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 جهانی شهروند تربیت در کودکان برای فلسفه آموزش ارتباط بررسی
 

 2 آبادی خرم یداله ،1زرنه  فیلی ذوالفقار

 ّوذاى ّوذاى، ًَر پیام داًطگاُ تزبیتی، ػلَم داًطکذُ 7

 ّوذاى ّوذاى، ًَر پیام داًطگاُ تزبیتی، ػلَم داًطکذُ 2

 

 چکیده

 ایي تأثیزات ٍ خَردُ گزُ یکذیگز بِ پیص اس بیص ّا حکَهت ٍ ّا ساسهاى فزاد،ا تواهی سزًَضت ضذى جْاًی ی ٍاسطِ بِ اهزٍسُ

 «ضْزًٍذی جْاًی» هفَْم طزح دًبال بِ ٍ اداهِ در. است گزدیذُ اًکار غیزقابل بطزی، فؼالیت ّای حَسُ تواهی بز فزایٌذ

 ٍ رفغ اًساى ضخصیت پزٍرش بزای ریابشا ٍ افزاد سًذگی بِ هؼٌا بخص ػاهل ػٌَاى بِ ٍپزٍرش آهَسش اس جذیذی اًتظارات

بزرسی ارتباط آهَسش فلسفِ بزای کَدکاى در تزبیت ضْزًٍذ جْاًی  ّذف با هقالِ ایي .است گزفتِ ضکل اجتواػی، ًیاسّای

 کِ بپذیزین اگز .دّذ هی قزار بزرسی ٍ بحث هَرد راآهَسش فلسفِ بزای تزبیت ضْزًٍذی جْاًی  ٍ ضزٍرت اّویت ًقص،

 ٍ ٍسیغ (ّا جٌبِ ی ّوِ )اس غٌی ٍ فقیز ضکاف ٍ است قبَل غیزقابل ٍ غیزهٌصفاًِ جْاى، در هَجَد هٌابغ اس ًٌَیک ی استفادُ

 فزدی ػٌَاى بِ جَاًاى( ٍ کَدکاى ٍیژُ بِ) جْاًی ضْزًٍذ تزبیت ٍ آهَسش تفکز فلسفی .اًذیطیذ ای چارُ بایذ ،ضَد هی تز غٍسی

 ٍ گًَاگًَی تٌَع پاس داضت ٍ احتزام پایذار، ی تَسؼِ ٍ صلح بزابزی، ػذالت، اس سزضار هکاًی بِ جْاى ضذى تبذیل خَاّاى کِ

 ٍ ابشاری حل راُ ،ضذُ پزداختِ آى بِ هقالِ ایي در کِ است دیگزی خصَصیات دارای ّوچٌیي ٍ باضذ هی ... ٍ هذّبی ًژادی،

 اًساًی ّای ارسش ٍ اًساى بزای ضذُ تزسین ٍاالی جایگاُ ٍ اسالهی ارسضوٌذ هتَى بِ تَجِ با بٌابزایي؛ رسذ هی ًظز بِ قذرتوٌذ

 ایي فزاگزفتي جْاًی، هطتزك هذیزیت در فؼاالًِ ًقص ایفای راستای در ٍ ایزاًی غٌی توذى ٍ فزٌّگ بِ تَجِ با ٍ ّوچٌیي

 .باضذ هی اّویت بابسیار ضزٍری ٍ  غیزرسوی ٍ رسوی ٍپزٍرش آهَسش ًظام در ّا آهَسشقبیل 

 

 .جْاًی ضْزًٍذ کَدکاى، فلسفِ، هَسشآهای کلیدی:  واژه
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