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Abstract 

The aim of this study was to analyze the criticisms leveled against the 

philosophical foundations of scientific exploration in philosophy for children. To 

this end, the question entitled "What are the criticisms of the philosophical 

foundations of scientific exploration in the philosophy education program for 

children?" It was proposed and compiled. Using research methods such as 

descriptive-analytical and deductive inference, the research question has been 

answered. After describing scientific exploration by thinkers and experts in the 

philosophy education program for children and analyzing each of the theories, it 

can be seen that in the theories of philosophical foundations and philosophy 

education program for children in the field of scientific exploration, both 

emphasize the sense of Experience, reasoning, thinking, and rationality are 

similar in cognition but different in participation, dialogue, and the research 

community. In addition to sensory observation and reasoning, the philosophy 

education program for children in scientific exploration places a special emphasis 

on dialogue, participation, and the research community. 
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 نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان تحلیل
 1حمیرا خلیلی سامانی 

 2یحیی قائدی  

 3فائزه ناطقی

 چکیده

 فلسگگف   برنامگگ   در  علمگگی  کاوشگگیری  فلسفی  بنیادهای  بر  وارده  نقدهای  تحلیل  هدف پژوهش حاضر

کودکان بود. برای این منظور سوالی تحت عنوان چ  نقدهایی بر بنیادهگگای فلسگگفی کاوشگگیری   برای

د. با بهره گیگگری از روش علمی در برنام  آموزش فلسف  برای کودکان وارد است؟ مطرح و تدوین ش

سخ داده شده است. پس از توصیف کاوشگگیری ز استنتاج قیاسی ب  پرسش پژوهش پاو نی  کیفی  های

برنام  آموزش فلسف  برای کودکان و تحلیل هر یک از   علمی از نظر اندیشمندان و صاحب نظران در

دریافت ک  در نظریات بنیادهگگای فلسگگفی و برنامگگ  آمگگوزش فلسگگف  این فرضی  را  نظریات، می توان  

کودکان در زمین  کاوشیری علمی، تاکید هر دو، بر حس، تجرب ، تعقگگل، تف گگر و عق نیگگت در برای  

زمین  شناخت مشاب  است اما در مشارکت و گفتیو و اجتماع پژوهشی متفاوت است. برنام  آموزش 

 کید خاص بر گفتیگگو ،ع وه بر مشاهدات حسی و تعقل تا فلسف  برای کودکان در کاوشیری علمی

 و اجتماع پژوهشی دارد.مشارکت  

 آموزش فلسف    ،کاوشیری علمی ،بنیادهای فلسفی ،نقد :کلید واژگان 
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 مقدمه و بیان مسئله

ی ی از الیوهای آموزشی جدیدی ک  امروزه ب  سگگرعت در حگگات گسگگترش در کشگگورهای م تلگگف 

استاد دانشیاه مونت لیر آمری گگا   1ت الیوی آموزش فلسف  برای کودکان است ک  توسط متیو لیپمناس

الیوی آموزش فلسف  بگگرای کودکگگان بگگ  نظگگر مگگی رسگگد بیشگگتر طراحی و اجرا شد.    1969در سات  

نظریات جدید در حوزه های م تلف و ب  ویژه روش شناسگگی موجگگود در فلسگگف  علگگخ را در خگگود 

  شیوه های ب  روز و متناسب با موقعیت تف ری و مسائل روز جوامع مطرح گردیده جذب کرده و ب

 (.  1391  است )ناجی،

با پرسش هایی ک  کودکان ب  طور طبیعی درباره تجگگارب زنگگدگی شگگان دارنگگد   2فلسف  برای کودکان

باشگگد سروکار دارد و شرایطی ایجاد می کند ک  آموزش علمی برای کودکان با زنگگدگی شگگان مگگرتبط 

 اکثگگر  اخیگگرا  کگگ   اسگگت   نگگوآوری  یک  خود  (P4C)  کودکان  برای  فلسف   برنام (.  110:  1980)لیپمن،  

گیگگری برنامگگ  فلسگگف  بگگرای کودکگگان در ش ل  .است   کرده  متاثر  و  متحوت  را  جهان  آموزشی  نظامهای

 در اف سف  بسگگیاری ر است. لیپمن خود، های فلسفی بسیاری تاثیرگذار بودهم اتب و دیدگاه )فبک(

( برنام  فلسگگف  بگگرای کودکگگان کگگ  2007) 3گگلدین (.25 :1386 )ناجی، می داند تاثیرگذار خود کار

خود ب  عنوان الیوی جدید آموزشی در تعلیخ و تربیت خود را معرفی می کنگگد، مگگی توانگگد هماننگگد 

 سایر م اتب آموزشی متضمن برخی نظریات معرفت شناختی و روش شگگناختی بگگوده و از ایگگن امگگر

 مستثنی نیست.  

کاوشیری ی ی از ابعاد فلسف  برای کودکان است و ی ی از راه های مهخ کسگگب شگگناخت و آگگگاهی 

انسان است ک  برای جست و جو و پاسخ گگگویی بگگ  سگگوارت از روش علمگگی اسگگتفاده مگگی کنگگد و 

هایی   انواع کاوشیری  موقعیت های نامعین، ناهموار، تردید آمیز و شیفت آور را مش ص می نماید.

ک  لیپمن در فلسف  برای کودکان مطرح نموده، میتگگوان بگگ  کاوشگگیری فلسگگفی، اخ قگگی، اجتمگگاعی، 

روش کاوشیری بر این مبنا بود ک  بایگگد یادگیرنگگده (.  1395)قائدی،    هنری، ادبی و علمی اشاره کرد

اشگگت )آقگگازاده، را مستقل بار آورد و ب  فراگیران مسیر مناسبی برای ب  کارگیری انرژی شگگان ابگگراز د

کاوشیری علمی مربوط بگگ  علگگور تجربگگی اسگگت و پگگیش شگگرط موفقیگگت در در  علگگور (.  1387

 در  گانگگ   5  های  کاوشیری  از  ی ی  همچون  علمی  کاوشیری  (.16:  1388پرسشیری است )بدریان،  

 ایگگن ابگگداع  مهمتگگرین.  اسگگت   تر  نوآوران   و  تر  تازه  هخ  فبک  خود  از  حتی،  کودکان  برای  فلسف   برنام 

کاوشیری علمگگی در .  است   کلی  طور  ب   علور  آموزش  ب   متفاوت  های  شیوه  ب   ، نیریستنیکاوشیر

برنام  فلسف  برای کودکان در ت ش است مسائلی ک  در زندگی کودکان بروز پیدا می کنگگد، درسگگت 

مانند مسائلی ک  در تجسس های دانشمندان است پاسخ هایی بیابند. کودکان همیشگگ  شگگاگردان سگگر 

ن واهند بود بل   در دنیایی زندگی خواهند کرد ک  مسائل متعگگددی دارد و هگگرکس بایگگد بگگ    ک  

 (.27: 1366، 4روش خود ب  آن ها پاسخ دهد )کنت دی
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عموما متاثر از نظریات ف سف  بویژه نظریات مربوط ب  کشگگف و ،  1بنیادهای فلسفی کاوشیری علمی

اساسی برای آموزش تش یل می دهگگد کگگ  ، ک روشاکتشاف و پژوهش ب  عنوان ی.  شناخت بوده اند

کگگ  کنج گگاوی بچگگ  هگگا را  است  و از طرف دییر آماده کردن شرایطیاز رشد عقلی نشات می گیرد 

-آشنایی با بنیادهای فلسفی کاوشیری علمی مگگی. (16:  1387،  و هم اران  )مرعشی  کندمی    تحریک

هایی باشد ک  زمین  سگگاز کگگاربرد ایگگن روش گر برنام  ریزان آموزشی در طراحی برنام  تواند هدایت 

با توج  ب  این   در نظار آموزش و پگگرورش   زشی علی ال صوص در در  علور باشند.در نظار آمو 

پرسگگش از چیگگونیی بنیادهگگای   ،می شود و نگگ  تلمگگل محگگوری  ایران بیشتر ب  حافظ  محوری تاکید

  فلسف  برای کودکگگان بگگ  را در برنام  روی ردهای آنانفلسفی کاوشیری علمی ب  جا است ک  بتوان  

وح سگگط  اندک انگگدک   فرزندان این مرز و بور خود را دانشمندانی تصور کنند ک  می توانند  کار برد تا

 زمین  ساز آینده موفق خود و جامع  گردند.  د ونبار برعلمی خود را 

م تلف علمی اسگگت کگگ    های اندیشمندان درباره مبانی، اصوت، قواعد و اهداف در زمین  هایدیدگاه

در این پژوهش بنیادهای فلسفی کاوشیری علمی از جملگگ  رئالیسگگخ، پوزیتیویسگگخ، پساپوزیتیویسگگخ، 

مدرنیسخ، ساختارگرایی، پست مدرنیسخ، پساساختارگرایی، فمنیسخ و پراگماتیسخ مورد ارزیابی قگگرار 

 گرفت  است.

 مفهوم شناسی و چارچوب بحث-1

قطگگع ،  اظهار می دارند ک  اعیان اشگگیا .  رین فلسف  های دنیای غرب است ی ی از ماندگارت  2ئالیسخر 

ارسطو بنیان گگگذار .  (48:  1393،  )گوتک  وجود دارند،  نظر از آن   موضوع ادراک ما واقع شوند یا ن 

از روش مشگگاهده ،  مطالع  جهانی متش ل از پدیده های طبیعی و اجتماعی  را  مبنای رئالیسخ،  رئالیسخ

»نظری  تطگگابقی   نظری  شناخت واقع گرایان. (51:  1393،  )گوتک  متعارف می دانست   مبتنی بر شعور

هنیامی ک  تصورات کلی ما با اعیان واقعیگگت هم گگوانی یگگا مطابقگگت داشگگت  .  نیز خوانده شده است 

 :1393 ،گوتگگک) اف ار ما حقیقی هستند چون معرفت باید با واقعیت هم گگوانی داشگگت  باشگگد،  باشند

ها )واقع گرایان( طبیعی یا علمی جهان مستقل از ذهن را تحت سیطره قوانین طبیعگگی رئالیست  .  (63

. (113: 1381، )ابگگراهیخ زاده  تلقی کرده و می گویند وظیف  علخ است ک  ب  شناخت هسگگتی بپگگردازد

 . در تربیت ب  پرورش حوا  و تشویق شاگردان ب  مشاهده و تجرب  تمایل دارندرئالیست ها 

جگگان رک و ایگگزاک ،  ر کلی ترین معنای فلسفی اش ب  نظری  معرفت فرانسگگیس بگگی نپوزیتیویسخ د

نیوتن اط ق می شود ک  بر اولویت مشاهده و ت ش برای تبیین علی از طریق تعمیخ های اسگگتقرایی 

عمگگومی پوزیتیویسگگخ بگگ  معنگگای رد و ت گگذیب   در اف ار.  (1392،  باتامور،  )آوتِویت   تاکید می کردند

در پوزیتیویسخ هگگدف .  ست و ب  دنبات وضعیتی است ک  در آن اهداف علمی دنبات شوندمتافیزیک ا

. (12: 1391، سرمدی و هم گگاران) وانیخ مشاهده و اندازه گیری کنیخمی ت از علخ آن چیزی است ک 

معرفت شناسی پوزیتیویسخ ب  رابط  فاعل و مفعوت شناخت برمی گردد و این دو از ی دییر جگگدا و 

 بل   شناخت را در بیگگرون از فگگرد، این دیدگاه شناخت علمی را وابست  ب  افراد نمی داند.  دمستقل ان

در پوزیتیویسخ مفعوت شناخت مستقل از فرد در نظر گرفت  مگگی شگگود و جگگدای از ذهگگن و .  می داند

 
1 Scientific inquary 
2 Realism 
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 بنگگابراین فگگرد بایگگد از واقعیگگت .  ایده ها و اف ار ش صی اوست و جنب  ی عینی و بین ارذهانی دارد

 . تف یک شود تا واقعیت بررسی گردد و این امر را مم ن می دانند

در پساپوزیتیویسخ اعتقاد بر این است ک  تمار مشاهدات ما جایزال طاست و انسان خطاهای بسیاری 

در پسا پوزیتیویسگگخ .  هر نظری  قابل انتقادی از هر توانایی برای دانستن واقعیت استفاده می کند.  دارد

ن است و تا این حد پیش می رود ک  معتقد است هرگز نمی توانیخ ب  اهداف دست یابیخ اعتقاد بر ای

مفروضگگ  معرفگگت . (12: 1391 ،و هم گگاران  )سرمدی  زیرا هر معیار اندازه گیری ای جایز ال طاست 

در .  طبگگان اسگگت او با مثات فهمانیدن مطالب بگگ  م   تاکید بر نمون ،  شناسی پارادایخ پسا پوزیتیویستی

 . (13:  1391، )سرمدی روی رد فرد باید ش ل واحدی را برای مشاهدات خود انت اب کنداین 

جریانی است ک  در تاریخ غرب رخ داده و ب  گذشت  دور ب  فیلسوفانی چون ،  مدرنیت  یا تجددگرایی

ی گگی از . و جریان های چگگون انقگگ ب صگگنعتی و رنسگگانس بگگاز مگگی گگگردد  3دکارت،  2کانت ،  1هیل

های مدرنیسخ پیدا شدن مفهور یا انسان ب  عنوان موجودی ک  دارای ذهگگن و ضگگمیر و   مهمترین پای 

همراه با فردیت و استق ت وجودی است ک  می تواند درباره ی خود و پدیده ها بیندیشگگد و آنهگگا را 

 ،بگگود 4روند معرفت شناختی مدرنیسخ مبتنی بر مبناگرایی و عینیت گرایی. (1375، )باقری باز شناسد

علمی است و آنچ  عینیت پذیری آن بیش تر باشد ارجحیگگت ،  این معنا ک  آنچ  عینیت پذیر باشد  ب 

معرفت شناسی مدرن با شک در صحت اعتبار تعگگالیخ .  (44:  1383،  سجادی)  و اعتبارش بیشتر است 

، شناسایی را ب  فاصل  شگگک تگگا یقگگین بشگگری،  انداخت   طرحی نو در،  گذشت  و تغییر روش شناسایی

بگگا . و شگگناخت را بگگ  محگگدوده عقگگل اسگگتدرلی و روش آن را بگگ  روش تجربگگی محگگدود کگگردقلمر

قلمرو شگگناخت بگگ  جهگگان محسگگو  و اسگگتدرت ،  دایره عقل و شناسایی در فلسف  مدرن  ودیت حدم

. پردازی های ذهن بشری درباره آن محدود و غایت شناخت سلط  بر زمگگین و زمینیگگان قلمگگداد شگگد

)کرباسگگی زاده  نادیده انیاشت  شد و مورد ان ار قگگرار گرفگگت ،  ان های دییربدین ترتیب جهان یا جه

 .  (110: 1388، اصفهانی و حیدریان

. ساختارگرایی بدین معناست ک  دانش انسان توسگگط خگگودش سگگاخت  مگگی شگگود،  در مبحث آموزش

دیدگاه هگگا اما آنچ  ک  هم  این ، نظری  ساختارگرایی شامل شاخ  ها و دیدگاه های متفاوتی می شود

ی فعارن  و خاص ذهن هگگر فگگرد اسگگت و ایگگن فرآیندرا با هخ پیوند می دهد این است ک  یادگیری  

عبارت است از ساختن روابط ذهنگگی میگگان مفگگاهیخ و تصگگورات از یگگک سگگو و اط عگگات و   فرآیند

ادعگگای م تگگب   (.1395  )شگگانگ،  تجربیات حاصل از دنیای واقعگگی خگگارج از ذهگگن از سگگوی دییگگر

جهانشگگموت یگگا ، کلگگی، ی دسگگت ،  قطعیت و جامعیگگت و دارای مفگگاهیخ واحگگد،  عینیت ،  گراهاساختار

 .  ساختارگراهاست  اک  درست نقط  مقابل پس (51: 1389  )باقری،  باشدهمیانی می

مبانی معرفت شناسی پست مدرنیسخ بر این اصل استوار است ک  نتایج و دستاوردهای اسگگتنباطی مگگا 

و تعمگگیخ  یعنی ب  زمان و م ان خاصگگی بسگگتیی دارنگگد، معینی وابست  انداز لحاظ تاری ی ب  شرایط 

بگگ  معنگگی رد ،  در واقع ضدیت با فرا روایت ها توسط بسیاری از پسگگت مدرنیسگگت هگگا.  پذیر نیستند

 
1 Hegel 
2 Kant 
3 D cart 
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این ی گگی از چگگرخش بنگگابر.  (67:  1383،  )فراهگگانی  هرگون  نظری  متافیزی ی یا معرفت شناسی است 

درک معرفت و چیونی رشگگد و ،  تغییری در معرفت شناسی،  مدرن  جهان پست   یهای کلیدی ب  سو 

  . (500: 1382،  )کهون  ارتباط آن با سایر فرض هاست 

انتقاداتی ک  ب  مفروضهای بنیادین ساختارگرایی وارد شد موجبات ظهور جنبش دییری تحت عنوان 

یی نگگوعی خگگوانش سگگاختارگرا پسگگا. (163: 1395، )فیاض و شگگرفی دفراهخ آوررا  1پساساختارگرایی

یتهگگای انتقادی و پشتیبان نوشتار است ک  می توان روش آن را دست کخ ب  ش ل قیاسی ب  همگگ  فعال

، تمگگار پیشگگداده هگگا،  پژوهشیران پساسگگاختارگرا.  (165:  1395،  فیاض و شرفی)  انسانی گسترش داد

فرا روشهای علمگگی و   گفتمانها و روشهای علمی را بی ثبات می انیارند و فرا نظری  ها و،  ساختارها

، سگگاختارگرایی پسگگا. (160: 1395، )فیگگاض و شگگرفی  میا پارادایمها را آماج هجور قگگرار مگگی دهنگگد

ب  این معنی ک  پساساختارگرایی علگگخ گگگرای محگگ    .کشدگرایی را ب  چالش میو واقع  خردگرایی

اه خگگود از چشگگخ انگگداز نیستند در حالی   ساختارگرایی با عقیده ای ک  ب  روش علمی دارد ب  دیدگ 

ساختارگرایان بر تفاوتهگگای موجگگود تاکیگگد   پسا.  (1395،  )فیاض و شرفی  پوزیتویستی ادام  می دهند

 دارند و ب  باور ایشان این تفاوتها در درون سیستخ ایجاد گسست و ش اف و عدر پایداری مگگی کنگگد

 .  (78: 1391،  )عباسلو 

فاوت تجارب زنان از تجگگارب مگگردان را اسگگا  و ت، مدعیات و مفروضات معرفت شناسان  فمنیستی

زنان از موقعیت منحصگگر بگگ  فگگردی در بگگ  ،  برمبنای این معرفت .  پای  دانش و معرفت قرار می دهند

این موقعیت ممتاز ب  تجرب  کگگاری .  نمایش گذاردن توانایی خود در فهخ جهان اجتماعی برخوردارند

دیدگاه معرفت شناختی فمنیسگگخ بگگ  تجربگگ  . (2:400نگ)هاردی آنان از مواظبت و پرستاری بر مییردد

برخگگی از .  (51:  1383،  )سگگجادی  زنان ب  عنوان مبنایی برای تئوریزه کردن دانش فمنیستی می نیرند

ادعا می کننگگد ،  فمنیست ها با ت ی  بر حضور شرایط فردی و جمعی دانشمندان در نظری  های علمی

آن ها حتی گاهی عینیت و عق نیگگت را .  ست مرف  است ک  علخ کنونی محصوت ذهنیت مرد سفید پو 

نیز ارزش هایی مردان  می دانند و آن را اختراع فلسف  ای می دانند ک  با نیاهی مردان  تگگدوین شگگده 

ناخواسگگت  ، 3گرایگگی افراطگگیها با تسلیخ شگگدن بگگ  نسگگبیب  نظر می رسد این دست  از فمنیست .  است 

می کنند و ب  دلیل آن   دفاع از حقوق زن و ارزش هگگای زنانگگ  جاییاه زن در حوزه علخ را تضعیف 

عقل و منطق را خاص مگگردان ،  با صراحت یا ب  طور ضمنی،  را مستلزر نفی منطق و عینیت می دانند

 روشن است ک  زنان با وجود چنین دوستانی دییر نیازی ب  دشمن ن واهند داشگگت .  معرفی می کنند

ویژه از نقط  نظر تعلیخ و تربیت و برنام  درسی بسیار مهگگخ اسگگت  فمنیسخ ب .  (196:  1396،  )صادقی

معلمان و مدیران و کارکنان را زنگگان تشگگ یل ،  زیرا بیش از نیمی از دانش آموزان و بسیاری از مربیان

ب  فمنیسخ سگگبب تغییگگر در نیگگرش ،  می دهند و ب  عنوان ی ی از جنبش های اجتماعی پیشرفت گرا

ه آموزش و پرورش زنان و مردان و نیز مشارکتی ک  زنان و مردان مگگی تواننگگد بسیاری از افراد دربار

رای فهخ برنام  درسی ب  عنوان یک متن فمنیستی باید روابط ر جوامع خود داشت  باشند شده است بد

این ار مستلزر توج  و بررسی برنامگگ  درسگگی و .  بین برنام  درسی و جنسیت مورد بررسی قرار گیرد

 
1 Post-structuralism 
2 Harding 
3 Extreme relativism 
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تجزی  و تحلیلی ک  با نحوه نیرش نابرابر افراد بگگ  .  دریچ  تجزی  و تحلیل فمنیستی است نیاه آن از  

جنسیت خود و این   چیون  جنسیت آدمیان توسط خود آنها و یا نظار غالگگب جنسگگیتی شگگ ل مگگی 

 .  (91: 1392،  فتحی واجارگاه، 1995،  )پاینار سروکار دارد،  گیرد

 "ابزارگرایگگی"  و  "گرایگگیتجربگگ   "کگگ     "گرایگگیعمل  "یا    "عملاصالت "ف ری  یا سیستخپراگماتیسخ  

عمدتاً در م الفت با اصوت ایدئالیسخ ب  وجود آمد و گسگگترش ،  نیز نامیده می شود  "وسیل  گرایی"و

یافت و تقریباً کیفیت و نظار آموزش و پرورش جهان را تحت تاثیر قرار داد ک  هنوز هخ ایگگن تگگلثیر 

روش و یا فلسف  ای کگگ  نتگگایج عملگگی و ،  عبارت است از نوعی گرایشعملیرایی  .  عمیق ادام  دارد

: 1386،  شگگعاری نگگژاد)  اف ار و معتقدات آدمی را معیار اساسی تعیین ارزش و حقیقت آنها می دانگگد

، رشگگد فگگردی و بگگین فگگردی،  پگگرورش خ قیگگت ،  بهبود توانایی استدرت کگگردن،  از نظر لیپمن.  (451

نایی معنا یابی در تجرب  را از هدف های برنام  درسی فلسف  برای پرورش توا،  پرورش درک اخ قی

تنیاتنگ بودن رابط  میان فبگگک و   ترین طرفدار  اصلی  زا.  (150:  1395،  قائدی)  کودکان ذکر می کند

پراگماتیسخ بر این باور است ک  پراگماتیسخ مبنای اصلی ش ل گیری فبک است، بگگر اسگگا  چنگگین 

 (.1390)ناجی،  د شده اند فبک ماهیتی پراگماتیسمی دارددیدگاهی است ک  برخی معتق

 رنامه فلسفه برای کودکانب

مهگگارت هگگای ،  1فلسف  برای کودکان برنام  درسی جامع و منظمی است ک  از طریق گفتمان فلسگگفی

فلسف  برای کودکان برنامگگ  آمگگوزش .  (310  :1395،  )قائدی.  استدرت را در کودکان پرورش می دهد

ب  ویژه تف ر منطقی( در کودکان اسگگت و )ک  هدفش پرورش قدرت تف ر و استدرت  جدیدی است  

برای رسیدن ب  این هدف از مفاهیخ فلسفی ب  منزل  موضوعات سودمند استفاده می کنند و پروراندن 

قضاوت و ساختن مفاهیخ و تف ر دقیق و منطقی را مد نظر دارند و بگگر آن ،  خ قیت ،  قدرت استدرت

هگگدف .  (94:  1389،  )حسگگینی  مهارت پرسیدن و ب  عبارتی فلسف  ورزی را آموزش دهنگگدهستند تا  

اص ح وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان ب  گون  ای ک  فراگیری در  ،  برنام  فلسف  برای کودکان

در صگگورت اجگگرای درسگگت . کنونی ب  روش اجتهادی و انتقادی دگرگون شود 2ها از روش تقلیدی 

کگگ  در ،  نایی هایی برای کودک ب  ارمغان می آورد ک  ن  تنها در پیشرفت تحصگگیلی اوتوا،  این برنام 

 هگگدف اصگگلیبنابراین . (100: 1387،  )شریفی اسدی  بودکل جریان اجتماعی اش تاثیر گذار خواهند  

بیاموزند   ب  کودکان در آموختن تف ر برای خود است این    برنام  آموزش فلسف  برای کودکان کمک

 . (53: 1980، )لیپمن  ودشان ف ر کنندچیون  خ

حلقگگ  کنگگدوکاو و قابلیتهگگای آن در »عنگگوان    پژوهشگگی تحگگت   (1395شیخ رضایی )  وابراهیمی تاش  

ک  چیون  با یاری گرفتن از ویژگگگی هگگای خگگاص ند  نشان داد  و    انجار داده اندآموزش ماهیت علخ

آموزان می توان ب  درک صحیح حلق  کندوکاو علمی در چارچوب روی رد شباهت خانوادگی دانش  

 ،انجگگار گرفگگت (  1390)  پژوهشی ک  توسط مگگاکویی در سگگات  تری از علخ و ماهیت آن دست یافت.

اخگگ ق و  ،حیوانگگات ،زمین  های طبیعگگت  د ک  اور مفاهیخ متعدد مطرح شده درانتایج تحقیق نشان د

ین اهگگدافی چگگون پگگرورش مسائل بشری ب  روشنیری مفهور کاوشیری علمی پرداخت  و ثانیگگا در بگگ 

 
1 Philosophical discourse 
2 Imitation 
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-در کودکان محقگگق مگگی  ،تقویت فعالیتهای ذهنی و رفتاری و آشنایی با مفاهیخ کلی  ،مهارتهای تف ر

ر راستای اهداف کلی برنام  آموزش فلسف  بگگ  کودکگگان یعنگگی بهبگگود شوند و ثالثا اهداف ذکر شده د

تجرب   نایی مفهور یابی ازتوا ،پرورش درک اخ قی ،میان فردی ،رشد فردی ،پرورش خ قیت  ،تعقل

انجار گرفت ب  این نتایج دست یافتند ک  برنام    (2017)  1پژوهشی ک  توسط ابیک و متین  قرار دارد.

داده ها تفاوت    ،انواع روشهای کاوشیری  ،سوارت علمی  ،اردوگاه علمی در توسع  کاوشیری علمی

آمگگوزش بگگرای یگگادگیری   ((platform  ، اسگگا فلسگگف  بگگرای کودکگگان»و شواهد موثر بوده اسگگت.  

این پژوهش نشان داد ک  باید کاوشگگیری انجار گرفت. ( 2016) 2کیزت طپژوهشی ک  توسآموز   خود

سیستخ های آموزشی و یادگیری حمایت کرد و آن را جاییزین آموزشی هگگای سگگنتی )همگگراه   در  را

را ب  گونگگ  ای آمگگاده آموزش کاوشیری در برنام   فلسف  برای کودکان فرد   .تر  و اضطراب( نمود

 می کند ک  مسائل اجتماعی را خود حل کند.  

کاوشیری علمی در فلسف  برای کودکان ب  دنبات بنیادی ترین و نهگگادی تگگرین موضگگوعات جهگگان و 

انسان است و پاسخ گوی عمیق ترین دغدغ  های بشری است. فیلسوف در اصل وجگگود و حقیقگگت 

اینها اموری هستند ک  پای  و اسا  علور ب  شمار می رونگگد جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند و 

(. از آنجا ک  آشنایی با بنیادهای فلسفی کاوشیری علمی می تواند هدایت گر برنامگگ  1390)ماکویی،  

ریزان آموزشی در طراحی برنام  هایی باشد ک  زمین  ساز کاربرد این روش در نظار آموزشی گردنگگد 

ار آموزش و پرورش ایران بیشتر ب  حافظ  محوری تاکیگگد مگگی شگگود و نگگ  و با توج  ب  این   در نظ

تامل محوری پرسش از چیونیی بنیادهای فلسفی کاوشیری علمی پرسشی ب  جا است )کنگگت دی، 

(. لذا این تحقیق بر آن است ک  ب  این سؤات ها پاسخ دهد ک  چ  نقگگدهایی بگگر بنیگگاد فلسگگفی 1366

 برای کودکان وارد است؟   کاوشیری علمی در برنام  فلسف 

 تجزیه و تحلیل-2

چ  نقدهایی بر بنیادهای فلسگگفی کاوشگگیری هدف این پژوهش بررسی و پاسخ ب  این سوات بود ک   

در پاسخ می توان این امر را در جگگدوت زیگگر نشگگان   علمی در برنام  فلسف  برای کودکان وارد است؟

  داد

 کاوشیری علمی در فبک :1 جدوت

 اوشگری علمی در فبکک صاحب نظران

 پرسشیری، پیش شرط موفقیت در در  علور است.   لیپمن

 پرسش و پاسخ بین کودکان در مورد طبیعت 

 ب  بحث گذاشتن فرض های اساسی درباره طبیعت و جهان پیرامون

 )اجتماع پژوهشی(  استدرت درباره طبیعت از طریق تعامل بین یادگیرندگان 

 (.1982)لیپمن،  کاوشیری ب  روش عینی و ذهنی

 مواج  شدن با یک پدیده ناهم وان کنت دی
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 (.1366)کنت دی،  از طریق اجتماع پژوهشی 

 شیفتی در دنیا قائدی

 (. 1395)قائدی،  تعقل در طبیعت  

روش                             روب  روشدن با یگگک موقعیگگت مگگبهخ و نگگامعین دیوئی

 حل مسئل 

پرسگگش و                    دانش آمگگوزان  روش پژوهش علمی از سوی خود 

 ()دیوئی  پاسخ بین یادگیرندگان

 تحرک تردید برای کسب حالتی از باور پیر 

 (.2001)اسپرود،   از طریق اجتماع پژوهشی 

 سالیی 2 حرکتی از تولد تا  -حسیمرحل     پیاژه

 سالیی 7تا  2پیش عملیاتی از  

 سالیی 11تا  7)محسو ( از   عملیات عینی 

 (. 1973)پیاژه،    سالیی 15تا 11)انتزاعی( از  عملیات صوری 

                                                                   مشگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگاهدات حسگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگی وییوتس ی

 تعامل بین یادگیرنده و محیط اجتماعی

 پرسش و پاسخ

مواج  شدن با یک پدیده در منطقگگ  تقریبگگی رشگگد و ت یگگ  گگگاه سگگازی در  

 (. 1987کان )وییوتس ی،  کود

                                                         )عملگگگگگگگگگگگگگگگگگی( بازنمگگگگگگگگگگگگگگگگگایی حرکتگگگگگگگگگگگگگگگگگی برونر

 بازنمایی تصویری

                                                                      بازنمگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگایی نمگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگادی 

 کشف رمز نظار هستی

 (.1960)برونر،  یادی دانشت ش برای رسیدن ب  ساختار بن 

 ارتباط بین طبیعت و تجرب  روسو 

 منع س نمودن طبیعت در خود 

 آزمون زندگی و پرهیز از فعالیتهای عقلی 

 (. 1390)روسو،    کاوشیری ع ق  ای بر اسا  ذات کودک  

 خردابزاری و فن گرایی هابرما 

 تعامل طبیعت، جامع  و انسان 

 (. 1395)هابرما ، ب  نقل از نقیب زاده،  کنش ارتباطی و گفتیوی آزاد 

 (. 2017)اوج ن ی،   فناوری، رشد عق نیت ابزاری 

 

کاوشیری علمی با ایجاد روحی  علمی در برنام  درسی آموزش فلسف  برای کودکگگان از پایگگ  ششگگخ 

کاوشیری علمی در فبگگک را مگگی تگگوان روش پژوهشگگی   آغاز و در پای  های دییر پیییری می شود.
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ایگگن روش .  تف ر بنشگگیند  کندوکاو و  ید ک  کودک در مورد چ  و چیونیی جهان پیرامون خود ب نام

مبتنی بر آزادی و از روش علمی تش یل شده و توجهش ب  فعات نمودن کودکان در برخورد بگگا یگگک 

ت سوا تف ر و مسال  است ک  یادگیرنده را مستقل بار آورده ک  درباره دلیل وقوع رویدادها در طبیعت 

در این جریان نیاز ب  یک تسهیل گر است تا .  بپرسند و پیرامون آن اط عاتی گردآوری و تحلیل کنند

 .  جریان یادگیری را برای یادگیرنده جهت دهی کند تا ب  یک نتیج  گیری درست هدایت شود

ن اندیش  لیپمن بهترین کمک و حمایت را برای کودکان فراهخ کگگرده و تگگدابیری اندیشگگیده کگگ  ذهگگ 

و از   د جهان پیرامون خگگود را بشناسگگندنپرسشیر و فعات کودکان هدایت و جهت دهی گردد تا بتوان

عد از د شناخت واقعی و درستی ابتدا از خود و بنو بتوان  دنبی توج  عبور ن ن،  کنار مسائل مربوط آن

کودک بصگگورت های بعدی برسد و این ت امل در د ب  شناخت ند و بتواننجهان پیرامونشان داشت  باش

لیپمن بگگر .  روش کاوشیری در کودکان کام  ب  روش عینی و ذهنی اتفاق می افتد.  متوالی اتفاق افتد

کاوشیری علمی در فبک با پرسشیری کودک آغاز می گردد و بگگر همگگین اسگگا    این باور است ک 

، کودک بگگ  مشگگاهده طبیعگگت مگگی پگگردازد. پرسشیری را پیش شرط موفقیت در در  علور می داند

 محگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگیط و هگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگر پدیگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگده ای 

می تواند حس کودک را درگیر و هیجاناتش را برانییزد و او را ب  سمت خود کشگگاند در ایگگن میگگان 

است ک  در این زمین  یارییر و تسگگهیل گگگر در امگگر آمگگوزش آن   نیاز ب  مربی و معلخ با تدبیر و آگاه

انسان ت امل خود را در محیط های طبیعی ب  دست ،  یعت گرایش داردکودک ذاتاِّ نسبت ب  طب.  باشد

 -کاوشیری علمی در فبک بدنبات ایجاد فضگگاهایی اسگگت کگگ  دارای محگگرک هگگای حسگگی.  می آورد

هیجانی بیشتری برای کودک فراهخ آورد تا در آن ذهن کاوشگگیر آنهگگا را تقویگگت کنگگد و طبیعگگت را 

لیپمن معتقد اسگگت کگگ  کودکگگان از طریگگق .  دکان می داندبستری برای پروراندن حس و هیجانات کو 

درباره آنچ  در طبیعت وجود دارد و اتفاق می ،  کاوشیری می توانند پیش فرض هایی را کشف کنند

رابطگگ  جگگز  و ، تمثیلی ارائ  دهد، افتد استدرت داشت  باشد و نظر دهد بتواند اشیا  را طبق  بندی کند

کاوشیری علمی در فبک در تگگ ش اسگگت تگگا .  دف را تش یص دهدکل را و رابط  های وسیل  و ه

 . موارد مطرح شده در کودکان اتفاق افتد تا در ایجاد ی   جامع  دانا محور سهیخ باشد

همانند لیپمن در کاوشیری و ذهن پرسشگگیر کودکگگان اذعگگان دارد و بگگاور دارد کگگ    وییوتس ی نیز

کودکان می توانند با استفاده از کمک دییگگران کگگ  آن   یادگیری پیش از رشد کودکان اتفاق می افتد و

را ت ی  گاه سازی مطرح نموده کاوشیری کرده و ب  پاسخ های خود دست یافت  و ب  واقعیگگت هگگای 

وییوتس ی مطرح می کند ک  سطح رشد فعلی کودک آغاز گگگر ،  جهان پیرامون خود آگاهی پیدا کند

  کاوشیری و حل مسگگائل بزنگگد و بگگرای هگگدایت کاوشیری اوست ک  مستق ن  می خواهد دست ب

مسیر درست نیاز ب  کمک افراد آگاهتر و بزرگتر دارد تا در حل مسائل خود توانایی بیشتری از خگگود 

نشان دهند و ب  سطح رشد بالقوه خود برسد و رضایت بیشتری کسگگب نمایگگد و شگگوق شناسگگایی و 

   کمک و هدایت کودکگگان در امگگر کاوشگگیریدر زمین.  کاوشیری در آن ادام  یابد و خاموش نیردد

وییوتس ی ب  ت ی  گاه سازی و ب  مراتب هر دو بگگ   ،لیپمن ب  تسهیل گر آموزشی اشاره نموده است 

کاوشیری فراگیران بگگ   فرآیندای زندگی اشاره نموده اند تا ه افراد آگاه تر در زمین  نقش بزرگترها و
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لیپمن کاوشیری علمی ک  با روش علمی انجگگار مگگی   اما  درستی اتفاق افتد و ب  نتیج  مطلوب برسد

  گیرد معتقد است ک  از پای  ششخ تحصیلی آغاز می گرددو با باور وییوتس ی متفاوت است.  

پیاژه نیز ب  کاوشیری علمی کودکان معتقد است و باور دارد ک  کودکان دانش را ش صا کشف مگگی 

ین میان ن  معلخ و مربگگی توضگگیح مگگی دهگگد و نگگ  کنند و ش صا دست ب  کاوشیری می زنند و در ا

فقط مجموع  ای از فعالیتهای متنوع را برای آنها فراهخ می ، ب  آنها می کند  توصیف و ن  کمک ذهنی

پیگگاژه کگگودک را بگگ  صگگورت یگگک دانشگگمند کوچگگک ،  بپردازنگگدیری  آورند تا ب  کمک آنها ب  کاوش

روش  بگگر ایگگن اسگگا . می سگگازد و مگگی فهمگگد توصیف می کند ک  عمدتا ب  تنهایی جهان هستی را

پیگگاژه . متمرکز اسگگت  آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نظری  پیاژه بر یادگیری اکتشافی و پژوهشی فردی

ی ی از هدفهای مهخ تربیت در جهان معاصر را پرورش هوش یعنی قدرت فهخ و آفرینندگی و حگگل 

ش روح علمی و آشنایی با علور تجربی می مسئل  زندگانی می داند و نیل ب  این هدف مستلزر پرور

فبگگک در مگگورد  علمگگی در نظگگر گرفتگگ  کگگ  بگگا نظگگر برای پرورش روح  سالیی  12پیاژه سن  .  شمارد

توانگگد بگگ  تنهگگایی باور دارد ک  میپیاژه ب  اکتشاف و کاوشیری فردی  کاوشیری علمی همسو است.

 چرا کگگ   ،وییوتس ی هخ عقیده نیست در این صورت با لیپمن و    .جهان هستی را بسازد و درک کند

تعامگگل اجتمگگاعی و   عبارتی ب   ب   تماع پژوهشی وب  تعامل گروهی و اج  و وییوتس ی هر دو    لیپمن

تفاوت دییر پیاژه و وییوتس ی در این نیگگاه اسگگت گگگ  پیگگاژه  باور دارند.  یادگیری اکتشافی گروهی

کاوشگگیری هگگای متفگگاوت و کشگگف ،  رشد را مرحل  ای می داند ک  کودکان در هر مرحلگگ  از رشگگد

متفاوت دارند و تا ب  سطح رشد مطلوب نرسیده باشند انتظار کشف و کاوش درزمینگگ  هگگای بگگارتر 

وییوتسگگ ی بگگر ایگگن  اما . دور از انتظار است پس ابتدا باید رشد اتفاق افتد تا یادگیری صورت گیرد

ت ی  گگگاه ) ان و افراد بزرگتر و بالغ ترب  کمک تسهیل گر تواند پیش از رشد ک  یادگیری می  باوراست 

 . سازی( اتفاق افتد

نظار رمز گذاشت  کگگ  اندیش  برونر برای کشف رمز نظار هستی خالی از لطف نیست ک  برونر آن را  

و آموزش آن باعث می شود   دد ساختار بنیادی دانش را آموزش دابرای کشف رمز هستی بای  در ابتدا

تعمیخ و روشهای پژوهش هر نظگگار علمگگی مگگورد ،  اصوت،  یعنی مفاهیخ  ک  ارکان مهخ هر نظار علمی

توج  فرد قرار گیرد و فرد قادر می گگگردد تگگا موضگگوع درسگگی را بیشگگتر درک نمایگگد و تشگگویق بگگ  

گردد و فرد قادر خواهد بود تا اندیش  هایی ک  آموخت  را   شیری و حل مسئل  ب  صورت مستقلکاو

و  پژوهشگگیری فرآینگگد اد خواهد گرفت ک  چیون  یاد بییرد و آنهگگادر یک موقعیت ب  کار گیرد و ی

. های پژوهشی علور را خواهند آموخت و مانند دانشمندان بگگ  پرسشگگیری خواهنگگد پرداخگگت روش

برونر معتقد است ک  یادگیری پیش از رشد اتفاق نمی افتد و رشد را مرحل  ای مگگی دانگگد و در هگگر 

ر ذهن اتفاق می افتد و در اثر ت میل بازنمایی های ذهنگگی اسگگت مرحل  ای از رشد بازنمایی هایی د

کاوشگگیری علمگگی در با توج  بگگ  این گگ     ک  فرد آماده می گردد تا ساختار بنیادی دانش را درک کند

و بعگگد از آن بگگ  رمگگز و راز هسگگتی   سالیی فرد را اشاره کرد اتفاق افتگگد  12مرحل  نمادی ک  میتوان  

پژوهش کند و از رمز و رازهای فگگاش شگگده ، کاوشیری علمی دست زند  دست یافت  و ب  اکتشاف و

افگگزایش سگگن و ،  با توالی مراحل رشد برونر.  هستی لذت برد و شوق کاوشیری در آنها افزایش باید

افزوده می گردد و یادگیرنده خود ب  دانش افزایی می پردازد بدین گون    تجرب  بر مقدار تف ر نمادی
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آنها را مورد داوری و ارزیگگابی آنچگگ  کگگ  از قبگگل در ،  خود را ب  هخ می پیونددک  اط عات دریافتی  

. ذهن خود داشت  می نماید و یادگیرنده را قادر می سازد تا ب  فراتر از اط عات دریافتی دسگگت یابگگد

برونر و پیاژه هر دو ب  مرحل  ای بودن رشد و متوالی بگگودن آن اذعگگان دارنگگد و وجگگود رشگگد بگگرای 

برونر نیز همانند پیاژه ب  کاوشیری و اکتشگگاف فگگردی بگگاور .  را رزر می دانند  و یادگیری  کاوشیری

اجتماع پژوهشی( هخ اندیش  هسگگتند مغگگایرت )دارد و با لیپمن و وییوتس ی ک  در اکتشاف جمعی  

 . دارد

عاملی است ک  یادگیرنگگده را تحریگگک مگگی   کنج اوی و آزادی کودکان،  روسو معتقد است ک  ع ق 

و   شناخت و آگاهی پیدا کند و ب  رمز و راز آن دسگگت یابنگگد  کند تا نسبت ب  جهان و محیط پیرامون

روسو همانند پیاژه و برونر ب  مرحلگگ  ای بگگودن .  ب  کشف جهانی بپردازند ک  در آن زندگی می کنند

عگگد مرحلگگ  ب و کاوشیری علمی را همانطور ک  پیاژه بعد از مراحل انتزاعگگی و برونگگر  رشد باور دارد

بر این باور است   نیز  روسو   ،در نظر گرفت  اند  مرحل  کشف رمز نظار هستی  یعنی در  بازنمایی نمادی

 را اودور کرد و  از تمدن ممنوع است و باید کودک را  فعالیت های عق نی تا سن دوازده سالیی  ک   

من فعالیت هگگای عق نگگی لیپاما  چرا ک  طبیعت فرد را آلوده می کند.، رها کرد در دت طبیعت وحشی

حتی قبل از سن پنج سالیی را ترجیح می دهد و آن را برنام  ای می داند بگگرای ،  در معنای فلسفیدن

، لیپمن معتقد است کگگ  در میگگان فرهنگگگ و تمگگدن.  آماده کردن کودکان برای مواجه  با چنین تمدنی

ت انت اب کنند و درست زنگگدگی کاوش کنند و بیاموزند ک  چیون  باید درس،  ف ر کنند  کودکان باید

تا کخ کخ روحی  علمی در آنها ایجاد گردد تا بتواننگگد بعگگد از آن کاوشگگیری علمگگی را در پگگیش   کنند

سگگالیی معتقگگد اسگگت و بگگا  11لیپمن آغاز کاوشیری علمی را از پای  ششخ یعنی حدود سن   بییرند.

 ،حل  بازنمایی نمگگادی متصگگور اسگگت در مرحل  نمادی و برونر نیز در مر  پیاژه ک  کاوشیری علمی را

)اجتمگگاع   ن بصگگورت حلقگگ  کنگگدوکاوکاوشیری علمی از نظر فلسف  کودکامشترک می باشد. روش  

او نیز روش کاوشیری را ب  صگگورت   .ک  با نظر وییوتس ی همسو است   انجار می پذیرد  پژوهشی(

یگگک دانشگگمند در روش کاوشیری پیاژه بصورت فردی است و هر فرد بصگگورت    گروهی باور دارد.

   نظر گرفت  می شود ک  کام  قطب م الف فلسف  کودکان است.  

دیوئی بر این باور است ک  کاوشیری علمی در کودکان زمانی اتفاق می افتگگد کگگ  بگگا یگگک موقعیگگت 

مبهخ و ناکامل و یا نیاز برآورده نشده ای مواج  مییردد و یادگیرنده ب  کگگاوش و جسگگتجوگری مگگی 

می ک  ایجاد شده رفع گردد و ذهن درگیرش را خ صی دهگگد بگگر ایگگن اسگگا  میتگگوان پردازد تا ابها

 کودکگگان در این گگ  ابهگگار و پرسگگش و سگگردرگمی ،هخ اندیش  است  نیز با دیوئی  اشاره کرد ک  لیپمن

را ب  سمت کاوشیری سوق می دهد تگگا بتوانگگد   اتفاق افتاده آنها  انای ک  در پیرامونشمواجه  مسئل   

 .  است برای رشد و ت امل یک انسان شده را حل کند و این نقط  عطفی  ایجاد مسئل  ای ک 

پیر  معتقد است ک  کاوشیری در کودکان زمانی اتفاق می افتد ک  دچار تردید و حیرت در مسگگئل  

تردید است ک  مسئل  ایجاد می کند و پرسش از کنج اوی ناشی مگگی شگگود. بگگرای   ای شده باشند و

د و در رسگگیدن بگگ  بگگاور از نظگگرات دییگگران در یگگک د دست ب  کاوشیری می زنگگ این   ب  باور برس

آنچ  ک  پیر  را با فلسف  برای کودکگگان پیونگگد مگگی زنگگد اجتمگگاع .اجتماع پژوهشی استفاده می کنند

پیر  نیست اما اجتماع پژوهشی    پژوهشی است ک  اولین بار از سوی او مطرح گردید اما تعریفی از
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با توج  ب  .  ده ای در مورد اجتماع پژوهشی در حوزه تربیت صحبت نموده است لیپمن ب  طور گستر

  .  اندیش  پیر  و لیپمن میتوان دریافت ک  هر دو در این زمین  هخ عقیده میباشند

کنت دی بر این باور است ک  وقتی کودک دچار حیرت می گردد ک  با یک پدیده ناهم وان مواجگگ  

بگگاور پیگگر  بگگا بگگاور .  انی را درک کند دست ب  کاوشیری می زندشده است و برای آن ک  ناهم و 

وده اسگگت امگگا کنت دی از نظری با هخ شباهت دارد چون هر دو ب  تردید و حیرت کودکان اشاره نم

 ویجاد تردیگگد مگگی کنگگد ا،  کنت دی  پدیده ناهم وان  تفاوت این دو اندیشمند بر این اسا  است ک 

کاوشیری در جهان پیرامونش برای رسیدن ب  پاسخ سگگوالهای  خود محرکی است برای،  پیر تردید  

 .  خود

کودکگگان بگگا شگگیفتی ،  قائدی از صاجب نظران آموزش فلسف  برای کودکان در ایران نیز معتقد اسگگت 

ب  ف ر فرو مگگی رونگگد و بگگ  ،  کودکان حیرت زده می شوند،  های زیادی در طبیعت مواج  می شوند

در طبیعت ب  تعقل مگگی پردازنگگد تگگا پاسگگخ .  هستند،  شان ایجاد شدهدنبات یافتن معماهایی ک  در ذهن

کاوشیری علمی در فبک با تعقل کردن در طبیعت آغاز مگگی گگگردد . معماها و شیفتی ها را پیدا کنند

 . و کودکان ب  این امر تشویق می شوند تا اندیشیدن در طبیعت را بیاموزند

ندیش  هستند و در آموزش فلسف  برای کودکان در قائدی با لیپمن در کاوشیری علمی در فبک هخ ا

و تف گگر  جاییزین پوزیتیویسگگخ نمگگود هابرما  گفتمان را .است ت شهای ارزنده ای انجار داده   ایران

و باور دارد ک  شناخت از طریق خرد و فگگن   انتقادی ک  رزم  کاوشیری علمی نیز هست توسع  داد

ای رسیدن ب  حقیقت و معنای هستی و جهان زنگگدگانی و گفتیوی آزاد راهی بر  آن حاصل می گردد

دانشی ک  بگگ  مگگا  ،هابرما  تاکید بر س  نوع دانش دارد ک  محور اوت پیش بینی و کنترت است   .است 

فهخ می دهد تا تفسیر کنیخ و دانشی ک  عاملی برای رهایی از تقلید دییران است و کسب معرفگگت و 

نظرات هابرما  بگگر اسگگا  گفتمگگان و  نسان و جامع  است.ا  ،شناخت ما از طریق تعامل بین طبیعت 

  گفتیوی آزاد )اجتماع پژوهشی( کام ً با دیدگاه فلسف  برای  کودکان همنوایی دارد. 
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 نتیجه

 بگگرای فلسف  برنام  در علمی کاوشیری فلسفی بنیادهای بر  وارده  نقدهای  تحلیل  پژوهش  هدف این  

فهخ علور می باشد و این توان را ب  کودکان می دهد ک  کاوشیری علمی در جستجوی    کودکان بود.

در پاسخ ب  این سؤات نظگگر   بتوانند تعریفی از علخ داشت  باشند و بدانند ک  علخ چیون  عمل می کند.

لیپمن از جمل  فیلسوفانی است کگگ    .اندیشمندان در حوزه کاوشیری علمی مورد بررسی قرار گرفت 

 120 در اوت را برداشگگت  و طگگرح ایگگن دانشگگمند در بگگیش از قگگ  در آمگگوزش فلسگگف  بگگرای کودکگگان

آنهگگا کاوشگگیری  م حظ  قرار داد کگگ  ی گگی از انواع کاوشیریها را موردکشوراعمات می شود. لیپمن  

 11صگگورت رسگگمی از پایگگ  ششگگخ یعنگگی  ک  کاوشیری علمی بگگ   این باور است    بر  او  .علمی است 

بگگا مشگگاهده مگگیحط پیرامگگون   کودکان  ادام  پیدا می کند.  نیز  و در دییر پای  ها  سالیی آغاز می گردد

ب  آنها حد  و گمگگان هگگایی مگگی زننگگد، فرضگگی    خود با پرسشهایی مواج  می شوند ک  برای پاسخ

و اط عگگاتی را جمگگع آوری مگگی کننگگد در ایگگن میگگان تسگگهیل گگگر آموزشگگی جریگگان   سازی می کنند

   نظر خگگود را اعمگگات کنگگد فقگگط جهگگت دهگگی البت  بدون این  .کاوشیری بچ  ها را هدایت می کند

جریان پژوهشیری بچ  ها را ب  عهده می گیرد تا دانش آموزان بتوانند با هخ ف ری و مشارکت خود 

و همین امر محگگرک و   دریافت کنندپاسخ پرسش خود را  )اجتماع پژوهشی(از طریق  حلق  کندوکاو  

 دی معتقداسگگت کنگگت  رامون خود می شگگود.تشویقی برای شناخت بیشتر وقوع رویدادها در جهان پی

فرد را ب  سوی کاوشیری علمی سوق مگگی دهگگد کگگ  از طریگگق   ،مواج  شدن با یک پدیده ناهم وان

کنگگت دی  .اجتماع پژوهشی دانش آموزان می توانند پدیده ناهم وان خود در طبیعت را کشف کننگگد

د ک  شیفتی و متحیّگگر بگگودن کودکگگان در قائدی بر این باور بو  .یپمن در این زمین  هخ عقیده است با ل

 دنیااست ک  آنها را ب  سمت کاوشیری سوق می دهد تا در مورد مسائل پیرامگگون خگگود تعقگگل کنگگد.

تردیگگد در   کاوشیری علمگگی بگگا  ،پیر  بر این باوراست   .ی با لیپمن و کنت دی هخ عقیده است قائد

اجتمگگاع پژوهشگگی هگگخ در  من و کنگگت دی  پیر  با لیپ  آغاز و با توقف تردید اتمار می یابد.طبیعت  

در مرحل  عملیات عینی و نامحسو  یعنی از معتقداست    د را مرحل  ای دانست  وپیاژه رش  است.نظر

بگگ  و واقعی را کسگگب کنگگد و  سالیی است ک  کودک می تواند اعمات و موقعیت های عینی    11تا    7

می توانگگد در مواجگگ  بگگا طبیعگگت و   سالیی(  15  تا11)  تدریج ک  ب  تف ر انتراعی و صوری می رسد

پیاژه در زمین  سن کاوشیری علمگگی  مسائل آن فرضی  سازی کند و ب  صورت علمی کاوشیری کند.

در برنام  فلسف  بگگرای  و اجتماع پژوهشی ک  لیپمن  مشارکت   است اماهخ عقیده با لیپمن و کنت دی  

کاوشگگیری در کودکگگان کگگام ً بگگ    ،است   ف پیاژه است زیرا پیاژه معتقدکام  م الکودکان باور دارد  

کودک دانشمندی کوچک است ک  عمدتاً ب  تنهایی جهگگان هسگگتی را   ،صورت فردی انجار می پذیرد

اتفاق   کاوشیری علمی و یادگیری پیش از رشد افراد  ،وییوتس ی معتقد است   ازد و می فهمد.می س

و شگگرایط   زی نار برده انجگگار مگگی پگگذیرد  گاه ساتوسط افراد بزرگتر ک  از آن بعنوان ت ی  می افتد و

وشیران و وجگگود تسگگهیل گگگر ب  تعامل بین یادگیرندگان و کا  وییوتس ی  .سنی خاصی را نمی طلبد

و قائدی هخ عقیده است اما در زمین  شرایط سنی بگگا و در این زمین  با لیپمن و کنت دی   معتقد است 

توسط افراد بزرگتر ام گگان پگگذیر اسگگت و از   ک  یادگیری پیش از رشد  و باور دارد  آنها م الف است 

امگگا بگگ  نظگگر مگگی رسگگد منظگگور   علمی را در آنها ایجاد کگگرد  همان اوایل کودکی می توان کاوشیری
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وییوتس ی در سنین کودکی ایجاد روحی  علمی است ن  کاوشیری علمی زیرا روحی  علمی را مگگی 

وط بگگ  سگگنین یپمن مطرح کگگرده اسگگت مربگگ توان از اوایل کودکی ایجاد کرد اما اجتماع پژوهشی ک  ل

سالیی است ک  ب  صورت رسمی انجار می گیرد و منطقی تر اسگگت کگگ    12-11بارتر کودکی یعنی  

سالیی فرد یعنوان یک مشارکت کننده   12-11ک  مرحل  نمادی یعنی سن    برونر هخ براین باور است 

انشمند در شناخت جهان پیرامون همانند یک د  و  را دارد  فعات فرصت مناسب برای کاوشیری علمی

ر زمین  اجتمگگاع د هخ عقیده است وبا لیپمن و کنت دی  ک  در زمین  شرایط سنی    می کند  خود اقدار

و کاوش فگگردی  اما در زمین  اکتشاف لیپمن و وییوتس ی م الف است   با  کاوش گروهی  پژوهشی و

سالیی ب  بعد  12و از سن  را مرحل  ای برونر رشد نیز همانند پیاژه و  روسو   .با پیاژه هخ عقیده است 

اسگگت.   فرصت مناسب برای کاوشگگیری علمگگی مطگگرح کگگرده  ،سومین مرحل  رشد کودکان است   ک 

با مسائلی  روسو معتقد بود ک  دقت در طبیعت توسط کودکان است ک  کنج اوی آنها را برانیی ت  و

حل کند. نباید چیزی را ب  گفتگگ  باید کودک خودش مسائل را  .دست ب  کاوشیری می زنند مواج  و

یعنی باور ب  اکتشاف فگگردی   دییری قبوت کند، نباید علور را بیاموزد بل   باید خود آن را کشف کند

. اسگگت  برونگگر هگگخ عقیگگده ،و با پیگگاژه کنت دی و وییوتس ی م الف ،دارد ک  در این زمین  با لیپمن

فرضگگیاتی   ،محیط پیرامون آغاز می شود  با پرسشیری کودک از  کاوشیری علمی  ،است   دیوئی معتقد

 فرضیات می پردازد تا از درستی یا نادرستی آن ها اطمینگگان پیگگدا کنگگد. مطرح و سرانجار ب  آزمایش 

 دانش آموز را راهنمایی مگگی کنگگد.  ،ن  بعنوان پاس یر  بعنوان راهنما  سهیل گر )آموزگار(در این امر ت

برونر و روسگگو   ،یاژهعقیده و در زمین  اکتشاف فردی با پ  تسهیل گر با لیپمن هخ  جان دیوئی در زمین 

در نظریگگات بنیادهگگای  .است  و ب  یادگیری مشارکتی و اجتماع پژوهشی اشاره ن ردههخ عقیده است  

فلسفی و برنام  آموزش فلسف  برای کودکان در زمین  کاوشیری علمی بگگ  ایگگن نتیجگگ  رسگگیدیخ کگگ  

تف ر و عق نیت مشاب  است اما در مشارکت و گفتیو و اجتماع تاکید هر دو، بر حس، تجرب ، تعقل،  

ع وه بر مشگگاهدات  پژوهشی متفاوت است. برنام  آموزش فلسف  برای کودکان در کاوشیری علمی

حسی و تعقل تاکید خاص بر گفتیو ، مشارکت و اجتماع پژوهشی دیده شد ک  در دییگگر بنیادهگگای 

 فلسفی ب  آن پرداخن  نشده بود.
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