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  کودکان برای فلسفه مربیگری در اختصاصی و عمومی های مهارت واکاوی
 

  جواهری فرزیه

 کردستبى، ایراى سٌٌذج، هذرس ضْیذ پردیس فرٌّگیبى، داًطگبُ ابتذایی آهَزش تربیتی، علَم کبرضٌبسی هعلن داًطدَ  

 

 چکیده

یراى کِ هَردًیبز عٌَاى رٍضی خذیذ در ا ى بِّب در بحث آهَزش فلسفِ برای کَدکب تریي هْبرت در پژٍّص حبضر بِ هْن

عوَهی ٍ اختصبصی در هربیگری فلسفِ  ّبی هْبرتتحت عٌَاى ٍاکبٍی ، ببضذ هیگراى فلسفِ برای کَدکبى هربیبى ٍ تسْیل

ِ ی است کِ با کتببخبًِکِ هبتٌی بر رٍش ( تحلیلی، تَصیفی) ترکیبی صَرت بِرٍش پژٍّص . برای کَدکبى پرداختِ ضذُ است

اسبسی ایي است کِ هربی فلسفِ برای آهَزش کَدکبى چِ  سؤال. عوَهی ٍ اختصبصی پرداختِ است ّبی هْبرتبررسی ٍاکبٍی 

، عوَهی برای هربیگری فلسفِ برای کَدکبى ّبی هْبرتتریي  کِ اصلی دّذ هیرا الزم دارد؟ ًتبیح حبصل ًطبى  ّبیی هْبرت

ٍ ّوچٌیي برای هربیگری ، دٍست گر هٌصف ٍ ًَعّبی هثبت ٍ تسْیل گر بب ًگرشتسْیل، گر بب ببٍرّبی ًَتسْیل؛ عببرتٌذ از

پبی بٌذ بِ اصل حرکت ٍ ، پبی بٌذی بِ تفکر تأهلی، اًذ از ببضٌذ کِ عببرت هْبرت هَردًیبز هی پٌح(، فبک) فلسفِ برای کَدکبى

ی بٌذی بِ هسئلِ گطبیی ٍ یبدگیری اکتطبفی ٍ پب، خبی رقببت پبی بٌذی بِ ایدبد رفبقت بِ، پیص رٍی در یبددّی ٍ یبدگیری

ّوچٌیي کسبًی کِ اقذام بِ پرٍرش هربی آهَزش . آهَز هحَری ٍ یبدگیری هطبرکتی پبی بٌذی بِ اصل داًص، هْبرت پبیبًی

ای ّب را اسبس کبرآهَزضی خَد قرار دادُ ٍ در اًتخبة افراد اصلح ٍ تَاًوٌذ بر ایي هْبرت، کٌٌذ فلسفِ برای کَدکبى هی

 . ّب را ابتذا در ایي افراد هَردسٌدص قرار دٌّذ هربیگری فلسفِ برای کَدکبى ایي هْبرت

 

 آهَزش، هربی، هْبرت، فبک، کَدکبى، فلسفِهای کلیدی:  واژه
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