
350255

سال اول، شماره 1
بهار 1394 

چکیده
شده  انجام  کریمی  دکتر  با  فبک  گروه  در  که  است  گفت وگویی  حاصل  نوشته  این 
که پس از پیاده سازی، بازبینی و تکمیل شده است. در این نوشته سعی شده،  است 
نظام  وارد  است  سه سالی  که  پژوهش«  و  »تفکر  برنامه  خالصه،  و  روشن  به صورت 
بررسی شود.  و  نقد  تا هشتم شده است،  پایه های ششم  برای  کشور  آموزش  رسمی 
کتب در چاپ های  که بتواند یاریگر مسئوالن امر برای رفع اشکاالت این  امید است 
که این درس در رشد و شکوفایی  بعدی و ارتقای این برنامه باشد و از ظرفیت باالیی 

کودکان ایران اسالمی می تواند داشته باشد، بهترین بهره برده شود.
کباز این مطلب  کریمی و خانم مرضیه خا جز با مشارکت و همکاری دکتر روح اهلل 

فراهم نمی شد. از ایشان سپاسگزاریم. 

مقدمه
پایه  به  کتاب  چند  کرد،  اجرا  آموزش وپرورش  که  طرحی  براساس   ،1390 سال  از 
که یکی از آن ها درس »تفکر و پژوهش« بود. چنان که در مقدمه این  ششم اضافه شد 
رویکرد شکوفایی  مبنای  بر  تعقل  و  تفکر  پرورش  این درس  آمده است، هدف  کتاب 
برای  دیگری  کتاب های  به ترتیب  نیز،  بعد  سال های  در  است.  توحیدی  فطرت 
صحبت  طبق  شد.  افزوده  زندگی  سبک  و  تفکر  عنوان  با  هشتم  و  هفتم  پایه های 
کتاب ها تا مقطع دیپلم ادامه یابند و از طرف دیگر آن  گویا بناست این  کتاب،  مؤلفان 

کنند. را برای مقاطع پایین تر هم آماده 

کتاب های درسی »تفکر و پژوهش« و  کاستی های 
»تفکر و سبک زندگی«

کریمی  روح اهلل 
roohollahkarimi@ut.ac.ir / دانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه تهران
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می دانند  یعنی  شده اند؛  آموزش وپرورش  نظام  در  مشکالتی  متوجه  ایرانی  والدین 
برنمی آید؛  آن  پس  از  یا  نمی دهد  انجام  می رود  انتظار  آن  از  که  را  وظیفه ای  مدرسه 
که به پاسخ های  که در بهترین حالت، مدرسه دانش آموزی تربیت می کند  این است 
اما مدرسه  قبول شود،  تیزهوشان  یا در مدرسه  پاسخ دهد  به خوبی،  چندگزینه ای، 
گرفتار  معیوبی  چرخه  در  ما  برنمی انگیزد.  کنجکاوی  و  نمی کند  ایجاد  عطشی  او  در 
کنکور منتهی می شود و تا اولین سال های تحصیل در مدارس  که به بحث  شده ایم 
کودک  که مدرسه  ابتدایی را هم تحت تأثیر قرار داده است؛ درحالی که انتظار این است 
کند، به او یاد دهد در موقعیت های مختلف  را برای زندگی در جامعه انسانی تربیت 
بهترین داوری و تصمیم ممکن را داشته باشد، انسانی موفق و خالق باشد و بتواند 
کم کم  کودکان چنین مهارت هایی آموزش داده نمی شود.  انتقادی بیندیشد، ولی به 
که نمره های باال و حتی مدرک های تحصیلی متفاوت و عالی  والدین متوجه می شوند 
نمی تواند ضامن آینده فرزندشان باشد، مگر آنکه فرزندشان واقعًا مهارتی داشته باشد 
کاری برآید و به قول معروف، »هنری داشته باشد«. امروزه آینده بهتری در  و از عهده 
که  کارشناس ارشدی  کارشناس و  انتظار آرایشگر، نجار و مکانیک خودرو ماهر است تا 
کند  کوشیده درسی را وارد نظام رسمی آموزش  کاری بلد نیست. حال آموزش وپرورش 
کمک به رفع این  گاه در پی  کند؛ همچنین افرادی دلسوز و آ کمک  تا به بهبود وضع 
گروهی نیز به دنبال سوءاستفاده از این احساس نیاز والدین  معضل هستند ــــ  هرچند 
برگزار می کنند، درحالی که  با عنوان خالقیت پروری و مانند آن  کالس هایی  هستند و 
را  مناسبی  الگوی  عمل  در  قادرند  نه  و  دارند  توجه  آن  نظری  پشتوانه های  به  نه 
کودکان می تواند برخی خألهای نظام  کنند. در این میان، بحث فلسفه برای  پیاده 
اینکه  جهت،  این  از  کند.  تأمین  را  نیازها  برخی  و  دهد  پوشش  را  آموزش وپرورش 
کند اتفاق  کوشیده تا جای آن را پر  کرده و  باالخره آموزش وپرورش به این مقوله توجه 
درسی  چنین  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  در  حتی  که  خصوصًا  است؛  خوبی 
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که قرار  به عنوان درس رسمی در نظام آموزش وپرورش هنوز وجود ندارد. مهارت هایی 
کند، مانند مهارت تحلیل،  کودک ایجاد شود و رشد  است با درس »تفکر و پژوهش« در 
تمام مؤلفه های موقعیت،  براساس  براساس نظام معیار، قضاوت  تفکر  حل مسئله، 
کنار مهارت  که می توان آن ها را در  خودارزشیابی و غیره، مهارت های مهمی هستند 
در  بلکه  و  حرفه  هر  در  که  دانست  عمومی  مهارت های  جمله  از  نوشتن  و  خواندن 
بدون  و  عجله  با  کار  این  گر  ا حال،  این  با  الزم اند؛  زندگی  چالش برانگیز  موقعیت  هر 

کافی انجام شود، اساسًا این فرصت می سوزد. تدبیرات 
کودکان و نوجوانان اجرا می شده و  کانون پرورش فکری  گویا ابتدا در  این درس 
ح »تفکر و پژوهش«  عنوان »گام به گام تا اندیشه« داشته و بعدًا با تغییراتی به عنوان طر
برنامه رسمی آموزش وارد شده است. با این مالحظات، الزم است نکاتی را درباره این 

کتاب های آموزشی، مورد مداقه بیشتر قرار دهیم: برنامه، از نحوه اجرا تا 

درباره اجرا
نکاتی  نیز  آن  اجرای  نحوه  درباره  می توان  ح،  طر این  محتوای  به  پرداختن  از  پیش 

گفت؛ از جمله اینکه تربیت مربیان و امکانات اجرایی جای تأمل دارد. انتقادی 

تربیت مربیان
ندیده اند و صرفًا  کافی  آموزش  این درس  که مربیان  این است  ح  به طر کلی  اشکال 
که  کالس های شلوغی  به صورت  آن هم  گذرانده اند؛  چند جلسه دوره ضمن خدمت 
گر قرار  در سالن های بزرگ برگزار شده است. باالخره این برنامه طرحی ملی است و ا
کشور اجرا شود، با حسابی تقریبی باید پنج هزار معلم را برای  باشد در تمام مدارس 
تدریس در هر یک از پایه های ششم تا هشتم، یعنی حدود 15هزار معلم )تا این مرحله 
آنچه محقق شده، چنین شرط مهمی  به  با توجه  اما  آموزش داده شوند؛  ح(،  از طر

برآورده نشده است.
که وقتی درسی تازه و متفاوت به دروس ابتدایی اضافه می شود  نکته این است 
از درس های متعارف است، معلمی  به شدت متفاوت  آن  تدریس  که نقش معلم در 
که تا پیش از این به نحو سنتی تدریس می کرده و اینک نیز آموزش های الزم را ندیده 
گام اول،  را آموزش دهد. در واقع، در  انتظار  است طبعًا نمی تواند مهارت های مورد 
به  با عمل خود  را  این مهارت ها  بتواند  تا  باشد  این مهارت ها  باید واجد  خوِد معلم 
دانش آموزان تعلیم دهد، اما چنین امری انجام شده است. در بهترین حالت معلم ها 
گذرانده اند و بنابراین بعید است چنان که باید و شاید آمادگی  چند ساعت مختصر را 

ح است. کرده باشند. این بزرگ ترین اشکال طر کتاب را پیدا  تدریس این 
به بیان دیگر، در دروس متعارف، برای معلمان چنین جاافتاده است که باید اطالعاتی 
گر معلم حتی سواد  کنند؛ بنابراین »مهارت« محوریتی ندارد؛ لذا ا را به دانش آموز منتقل 

کتاب های درسی »تفکر و پژوهش« و »تفکر و سبک زندگی« کاستی های 
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کافی برای تدریس درسی را نداشته باشد، باز ممکن است از پس تدریس نسبی آن درس 
به شکل معمول برآید؛ اما در مورد درس های مهارت محور، مانند درس »تفکر و پژوهش«، 
کمک  گر معلم مهارت های الزم را نداشته باشد، حتی نمی تواند ذره ای به دانش آموز  ا
انتظار داشت دانش آموزاِن  با مهارت های تفکر آشنا نیست نمی توان  که  کسی  از  کند. 
که شنا بلد نیست نمی تواند  کسی  که  کند، درست همان طور  خود را واجد این مهارت ها 
به شما شنا یاد دهد. با بیست ساعت آموزش نیز نمی توان این توانایی را در معلم ایجاد 
کالس رفته است نمی تواند با بیست  که بیست سال با فرایند قبلی به  کرد؛ چون معلمی 
که مبانی و الگوهای متفاوتی دارد آماده  کالسی  ساعت دوره ضمن خدمت، خود را برای 
کند؛ برای مثال، معلمی که می خواهد به دانش آموز تفکر را تعلیم دهد، برای اینکه بتواند 
دلیل را تشخیص دهد، بداند مدعا چیست، مشخصات دلیل خوب را بشناسد و بتواند 
کند، نیاز به تمرین مستمر دارد.  کند و قادر باشد پیش فرض ها را استخراج  مفهوم سازی 
که انواع پرسش را نشناسد و نتواند پرسش تجربی یا علمی را از پرسش  مسلمًا معلمی 
گفت وگویی را در  روان شناختی و این هر دو را از پرسش فلسفی تمایز دهد، نمی تواند 
که به اصطالح به تفکر سطح باال منجر شود. موضوع شناخت انواع  کند  کالس هدایت 
استدالل و تشخیص استدالل ضعیف از قوی، موضوع سازگاری منطقی میان باورها، 
گفتار و عمل، مهارت یافتن پیش فرض ها و پیامدها و غیره، از اصول بنیادین یک آموزش 
چگونه  باشد  نداشته  را  مهارت ها  این  مربی  یک  گر  ا نیست  مشخص  است  تفکرمحور 
گر هدف آموزش و تمرین این مهارت ها در  کند و ا می خواهد آن ها را به دیگران منتقل 
که حتی برخی  آموزش تفکرمحور نیست، پس هدف چیست. این ها مهارت هایی است 
کرده اند، از آن ها  که در حوزه های فلسفه تحصیل  کسانی  گاه حتی  استادان دانشگاه، 
گر بهترین  که از این توانایی ها بی بهره باشد، حتی ا که مربی ای  بی بهره اند. واضح است 
از آن  کالس داستان خوانی و بعد  کالسش جز یک  گیرد،  ابزار در اختیار او قرار  محتوا و 

گپ های دور میز شام، نخواهد بود. گپ وگفتی خودمانی، از نوع 
که وقتی مربی حس می کند از پس درس جدید برنمی آید و هدف  قابل توجه است 
گاه نیست، درس برایش بی اهمیت جلوه  از این درس را نمی داند و از قابلیت های آن آ
که یا به مرور  کنار درس هایی قرار می گیرد  که این درس در  می کند، و نتیجه آن می شود 
حذف می شوند، یا به فرصتی برای استراحت یا تفریح دانش آموزان یا زنگ اضافه ای 

برای تقویت دروس علوم و ریاضی تبدیل می شود.
کافی نیست به او بگوییم سر کالس  که برای تربیت مربی  در ضمن، باید توجه شود 
برای  کارهایش چیست؛  باید بداند پشتوانه نظری  بلکه مربی  کند و چه بگوید؛  چه 
که دیدی انتقادی به  مثال، معلم از دانش آموز نظر می خواهد و او را تشویق می کند 
مسئله مورد بحث داشته باشد، اما این ظاهر قضیه است؛ در واقع، معلم باید بداند 
گرفت؛  گفت وگو را پیش  کالس شیوه  »چرا« چنین اقدامی انجام می شود؛ چرا باید در 
کنیم و از این قبیل. همه این نکات دلیل و مبنا  چرا باید برای نظرات خود دلیل ارائه 
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دارند و درباره آن ها بحث های بسیاری انجام شده است. بدون دانستن حداقل هایی 
کرد. کالس را به نحو شایسته برگزار  درباره این مبانی نظری، بعید است بتوان 

که برای این درس معلمان  شیوه مناسب تر برای تربیت مربی بایستی چنین  بود 
که افراد دوره ای دست کم صدساعته بگذارنند  مخصوص تربیت شود؛ به این صورت 
کارورزی نیز داشته باشند؛  به این معنا  کالس های نظری، دوره  و در این دوره عالوه بر 
کار او را ببیند و بیاموزد، و  کالس برود و  کار سابقه دارد به  که در این  کنار معلمی  که در 
کند و توانایی خود را در معرض  کالس را اداره  در مرحله بعد در حضور معلم باسابقه، 
که در این زمینه برای تربیت مربی  نقد بگذارد. الزم است تذکر دهم لوح های فشرده 
گرچه بعضًا  کفایت نمی کند. ا کالسی برنامه است،  که نمونه هایی از اجرای  تهیه شده 
اجراهای خوبی در این ویدئوها مشاهده می کنیم، اما به علت اینکه اواًل برای معلمی 
معلم  ثانیًا  و  افتاد  کالس  سر  اتفاقی  چه  که  نمی شود  تبیین  می کند  تماشا  را  آن  که 
کند  به دلیل نداشتن مهارت های تفکر خود نمی تواند چنین اموری را از فیلم استنباط 
ح بحث های مناسب، تمرین و بازی های خوب برای  و ثانیًا ابزار مناسب و قوی )طر
کالس( در اختیارش قرار داده نمی شود تا از عهده تسهیل گری یک بحث  استفاده در 

کرد. کالسی برآید. این نکته اخیر را در ادامه بیشتر تبیین خواهیم  خوب 
حال،  این  با  کرده ایم؛  ح  طر نیز  دیگری  مواضع  در  را  نقد  این  که  است  گفتنی 
ارائه شده  نقدهای  که  بود  این  شد  دریافت  ح  طر دست اندرکاران  از  که  جوابی  تنها 
کودکان« است، درحالی که اهداف و روش برنامه »تفکر  مبتنی بر برنامه »فلسفه برای 
کودکان است؛ اما اینکه معلِم  و پژوهش« غیر از اهداف و روش های برنامه فلسفه برای 
را آموزش دهد،  برنامه »تفکر و پژوهش« قصد دارد آن ها  که  از مهارت هایی  بی بهره 
کتاب تعارض و ناسازگاری وجود دارد  کند یا اینکه در  نمی تواند اهداف برنامه را برآورده 
کتاب به دنبال آن است  که  یا تمرین ها و داستان ها مشخصات یک آموزش تفکرمحور 

ندارد، ربطی به اینکه از چه موضعی ما به نقد این برنامه پرداخته ایم ندارد.

امکانات اجرایی
که به ابزار دیگری  کالس ها چنان تعریف و برنامه ریزی شده اند  به عالوه، برگزاری این 
کالس نیاز دارد. فیلم یا داستان یا ... محرک های اولیه ای هستند  نظیر پخش فیلم در 

گفت وگو براساس آن ها شکل می گیرد. که 
کمترین  از  کالس هایشان  که  داریم  زیادی  محروم  مدارس  کشور  در  حال  این  با 
به  برسد  چه  هستند،  غیره، بی بهره  و  تخته سیاه  و  نیمکت  و  میز  مانند  امکانات، 
از دروس  که محرک بسیاری  از پخش فیلم  این مدارس مسلمًا  پرژکتور.  یا  تلویزیون 
که همه مدارس ما در مرکز استان ها  این برنامه اند، ناتوان اند. باید توجه داشته باشیم 
کافی ندارند؛ با این همه، به نظر می رسد در مقایسه با مشکل  نیستند و لذا امکانات 

کوچک تری است. تربیت مربیان ماهر، این موضوع مشکل بسیار 
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کتاب ها درباره 
گفتنی است: کتاب های تهیه شده برای این دروس، این نکات  درباره 

1. ادعای نقدناپذیری
که این درس مبتنی بر سند  کتاب های نوشته شده برای این درس مدعی اند  مؤلفان 
تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی است. دست اندرکاران تهیه 
آن ها  مبنای  که  می شوند  متوسل  نکته  این  به  نقدها،  به  پاسخ  در  کتاب ها،  این 
کودکان« نیست و نقدها از آن موضع ارائه شده اند؛ چه اینکه، نظر به  »فلسفه برای 
ادعای آن ها، یکی اسالمی و دیگری غربی است؛ با این حال، الزم است پیش از ورود 
که این یک مغالطه است و بهانه ای است برای پاسخ ندادن به  کنم  به نقدها اشاره 
آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  وارد است. سند  کتب  این  بر  که  بنیادینی  انتقادات 
و  کرده اند  مشخص  را  چشم اندازهایی  و  جهان بینی  صرفًا  ملی  درسی  برنامه  سند  و 
که باید به سمت تفکرمحوری پیش برویم و از حافظه محوری بیرون آییم.  کید دارند  تأ
بنابراین، دلیل نمی شود مدعی شویم  امر اشاره شده است؛  کلیات  به  آنجا فقط  در 
برنامه ای در دنیا مقایسه شود  با هیچ  نباید  که  برنامه ای است  برنامه مدنظر آن  که 
کتب تفکر و پژوهش و تفکر و سبک زندگی می توانند از دل آن اسناد بیرون  یا صرفًا 

آیند.
که در هر برنامه ای باید لحاظ  کار است  کلیاتی در  که به هر صورت  نکته این است 
حرکت  تفکر  به سمت  که  است  آمده  آموزش وپرورش  سند  در  گر  ا مثال،  برای  شود؛ 
گسترش دهید، باالخره در این باره بیش از صد سال تجربه جهانی  کنید و فکرپروری را 
رفته ایم. دوستان مؤلف ما مدعی اند  کنار بگذاریم، به خطا  را  این تجربه  گر  ا داریم. 
کرده اند و سپس متناسب  این زمینه مطالعه  را در  کشورهای دیگر  تمام تجربه های 
متناسب  را  آن ها  ملی،  درسی  برنامه  سند  و  آموزش وپرورش  بنیادین  تحول  سند  با 
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و  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  از  اینکه  در  کرده اند.  بومی  ایرانی اسالمی  فرهنگ  با 
برنامه های مشابه آن استفاده شده است، شکی نیست. بسیاری جمالت و چارچوب 
کودکان  بنیانگذاران فلسفه برای  از نوشته های  کندوکاو  از جمله حلقه  برنامه  اصلی 
که  آنجاست  مشکل  اما  است؛  نشده  آن ها  به  نیز  اشاره ای  هیچ  البته  و  شده  گرفته 
تفکرمحور  برنامه های  نظری  پیش فرض های  و  مبانی  با  کافی  آشنایی  نبود  به دلیل 
کتاب ها مشاهده  در سطح استانداردهای جهانی، عالوه بر اینکه تعارضات فراوانی در 
که  است  شده  غفلت  دیگر  برنامه های  مثبت  و  مهم  مؤلفه های  برخی  از  می شود، 
بیشتر  متأسفانه  ما  مؤلف  دوستان  صحبت  شد.  خواهد  اشاره  آن ها  به  ادامه  در 
بومی  صنعت  حفظ  اشتغال،  ایجاد  به بهانه  که  است  خودروسازی ای  شرکت  شبیه 
مختلف  قطعات  خودروسازی  شرکت های  دیگر  از  ملی،  اقتصاد  شکوفایی  و  رشد  و 
دیگر  در  دیگری  شرکت های  به  را  قطعات  این  عین  بعضًا  و  می کند  نسخه برداری  را 
کشورها )مثاًل چین( سفارش می دهد و خود نیز قطعاتی محدود را به مجموعه اضافه 
گاه باعث ضعف هایی در خودرو می شود و بعد نام این  که این ابتکارات اتفاقًا  می کند 
خودرو را خودروی ملی و بومی می گذارد. منظور اینجانب قطعًا به معنای بی توجهی 
مورد  در  گر  ا مسلمًا  نیست؛  ایران  در  تفکرمحور  برنامه های  بومی سازی  اهمیت  به 
صنایع چنین چیزی ضرورت داشته باشد، در مورد برنامه های تفکرمحور این ضرورت 
کاری باید با برنامه ریزی دقیق و  که چنین  صدچندان است. تمام سخن این است 
حساب شده و استفاده از تمام ظرفیت های بین المللی و ملی انجام شود؛ به طوری که 

کمترین تعارض و ایراد را داشته باشد. محصول نهایی 
سخن  کودکان«  برای  »فلسفه  از  هنگامی که  که  شود  توجه  است  الزم  همچنین 
کرده است، نیست. فبک  که متیو لیپمن پیشنهاد  می گوییم، منظور صرفًا برنامه ای 
که برنامه  گسترده ای است  که یکی از انواع آموزش های تفکرمحور است، برنامه عام و 
و  راهنما، چارچوب  برنامه درسی،  که  آن است  ارائه شده در  الگوهای  از  یکی  لیپمن 
غیره مشخص خود را دارد؛ با این حال، فبک منحصر به برنامه او نیست و روایت های 
گفت وگوهایی با پیشگامان این برنامه به معرفی  متعددی دارد. دکتر سعید ناجی در 
کودکان و نوجوانان  برخی چهره های شاخص آن پرداخته اند )کندوکاو فلسفی برای 
مطالعات  و  علوم انسانی  پژوهشگاه  انتشارات  چاپ  پیشگامان(،  با  )گفت وگو 

فرهنگی، 2 ج(.

2. بی توجهی به مبانی
که مبانی نظری نویسندگان روشن نیست؛ برای  کتاب می توان دریافت  با نگاهی به 
خود  را  داستان  است  بهتر  که  می شود  بیان  کودکان  برای  فلسفه  برنامه  در  مثال، 
این  معلمان  برای  آموزشی  فیلم  در  حال،  این  با  بخوانند؛  خط به خط  دانش آموزان 
که:  درس، خوِد معلم داستان را می خواند و دلیل آن این گونه توضیح داده شده است 
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دانش آموزان  خواندن  مهارت های  تقویت  برنامه  این  در  داستان  خواندن  از  »هدف 
به معنای خاص نیست؛ از این رو به منظور مدیریت زمان آموزش و استفاده از صوت 
پایه  کتاب معلم،  و لحن مناسب، داستان توسط معلم خوانده می شود.« )ص 47 
از مهارت های  یکی  بخواند،  را  گر دانش آموز متن  ا که  این است  ششم(. دلیل فبک 
مهم او، یعنی مهارت خواندن، بهتر می شود؛ دیگر اینکه وقتی داستان با صدای بلند 
خواندِن  هنگام  درحالی که  می یابد،  افزایش  آن  از  دانش آموز  درک  می شود،  خوانده 
معلم ممکن است توجه دانش آموز متوجه متن نباشد؛ دیگر اینکه وقتی دانش آموزان 
گر دانش آموزی مایل  به نوبت و با مشارکت یکدیگر بندبند متن را می خوانند )البته ا
می شود؛  شروع  همین جا  از  گفت وگو  و  داستان  در  مشارکت  نخواند(،  می تواند  نبود 
ضمن آنکه در انتها نیز به آن ها فرصت داده می شود تا یک بار متن را برای خودشان، 
کودکان پیشنهاد  که برنامه فلسفه برای  با صدای آرام، بخوانند؛ نکته مهم تر این است 
که از دل داستان یا  می کند بعد از اینکه متن خوانده شد از دانش آموز خواسته شود 
یا مبهم  برایشان جذاب بوده  که  از جاهایی  ح پرسش  فیلم نمایش داده شده به طر
به نام  سؤاالت  این  و  بپردازند  است،  کرده  روشن  ذهنشان  در  را  جرقه ای  یا  بوده 
که در ویدئوهای  گروهشان روی تابلو نوشته می شود )شایان ذکر است  خود آن ها یا 
کالس هیچ استفاده ای نمی شود(. بعد از  آموزشی برنامه »تفکر و پژوهش« از تابلوی 
کار  ح سؤاالت نیز حتمًا الزم است مربی و دانش آموزان دقایقی را روی پرسش ها  طر
کنند و پرسش های  کنند، ربط میان آن ها را تشخیص دهند، سؤاالت را دسته بندی 
کلی تر را ذیل پرسش های جزیی تر قرار دهند. مهارت پرسشگری یکی از مهارت های 
ح سؤال  که دانش آموزان باید طر بسیار حیاتی در آموزش تفکرمحور است. این نکته 
پیاژه،  دیویی،  نظیر  کسانی  دارد.  مهمی  فلسفی  و  روان شناختی  بنیادهای  کنند، 
که شما هیچ گاه به یادگیری تعهد نخواهی داشت،  کرده اند  برونر و ویگوتسکی تبیین 
گرسنه  تا  که شما  باشد. همان گونه  ایجاد شده  فکری تان  نظام  در  اینکه سؤال  مگر 
که باعث حیرت و  گشت، تا سؤالی برای شما پیش نیاید  نباشی به دنبال غذا نخواهی 

سردرگمی شما شود، به دنبال پاسخ نخواهید رفت.
همچنین اینکه سؤاالت دانش آموزان به نام خودشان روی تابلو نوشته می شود، 
افزایش  باعث  اینکه  ضمن  است.  مربوط  موارد  و  فکری  مالکیت  بحث  تعلیم  برای 
در  می کند.  عالقه مندشان  بحث  در  مشارکت  برای  و  می شود  آن ها  اعتمادبه نفس 
گام بعد هم سروکله زدن با خود سؤال های پیشنهادی پیامدهای مهمی دارد، چون 
بیرون آمده است  از آب  که  که قله آن  اقیانوس  کوه یخی است در  معتقدیم مشکْل 
که دانش آموز بتواند سؤال خود را صورت بندی  می شود همان سؤال؛ در واقع همین 

کار بزرگ و مهمی انجام داده است. کند 
را  آن  بعد  بیابند،  را  مسئله  نخست  بدهیم  یاد  دانش آموزان  به  درصددیم  ما 
اما  باشد،  کار  اینکه خیلی وقت ها ممکن است مشکلی در  کنند؛ چه  صورت بندی 



350263

سال اول، شماره 1
بهار 1394 

کنیم. صورت بندی سؤال خودش مهارت  نتوانیم آن را با بیانی روشن صورت بندی 
کالس  البته اینکه در این صورت ممکن است سؤاالتی در  است و تمرین می طلبد؛ 
را  بحث  نتواند  بنابراین  و  باشد  نیندیشیده  آن ها  مورد  در  مربی  که  شود  ح  مطر
فلسفی  ایده های  توضیح  کودکان  برای  فلسفه  کتب  در  دارد.  راه حل  کند،  هدایت 
کتاب راهنمای مربی آمده و مربی  ح بحث و تمرین در  اصلی در داستان همراه با طر
کرده است. به هرحال،  کالس خود را برای بحث در مورد آن ها آماده  پیش از ورود به 
آِن دانش آموز است، پس معلم  از  گر سؤال  ا که  نیستند  تعارض  با هم در  تا  این دو 

هیچ کاره است.
با همه این اوصاف، در کتاب های »تفکر و پژوهش« رویه های متفاوتی را می بینیم، 
کتاب ها سؤاالت هر  بی آنکه وجه آن ها جایی روشن شده باشد؛ برای مثال، در این 
متن مشخص شده است، یعنی دانش آموزان در طراحی سؤال نقشی ندارند. افزون 
را تقویت  که حافظه محوری  اینکه حتی در میان سؤاالت، مواردی دیده می شود  بر 
باال  تفکر سطح  به  را  کودک  بتوانند  که  ندارند  یعنی سؤاالت غنای فلسفی  می کنند؛ 
هدایت کند. بسیاری از تمرین ها و کار در کالس ها هم از سؤاالت تفکربرانگیز به سؤاالت 
یا  گاهی  خودآ و  خودشناسی  موضوع  در  مثاًل  داده اند؛  ماهیت  تغییر  روان شناختی 
کتاب هفتم سؤال می شود: »نقاط قوت شما چیست؟«؛ »از چه  بحث احساسات در 
چیزهایی شاد و از چه چیزهایی غمگین می شوید؟«؛ »وقتی خشمگین می شوید عرق 
کودکان نوع  خ می شود؟« و غیره؛ اما در برنامه فلسفه برای  می کنید؟ رنگ صورتتان سر
سؤاالت در این موضوع این گونه اند: »آیا احساسات شما افکار و عواطف را دربردارد؟«؛ 
کند؟«؛  تغییر  آن ها  بزرگ شدن  طی  می تواند  افراد  احساسات  نوع  می کنید  فکر  »آیا 
چیست؟«؛  احساسات  »منشأ  چه؟«؛  یعنی  است“  شخصی  امر  یک  »“احساسات 
از  گر  »ا باشند؟«؛  داشته  یکدیگر  از  متفاوت  کاماًل  احساساتی  مردم  است  ممکن  »آیا 
احساسات مردم خبر داریم، پس چگونه آن ها درونی و شخصی به حساب می آیند؟« 
کودکان،  برای  فلسفی  کندوکاوهای   :3 فکری  داستان های  فیلیپ.  )کم،  غیره  و 
فرزانه  ترجمه  متوسطه.  و  راهنمایی  دوره های  دانش آموزان  برای  فعالیت   79 با 
در  کار  و  تمرین ها  و  سؤاالت   .)71 ص  1384؛  شهرتاش:  تهران:  دیگران.  و  شهرتاش 
کالس های نامناسب و بی ربط به آموزش تفکرمحور، نه تنها باعث می شوند زمینه برای 
کودکان مهیا نشود، موجب دلزدگی آن ها از چنین درسی را فراهم  تفکر و فلسفه ورزی 
موضوعات  با  کتاب ها  این  در  ح شده  مطر موضوعات  برخی  که  آنجایی  از  می کنند. 
کودکان،  برای  فلسفه  برنامه  جمله  از  تفکرمحور،  برنامه های  دیگر  در  ح شده  مطر
یا  مربی  به  کمک  برای  که  پرسش هایی  می توان  باشد  مجالی  گر  ا است،  مشترک 
کرد و  کتاب های راهنمای این دو نمونه آمده است با هم مقایسه  کالس در  تمرین در 
کشورها و برنامه ها  کتاب های دیگر  ح شده در  که تا چه حد پرسش های مطر نشان داد 

جالب تر، تفکربرانگیزتر و بنیادی تر است.
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3. القای پنهان
که به جای ارائه محصول به  گیر، به دنبال آن است  رویکرد فبک، در  معنای عام و فرا
دانش آموزان، اواًل در ذهن او سؤال ایجاد شود و سپس سعی شود با نشان دادن فرایند 
کودکان اعتماد  تفکر، به سمت فرآورده هدایت شود. در این فرایند، به توانایی تفکر 
عرصه های  در  روّیه ای  چنین  عقالنیت.  و  بشر  تفکر  به  اعتماد  یعنی  این  و  می شود؛ 

موضوعی مختلف برقرار است، از اخالق تا علوم اجتماعی.
چنین  پژوهش«  و  »تفکر  ح  طر کتاب های  در  که  می شود  دیده  حال،  این  با 
ح شده اند  اعتمادی به عقالنیت و تفکر دانش آموز وجود ندارد و سؤاالت به گونه ای طر
باشیم،  داشته  تفکر  و  دانستن  شجاعت  آنکه  به جای  یعنی،  دارند؛  پنهان   القای  که 

دانش آموزان را به سمتی خاص سوق می دهیم.
نگارنده، متأثر از بزرگانی چون عالمه طباطبایی و استاد شهید مطهری، شخصًا 
تمام ارزش های دینی و اخالقی و حتی بسیاری از ارزش های بومی و محلی را از مبنای 
باشیم،  ارزش ها داشته  برای  پایه ای عقالنی  گر  ا این رو،  از  برخوردار می داند؛  عقالنی 
کودک را عقالنی بار بیاوریم، به همان ارزش های  گر ما  که ا می توان اطمینان داشت 
برای  نگرانی  این  گویا همواره  و پژوهش  تفکر  کتاب  اما در  دینی هم خواهد رسید، 
که مبادا مهارت تفکر در دانش آموزان موجب دوری آن ها  مؤلفان وجود داشته است 
کرده اند سؤاالت و موضوعات را به گونه ای  از ارزش ها و باورهای دینی شود؛ لذا تالش 
از  که مطابق ارزش ها و باورهای دینی، البته مطابق تفسیر خاص ایشان  کنند  ح  طر
قرآن  تفاسیر  مطابق  که  آنجایی  از  هفتم  پایه  کتاب  در  مثال،  به عنوان  باشد؛  آن ها، 
کرده اند تا  کریم میان تفکر، تعقل و تدبر تفاوت وجود دارد، مؤلفان تمام تالش خود را 
کودکان را به همین تفاوت سوق دهند؛ از جمله پرسیده اند »رابطه  ح سؤاالتی  با طر
تعقل  به  منجر  ما  تفکر  که  شد  مطمئن  می توان  »چگونه  چیست؟«،  تعقل  و  تفکر 
کتاب معلم پایه ششم آمده است: »برنامه درسی باید از  می شود؟« یا در صفحه 16 
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گفت وگو، عبرت آموزی، جدال أحسن،  روش های متنوع مانند تعقل، تجربه، بحث و 
تهذیب نفس بهره بگیرد« و البته مشخص نیست این برنامه چگونه قرار است از روش 
کند؛ همچنین به طور مداوم تذکر داده می شود  کالس درس استفاده  تهذیب نفس در 
و  خلق  خدا،  خود،  با  ارتباط  عرصه  چهار  باید  پژوهش  و  تفکر  درسی  برنامه  »در  که 
بازاندیشی معلم  نباید مورد  گویی  گزاره  این  اما خود  گیرد،  قرار  توجه  خلقت« مورد 
که اهمیت  کالسی  قوانین  کودکان حتی  برای  برنامه فلسفه  گیرد. در  قرار  کودکان  و 
با  نیز  بر آن ها نمی شود(  کیدی  تأ و پژوهش«  برنامه »تفکر  )و در  فوق العاده ای دارند 
باید همراه شوند و خود دانش آموزان به  کندوکاو  تجربه خود دانش آموزان در حلقه 
گفت وگو با  کنند تا بتوانند به  کالس خود برقرار  که باید قوانینی را در  این نتیجه برسند 
کندوکاو آشنا شدند و  کار حلقه  هم بپردازند؛ اما آن ها می توانند بعد از اینکه با شیوه 
کارکردهای آن را شناختند، حتی این قواعد را نیز به چالش بکشند و با دوستان خود 
گر چنین درسی به این امر منجر  که حتی ا کنند. باید توجه داشت  در مورد آن ها بحث 
شود معدودی از دانش آموزان نظری خالف عقیده مورد نظر داشته باشند، همچنان 
قرار  پنهان  القای  تحت  را  دانش آموزان  که  است  حالتی  از  بهتر  وضعی  چنین  ارزش 
گفت وگو و آزاداندیشی را باور داریم، باید  گر واقعًا  دهیم و به آن ها بی اعتماد باشیم. ا
قبول کنیم ممکن است دانش آموزان به نتایجی که مدنظر ماست نرسند. تکثر آرا الزمه 
جزو  که  گفت وگو  وجه  به هیچ  تکثری  چنین  بدون  است.  واقعی  کندوکاو  حلقه  یک 
کندوکاو است، شکل نمی گیرد. البته این مطلب به هیچ  ضرورت های الینفک حلقه 
کریمی، روح اهلل. »آیا فلسفه  وجه دفاع از نسبی گرایی معرفتی و اخالقی نیست )نک.: 
کودک.  و  تفکر  علمی پژوهشی  فصلنامه  می انجامد؟«،  نسبی گرایی  به  کودکان  برای 
کندوکاو به ُشبهه  که همه سؤاالت دانش آموزان در حلقه  بهمن 90( باید توجه شود 
فروکاسته نشوند. مرز شبهه و پرسش و نحوه دخالت مربی در موارد الزم به عنوان یک 

کارورزی دارد. که نیاز به خبرگی و  کندوکاو از ظرایفی است  شرکت کننده در حلقه 

4. موعظه آشکار
کتاب های »تفکر وپژوهش« با موعظه  که بعضی از داستان های  مسئله دیگر این است 
و نصیحت پایان می یابند، درحالی که داستان هایی از این دست باید پایان باز داشته 
گی هایی  کودکان استفاده می شود ویژ برنامه فلسفه برای  که در  کتاب هایی  باشند. 
است  گفت وگومحور  دارد،  مخاطبانش  همسن  شخصیت هایی  اینکه  نظیر  دارد، 
می شود.  داستان  با  کودکان  بهتر  ارتباط  باعث  شخصیت ها  سن  دارد.  باز  پایان  و 
کودکان خود را به جای شخصیت بگذارند و همچون او  گفت وگومحوری باعث می شود 

کنند و درباره اش بیندیشند. مسئله را بازسازی 
فلسفه  برای  بومی شده  داستان  نوعی  داستانی،  هر  از  نمی توانیم  آنکه  خالصه 
کلیله ودمنه یا پروین اعتصامی  کتاب ها، داستان هایی از  کودکان بسازیم. در این  برای 

کتاب های درسی »تفکر و پژوهش« و »تفکر و سبک زندگی« کاستی های 
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جدی  تغییراتی  آنکه  به شرط  اما  کرد،  استفاده  آن ها  از  می توان  البته،  می خوانیم؛ 
و  شود  حذف  پایانی  نصیحت  و  موعظه  قسمت  آنکه  جمله  از  شود،  اعمال  آن ها  در 

داستان به گونه ای متناسب با آموزش تفکرمحور بازنویسی شود.
کتاب دانش آموزان پایه هشتم است. در این  نمونه داستان پندآمیز داستانی در 
کاماًل نصیحت  که  داستان، شعری از پروین اعتصامی با عنوان »جان و تن« آورده شده 
کودکان تأمل برانگیز و  که برای  و اندرز است؛ درحالی که ما به داستان هایی نیاز داریم 
گفت وگو براساس مسئله  گیرد،  گفت وگویی شکل  گر قرار باشد  ا سؤال برانگیز باشند. 
برای  جایی  است  شده  روشن  همه چیز  تکلیف  که  داستانی  در  اما  می گیرد؛  شکل 

»مسئله« باقی نمی ماند.

5. تعجیل در آماده سازی
تفکـر و  کتـاب  کتاب هـا، مسـئوالن امـر دربـاره  در یکـی از جلسـات بـا تهیه کننـدگان ایـن 
کتـاب طـی سـه مـاه نوشـته شـده اسـت.  کـه  پژوهـش در پایـه ششـم اظهـار می داشـتند 
مثـال،  بـرای  یابـد؛  راه  کتـاب  بـه  فراوانـی  اشـکاالت  اسـت  باعـث شـده  تعجیـل  امـر  ایـن 
اسـتفاده  »اجتماع پژوهشـی«  اصطـالح  از  ششـم  پایـه  در  معلـم  کتـاب   14 صفحـه  در 
ترجمـه در  دو  هـر  ایـن  کـه  کنـدوکاو«  »حلقـه  اصطـالح  از  بعـد  صفحـه  دو  و   می شـود 
کـه از مقّومـات و ابداعـات خـاص برنامـه فلسـفه بـرای  »community of inquiry« می آیـد 
کتاب یکدست سـازی شـود. که چنین اصطالح مهمی در  کودکان اسـت و توجه نمی شـود 

6. نبود یکدستی
اینکه در عنوان  پایه ششم آمده است: »با وجود  کتاب راهنمای معلم  در صفحه 10 
»پژوهش«  و  »تفکر«  واژه  دو  از  ابتدایی،  ششم  پایه  پژوهش  و  تفکر  درسی  برنامه 
کارکرد  استفاده شده است، اما این برنامه به لحاظ چیستی، دو موضوع با دو مفهوم و 
که الزم است با نگاهی دقیق تر بررسی  متفاوت نیست«. این امر هدفی مطلوب است 

کتاب نیز مشخصًا این هماهنگی وجود دارد یا نه. ح درس های  که آیا در طر شود 
کتاب پایه هفتم و هشتم جدایی بخشی مربوط به »تفکر« و بخش مربوط به  در 
کتاب ها شده است. از آنجایی  »سبک زندگی« بسیار عمیق و باعث دوپاره شدن بنیادی 
در  که  می شود  مشاهده  شده اند،  بخش  دو  این  نگارش  متکّفل  مستقل  گروه  دو  که 
قسمت تفکر و پژوهش تالش می شود تأمل محوری و دوری از القا و واردکردن دانش آموز 
گاه  کشف، شیوه اصلی باشد درحالی که در بخش سبک زندگی، روش اغلب و  در روند 
کتاب هاست. در قسمت تفکر تالش  کاماًل القایی است. این موجب تعارض بزرگی در این 
که تفکر و نگاه انتقادی تعلیم داده شود، اما در بخش سبک زندگی، همه  بر این است 
آموزش های بخش قبل فراموش می شود و یکسره نکات به شکل مستقیم القا می شود. 
کتاب هفتم و هشتم آمده است،  که در قسمت سبک زندگی در دو  بسیاری از مواردی 
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از  نمی توان  دانست  باید  اما  بیاید؛  آسمانی«  »آیه های  کتاب  در  می توانست  به راحتی 
و  تفکر  و  تأمل  با  را  کتاب و یک درس  از یک  که بخش هایی  انتظار داشت  دانش آموز 
و  بپذیرد  چون وچرا  بدون  را  بخش هایی  و  کند  پیگیری  پیاپی  انتقادِی  پرسش های 
گر  کند. باید توجه داشت منطق و تفکر انتقادی مرزی برای خود نمی شناسد )ا سکوت 
که اتفاقًا آموزش تفکرمحور  بشناسد این مرز را نیز خود معلوم می کند(. الزم به ذکر است 
کتب برنامه  کرد؛ برای مثال، در  را نیز می توان به خوبی در بخش سبک زندگی حفظ 
کتاب ها  کودکان اغلب به موضوع آداب ورسوم نیز پرداخته می شود. در این  فلسفه برای 
درباره آداب ورسوم مختلف، طرح سؤال شده و دانش آموز به تفکر درباره آن ها تشویق 
شده است؛ با این حال، شاهد القای پنهانی نیستیم. برای درک بهتر شاید بد نباشد 
کودکان را در همین موضوع آداب ورسوم و از جمله  نمونه سؤاالت برنامه فلسفه برای 
که  سؤاالتی  کنیم.  مقایسه  پژوهش«  و  »تفکر  کتب  سؤاالت  نمونه  با  آداب معاشرت 
کتاب پایه هفتم درباره موضوع آداب معاشرت آمده است از این نوع است: »آداب  در 
کنیم؟«، »»در  کوچک ترها چه آدابی را باید رعایت  معاشرت یعنی چه؟«، »در ارتباط با 
کنیم؟«، »در ارتباط با بزرگ ترها  ارتباط با همساالن و دوستان چه آدابی را باید رعایت 
کنیم؟«. اما سؤاالتی که در همین موضوع در کتب برنامه فلسفه  چه آدابی را باید رعایت 
کودکان طرح شده است از این نوع است: »اینکه وقتی به بزرگ تری می رسیم سالم  برای 
کنیم چه اهمیتی دارد؟«؛ »چرا اصواًل آداب داریم؟«؛ »چقدر مهم است که آداب را رعایت 
کسی آدم خوبی باشد و درعین حال آداب ورسوم بدی داشته  کنیم؟«؛ »آیا ممکن است 
کسی آدم بدی باشد و درعین حال آداب ورسوم خوبی داشته  باشد؟«؛ »آیا ممکن است 
اخالقیات  »آداب  می گفت:  »شخصی  بقیه اند؟«؛  از  مهم تر  آداب  برخی  »آیا  باشد؟«؛ 
گفت وگو و البته نقد  بی اهمیت اند.« شما موافق اید؟«. به این طریق، فضا برای تفکر و 
گر چه ممکن  کودکان ا که بسیاری از  مهیا می شود. آن گاه به مربی تذکر داده می شود 
است قویًا متقاعد شده باشند آداب مهم و توجیه  پذیرند، اما به نظر نمی رسد بتوانند 
استدالل های محکمی در حمایت از ادعایشان بیابند؛ بنابراین، این به عهده مربی است 
کنید و به این دسته از دانش آموزان کمک  که جنبه ضعیف بحث )هرچه باشد( را تقویت 
کند تا بینش خود را به زبان آورند. شاید بهترین راه جهت دهی سؤاالت به سمت وسوی 
می داند.  سودمند  اجتماع«  و  خانواده  »سامان دهی  در  را  آداب  که  است  گفت وگویی 
و  تفکر  و  کندوکاو  حلقه  راه  از  می توان  هم  زندگی  سبک  بحث  در  حتی  آنکه  خالصه 
کتاب  گفت وگو وارد شد و اتفاقًا بسیار پرثمرتر و جذاب تر خواهد بود و تعارض موجود در 

نیز رفع می شود.

جمع بندی
گفت،  می توان  برنامه  این  کتاب های  و  اجرا  درباره  که  کاستی هایی  همه  کنار  در 
که از فرصت  همچنان چنین حرکتی مبارک است و باید آن را قدر دانست. بجاست 
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حاصل شده برای تکمیل و تقویت این درس مهم و تأثیرگذار استفاده شود. باید یادآور 
کتاب های تفکر و پژوهش، مطالب مفید و جالبی نیز وجود  که در مواد آموزشی  شوم 
کتاب هستند،  که در لوح فشرده همراه  دارند، از جمله برخی داستان ها و فیلم هایی 
می گویند  دانش آموزان  نیز  مواردی  در  هرچند  برخوردارند،  چشمگیری  کیفیت  از 

داستان ها بچه گانه است و با شخصیت ها و موقعیت ها همدلی نمی کنند.
مسئوالن محترم آموزش وپرورش و دست اندرکاران این برنامه باید از خود بپرسند 
که قرار بوده است جرقه ای برای تفکر بیشتر و راهی به سوی رهایی از چرخه  چرا درسی 
باشد، خود  و حفظ مطالب  پاسخ های چندگزینه ای  برای  تربیت دانش آموز  معیوب 
تست  کتاب  این  از  تیزهوشان  مدارس  آزمون  برای  است.  شده  اسیر  دام  همان  در 
به  هم  آن  در  ح شده  طر پرسش های  برای  حل المسائل  کتاب های  و  می شود  ح  طر
و  کتاب ها  این  منتقدان  انتقادات  که  می کنم  کید  تأ دیگر  بار  اینجا  در  آمده اند.  بازار 
گروه فبک، نه از سر دلبستگی به برنامه  این برنامه، دست کم میان همکاران بنده در 
ضرورت  به  بی توجهی  یا  جهان  در  موازی  برنامه های  دیگر  یا  کودکان  برای  فلسفه 
کیفیت باالیی است که در برنامه ها  بومی سازی چنین برنامه هایی در کشور، بلکه برای 
کیفیت  کرده اند و نبود آن  کتاب های مشابه برای آموزش تفکرمحور در دنیا مشاهده  و 

کنونی شاهدند.  کتاب های  و مشخصات عالی را در 


