاری تفرقهها و
اختالفهای پوچ و سطحی نجات مییابند و راه تعالی را پیش میگیرند.
در واقع بخش اعظم اشتباهات و کج رویهای انسانها در مسیر ارتباطات اجتماعی به دلیق یاك
جانبه نگری و عدم دید کلی به شرایط و موقعیتهای مختلف میباشد.
برای روشت سازی بیشتر پژوهش به بررسی و تبییت اقدام پژوهشی و فرایند آن میپردازیم:
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هاپکینز ( )5447به نقق از واتکینز )5445(7مینویسد :پژوهش عملی شکلی از مطالعاه و بررسای
خود بازتابانه 5است که توسط افراد اینفع در وضاعیتهای اجتمااعی (از جملاه آموزشای) باه عماق
میآید تا منطقی بودن و عادالنه بودن؛ الف) روشهای کار اجتمااعی یاا آموزشای خاود ) ،درک و
استنباط آنها را از ایت روشهای کار و ج) شرایطی که در آن ایت روشهای کار به اجارا در میآیاد را
بهبود ببخشد .هنگامی که ایت کار توسط افراد اینفع و با هماهنگی و تشریك مسااعی آنهاا انجاام
شود ،از نظر عقالنی از بیشتریت درجه صحت و اعتبار برخوردار میشود ،اگر چه ایات ایات کاار غالبااً
توسط افراد گروه و گاهی با همکاری یك فرد خارج از گروه صورت میگیرد.
مسترز 9استدالل میکند که سه تعریف زیر جزو تعاریف جامع و مورد قبول همگان از اقدامپژوهی
میباشند:
« اقدام پژوهی از طری همکاری مشترک در قالب یك چهارچو اخالقی ماورد قباول دو طارف،
هم به مسائق واقعای افاراد در یاك موقعیات مشاکق سااز توجاه دارد و هام باه اهاداف علاوم
اجتماعی»(مك کرنان.)7337 ،5
« جسااتجوی نظاممناادی کااه گروهاای ،مشااارکتی ،خودتعامالنااه و انتقااادی بااوده کااه توسااط
شرکتکنندگان تحقی انجام میگیرد»(مك کاچت و جونگ.)4
« شکلی از تحقی گروهی خود تعامالنه که توسط شرکتکنندگان در موقعیتهای اجتمااعی ،باه
منظور بهبود عقالنیت و صحت و درستی اعمال اجتماعی یا آموزشیشان و همچنیت فهمشاان از
ایت اعمال و موقعیتهایی که ایت اعمال در آن صورت میپذیرند ،انجام میشاود»(کمیاز و ماك
تاگرت.)7334 ،5
همه ایت تعاریف چهار مضمون اساسی را ماد نظار قارار دادهاناد :تواناساازی مشاارکتکنندگان،
همکاری از طری مشارکت ،کسب دانش و ایجااد تغییارات اجتمااعی .فراینادی کاه محقا بارای
دستیابی به ایت مضامیت طی میکند ،فرایندی مارپیچ گونه از چرخاههای اقادامپژوهی اسات کاه از
چهار مرحله اصلی تشکیق شده است .طراحی ،اقدام ،مشاهده و تأمق(مسترز .)5444 ،باه طاور کلای
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اقدامپژوهی را باید به عنوان عملی برای توسعه نظاممند دانش و دانستت محسو نمود کاه از لحاا
اهداف ،روابط ،روش برخورد با دانش و رابطه آن با عمق ،متفاوت از تحقیقات سنتی آکادمیك است.
در مطالعه قرآن کریم با آیاتی روبرو خواهیم شاد کاه در ظااهر بایت آنهاا اخاتالف وجاود دارد و
میتوان از آنها به عنوان «آیات تناقض نما» یاد کرد که خداوند بعد از ایت آیات تاکید مینمایند چرا
در معانی قرآن تدبر نمی کنید؟ أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِتْ عِنادِ غَیْارِ اللَّاهِ لَوَجَادُوا فِیاهِ اخْتِلَافًاا
کَثِیرًا(نسا ،:آیه  )95آیا در] معانىِ [قرآن نمىاندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعااً در آن اخاتالف
بسیارى مىیافتند .بشر با رسیدن به تناقض به چالشکشیده شده و در اهنش پرسش شکق میگیارد.
در هستی نیز با مشاهده تناقضات و قرار گرفتت در موقعیت نامعیت پرسش شکق مایگیارد و چراهاا
یکی پس از دیگری اهت را مشغول میسازند ولی آیا همه انسانها به ایت چراها توجه میکنند؟ فارد
محق از کنار ایت چراها براحتی عبور نکرده و آنها را پررنگ تر از افراد معمولی میبیند و حتی تعداد
ایت چراها و دفعاتی که تکرار میشوند بیشتر بوده و به دنبال یافتت پاساخ باه ایات پرسشاها ،فرآیناد
پژوهش را ادامه خواهد داد .حال پرسش اینست که هدف از وجود ایت تناقضات در قارآن کاریم چاه
بوده است؟ با توجه به آیه«ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...البقره » 5/59میتوان دریافت در اهت هار
شخصی متناسب با استعدادش پرسشها مطرح میشوند .با توجه به رحمانیت پروردگار متناسب باا آن
پرسشها ،پاسخهایی دریافت خواهد نمود .چنیت به نظر میرسد که ر العالمیت تفاوتهاای فاردی را
در نظر گرفتهاند و بنا نیست که همه مخلوقات و انسانها یکسان تعلیم یابند .آن چه از قرآن اساتنتاج
میشود ایت است که تعلیم فعال و شخصی است.
هرچند دریای علم بیکران است اما آن چه اهمیت دارد ظرف شخص است که از ایت دریای عظیم
تا چه اندازه نصیب خود گرداند .نکته ای که حائز اهمیت بوده و نباید فراموش شود ایات کاه ظرفیات
فراگیری انسان ،در ابتدای خلقت او برایش نامشخص بوده و از آنجا که انسان دارای اختیار خل شاد
ایت ظرفیت تا آخریت لحظات زندگی دنیوی او قابق ارتقا :خواهد بود.وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ(
غافر ،آیه .)54
استجابتهای خداوند سبحان در واقع گسترش ظرفیتهای روحای ماا جهات دریافات فیوضاات
بیشتر است که همان امانات الهی برای تربیت و رشد مخلوقات و خلیفه الهی انسان مایباشاد(ساوره
احزا آیه .)15
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تا اینجا مسئله تا حدودی روشت شد که یك محق باید در ابتدای امر روحیه پرسشاگری خاود را
حفظ کند اما همچنان ابهاماتی وجود دارد .حلقه اتصال بیت گریاز از تضااد و پرساش (بیاان مسائله)
احسا

تعجب و حیرت در محق میباشد .محققی بعد از مشاهده اختالف و تضاد به بیاان مسائله و

پرسش میپردازد که با قرار گرفتت در یك موقعیت نامعیت ،احسا
احسا

حیرت داشاته باشاد .هار انادازه

شگفتی پس از رویارویی با موقعیت نامعیت بیشتر باشد اصرار و پافشاری محق جهت یاافتت

پاسخ ،بیشتر و حد

و گمان فرضی او به واقعیت نزدیك تر خواهد بود .سوالی که برای اولیت باار در

اهت محق شکق گرفته است برای چندمیت بار متوالی تکرار خواهد شد و از آن پس لحظه به لحظه
به آن خواهد اندیشید .در ایت موقعیت فرد در حال تفکر و تعقق بوده و به بیاان موقعیات پژوهشای و
گردآوری اطالعات و مشاهدات و تحلیق خواهد پرداخت که در نهایت به پاسخ پرسش یا علام دسات
خواهد یافت .بدیتسان است که میتوان نتیجه گرفت فرایند تحقیا شاکق گرفتاه اسات و ثماره و
میوهی ایت فرآیند ،اخالقیات و کماالت در فرد نیز خواهد بود .ایت سیر و تحول را میتوان به صورت
یك چرخه در نظر گرفت که پاکی و تزکیه فرد بر شگفتی او در برابر پدیدههای هستی خواهد افزود و
نگاه چنیت شخصی را متفاوت از دیگر افراد خواهد نمود .در ایت فرآیند محق از ابتادا تاا انتهاا سایر
سلوک در اخالقیات را میپیماید و علم را به ارزشها پیوند میدهد .آن چه پس از کسب علم نصایب
محق میگردد تزکیه است که البته شامق دو نوع میباشد .تزکیه ای که ثمره علم است .بار اساا
آیه و کتا و حکمت به آنان بیاموزد .بر اسا

آیه  753ساوره بقاره« :وَیُعَلِّمُهُامُ الْکِتَاا َ وَالْحِکْمَاۀَ

وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ».و نوع دوم تزکیه مطاب آیه دوم سوره جمعه« وَیُازَکِّیهِمْ و پااکیزه
سشان کند ،زیرا که تو خود ،شکستناپذیر حکیمى پاکشان گرداند و کتا و حکمت بدیشان بیااموزد،
»و «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَا َ وَالْحِکْمَۀَ وَإِن کَانُوا مِت قَبْقُ لَفِی ضَلَال مُّبِیت».
تزکیه ای که بر آمادگی ایت بستر که همچون زمیت شخم زده میماند «آنان» قطعاً پیش از آن در
گمراهى آشکارى بودند میافزاید و ظرفیت پذیرش فیوضات جهت خلیفاه الهای (انساان باه عناوان
مربیگری دیگر مخلوقات) و کسب علوم تازه گسترش میدهد.

روش فکری که محقا مسالمان بوسایله آن تربیات ماییاباد بسایار متفااوت از روش فکاری
غیرمسلمان است .مسلمان تصوری خاص از هستی ،زندگی و انسان دارد؛ تصوری که همه را به طراح
هستی و آفریدگار آن و صورتگر حقیقی متصق میکند .در ایت زمینه از کتا خدا اساتمداد مایگیارد.
همانگونه که در شکق  7نشان داده شده است روند پژوهش برای یك مسلمان موحد از ابتدا تا انتهاا،
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سلوک در جاده اخالقیات و قر حقیقی الی اهلل میباشد .مسائق مرباوط باه هساتی و ترکیباات آن،
زندگی و انسان ،وقتی به صورت یك حقیقت علمی در آمده باشند ،نسبت به مومت و کافر هیچ تفاوتی
نمی کند؛ زیرا چنیت حقایقی هیچ ارتباطی با موضع افراد ندارند .نقش علم هام در ایات زمیناه تنهاا
دنبال کردن آنها و ثبت آنها به عنوان علم و تالش در جهت استخراج یك قانون کلای از آنهاسات.
اما زمانی وضعیت تغییر میکند و بیت مومت و کافر اختالفی به وجود میآید که علم در صادد تفسایر
آنها برآید.

محق معتقد از خداوند میطلبد که درهای فضق و رحمتش را برایش بگشاید و تنهاا بار خداوناد
توکق میکند و فقط به او اعتماد و اطمینان دارد .از کلیدهای گشایش و رحمت خداوند ایمان و تقوی
است .هر گاه خداوند گشایش یکی از درها را برای محق فراهم کرد میکوشد کاه شاکر خادا را باه
جای آورد که موجب فزونی فضق و رحمت خدا بر او شود .جهت بدسات آوردن یااری خداوناد فتااح
اسبابی الزم است که بر محققان و دوستداران خداوند واجب است در راه کسب آنها بکوشند؛ از جمله
ایمان و تقوی ،ثابت قدم بودن و عزم تصحیح نیت و پاک گردانیدن قلب از امرا

درونای همچاون

غش و حسد و فریبکاری میباشد .تا نور اسم علیم بر او تابیدن گیرد ،از جمله راسخان در علم شاود و
اسوه کسانی شود که به سوی مقصد در راهند .پژوهشگر مسلمان به دلیق اعتقاد به روز قیامت در کنار
اهداف طرح پژوهشی و به پایان رساندن کار عملی خود ،مطاب با آیات قرآن اهداف دیگری از انجام
پژوهش در نظر دارند که با به کار گیری حداکثر تالش خود نصیب آنها خواهد شد و خواهند گفات«:
خداوندا ،ما ایت کار را انجام دادیم.تنها به نماز ،روزه و حجا اکتفا نکردیم بلکه در جهت سود رساندن
به «:خواهند گفت دیگران نیز قدم برداشتیم و دریافتیم که اسالم نقشی متعالی و جدی در تمام ابعااد
زندگی ما دارد .هَاؤُمُ اقْرَُ:وا کِتَابِیَهْإِنِّی ظَنَنتُ أَنِّی مُلَاق حِسَابِیَهْ» ( الحاقه .)54-73
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شکق :7فرایند اقدام پژوهشی در قرآن( غفوری و صالحی)7935 ،

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمه تجربی با در نظر داشتت گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزماون
و پس آزمون میباشد .در ایت پژوهش برنامه درسی مبتنی بر فلسفه بر اسا
عنوان متغیر مستقق و تفکر اقدام پژوهی بر اساا

آموزههای اسالمی باه

آماوزههاای اساالمی باه عناوان متغیار وابساته

می باشند .با توجه به هدف کلی پژوهش که عبارت است از تعییت میازان اثار برناماه درسای فلسافه
محور بر تفکر اقدام پژوهی بر اسا

آموزههای اسالمی ،وجود یك گروه آزمایشی و یك گروه گاواه

در ایت پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است .برنامه درسی مبتنی بار فلسافه
بر اسا

آموزههای اسالمی برای گروه آزمایشی به صورت گروهی اجرا گردید .در حاالی کاه گاروه
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کنترل ایت برنامه درسی را دریافت نکرد .پس از اجرای پیش آزمون تفکر اقدام پژوهای گاروه هاای
آزمایشی تحت آموزش با استفاده ،از روش برنامه درسی مبتنی بر فلسفه قرار میگیرند .و پس از اتمام
طول مدت اجرای برنامه مجدداً هر چهار گروه تحت اجرای پس آزمون محقا سااخته تفکار اقادام
پژوهی(تشخیص ،تغییر و ارزیابی مسئله) قرار میگیرند .به منظور اطمینان از یکساان باودن مهاارت
های تفکراقدام پژوهی گروهها قبق از برنامه درسی مبتنی بر فلسفه محور ،نتایج اجرای پیش آزماون
از طری آزمون آماری تحلیق واریانس دو راهه تحلیق خواهد شد.
جامعه آماری مورد مطالعه در ایت پژوهش عبارتست از :کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه پنجم
دوره دوره ابتدایی شهرستان شهررضا که در سال تحصیلی  7934-35در پایه پنجم مدار

ابتادایی

مشغول تحصیق میباشند که تعداد آنها  7544نفر میباشد .به منظور اینکه نمونه انتخا شده ،معرف
جامعه مورد مطالعه باشد مدار ابتدایی که با شرایط خاص دانشآماوزان را ثبات ناام ماینمایناد ،از
جامعه آماری حذف شد.
روش نمونه گیری مورد استفاده در ایت پژوهش تصادفی خوشاه ای چناد مرحلاه ای باود بادیت
ترتیب که برای انتخا آزمودنیها از تقسیم بندی اداره آموزش و پرورش منطقه شهرضا استفاده شد
و از نواحی مربوطه یك ناحیه آن به تصادف انتخا گردید ،در مرحله بعد از بایت مادار

ناحیاه دو

مدرسه یکی دخترانه و دیگری پسرانه به قید قرعه انتخا شدند ،سپس از بیت کال های پایه پنجم
ابتدایی در هر مدرسه با در نظر گرفتت متغییرهای کنترل یك کال
کال

به عنوان گروه آزمایش و یاك

به عنوان گروه گواه انتخا شد.
برای اجرای کار استفاده با استفاده از پرسشنامه تفکار اقادام پژوهی(تشاخیص ،تغییار و ارزیاابی

مسئله) محق ساخته(بر اسا

آموزههای اسالمی) ،آزمون مقدماتی برای هار دو گاروه آزماایش و و

گواه انجام شد .سپس دانش آموزان گروه آزمایش در  75جلسه هفتگی(برنامه درسی مبتنی بر فلسفه)
شرکت کردند .هر جلسه به مدت یك و نیم ساعت تشکیق شد .هر یك از ابعاد تفکر فاسفی مبتنای
بر آموزه های اسالمی آموزش داده شد .هر یك از ابعاد ،ناظر به یك یا چند مفهاوم فلسافی از قبیاق
پرسشگری و ..را در دانش آموزان ایجاد میکند .جلسه مقدماتی ،به معرفی برنامه درسای مبتنای بار
فلسفه بر اسا

آموزههای اسالمی به کودکان و توضیح اهاداف آن اختصااص یافات .ساپس بارای

آشنایی بیشتر دانش آموزان با روش اجرایی ایت برنامه ،تمرینهایی به آنان ارائه شد .در تمام جلسات ،با
استفاده از اجتماع پژوهشی موضوعاتی تحت عنوان طرح بحث مطرح شد؛ به ایات ترتیاب کاه ابتادا
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قسمتی از ابعاد فلسفی در قالب داستان توسط دانشآموزان خوانده شد و سپس از آنان خواسته شد که
سواالت خود را در مورد داستان بیان کنند .سؤاالت هریك از دانش آموزان به همراه اسام آناان روی
کاغذی نوشته شد .بعد از ایت مرحله دانش آموزان با ا ارائاه دلیاق و مادرک در ماورد ساواالت خاود
گفتگو کردند و به بحث پرداختند .بدیت ترتیب ،در بیت دانش آموزان بحث و گفتگویی صورت گرفت
که اسا

آن ،آموزش فلسفه بود .بعد از اتماام دوازده جلساه آزماون نهایی(پرسشانامه تفکار اقادام

پژوهشی مبتنی بر آموزههای اسالمی) برای هر دو گروه اجارا شاد و تفااوت نمارات دو گاروه ماورد
بررسی قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیق دادههای گردآوری شده از آمار توصایفی و آماار اساتنباطی
(تحلیق کواریانس) استفاده شد .تحلیق کوواریانس در حقیقت تلفیقی ازواریانس و رگرسیون است کاه
از طری رگرسیون اثر متغیر نامربوط بر روی متغیر وابسته حذف میشود و سپس با باقیمانده یك تحلیاق
واریانس انجام میگیرد متغیر نامربوط در ایت روش آماری متغیار همگاام و یاا کمکای ناام دارد .تحلیاق
کوواریانس از ایت طری اهدافی را دنبال میکنند که شامق صاالح واریاانس خطاا ،بررسای تااثیر پایش
آزمون در مقابق پس آزمون و در کنترل آماری در زمانی که کنترل از طری طرح آزمااایشی میباشند.

در ایت راستا چون پژوهش حاضر نیز تاثیر یك روش را به صورت آزمایشی و پس آزمون و پیش
آزمون مورد بررسی قرار داده است برای افزایش دقت و تعمایم پاذیری نتاایج و کنتارل مولفاههای
مختلف از آزمون کواریانس استفاده شده است.
در ایت پژوهش از آمار توصیفی برای گزارش توصیفی اجرای طرح پژوهش استفاده شاده اسات.
در ایت راستا جداول توزیع فراوانی ،و شاخصهای توصیفی میانگیت و انحاراف معیاار ماورد اساتفاده
قرارگرفته است .در ارتباط با آمار استنباطی از تحلیق کواریانس دو عاملی استفاده شده اسات .کااربرد
ایت روش به منظور در نظر گرفتت اثر پیش آزمون و حذف اثر تفااوت هاای اولیاه شااگردان اسات.
پایایی ابزار جمع آوری اطالعات هم توسط ضریب آلفاای کرانبااخ  33درصاد بارآورد شاد و روایای
محتوایی آن نیز تایید شد.
با توجه به اینکه هر یك از مؤلفههای پژوهش شامق تعدادی گویه میباشد ،بناابرایت باه منظاور
سنجش مؤلفههای پژوهش ،از طیف  4درجهای لیکرت 7استفاده شده است .از آزمودنیها خواسته شد
تا نظر خود را راجع به هر کدام از سؤالها بر مبنای طیف پنج درجاهای لیکارت مشاخص نمایاد .در
طیف پنج درجه هر گزینه دارای کد امتیازی مخصوص میباشد ،که بر اسا

آن کد تجزیه و تحلیق
- Likert

1
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انجام گرفته است .با توجه به اینکه موضوع ایت پژوهش بررسی میزان تفکر اقدام پژوهی معیار ( )9به
عنوان مبنای میزان تاثیر معناداری برنامه درسی فلسفه محور در نظر گرفته شده است .بر ایت اساا
طیفی تعریف گردید که در آن نمرهی کمتر از ( )9کمتر از حد متوسط و نمرهی بیشتر از ( )9بیشتر از
حد متوسط محسو میشود.
جدول ( )7نحوه توزیع سوالهای پرسشنامه تفکر اقدام پژوهی را بر اسا
جدول ( )7نحوه توزیع سوالهای پرسشنامه تفکر اقدام پژوهشی اسا

ابعاد آن نشان میدهد.
ابعاد آن

ردیف

ابعاد

تعداد سوال

شماره سوال

7

تشخیص مسئله

75

75-77-74-3-3-1-5-4-5-9-5-7

5

تغییر مسئله

3

54-73-73-71-75-74-75-79

9

ارزیابی مسئله

77

97-94-53-53-51-55-54-55-59-55-57

یافته ها
فرضیه اول پژوهش «برنامه درسی مبتنی بر فلسفه بر میزان مهاارت تشاخیص مسائله داناش
آموزان پایه پنجم ابتدایی شهررضا اصفهان تاثیری معنادار دارد».
با توجه به نتایج مشخص میشود که پیشفر

نرمال بودن توزیع نمرات مهاارت تشاخیص ،

تغییر و ارزیابی مسئله تأئید میگردد( .)P ≤4/44نتایج آزمون لویت نشان داده است مقدار  Fبه دست
آمده برای آزمون لویت معنی دار نیست و میتوان نتیجه گرفت که واریانسها همگون هستند و آزمون
تحلیق کواریانس مقدور است.
جدول ( )5میانگیت وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مولفه مهارت تشخیص مسئله در مرحله پیش آزمون و
پس آزمون دو گروه
گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگیت

انحراف استاندارد

میانگیت

انحراف استاندارد

گواه

74/54

9/934

73/53

9/743

کنترل

75/91

5/431

54/13

5/975

اطالعات جدول  5میانگیت و انحراف استاندارد گروه گواه و کنترل در پیش آزمون و پس آزماون
را در مولفه مهارت تشخیص مسئله نشان میدهد .بر اسا ایت اطالعات میانگیتهای گروه آزمایش
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و کنترل هر دو پس از آموزش معلم با برنامه درسی مبتنی بر فلسفه افزایش داشاته اسات ولای ایات
افزایش در گروه آزمایش قابق مالحظه بوده است.
جدول ( )9خالصه نتایج تحلیق کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه گواه و کنترل بر تشخیص مسئله
شااااااخص مجماااااااااوع درجاااه میااااااااانگیت F

مولفه

آماری منابع

مجذورات

آزادی

مجذورات

سااااااطح

مجذور اتا

معناداری

مهااااااارت

پیش آزمون

4/55

7

4/55

4/445

4/447

4/343

تشااااخیص

گروه

54593/454

7

54593/454

7595/355

4/447

4/514

مسئله

خطا

7445/134

743

75/555

-

-

-

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،با در نظر گرفتت نمرات پیش آزمون به عناوان متغیار
همپراش (کمکی) ،برنامه درسی مبتنی بر فلسفه منجر به تفاوت معنی دار بیت گروه آزمایش وکنتارل
شده است (.)P ≤4/44میزان تاثیر برنامه درسی مبتنی بر فسلفه 4/514بوده است .یعنی 4/514درصاد
واریانس پس آزمون (افزایش مهارت تشخیص مسئله) مربوط به آموزش معلم با برنامه درسی مبتنای
بر فلسفه بوده است .بنابرایت از نتایج نتیجه گرفته میشود برنامه درسی مبتنی بر فلسافه بار مهاارت
تشخیص مسئله دانش آموزان موثر بوده است .در واقع نتایج نشان داده اسات کاه بایت نماره پایش
آزمون مولفه مهارت تشخیص مسئله و نمره پس آزمون مولفه مهارت تشخیص مسائله در دو گاروه
ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش یعنی « برنامه درسی مبتنی بر فلسفه بر میزان مهارت تغییر مسئله داناش
آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرضا اصفهان تاثیری معنادار دارد».
جدول ( )5میانگیت وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مولفه مهارت تغییر مسئله در مرحله پیش آزمون و پس
آزمون دو گروه
گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگیت

انحراف استاندارد

میانگیت

انحراف استاندارد

کنترل

75/53

5/555

75/93

5/555

آزمایش

79/59

7/374

51/454

5/535

اطالعات جدول  5میانگیت و انحراف استاندارد گروه کنترل و آزماایش در پایش آزماون و پاس
آزمون را در مولفه مهارت تغییر مسئله نشان میدهد .بر اسا ایت اطالعات میانگیتهای گروه کنترل

51

بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان

و آزمایش هر دو پس از آموزش معلم با برنامه درسی مبتنی بر فلسافه افازایش داشاته اسات و ایات
افزایش قابق مالحظه بوده است.
جدول ( )4خالصه نتایج تحلیق کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه بر تغییر مسئله
شااااخص آمااااری

مولفه

مجموع مجذورات

منابع
مهارت تغییر مسئله

درجاااااه

میانگیت مجذورات

سطح معناداری

F

مجذور اتا

آزادی
4/955

4/434

4/447

4/357

پیش آزمون

4/955

7

5439/353

4/445

4/447

-

-

-

گروه

94544/933

7

94544/933

خطا

533/975

743

5/437

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،با در نظر گرفتت نمرات پیش آزمون به عناوان متغیار
همپراش (کمکی) ،برنامه درسی مبتنی بر فلسفه منجر به تفاوت معنی دار بیت گروه آزمایش وکنترل
شده است( )P ≤4/44میزان تاثیر برنامه درسی مبتنی بر فلسفه 4/447بوده است .یعنی 4/447درصاد
واریانس پس آزمون (افزایش مهارت تغییر مسئله) مربوط به آموزش معلم با برنامه درسی مبتنای بار
فلسفه شده بوده است .بنابرایت از نتایج جدول فوق نتیجه گرفته میشاود برناماه درسای مبتنای بار
فلسفه بر مهارت تغییر مسئله دانش آموزان موثر بوده است .در واقع نتایج جدول نشان داده است کاه
بیت نمره پیش آزمون مولفه تغییر مسئله و نمره پس آزمون مولفه تغییار مسائله در دو روش ارتبااط
معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم پژوهش« برنامه درسی مبتنی بر فلسفه بر میزان مهاارت ارزیاابی مسائله داناش
آموزان پایه پنجم ابتدایی شهررضا اصفهان تاثیر دارد».
جدول ( )5میانگیت وانحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مولفه ارزیابی مسئله در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
دو گروه
گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگیت

انحراف استاندارد

میانگیت

انحراف استاندارد

کنترل

75/44

7/519

75/73

7/143

آزمایش

79/45

7/575

51/41

7/155

اطالعات جدول  5میانگیت و انحراف استاندارد گروه کنترل و آزماایش در پایش آزماون و پاس
آزمون را در مولفه مهارت ارزیابی مسئله نشان میدهد .بر اساا ایت اطالعاات میانگیتهاای گاروه
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کنترل و ازمایش هر دو پس از آموزش معلم با برنامه درسی مبتنی بر فلسفه افزایش داشته است ولی
ایت افزایش در گروه آزمایش قابق مالحظه بوده است.
جدول ( )1خالصه نتایج تحلیق کواریانس مربوط به تاثیر دو گروه کاوشگری و گواه بر مهارت ارزیابی مسئله
مولفه

اعتمووواد بوووه
نفس

شاخص آماری

مجمووووو

درجووه میوووان ین F

منابع

مجذورات

آزادی

مجذورات

سووووووووط

مجذور اتا

معناداری

پیش آزمون

4/449

7

4/449

4/447

4/447

0/697

گروه

55755/454

7

55755/454

1755/534

4/449

0/192

خطا

336/927

109

3/100

-

-

-

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،با در نظر گرفتت نمرات پیش آزمون به عناوان متغیار
همپراش (کمکی) ،برنامه درسی مبتنی بر فلسفه منجر به تفاوت معنی دار بیت گروه آزمایش وکنتارل
شده است ( .)P ≤4/44میزان تاثیر برنامه درسی مبتنی بار فلسافه 4/735باوده اسات .یعنای 4/735
درصد واریانس پس آزمون (افزایش میزان ارزیابی مسئله) مربوط به برنامه درسی مبتنای بار فلسافه
شده بوده است .بنابرایت از نتایج نتیجه گرفته میشود برنامه درسی مبتنی بر فلسفه بر ارزیابی مسئله
موثر بوده است  .در واقع نتایج نشان داده است که بیت نمره پیش آزمون مولفه ارزیابی مسئله و نماره
پس آزمون میزان ارزیابی مسئله در دوگروه ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
بر اسا

یافتههای پژوهش اینگونه استنباط میشود که انسان فطرتاً موجودی کنجکاو خل شده

است و از طرفی تناقضاتی هم در هستی وجود دارد ،بشر با رسیدن به تناقض به چالش کشیده شده و
در اهنش پرسش شکق میگیرد .در هستی نیز با مشاهده تناقضات و قرار گرفتت در موقعیت ناامعیت
پرسش شکق میگیرد و چراها یکی پس از دیگری اهت را مشغول میسازند.

حلقه اتصال بیت گریز از تضاد و پرسش (بیااان مسائله) احساا

تعجاب و حیااارت در محقا

میباشد .در نگاه قرآن ،تعلیم یعنی رسیدن به جوا سواالتی است که خود فرد پرسیده است .ساوالی
که برای اولیت بار در اهت محق شکق گرفته است برای چندمیت بار متوالی تکرار خواهد شد و از آن
پس لحظه به لحظه به آن خواهد اندیشید .در ایت موقعیت فرد در حال تفکر و تعقق بوده و باه بیاان
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موقعیت پژوهشی و گردآوری اطالعات و مشاهدات و تحلیق خواهد پرداخت که در نهایات باه پاساخ
پرسش یا علم دست خواهد یافت ،ثمره و میوهی ایت فرآیند ،اخالقیات و کماالت در فرد خواهاد باود
که ایت فرایند به صورت چرخه در ایت مقاله ارائه شده است.

قرآن مجید ظرفیتهای بسیار عمیقی برای تأمق و تدبر و هم روش بسیار عمیقای جهات انجاام
تحقیقات و پژوهشها دارد .گر چه ممکت است استفاده اول آن خاص پژوهشهای قرآنی و مطالعاات
دینی باشد اما با چنان بینش عمیقی از سوی پروردگار طراحی شده است که میتواند راهباردی بارای
محق مسلمااان در هر زمینهای باشد .در هستی نیز ما با موضااوعاتی رو به رو میشویم که برخای
از آنها پس از آزمایشات و پژوهشها به نتیجه قطعی و قوانیت کلی دست مییابیم ،همچون قوانیت و
اصول فیزیکی و شیمیایی و از طرفی متناسب با موضوع با مسائلی رو به رو میشویم که با توجاه باه
درک و فهم و تعم پژوهشگر به نتایجی که مورد تواف همگان نیست و تاا انادازه ای بحاث انگیاز
هستند.
پژوهش حاضر در راستای بررسی نقش برنامه درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهای انجاام و
نتایج نشان داده است که برنامه درسی فلسفه محور بر تفکر اقدام پژوهی تاثیر مثبت و معناداری دارد
که ایت نتیجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با یافتههای جعفری و همکااران()7935؛ مرعشای و
همکاران( )7933کامینگز)7337(7؛ شلفر و همکاران)7331(5؛ ساسویق )7335(9همسو است .در ایات
پژوهش سعی کردیم با تحلیق مؤلفههای تفکر اقدام پژوهی و تشریح مؤلفه های برنامۀ فلسفه بارای
کودکان نشان دهیم که اجرای ایت برنامه ،با تقویت مهارتهای فکری و رفتاری کودکان و نوجواناان
و کمك به بازسازی ایدة تفکر پژوهش و عمق در اهت آنها بهمثابۀ یك ارزش ،میتواند تفکار و اقادام
پژوهی را به جای سخنرانی و یادگیری غیرفعال بنشاند ،و ایت ارزشها را نهادینه کند .ایت برناماه ،ناه
تنها به کودکان کمك میکند تا رفتار غیرمنطقی خود را کنار بگذارند ،بلکه به آنهاا کماك میکناد در
مقابق موقعیتهای یادگیری عقب ننشینند و ،با ابزارهای فکاری و زباانی ای کاه در دسات دارناد ،باه
تحلیق و تفسیر بپردازند.

1

- Cummings
- Schlefer, M., Pierre, L., & Anita, C
3
- Saseeville
2
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برنامه درسی فلسفه محور بر مبنای تفکر بنا شده اند وتفکر زمینه ساز زایش اهنای بارای تولیاد
علم میباشد .هدف برنامه درسی فلسفه محور تشاوی فراگیاران باه سائوال پرسایدن و جساتجوی
اطالعات بود و فراینادهای انعکاسای آن ،شاامق اساتنباط ،تحلیاق ،تفسایر و ..میشاد کاه فراگیار
بایدرعایت مینمود .آموزش به ایت طری  ،با بسیاری از خصوصیات ساختارگرایی شباهت دارد که هر
دوی ایتها بر تمرکز و محوریت فراگیر ،انعطاف زیاد و رسیدن به نتایج چند وجهی تأکیاد دارناد .در
ایت برنامه درسی فراگیر میتواند ،مطالب و اطالعات را خالصه کند و با ایت کاار و باا طای مراحاق
اهنی هدایت تحقی در یك حالت منظم،درک و به فراشناخت وارد شود .عالوه بار ایات فراگیار یااد
میگیرد که تفکر خودشان را مورد نقد قرار دهد و به فرایند ،انجام تفکر و مبانی آن پی ببرند و از ایت
طری هم تفکر خود و هم تفکر دیگران را اصالح نمایند و فضای الزم بارای تولیاد علام و نظریاه
پردازی باز شود .البته تمام اینها مستلزم وجود انگارههای رشد یابنده در اهت مربی میباشد .تفکار و
پژوهش ،قلب و رمز موفقیت برنامۀ مبتنی بر فلسفه است.
تفکر اقدام پژوهی بر محیط یادگیری اکتشاافی ،اجتمااعی ،و مشاارکتی تاکیاد دارد و منجار باه
خودانتقادی و خوداصالحی میشود .کودکان در فرایند برنامه درسی مبتنی بار فلسافه باه تادریج باا
مهارتهای گفت وگوکردن ،بحث و تحلیق کردن آشنا میشوند و مایآموزناد کاه از کناار محتاوای
درسی به آسانی نگذرند ،ایدههایشان را در کنار یکدیگر قرار دهند و آنها را کاملتر کنند ،محتاوا را باه
نقاد بکشند تا برای عقاید و ایده های تأیید نشده و بیپشتوانهاش استداللهای منطقای فاراهم کناد.
درواقع ،در برنامه درسی مبتنی بر فلسفه به مثابه نماودی از اجتماع پاژوهی است که معلم و دانش-
آموزان در آن تفکر و پژوهش را درعمق تمریت میکنند .نتایج حاصق از برنامه درسی مبتنی بر فلسفه
حاکی از آن است که ایت برنامه میتواند در دورة کوتاهی تأثیرات شایان توجهی در مهارتهای فکری
و رفتاری کودکان بگذارد و فرایند یادگیری فراگیران را غنی نموده و آنها را با فراینادهای پاژوهش و
جستجوگری آشنا نموده و اهت فراگیران را از الگوها و طرحوارههای محدود و سنتی رهاا نماوده و
قدرت تفکر و مهارتهای شناختی و فراشناختی آنها را تقویت مینماید.
در راستای بسط برنامه درسی مبتنی بر فلسفه و مولفههای اقدام پژوهای مبتنای بار آموزههاای
اسالمی پیشنهادهایی زیر ارائه میشود:
مسئوالن آموزش و پرورش کال ها و دوره هاایی بارای آماوزش مسائله یاابی و تکنیكهاای
مسئله یابی و آموزش فلسفه به معلمان بر اسا

آموزههای اسالمی در نظر بگیرند.
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معلمان با روشهای تحقی اسالمی آشنا شوند.
مسئوالن نظام آموزشی ساز و کارهای انگیزشی و تشویقی را برای معلمان پاژوهشگار و ناوگرا
وخالق در نظر بگیرند تا معلمان انگیزه الزم برای تغییر مسائق کال

داشته باشند.

مسئوالن مربوطه زمینه برگزاری دوره هایی را فراهم کنند تا معلمان ضمت تعامق و تباادل نظار
با یکدیگر جهت بررسی راه حقهای مسائق مبتال به ،یادگیری پاژوهش و تفکار اقادام پژوهای بار
اسا

آموزههای اسالمی بپردازند.
زمینه هایی فراهم شود تا معلمان بتوانند در مورد برناماه درسای فلسافه مبتنای بار آموزههاای

اسالمی با یکدیگر از یك سو و متخصصان دانشگاهی از سوی دیگر تبادل تجربه داشته باشند.
روش های نویت تدریس وبه تبع آن برنامه ریزی تدریس به طور مستمر به معلماان آماوزش داده
شود تا ضمت بهبود عملکرد به نهادینه شدن تفکر اقادام پژوهای در معلماان بار اساا

آموزههاای

اسالمی منجر شود.
عالوه بر روشها و فنون تدریس ،واحد درسی با عنوان برنامه ریزی مبتنی بار فلسافه در مراکاز
تربیت معلم بر اسا

آموزههای اسالمی ارائه گردد.
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