
 

  
  
  
  
  

 
 
 

  ن در كشورهاي مختلفتبيين تطبيقي اهداف آموزش فلسفه به كودكا

  ∗محسن فرمهيني فراهاني
  ∗∗محمدحسن ميرزامحمدي
  ∗∗∗اسماعيل خارستاني

  چكيده
با توجه به اهميت آموزش فلسفه به كودكان در دوران معاصر، اين مقاله بـا اسـتفاده از روش   

نتايج به دست آمده در اين . تطبيقي به تبيين اهداف  آموزش فلسفه به كودكان پرداخته است
ترين اهداف آموزش فلسفه به كودكان، براي مثال در اياالت دهد كه از مهمررسي نشان ميب

هايي اسـت  متحده، پرورش تفكر و استدالل و بهبود يادگيري و به طور كلي پرورش مهارت
كه هر فرد در بزرگسالي به آن نيازمند است؛ در آرژانتين، پرورش تفكر و روحية انتقادپذيري؛ 

وگو و كاوشگري؛ در ، پرورش تفكر و چگونگي شهروندي و پرورش روحية گفتدر انگلستان
استراليا، پرورش تفكر، پرورش روحية پرسشگري و انتقادي و نيز قضاوت؛ در فرانسه، پرورش 

پـردازي؛ و در دانمـارك، پـرورش تفكـر و توسـعة      سـازي و مسـئله  و تقويت تفكـر، مفهـوم  
ة اين كشورها پرورش تفكر را از اهداف مهم آموزش هم. هاي فردي و اجتماعي است توانايي

دانند و از اين نظر به يكديگر شباهت دارند؛ همچنين در اهداف پرورشِ فلسفه به كودكان مي
تفاوت اهداف، . روحية قضاوت و پرورش روحية استدالل بين اكثر كشورها شباهت وجود دارد

رها، در پرورش تمايالت دمكراتيـك و نيـز   به ويژه اهداف اياالت متحدة امريكا با ديگر كشو
  .درگير كردن كودكان با كندوكاو فلسفي است
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  .تبيين تطبيقي، آموزش فلسفه به كودكان، كشورهاي مختلف :واژگان كليدي
***  

  مقدمه

. هاي تفكر نيازمندنـد ها، به يادگيري مهارتدر جهان پيچيدة امروز، افراد براي برخورد منطقي با چالش
هـاي تفكـر در   براي كودكان به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي پـرورش مهـارت  » فلسفه«ديگر، از سوي 

ها را در سطح خودشان كنجكـاو و پرسشـگر بـار بيـاوريم و     توانيم بچهما مي. كودكان شناخته شده است
برنامـة   ايـن در حـالي اسـت كـه    . سعي كنيم تا آنها ياد بگيرند كه با دليل حرف بزنند و با دليل بپذيرنـد 

ليپمن معتقد است كه تفكر بايد محور . كشور در حال انجام است 100در بيش از » فلسفه براي كودكان«
ارائـة  . او معتقد است استفاده از فلسفه براي به كار انداختن ذهـن شـاگرد اسـت   . تعليم و تربيت قرار گيرد

 ,Lipman(ننـده داشـته باشـد    كآموز باشد و معلم فقط نقش هدايتدرس در كالس بايد از سوي دانش
1993, pp. 24-31 .(  

اي اسـت كـه   هاي آموزشياز برنامه) Philosophy for Children=P4C(» فلسفه براي كودكان«
از ايـن رهگـذر،   . دهنـد  آورد تا كودكان و نوجوانان افكار پيچيـدة خـود را شـكل   اين امكان را فراهم مي

منـد و تـدريجي   اين برنامه نظـام . شوددوستي آنها نيز زياد مياستدالل، تفكرات انتقادي و خالقانه و نوع
). 14، ص1386اكـورينتي،  (ساله طراحي شـده اسـت    18تا  4تر براي كار بر روي كودكان است كه بيش

هاي شناختيِ روشني دارد؛ ذهن را وادار به عمل مي كند، اين كار را از طريـق  فلسفه براي كودكان هدف
به عالوه، اين برنامه هـدف اجتمـاعي نيـز دارد و    . دهدو تعامل ساختاري انجام مي ها، تفكر اصوليچالش

ايـن برنامـه در پـرورش مشـاركت مـنظم و پـرورش       . گيري دمكراتيـك اسـت  آن آموزش فرايند تصميم
چنانچـه ذهـن كـودك را درگيـر مباحـث      ). Haynes, 2002, p.12(خودآگاهي فرد سهمي قطعي دارد 

اگر كنجكاوي طبيعي كودكان و ميل آنان به دانسـتن  . تفكر او را رشد دهيم ةيم نحوتوانمي ،فلسفي كنيم
توانيم كودكان را به متفكراني تبديل كنيم كـه بـيش از پـيش    مي ،يمسازجهان را با فلسفه مرتبط  ةدربار

  .پذير و مؤثر باشندانعطاف اد،نقّ
اين برنامه در پى آن است كه تفكر . شدفلسفه براى كودكان از سوى ليپمن و همكارانش مطرح  ةبرنام

كنند كه تفكر فلسفى به معنى صرف تفكر او ادعا مى ليپمن و همكاران. فلسفى را در كودكان فراهم آورد
ليپمن با در نظر گرفتن خصايص تفكر فلسفى، در . تفكر است ةدربار بلكه مستلزم تفكر ،و استدالل نيست

اگر كودكان بياموزنـد  . ه كودكان را براى خود مشخص كرده استآموختن فلسفه ب واقع، محورهاى اصلى
را بكاونـد، در  شان وجو كنند، مفروضاتبررسى سازوكار افكار بپردازند، تناظر آنها را با شواهد جست كه به

هـاى روزمـره   آنهـا را بـا فعاليـت    پى جايگزين كردن مفروضات بديل و سنجيدن تأثير آنها باشند و روابط
ليپمن و همكـارانش بـا مـرورى بـر     . اندآموختهن ين آيد، تفكر فلسفى را هر چند در سطوح پابررسى كنن

انـد تـا جريـان    ، مشخص كـرده هكه مورد بحث فيلسوفان بود هاى فلسفى، مسائل مهمى راتاريخ انديشه
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در  اسـت كـه   آندر ايـن روش   قابـل توجـه   ةنكتـ . اين مسائل قرار دهند تفكر كودكان را در رويارويى با
زده كند چرا كـه شـگفتى و حيـرت    شگفت آموزگار بايد كودكان را. كالس بايد نگرش فسلفى ايجاد كنيم

  . ورزى استآغاز فلسفه
هاي زندگي به شمار آمـده  ترين پرسشگو راه مؤثري براي يافتن پاسخ اساسيوگفت از روزگار سقراط،

 .مـدارس برگزيـد  درسـي   ةاري فلسفه در برنامو ليپمن همين سنت را به عنوان راهي براي بنيانگذ است،
معتقد است كـه زبـان ابـزار    شناس روسي قرن بيستم، روان ،)Vigotsky( ليپمن به پيروي از ويگوتسكي
-قادر به تفكر در سطح بـاالتري مـي   كند و كودكان با مشاركت و همكاري،الزم براي تفكر را فراهم مي

 ةايجـاد مباحثـ   انـد، ش ابـداع كـرده  همـراه  ن كه وي و گروهفلسفه براي كودكا ةهدف كلي برنام .شوند
  . )27، ص]ب[1385 فيشر،(  هاي كاوشگر در سطح كالس استآفرينش جامعه ةفلسفي به وسيل
آموزش فلسفه به كودكان نه تنهـا   ةدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه نظري ،)1377( صفايي مقدم

توانـد جزئـي   بلكه اين برنامه مي ورش اسالمي هماهنگ است،با اهداف و روح كلي حاكم بر آموزش و پر
  .از نظام آموزشي و تربيتي اسالمي محسوب شود

با اين پيش فرض كه كودكان به منظور بهبود توانـايي   را انجام دادند تحقيقي ،)1970( ليپمن و بيرمن
هاي تحصـيلي  ساير مهارتاستدالل خود به كمك نياز دارند و اينكه جنين بهبودي در تفكر باعث تقويت 

تواند نتايج مؤثري نه تنها بر استدالل اي ميفتههنُهآموزش  ةاين تحقيق نشان داد كه يك برنام .شودمي
داري سـطح بـااليي را در دو   معني نتايج اين مطالعه، .بلكه بر خواندن و تفكر انتقادي كودكان داشته باشد

  .ونيم بعد نشان دادسال
در گزارش تحقيقي خود در مورد مهارت تفكر، معتقد است كه اين امر به شـكل   ،)1999(مك گيونس 

آموزان بلكـه بـر   اي مورد تصديق است كه بهبود بخشيدن به مهارت تفكر نه تنها بر انديشة دانشفزاينده
  .پيشرفت و تفكر معلمان و بر ويژگي مدارس به عنوان اجتماعات يادگيري نيز مؤثر است

پژوهشي را در زمينة ارزشيابي برنامـة آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان در سـه مدرسـة        ، )2000(موريون 
 The New Jercy Test(» هاي استدالل نيوجرسـي آزمون مهارت«متوسطة شهر مادريد، با استفاده از 

of Reasoning Skills(   توسـط ويرجينـا شـيپمن     1981تـا  1976هـاي  ، كـه طـي سـال)Virginia 
Shipman( هاي تحصيلي پرينسـتون نيوجرسـي  مركز آزمون«شناسان توسط روان ساخته شد و سپس «

. آزمـون انجـام داد  براي ارزيابي برنامة آموزش فلسفه به كودكان مورد بررسي قرار گرفت، به صورت پس
وي گزارش كرد كه اجراي اين برنامه در بهبود توانـايي شـناختي عمـومي گـروه تجربـي و همچنـين در       

 .ثر مثبتي داشته استخواندن و درك مطلب ا
، در تحقيقي گزارش كردند كه با اجراي برنامة آموزش فلسفه به كودكـان در دو  )2001(مونتي و ماريا 

كننـده در  آمـوزان شـركت  ، دانش»آزمون استدالل نيوجرسي«مدرسة ابتدايي شهر مكزيكو و با استفاده از 
آمـوزاني  عملكـرد بـاالتري نسـبت بـه دانـش      هاي استدالل كردن و تفكر انتقاديبرنامه در زمينة مهارت

  .داشتند كه در اين برنامه شركت نكرده بودند
آموزش فلسفه بـه كودكـان را    ةاثرات مثبت برنام سرآمد، آموزانِدانش ةبا مطالعه دربار ،)2002(هايمر 
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شـده در  متحقيقـات انجـا   .آموزان نشان داداستدالل مفهومي و پژوهش فلسفي با دانش در تفكر انتقادي،
هـاي اسـتدالل، تفكـر و    اين زمينه حاكي از تأثيرگذاري زياد اين نوع آموزش بـه ويـژه در رشـد مهـارت    

از اهداف اساسي آموزش فلسفه به كودكان پرورش خالقيت كه گذشت، چنان. آموزان استخالقيت دانش
اال بردن و تقويت قـدرت  فلسفه به معناي رايج كلمه نيست بلكه ب هدف اين برنامه، آموزش. و تفكر است

  . تشخيص، تمييز، استدالل و داوري كودكان است
آمـوزان مـا   باشند، زيـرا دانـش   P4Cتوانند محيط مناسبي براي اجراي برنامة مدارس جامعة ما نيز مي

هايي براي انديشيدن، مشاركت و ابراز نظرند و در نظام فعلـي آمـوزش و   وجوي فرصتمشتاقانه در جست
و ايجاد كالس تفكـر و سـاعت تفكـر در مـدارس      P4Cهاي مناسب براي اجراي ان زمينهتوپرورش مي

ها و هرچند ما در اينجا با استفاده از بررسي تطبيقي به تبيين اهداف و شباهت. دورة ابتدايي را فراهم آورد
گلسـتان،  هاي اهداف آموزش فلسفه به كودكان در كشورهاي اياالت متحـده امريكـا، آرژانتـين، ان   تفاوت

  .پردازيماستراليا، فرانسه و دانمارك مي

 اهداف آموزش فلسفه به كودكان در اياالت متحدة امريكا. 1

  ديدگاه ليپمن) الف
شـود تـا   فلسـفه در آمـوزش و پـرورش اعمـال مـي     «  :گويدليپمن در تعريف فلسفه براي كودكان مي

به عنوان استاد فلسفه با او . )Lipman, 1991, p.112( »آموزاني ماهر در استدالل و درايت بسازد دانش
تـا   1960مشكل فقدان و با نقصان قدرت استدالل، تمييز و داوري نزد دانشجويان خود مواجـه شـد و از   

وي عامل عمدة اين وضعيت . له انجام دادئمندي را در تحليل، تشخيص و حل مسمطالعات نظام .م1970
كـودكي   ةهـاي دور فت كه ريشه در آموزشخالق ياانتقادي و به ويژه سستي در تفكر  ،را در ضعف تفكر

توان آن را پيشـگيري و   كودكي مي ةهاي آموزشي در دوركدارد و به همين دليل، بر حسب تحول در سب
  . )1384 قراملكي و امي،( درمان كرد

وم تـا  هـاي د درسي فلسفه براي كودكان به وسيله ليپمن و دسـتياران وي بـراي پايـه    ةنخستين برنام
شامل يك كتاب درسي يا يـك داسـتان كوتـاه اسـت كـه بـه        يك واحد درسي نوعاً .دوازدهم نوشته شد

سپس آنها در يك اجتماع پژوهشي در مدرسه يا بيـرون از آن مشـاركت    ،شودگروهي از كودكان ارائه مي
  :تبندي كرده اسدرسي را به صورت زير دسته ةهاي اين برنامليپمن هدف .شوندداده مي

  بهبود توانايي تعقل -1 
  پرورش خالقيت -2
  فرديرشد فردي و ميان -3
  پرورش درك اخالقي -4
  يابي در تجربهپرورش توانايي مفهوم -5

آموزش فلسفه به كودكان آن است كه بـه كودكـان بياموزنـد چگونـه      ةبرنام ةاز نظر ليپمن هدف عمد
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ليپمن ايجاد تفكري اثربخش، انتقـادي   از ديدگاهكان هدف فلسفه براي كوددر واقع    .براي خود فكر كنند
ئه شده توسـط ليـپمن   ادرسي ار ةبرنام. )1384 قراملكي و امي،( و مستدل در كودكان و پرورش آن است

راهنماي آموزشي مخصوص به هر  هاي متفاوت وداراي محتوا و هدف هاي مختلف تنظيم شده ودر پايه
  . )17، ص1383 قائدي،( استپايه 
اي است كه با انجـام فلسـفه بـه     فلسفه براي كودكان تنها برنامه ةمعتقد است كه برنام) 1970(يپمن ل

كند و اين با درگير كـردن كـودك در كاوشـگري     مين ميأروش مباحثه ملزومات رشد اخالقي كودك را ت
برنامـه  ايـن  اف بر اين اساس يكي از اهـد . شود اخالقي كه مستلزم تفكر نقادانه و خالقانه است ميسر مي

هـاي ذكـر    تحقق اين اهداف و فراگيري بسياري از مهارت. مين رشد اخالقي كودكان دانسته شده استأت
، »اجتمـاع پژوهشـي  «ها از طريق زبان و با ايجاد يك  نيز ايجاد تمايل براي استفاده از اين مهارت شده و

پردازند به بهترين شكل ممكـن   يگر ميجايي كه كودكان به عنوان اقدامي مشاركتي به تبادل نظر با همد
  . )22-23، صص 1385 مرعشي،(پذير است  امكان

اش را بـه  شاگرد كه در آن معلـم دانـش   -ليپمن معتقد است فلسفه براي كودكان اساساً از الگوي معلم
. شوند، متفـاوت اسـت  كند و به عبارت ديگر شاگردان به عنوان ظروف خالي تلقي ميشاگردان واگذار مي

هاي فعلي گرچه در لفظ و حتي در اهداف اوليه مبتني بر تفكر انتقادي هستند، امـا هـر كسـي كـه     برنامه
بـه عمـل    كننـد كـامالً  يابد كه آنها آنچه را كه موعظـه مـي  هايي باشد، به خوبي درميشاهد چنين برنامه

دهد كـه عقـل،   ده قرار ميفلسفه براي كودكان فلسفه را به عنوان سكوي پرتابي مورد استفا. آورنددرنمي
دهد كه به كند، فلسفه نه تنها به آنها ياد ميمي حساستصور اخالقي و تفكر انتقادي و خالق كودكان را 
 ,Lipman, 1993( دهد كه پيشرفت كنند و شكفته شوندموارد فوق احترام بگذارند بلكه به آنها اجازه مي

p.523( .مراد از كاوشـگر  . موزان به كاوشگران ماهر و جوان استآمقوم اصلي برنامة ليپمن تبديل دانش
مي براي مشـاهدة ارتباطـات و اختالفـات،    ئجوگر فعال و پرسشگر مصر بودن، هوشياري داوبودن، جست

ـ   آمادگي هميشگي براي مقايسه، مقابله و تحليل فرضيه مشـاهده، سـنجش و امتحـان اسـت      ةهـا، تجرب
)Ibid, p.682 .(ليپمن، كالس درس بـه يـك جامعـة پژوهشـگر بـه منظـور كـاوش         ةين، در برنامابنابر

ليـپمن در  . دهنـد  شود و كودكان با كار گروهي مهارت تفكر منطقي خود را افزايش مي مشترك تبديل مي
كـه   دهدتفكر انتقادي را براي آموزش ارائه مي فلسفه براي كودكانهاي درسي به نام يك رشته از كتاب
   .كنندتفكر مي ةاي از وقت خود را صرف تفكر درباركودكان بخش عمدهنه دهد چگودر آن نشان مي

  شارپ ديدگاه ) ب
 و  كودكـان  بـراي   فلسفه   ةثر در شناساندن و توسعؤهاي سرشناس و مآن مارگارت شارپ يكي از چهره

 نوجوانان  و  انبراي كودك فلسفه  و پيشبرد   او از اعضاي اصلي و قديمي پژوهشكدة توسعه. است  نوجوانان 
فلسفه بدون اينكه فـرد را بـا    به اعتقاد شارپ،. است سيس شدهأليپمن ت كه توسط پروفسور متيو باشدمي

هاي زندگي واقعي كه نياز بـه تأمـل و تعمـق دارنـد     ها، تعارضات و خطرات موجود در موقعيتسردرگمي
تـأمالت و   .رز انسـاني را نشـان دهـد   تواند ارزش و زيبايي انتخاب درست به طمواجه كند، به سختي مي
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 احتمـاالت چرا كه آدمي هميشه در مقابـل   ،هاي آدمي همواره چالشي براي شخصيت اوستگيريتصميم
هـا و  گيـري زيبايي و غناي اين تصميم ةاين خود سرچشم متعدد و در ميان معماهاي هولناك قرار دارد و

متـون فلسـفي   ) ي و شـرايط دشـوار آن اسـت كـه    و به خاطر عدم توجه به زندگي واقع. (مالحظات است
  ). 1383ناجي ،(قديمي در بيان اين زيبايي ناتوان هستند 

هر صفحه بايد شـامل مفـاهيم فلسـفي گونـاگون      ،هاي فلسفه براي كودكاندر كتاب شارپ ةبه عقيد
ايـن  . ز باشدانگي تر از همه اينكه بحثرسيده و مهم تر كودكان عادي به نظرباشد كه در سطح سني بيش

به اعتقاد شارپ . )]الف[1386ا،نبي(مفاهيم بايد آن قدر بديهي باشد كه به سختي بتوان به آنها توجه كرد 
در نهايت ايـن امـر بـه خـود كـودك      . گويد به چه چيزي فكر كنآنها نمي فلسفه براي كودكان به ةبرنام

 ةدهد تا او بتواند بـه وسـيل  ر كودك قرار ميفلسفه ابزار ذهني اجتماعي و عاطفي را در اختيا. بستگي دارد
دست آورد و منطقي فكـر  ه وجوي جمعي كالس تعهد و شجاعت عمل باز طريق پرس. آن بهتر بيانديشد

 فلسفه بـه نحـوي منطقـي و    ةمتن فلسفي تالشي است براي ارائ شارپ معتقد است. )1383 شارپ،( كند
لي كه داستان فلسفي كوششي است كه كودكان را بـه  ملموس است، در حا ةجامع كه فاقد هر گونه تجرب

اين ترغيب از طريـق جـاي دادن مفـاهيم و    . كندهاي فلسفي ترغيب ميكندوكاو در مورد مفاهيم و شيوه
ارتبـاط   واسطه بـا تجربيـات كودكـان در   اتفاقاتي كه بي. هاي فلسفي در خالل اتفاقات داستان استشيوه
 نـاجي، (دهـد  هـاي تخيلـي ارائـه مـي    فلسفه را در قالب تجارب شخصيتبه عبارت ديگر، داستان، . باشد

1383( .  
كودكان به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه به سمت بهتـر قضـاوت كـردن كشـيده      ةهم شارپ عقيده دارد

ـ   ةمسؤالنه دربار/ اين امر شامل تفكر انتقادي، تفكر خالق و تفكر مراقبتي. شوندمي  ةابعاد مختلـف تجرب
كودكـاني كـه در حـال    . دوشلي كه كتب سنتي فلسفه موجب برانگيخته شدن آنها نميئت، مساانساني اس
و كندوكاوهايشـان از داسـتان    هـا پرسشخود براي بيان  ةهاي كندوكاو فلسفي هستند، به نوبايجاد حلقه

كـان را بـه   كود ،شودبرانگيز داستان شروع ميپرسشعنوان تأمل در مفاهيم  آنچه به. استفاده خواهند كرد
 خـود . گيرد دهد كه از تجربيات خود كودكان نشأت ميهايي سوق ميها و انديشهدقت و توجه در پرسش

-شود كه آنان را با خود به قلمرو جسـت اي براي جوانان تبديل مينقليه ةها به محمل يا وسيلاين داستان
كه در آنان در حـال پيشـرفت    ،كندوكاو توانند ارتباط بين تواناييطوري كه آنها مي. بردجوي فلسفي ميو

اين بدان معنـا نيسـت كـه تمـام      .و توانايي بهتر قضاوت كردنشان در زندگي روزمره را درك كنند ،است
برخي از آنان . ها هستند بايد چنين شخصيت يا سبك فلسفي داشته باشنداي كه در داستانمعلمان فلسفه

تدار سـرگرمي، بـداخالق، اجتمـاعي، جـوان، آرام، ترسـو و      جوگر، جـدي، دوسـ  وتوانند مقرراتي، جستمي
تر از ديگران باشند، اما خصوصيت مشترك آنان شگفتي و كنجكاوي خاص بـراي پـي بـردن بـه     محتاط

-پرسـش اين مسـائل   پاسخكنند كه گاه تصور نمياهميت دارد و هيچ كنند واقعاًمسائلي است كه فكر مي
ها و احساسات كودكـان احتـرام بگذارنـد و    بر اين، معلمان بايد به انديشهعالوه . دانندانگيز فلسفي را مي

  . )همان(همچنين توانايي ايجاد يك محيط باز و سرشار از اعتماد را داشته باشند 
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  ديويد كندي ديدگاه ) ج
فلسـفه بـراي   . تفكـر بپـردازد   ةكند تا بـه گذشـته و آينـد   از نظر كندي فلسفه براي كودكان تالش مي

و  »جمعـي «بنابراين، نخستين تفاوت آن با فلسـفه بـه معنـاي عـام،     . ان دانشي زنده و جمعي استكودك
آن فيلسوف تنها ممكن بود كـه در پاسـخ   . تنهاست فيلسوف سنتي معموالً. مدار بودن آن است»ديالوگ«

رسشگر خود حاضر فيلسوف ديگر زنده نبود يا نزد منتقد و پ اي بنگارد، اما معموالًبه فيلسوفي ديگر رساله
فلسفه براي كودكـان بـه سـنت وابسـته اسـت،      . فلسفه براي كودكان، فعاليتي گفتاري و زنده است. نبود

سنگين سـنت   ةاما در همان زمان امري است كه غلب ؛شده است ارائه تر توسط ارسطوبيانسنتي كه پيش
توان چنين و چنان گفته است و نميگوييم كه ارسطو گوهايمان نميوپس ما در گفت. پذيردبر خود را نمي

شوند گوي فلسفي ميواينجا فرض مسلمي هست بدين معني كه آنگاه مردم داخل گفت. از آن عدول كرد
 كنـدي، ( توانند آن را با عقايـد خودشـان بـازنگري كننـد    مي كه تمامي سنت فلسفي در دسترشان است و

1383(.  

  ناهداف آموزش فلسفه به كودكان در آرژانتي. 2

  ديدگاه اكورينتي
شود، امـا  فلسفه محسوب مي ةهاي جديد رشتفلسفه براي كودكان از جمله شاخهاكورينتي معتقد است 

فلسفي خبري نيست بلكه در واقع آموزشي براي روشمند كردن تفكراست  ةدر اين شاخه از مباحث پيچيد
هـاي  بايد منجر به باال رفتن توانايي انفلسفه براي كودك ةاكورينتي برنام ةبنا به عقيد) 1386اكورينتي، (

از آنجا كه هـدف فلسـفه بـراي كودكـان توليـد      . ارتباطي، بياني، مشاركتي و همكاري ميان كودكان شود
ترين رفتارهاي فلسفي در آنهاست تا آنها بتوانند آمادگي قابل قبول در بيانات كالمي داشته باشند، مناسب

با وجـود منـابع مختلـف، شـروع كـردن از پايـه       . هاي فلسفي استشناسي تربيتي و آموزشي، بحثروش
تـرين محـيط بـراي    گو و بحث آزاد مناسبوهاي گفتچرا كه كالس ؛مكالمه و ديالوگ بهترين راه است

هاي طرف مقابـل را فراگيرنـد و بـر    ادب گوش دادن به صحبت. هاست تا با افكار يكديگر آشنا شوندبچه
اي كـه  ه را كه مي خواهند بگويند نامعقول و نابجاست، فائق آيند بـه گونـه  احساس نادرست خود كه آنچ

اي اين برنامه به گونه. )همان(آورند براي آنها همانند يك درس باشد اي كه از ديگران به دست ميتجربه
هدف اين است كه به باالترين ميزان فكر . طراحي شده است كه كنجكاوي و اعجاب كودكان را برانگيزد

با در نظر داشتن عاليق كودكان و با توجه بـه ايـن   ؛ ها دست يابندپرسشاي از امان يافته، در مجموعهس
ايـن برنامـه در   . آيـد با كارهاي روشمند به اجـرا درمـي   امرتر تحريك كنند و اين موضوع كه آنها را بيش

تـري  كـه چيزهـاي بـيش   منظور دين ب ،كنندشود كه اعضاي آن جامعه به سختي كار ميجوامعي اجرا مي
  . )همان(كنند نيز پي ببرند اي كه در آن زندگي ميبه معناي جهان و جامعه و افزون بر آن، بدانند
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  اهداف آموزش فلسفه به كودكان در انگلستان. 3

  جنكينز ديدگاه) الف
ونه به جاي خود گيرند چگونه كارها را انجام دهند؛ اما اينكه چگآموزان ياد ميجنكينز اعتقاد دارد دانش

ها و نظريهآموزشي و آموزگاران  ةهاي دورآموزان از كتابشرايطي كه دانش در. گيرندفكر كنند را ياد نمي
عمل كننـد   ادانهنق نيز تفكرات خود وانند دربتگيرند، بدان معنا نيست كه ياد ميمتعدد و گوناگون ريف اتع

هـاي اخـالق و   عرصـه  ثير ژرفي بـر آمـوزش كودكـان در   أاين امر ت. ندنمايارائه  يهاي ارزشمندو داوري
 ةبه اعتقاد جنكينز، ويژگي اصلي فلسـفه بـراي كودكـان عبـارت اسـت از تشـكيل حلقـ       . زيباشناسي دارد

حضور يـك   شوند درهاي آغاز دبستان تشويق ميآن كودكان سنين سال كالس درس كه در كندوكاو در
جنكينـز عقيـده دارد امـروزه    . )1384صفايي، ( و گوش فرادهندكنند  بحثاي فلسفي انديشه ةمربي دربار

پردازند و منـابع و مطالـب   مي كودكان سراسر دنيا تشكيل شده كه به ترويج فلسفه براي هايي درسازمان
اندكي داشته يا حتي فاقد اين دانـش هسـتند تـا     ياي براي آموزگاراني وجود دارد كه دانش فلسفگسترده

كنـدوكاو زمـاني بهتـرين     ةتر حلقاز نظر جنيكنز بيش. )همان( هاي درس ببرندبه كالسبتوانند فلسفه را 
كودكان بـه  . كند كه يك غريبه به كالس حضور يابد تا كندوكاو را تسهيل بخشدكاركرد خود را ارائه مي
. آنها بحث كندموضوعاتي با  ةنه اينكه دربار ،ها را به آنها بدهدكنند تا پاسخ پرسشآموزگار خود نگاه مي

كننـد، امـا ايـن    آموزگاران به اين شكل عمـل نمـي   ةدهم؛ البته همله را به طور وسيع تعميم ميئاين مس
آموز كـه بـه   يك دانشي طبيعبه طور. )همان( كند به اين شيوه عمل كننددرسي آنها را ترغيب مي ةبرنام

كه قوانين ثابت مدرسه يا خانه بايـد   كند، كسي است كه به احتماالتي واقف استفكر مي انتقاديصورت 
شـود  اين موضـوع اغلـب باعـث مـي    . تغيير كند، تكذيب شود يا دست كم مورد پرسش و ترديد قرار گيرد

 كند، درفكر مي انتقاديآموزي كه به صورت آموزگاران فكر كنند كندوكاو فلسفي افراطي است؛ اما دانش
كنند از اعتماد بـه نفـس و عـزت    كار خود را منعكس نميخود كه اف هايهمساالن و همكالسيمقابل با 

تـر و حـس همـدلي    تخيـل قـوي   ةداراي قـو  نـد و ترحسـاس و آنها مبتكرتر  ؛تري برخوردارندنفس بيش
  . )همان( ندايتر بيش

  متيوز ديدگاه) ب
ــا كودكــان در انگلســتان اســت  ــوز از فعــاالن فلســفه ب ــ .متي ــه  ةعالق ــا كودكــان«وي ب  »فلســفه ب

)Philosophy with Children(، كـه   هـايي پرسـش . با فرزندانش آغـاز شـده اسـت    ،به گفته خودش
ايجاد كـرده اسـت و بـه ايـن بـاور       او  هايي در ذهن پرسيدند جرقه فرزندان او در ايام طفوليت از وي مي

 توان با آنها محاورات فلسـفي داشـت و كودكـان نيـز قادرنـد      رسيده كه كودكان تفكر فلسفي دارند و مي
بـرد كـه ادبيـات داسـتاني      متيوز به اين نكته پي مي. )]ب[1386ا، نبي( هاي فلسفي داشته باشنداستدالل

هـاي كودكـان بـه    كودكان حاوي مطالب فلسفي است و نوعي پيوستگي در افكار وجود دارد كه در كتاب
وي بـه   ،»كودكان فلسفه در ادبيات« ةدر طي انجام تحقيقات در زمين .خورد و جالب توجه است چشم مي
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اي تحقيقات روانشناسي نيز داشت و از  برد كه براي شناخت افكار فلسفي كودك بايد پاره اين نكته پي مي
  . )]الف[1386ا،نبي( .نقطه نظر فلسفي به آن نگاه كرد

شان را توسعه دهند و مـا بـا جـدا كـردن     تري دارند تا زندگي تخيلياز نظر متيوز كودكان فرصت بيش
به دنياي آنهـا وارد   نه خودمانوارد دنياي ما شوند و كه آنها دهيم  اجازه مينه خودمان از كودكان،  دنياي
 در دنياي خودشان بمانندتا كنيم  كنيم و كودكان را مجبور مي ما در دنياهاي متفاوتي زندگي مي. شويم مي

)Matthews, 1994( .هاسـت تـا    كمك بـه بچـه  كودك تالش براي ه آموزش فلسفه ب ،از ديدگاه متيوز
اما مـا مسـئول    .دهند و پيشرفت خود را مالحظه كنند بسطتري بهتر فكر كنند، فكرشان را با تخيل بيش

   .خواهند كردنها خودشان اين كار را آ ،نيستيم كه به آنها طرز نگرش به دنيا را بدهيم

  ساتكليف ديدگاه) ج
امـا ايـن امـور بـراي نيـاز       ،نـد اكودك قابـل احتـرام  ها در زمينة فلسفه و از نظر ساتكليف همة ديدگاه

ند كافي نيست و هر فرهنگ منابع و مطالـب  اهاي متفاوت و حتي كودكان كه با يكديگر متفاوتفرهنگ
سـاتكليف مـواد درسـي ليـپمن بـه       ةعقيده ب. )]ب[1386ا،نبي(طلبد  مكتوب مطابق با نيازهاي خود را مي

و كارهـاي   روشاو بـه  . باشدميها قابل استفاده نها و سنته فرهنگو براي هم يستكافي سيال ن ةانداز
از ديـدگاه سـاتكليف هـر     .)همـان ( گيـرد  هاي اين راه را نيز ناديده نمياما ضعف ،گذارد ليپمن احترام مي

كندوكاو فلسفي با كودكان را به روشي از پيش آماده شده آغاز كند و بـه ايـن تـأثير نزديـك نشـود       كس
انتقـادي،  تفكـر  ، يعني هشدوي عالوه بر سه نوع تفكر مطرح. )1384 ساتكليف،(كرده است ضعيف عمل 
 collaborative( نام تفكر جمعـي ه كند ب نوع چهارمي از تفكر را مطرح مي ،تفكر عاطفي تفكر خالق و

thinking( لسـفه و  بـا ف  تـا ست ا ساتكليف در پي آن .كند حلقة كندوكاو اضافه مي عد جمعيِو آن را به ب
را هم گسترش دهـد كـه   » هاي خوب فكر كردنوضعيت«كودك عالوه بر گسترش چهار نوع تفكر فوق 

 ، رك بـودن )seriousness( جـديت  :ها از اين قرارنـد از نظر او اين وضعيت .شود خود باعث پيشرفت مي
)openness(همكـــاري ، )collaboration(معقـــول بـــودن ، )reasonableness(مهربـــان بـــودن ، 
)amiability(سرسختي ، )tenacity(همدل بودن ، )empathy(طبعي، و داشتن حس شوخ )sense of 

hum our) (الف[1386 ا،نبي[( .  

  فيشرديدگاه ) د
كودكان نسبت به جهان همان حـس طبيعـي حيـرت را    . شودفيشر عقيده دارد فلسفه با حيرت آغاز مي

شان افرادي باشند كـه بتواننـد در ايـن    اگر در اطراف. نندكبزرگ دنيا آن را احساس مي ةدارند كه فالسف
توانند با استفاده از استدالل، كنجكاوي خود را آنها مي. حس حيرت شركت كنند، واقعاً بخت يارشان است

 Karl( بـه نظـر كـارل پـوپر    . كـار جهـان كننـد    ةشـيو  ةهـايي دربـار  تبديل به پيشنهاد، نظريه و فرضيه
Popper( كودكان بايـد  . مشكالت را پاياني نيستالبته گشا بودن اوست و انسان مشكل، ويژگي اساسي

اسـت؛   »بـاز  ةجامعـ «ترين سازمان انسـاني  پوپر، مناسب ةبه عقيد. گشا باشندجوياي مشكل و نيز مشكل
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باسـتان، مكـاني   يونـان  هاي فلسفي مدرسه. توانند در آن شركت كنندكاوشگري كه همه مي ةيعني جامع
به كودكاني كه به  هشد در آن به بحث گذاشت، اين الگو براي ارائاي را ميهر موضوع يا مسئلهبودند كه 

فيشر عقيده دارد فلسـفه همـان چيـزي اسـت كـه      . )]ب[1386 فيشر،(دهيم، سودمند است آنها درس مي
وسـيعي از   ةدهد براي هضم پارفلسفه به جوانان فرصت مي. آيدشود، پديد ميوقتي تفكر خودآگاهانه مي

تـر  به عنـوان متفكـران نقـاد، آگـاه     ،شاندمسائل شخصي، اخالقي و اجتماعي تالش كنند و نسبت به خو
آنها به عقايـدي  . كننداي مشاهده ميتازه ةپردازند خود و جهان را به شيوكودكاني كه به فلسفه مي. شوند

  . )39ص ،]ب[1385 ر،فيش( يابند كه در غير اين صورت ممكن نبود به فكرشان برسددست مي
همـين  . دهـد كند؛ چرا كه به شما فرصت فكـر كـردن مـي   به اعتقاد فيشر، فلسفه فكر را باز و زياد مي

درك داسـتان يكـي از   . )]الـف [1386 فيشـر، (مـا بـه آن نيـاز داريـم      ةفرصت فكر كردن است كـه همـ  
هـاي  كارگيري تجربهبه ةشيوترين آيد و جامعهايي است كه در ذهن كودك پديد ميترين قدرت مقدماتي

تواند دنيايي احتمالي را به عنوان موضوع كـاوش فكـري   نيروي داستان در اين است كه مي. انساني است
كند؛ ساختاري هوشمندانه است كه در عين حال عادي داستان ما را از بند اينجا و اكنون رها مي. بيافريند

تـدريس   ةتعجبي ندارد كه ابزار اولي. رك خويشتن استاي براي درك جهان و دداستان وسيله. نيز هست
هاي مناسب تفكر بايـد بـراي كودكـان    آنچه داستان، به عقيده فيشر .جوامع انساني داستان باشد ةدر هم

اي بـراي  انگيزهكه  آموز با شرايط حاكم بر داستانيعني درگير ساختن دانش ؛فراهم كنند، دلبستگي است
دهـد بـا   ها بـه كودكـان امكـان مـي    عامل تخيل در داستانوي،  ةبه عقيد .تاس تردرگيري و درك بيش

، ]ب[1385 فيشـر، (فكـر كننـد    تـر هاي واقعي صحيحتجربه ةهاي تخيلي قدرتمند، درباراستفاده از تجربه
  . )135ص

  :شودهايي براي فكر كردن، سه نوع هدف دنبال ميداستان دربارة ييهافيشر معتقد است از درس
اي از ها در زبان انگليسي، به ويـژه پاسـخ بـه مجموعـه    براي كمك به رشد مهارت: داف آموزشياه .1

  . هاي گفتاري و شنيداريمطالعات، و ايجاد مهارت
  . براي ايجاد تحول در فكر كردن، پرسش كردن، تصور كردن و استدالل كالمي: اهداف شناختي .2
اعتماد به نفس كودكان در اين مـورد كـه خودشـان     براي كمك به رشد: اهداف اخالقي و اجتماعي .3
، ]الـف [1386 فيشـر، (توانند به تنهايي فكر كنند، و تشويق درك و رفتار مسـئوالنه در برابـر ديگـران    مي
  . )21ص

يكـي اينكـه كودكـان طبيعتـاً و بـه       .هاي بسياري اسـتوار اسـت  فلسفي بر فرضيه ةبه باور فيشر مباحث
مـورد  . كنجكاوي و انديشيدن به مفـاهيم هسـتند   ةاند، تشناالن از ياد بردههايي كه بسياري بزرگس روش

اي تحليـل،  تواند موجب شود كودكان جهـان خـود را بـه گونـه    هاي فلسفي ميديگر اين است كه مباحثه
مـورد سـوم اينكـه    . شـان كمـك كنـد   سازماندهي و تفسير كنند كه به درك آنها از خود و جهان اطـراف 

. ها به كودكان كمك كنند و موجب سهولت اين فرايند شـوند وانند در طرح فلسفي پرسشتترها مي بزرگ
هاي فلسفي، براي كودكان نه تنها ثمربخش است بلكه از اين جهت كه به بخش مهمي اين گونه مباحثه
  . )61ص ،]ب[1385 فيشر،( تواند مورد توجه قرار گيرديابند نيز ميشان دست مياز ميراث فكري
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هاي سنتي مثل تدريس به تمامي كالس را با ابتكارات مختلف در چالش عقالني فلسفي، شيوه كاوش
. كنـد فلسفه كودكان را با تفكر انتزاعي آشنا مـي . آميزدهاي مختلف درهم ميهايي با توانمنديبراي بچه
يگر كساني اسـت  تواند باعث بهبود كيفي تدريس و يادگيري در خانه و مدرسه شود، چرا كه يارفلسفه مي
اندازي پرسش و پاسـخ  تر شدن در راهتر شدن به مسائل فلسفي و مسلطشان از تدريس، حساسكه هدف

  . )41ص همان،( ها را وارد مباحث متفكرانه كنندفلسفي است تا بدين شيوه بچه
  :دهند مبني برفيشر اعتقاد دارد كودكاني كه در بحث فلسفي شركت دارند، شواهدي نشان مي

  تواناتر شدن در پرسيدن -1
  تر شدن در بحث كالسيفعال -2
  خاص يموضوع ةتر شدن در ابداع نظراتي دربارخالق -3
  دليل و برهان براي دفاع از نظرات ةخواهان و تواناتر شدن در ارائ -4
  منطقي و متفكر شدن در رفتار -5
  گويندهوشيارتر شدن نسبت به آنچه ديگران مي -6
  . )330ص ،همان( به خود به عنوان فردي متفكر و يادگيرنده تر شدنمتكي -7

ها و منش خود را رشد دهند تا هاست كه مهارتهدف از پژوهش فلسفي، كمك به بچه فيشر ةبه عقيد
تواند خودباوري و پژوهش فلسفي مي. گرا به طور كامل ايفا كنندكثرت ةبتوانند نقش خود را در يك جامع

كاربردي اسـت،   ةفسلفه براي كودكان نوعي فلسف. )]الف[1386 فيشر،(را باال ببرد  هااطمينان فكري بچه
سازي و حل مسائل مختلف براي روشن ةاي باشد تا در آن از نظرات فالسفالبته نه به آن معني كه برنامه

سـفي  غيرفلسفي استفاده شود، بلكه هدف آن است كه شاگردان را وادار به فلسـفيدن و انجـام فعاليـت فل   
هاي تخصصي خبري نيست، كودكان آزادند هاي مختلف و واژهاز آنجا كه از اسامي و تاريخ. شخصي كند

هـدف ايـن   . اي كه به عقايد و تمايالت خودشان مربوط است فكـر كننـد  هاي فلسفيبه فلسفه و فعاليت
ورزي و از به انديشـه  تفاوتياست كه به كودكان كمك شود تا از حالت عادي به حالت انديشمندانه، از بي

تـر  هر چه بـيش از ديدگاه فيشر، . )62ص ،]الف[1385 فيشر،(تفكر معمولي به تفكر انتقادي حركت كنند 
تر در دسـتيابي بـه آگـاهي فراشـناختي و درك     تفكر تشويق كنيم، آنها را بيش ةكودكان را به تفكر دربار
  .ايمذهن خودشان ياري داده

  ودكان در استراليااهداف آموزش فلسفه به ك. 4

  مكَ ديدگاه) الف
گيـرد، شـخص را دچـار    دهـد و تصـميم مـي   فيليپ كم اعتقاد دارد ذهني كه فرآيند تفكر را انجام نمي

فراگيـري چـون    هـاي تر، او دچار بيمـاري در مقياسي وسيع. كندهاي غير قابل اتكا ميو شيوه هااستدالل
 وي ايـن فرآينـد را  . تـازه بـه وجـود آورد    ةيندي يك واژكم براي چنين فرا. شودپيشداوري و تبعيض مي

آن تحقيق و بررسي  ةكه دربار ايسقراط بود كه گفت زندگي«: گويدكم مي. خواندمي» سقراطي نبودن«
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طور اساسى هدف اين برنامه بر  معتقد است به فيليپ كم. )1383 رابينسون،(» .ارزش زيستن ندارد ،نشود
 وجو بپردازند، فكر كنند و در زندگى اهـل تفكـر باشـند   پرس ودكان بتوانند بهاين اصل استوار است كه ك

  . )1386 محمدي،(
گيرند براى يادگيرى خود و به دهند اين است كه ياد مىمى در آموزش فلسفه، كارى كه كودكان انجام

فيليـپ   .وندبگذارند و براى يكديگر به عنوان اعضاى يك جامعه ارزش قائـل شـ   ايده و عقايد خود ارزش
هايي بازسازي شـود كـه مناسـب اسـتعداد و عاليـق كودكـان باشـد،        كم معتقد است اگر فسلفه در روش

و اين بازسازي بايد به نحوي باشـد كـه   ) Cam, 1995, p. 67( شودتواند موضوع مناسبي براي آنان  مي
به اعتقاد كـم  . )85ص ،]لفا[1383 قائدي،(فلسفه نياموزند، بلكه عمل فلسفي انجام دهند  ةكودكان دربار

و شـمردن نباشـند، جامعـه     شوند قادر به خوانـدن، نوشـتن  اگر كودكاني كه از مدارس فارغ التحصيل مي
هيچ كس توجهي  ،نباشند سقراطي شوندصيل ميحالتاما اگر آنها هنگامي كه فارغ. زده خواهد شدوحشت

توانـايي درك   موضـوعات مهـم زنـدگي،    ةر دربـار مقصود از اين واژه توانايي تفك. به اين امر نخواهد كرد
  . )1383 رابينسون،( است توانايي اتخاذ تصميم به تفكر معاني ژرف موضوعات و

  ميلت ديدگاه) ب
ميلـت  . تحول و نتايج آن چشمگير بـود  ينوع براي كودكان، هة فلسفميلت معتقد است استفاده از برنام
فلسـفه اسـت كـه موضـوعات انتخـابي را در اختيـار        ةزتحصيلي تا ةهم اكنون مشغول نوشتن يك برنام

ميلـت بـه    .انـد كه هنوز آزمـون ورودي سـوم را پشـت سـر نگذاشـته      دهدآموزان سال آخر قرار ميدانش
آمـوزان بـه مثابـه    به باور ميلت دانش. دهدآموزان سال آخر فلسفه درس ميي تا دانشيآموزان ابتدا دانش

يادي براي شكوفايي نيـاز دارنـد و هنگـامي كـه شـكوفا شـوند، متوجـه        برخي از آنها زمان ز. گل هستند
درك ژرفـي كـه كودكـان دارنـد      ميلـت همـواره از  . اندشوند كه مدت مديدي را به تفكر سپري كرده مي

بـه نفـس    هايشـان افكـار غنـي اسـت، اعتمـاد      شوند ايدههنگامي كه آنها متوجه مي. شودزده ميشگفت
 كالس درس از خود نشـان  بادانايي و خردي كه كودكان در تعامل  ،از نظر ميلت .كنندپيدا مي يتر بيش
اعتقـاد دارد   ميلـت . )]الـف [1386 ا،نبي( كنندنميگاه آن را فراموش كه هيچ استآن قدر ژرف دهند، مي
 هايي يادكودكان با وجود چنين برنامه. فلسفه به تحكيم برخي الگوها در مدارس كمك كرده است ةبرنام
كه نسبت به وي احساس انزجار داشته باشـند  آنيب ،هاي فردي مخالف باشندتوانند با ايدهاند كه ميگرفته

  . )1383 رابينسون،( آمد متوقف شودجود ميوهايي كه در زمين بازي به و اين امر باعث شده تا نزاع

  اسميت ديدگاه) ج
؛ ن سـه مدرسـه انجـام داد   اهمكاري معلمـ  را باآموزش فلسفه به كودكان  طرح 1999سال  از  اسميت

كند كه مسـائل اخالقـي و انسـاني از مسـائل      اسميت گزارش مي. ها هفتم و نهم بوده استمقطع كالس
بنـدي،   شناسايي، طبقـه  هايي چونهايش مهارتوي در كالس. محوري در تفكرات اين گروه سني است

  . )Smith, 1999(دهد  وت را پرورش ميسازي و قضا كارگيري، تطبيق، فرضيهتعريف، توضيح، به
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  اهداف آموزش فلسفه به كودكان در فرانسه. 5

 هاي الزم براي معلمِشركت آموزگار در مباحث فلسفي يكي از مهارت اعتقاد دارد) Brenifier(برنيفير 
كه اين امر به ممارست وي در هنر مطرح كردن پرسـش از كودكـان نيـاز     ،است »فلسفه براي كودكان«

توان كودكان را وارد يك بحث فلسفي كرد، مگر اينكه خود نيز بـه عنـوان يـك آموزگـان وارد     نمي .دارد
شـنوند  اي را كه از طريق درس استاد مـي آموزان، فلسفهتر دانشبيش. )1383 برنيفير،( فرآيند تفكر شويم

يـد فيلسـوفان در نظـر گرفتـه     شود و تنهـا عقا به اصول فلسفه پرداخته نمي كنند، چرا كه اساساًتكرار مي
. )همان(است  ترها جذابتر معنا و مفهوم انديشهبررسي عميق  در آموزش فلسفه ،برنيفير به نظر .شود مي

كنيم چگونگي تشخيص مسـائل اساسـي و مهـم در    اي كه با آن آغاز به كار ميلهئبرنيفير عقيده دارد مس
 فكـري گونـاگون   هايها و مكتبهمي همچون نويسندهتواند به مسائل م، چرا كه فلسفه مياستفلسفه 
ها وقـت  بايد ساعت ها بخواهيد كهاز بچهزماني كه  ،اگر بخواهيد در مدارس ابتدايي تدريس كنيد. بپردازد

آموزگار در مدارس ابتدايي بايد . آنها از ادامه يادگيري امتناع خواهند كرد ،دنها كنصرف مطالعه اين كتاب
هـر  . بپردازد فلسفه بايد يك متخصص به اين كار ةاما در زمين ؛نوع كاري را انجام دهد به طور كلي همه

ديد  ةبرنيفير از زاوي .كندرا ساخته و پرداخته اي دانشگاه شود براي خود فلسفه واردنكه آيتواند بكسي مي
 در فلسـفه  ؛ارددبه خـود  خصوص م ايايده وضوعيهر م دربارةهر كسي . كندله را بررسي ميئسقراط مس

فرانسويان مردمـان   گوينداگر مي. دركار كبايد  هاها و انديشهييم چگونه روي ايدهبگواين است كه  هدف
  . )1383 خواه و ناجي،فيضي(استدالل آورد  خوبي نيستند بايد علت آن را مشخص كرد و سپس براي آن

اصلي بود كه آن  ةت يابد تعيين سه مرحلاز ديگر مسائلي كه برنيفير سعي كرده در اين زمينه به آن دس
عمق بخشيدن به افكـار توسـط يـافتن علـل، تجزيـه و تحليـل،        اولين مرحله. نامندرا توانايي فلسفي مي

الي ؤاغلـب وقتـي از كسـي سـ    . سازي استدوم مفهوم ةمرحل. هاستفرضپيش سازي و پرداختن بهساده
اگـر هـم از    ها را كنار بگـذاريم، زي بدين معناست كه مثالسامفهوم .دهندپرسم آنها با مثال پاسخ ميمي

هـيچ چيـز بـدون    . ازي استپردسوم مسئله ةمرحل. م باشديهاكنيم، در چارچوب انتقال مفآنها استفاده مي
يـا بحـث كـردن انجـام      پرسـش اين مرحله را با مطـرح كـردن   . هيچ چيز مشخص نيست. مسئله نيست

انديشيد، بنـابراين فراتـر از الـف را    يد ديگر به غير از الف به چيزي نميكنوقتي به الف فكر مي. دهيم مي
ايجـاد   قابـل توجـه در ايـن روش ايـن اسـت كـه در كـالس بايـد نگـرش فلسـفي           ةنكتـ . نخواهيد ديد

كند و چگونگي وقايع را طوري بررسي و تجزيـه و تحليـل كنـد     زدهآموزگار بايد كودكان را شگفت .كنيم
  .)1383 برنيفير،(ورزي است زده شوند، چرا كه شگفتي و حيرت آغاز فلسفهفتآموزان شگكه دانش

  اهداف آموزش فلسفه به كودكان در دانمارك. 6

تفكـر پرسشـگري و پاسـخگويي     كه چرا، فلسفه حيرت است ةهست، )Jespersen(به اعتقاد يسپرسن 
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ها بـراي   پرسشهاي اوليه به اين  سانان. كنند ذهن ما برخورد مي اروز و شب ب هاپرسش  جاموا. دام استم
شما بايد خودآگاهي . درست همان طور كه كودكان بدان نياز دارند ،آگاهي از خويشتن خويش نياز داشتند

. كه بداند چراآندهد بدون  اي هستيد كه كارها را انجام ميمانند روبات زنده ،اگر چنين نباشد. داشته باشيد
دليـل كـه   ايـن  دهند، فقـط بـه    شويد كه كوركورانه كارهايي را انجام مي ميرو شما گاهي با افرادي روبه

بـه بـاور   . )1386 پريسپرسـن، ( آورنـد  دهند اما خودشان را به حسـاب نمـي   ديگران آن كارها را انجام مي
خـاص نيسـت، بلكـه از وقتـي      اياصول، محدود به زمان و دوره ةفلسفه و تفكر روشن دربار ،پريسپرسن

قائل دانشگاهي  ةخط قرمزي براي فلسفه تا دور دد و نبايوشميشود فلسفه نيز با آن آغاز ميآموزش آغاز 
روشن است كه فلسفه، . زودتر با نوجوانان خود شروع كنيم  بهتر است خردورزي و فلسفه را ،بنابراين شد؛

بـه سـخنان آنـان     ها به يك مربي نياز است تاعميق ترين نوع تفكر است و براي تركيب آن با تفكر بچه
هاي مناسب و هدايت بحث بـه  بهتري را با پرسش دبازخور مل كند وأشان تگوش فرا دهد و روي نظرات

 ترشان را به زبـان و در قالـب كلمـات درآورنـد    به آنها كمك كند تا بتوانند تفكرات عميق آنان برگرداند و
 . )1384 طارمي،(

و نوجوانـان بايسـتي بـه شـكل      كودكانكار فلسفي با  برايمورد نظر متون پريسپرسن معتقد است كه 
-داستان واقعاً كه بگوييدبه آنها و  لذت ببريد آموزانبا دانشها همراه از خواندن اين داستان .حكايت باشد

هر كودكي الگوي تفكر خاص خودش را دارد كه همزمان با يادگيري زبان مـادري در  . هستندخوبي  هاي
رود، روش فكري او  اين بدان معناست كه وقتي كودك به مدرسه مي. گيرد ل مياوايل دوران كودكي شك
بـه طـور مجـازي،    . در هر كالس به تعداد كودكان الگوهـاي تفكـر وجـود دارد   . كامالً شكل گرفته است

گذارند اما ممكن است برحسب موضوعي كه مورد بحـث   الگوهاي فكري كودكان و معلم بر هم تأثير مي
موضـوعات   ةهنگـامي كـه دربـار   . گيرنـد بشود، دوباره از هم فاصله  آن صحبت مي ةيا دربارگيرد  قرار مي

. را بداند انآموزشود، بسيار مهم است كه معلم الگوهاي تفكر هر يك از دانش مي بحثفلسفي در كالس 
سـط  آموزان در قالب نظم فكري خود ايشان حمايت كنـد و آن را ب اوست كه از شناخت دانش  ةاين وظيف

آموز ديگر نيز از انديشد و ديگري شهودي؛ دانش آموز به شدت منطقي ميدهد؛ به عنوان مثال، يك دانش
معلم آن اسـت كـه از ادراك كودكـان در قالـب نظـم       ةوظيف. كند هردو به عنوان عناصر پايه استفاده مي

  . )1386 يسپرسن،( فكري خود ايشان حمايت كند
بر   هاي راهنما ها و كتاب اين داستانندارد، زيرا پمن در دانمارك كارايي هاي لي داستانبه باور يسپرسن 

ما  ،يكي از معلمان گفتة به اند؛ها براي منطق تربيت نشده منطق بنا شده است در حالي كه دانماركي ةپاي
فصـلي  توانيم بـا اسـتفاده از كتـاب راهنمـاي م    ديگر به منطق نياز نداريم و نمي ،ايماز مرز منطق گذشته

روش  ،جواب درسـت  ،مشخص ةيك نتيج :گويد بايد به كجا برسيم تدريس كنيم كه كم و بيش به ما مي
 ةكليد همـ . براي همين كارايي ندارد ،اين راه بسيار از روش دانماركي دور است. روش فلسفه ،فكر كردن

 ،يگري وجـود نـدارد  هيچ راه د ؛اينها آن است كه فرهنگ، روش تفكر و روش زندگي خودتان را بشناسيد
آموزان را به عنوان ابـزاري عـالي و مهـيج بـراي     فلسفي دانش ةزيرا اگر چنين نكنيد در آن صورت تجرب

چيزهايي كه  ةيعني دربار ،اند فلسفيكودكان به نوعي پيش. )همان( كنيدشناخت خود و ديگران خراب مي
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هـا را   پرسـش فلسفه بـه مـا   . ندشو ميزده فتشگكنند،  كنند و تجربه مي شنوند، استشمام مي بينند، مي مي
ها راهي است كه ما را بـه بـاال    پرسش. حقيقت دارند كهاند  مسائليكند كه فقط اينها  ادعا نمي امادهد  مي

مـا فقـط قسـمتي از آن را    . شـود  كند، جايي كه زنـدگي سـپري مـي    زدن پرده و ديدن صحنه هدايت مي
، كه به آورهاي حيرت پرسش: اين دقيقاً همان فلسفه است .بينيم صحنه را نمي ةبينيم و هيچ وقت هم مي

 شـود  گـوييم زنـدگي اجـرا مـي     دهد، جايي از بازي كه مي صحنه را مي ةما نگاهي اجمالي از نقاط برجست
  . )همان(

ترين تفكر بشري است، پرواضح است كه فلسفه و تفكر كودكان بايد به نـوعي  فلسفه عميق از آنجا كه
اند؛ بنـابراين الزم اسـت معلمـان بـه آنهـا      كودكان به طور طبيعي فيلسوف. ر ارتباط داشته باشندبا يكديگ

بـه بيـان ديگـر، مـا     . كلمات به طور عميق فكر كنند تا زبان و تفكر ايشان رشد ياد ةكمك كنند كه دربار
هايشـان بـه    ايـده ها، با عميق گوش كردن به آنها و با منعكس كـردن   بايد از طريق دادن كلمات و جمله

 از نظـر . )همـان ( فكـر كننـد   تفكر مانند تفكر نقاد و خـالق  كودكان بياموزيم كه چگونه در سطوح باالتر
نوجواني اسـت و   ةمهمي از دور ءتمامي علوم تجربي و تفكر بشري است و جز ةزمينفلسفه پس ،يسپرسن

 يدادن مرتب و مـنظم آنهـا در قـالب   تنها به شكل  اند وبچه ها به يك عبارت، فيلسوفان فطري و طبيعي
هاي اين دليل اصلي اهميت فلسفه براي كودكان است به طوري كه آنان بتوانند توانايي. درست نياز است

   .)1384 طارمي،( ذهني و زباني خود را در كاركرد هاي فردي و اجتماعي توسعه دهند

  نسهمريكا و فرااهاي اهداف آموزش فلسفه به كودكان در شباهت. 7

  شباهت اهداف ليپمن و برنيفير
ترين موضع شباهت اين است كه هر دو  عمده. هاي ليپمن و برنيفير از جهات مختلفي تشابه دارند شيوه

هر دو افزايش مهارت تفكر انتقـادي و  . گيري واحدي در فلسفه براي كودكان استوارندجهترويكرد و بر 
دن كـر ساختن كودكان به مسائل خـاص فلسـفي، مواجـه    اند و معطوف  خالق كودكان را هدف قرار داده

هـايي قابـل    كودكان با رازها و نيازهاي وجودي، هدف آنان نيست هر چنـد ايـن مـوارد بـه منزلـة ميـوه      
اين شيوه بايد به ارزيابي كارآيي و اثربخشي آن دو در نيل به مهارت تفكر  ةدر مقايس ،بنابراين. ندا حصول

  .خالق پرداخت

  مريكا و انگلستانااهداف آموزش فلسفه به كودكان در  يهاشباهت. 8

  شباهت اهداف ليپمن و ساتكليف) الف
بـدان اشـاره    راجر ساتكليف در ارتباط با فلسفه براي كودكـان و فلسـفه بـا كودكـان    اولين موردي كه 

ني اين است كه فلسفه با كودكان مفهومي نيست كه درست شكل يافته باشد يا دست كم سـازما د، كن مي
هايي كه فلسفه بـا كودكـان را   سسات يا انجمنؤم ،به طور قطع. نيست كه از شكل درستي برخوردار باشد

به نظر . اما البته تفكري در وراي اين مفهوم وجود دارد. جدا از فلسفه براي كودكان ترويج كند وجود ندارد
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 »بـراي «به جـاي   »با« حرفاز  »فلسفه براي كودكان«در عبارت  ايساتكليف، يك دليل اينكه چرا عده
خواهنـد نشـان دهنـد الزامـاً از مطالـب و اطالعـات مكتـوب ليـپمن و         اين است كه مي ،كننداستفاده مي

گزينـي  ايـن واژه . كننـد اسـتفاده نمـي  ) دهـد فلسفه براي كودكان را تشكيل مي ةكه برنام(همكاران وي 
نفسه نشـاني از احتـرام بـه آن    في ،بريمه كار ميرا ب »فلسفه براي كودكان«متفاوت تا آنجا كه ما عنوان 

دليل  .اين مواد درسي ممكن است وانمود به انجام كاري كنند كه از انجام آن عاجزند هرچند برنامه است
تر بفهماننـد كـه فلسـفه در    اين است كه صريح كننداستفاده مي» براي«به جاي » با«افرادي كه از  ديگر

كنيم كودكان مشاركت مي با  بدين معني كه ما -كندوكاو -رآيند شباهت داردتر به يك فاين موارد بيش
فلسـفه بـراي   «كـه از عبـارت    افـرادي اكثـر   .آنها عرضه كنيم برايرا ) فلسفه( خاص يو نه آنكه دانش

كنند در تصديق اين امر كه اقدام آنها به ليپمن و همكاران وي مرهون اسـت ابـراز   استفاده مي »كودكان
فرآيند كندوكاو فلسـفي كـه آنهـا تـرويج مـي كننـد، بـه صـورت كلـي بـه يـك حلقـه             . كننديمسرت م
بايسـت  اگر تفاوت داشت آنها مي. شود كه تفاوت چنداني با فلسفه براي كودكان ندارداطالق مي كندوكاو

  . )1384 ساتكليف،(كردند يك ويژگي خاص براي فلسفه ورزيدن با كودكان به روش خود ايجاد مي

  شباهت اهداف ليپمن با فيشر )ب
  .هاي فلسفه براي كودك ليپمن مطابقت داردهاي  موردنظر فيشر با مهارتمهارت مجموعدر 

  شباهت اهداف آموزش فلسفه به كودكان در انگلستان و استراليا. 9

   شباهت اهداف فيشر با كم
هدايت بحث  ةمعيارها و نحوها و ها و معيارهاي فيشر با مالكهدايت بحث توسط معلم و مالك ةنحو

كتابي راهنما براي معلمان كـه بـه آنـان    ـ ) Thinking Stories(هاي فكري داستانكتاب  فيليپ كم در
توان يك درس فلسفي را عرضه كرد، و شامل دهد كه چگونه ميپيشنهادهايي را در اين باره به دست مي

مشـابهت   ـ گي طرح درس و تمرين استاصول مهمي براي معلمان در هدايت يك بحث فلسفي و چگون
توانـد  هـا مـي  هاي فلسفي براي بچهمطرح كردن پرسشفيشر معتقد است . )]ب[1386 ا،نبي(زيادي دارد 
و خودبازبيني در  ،انديشي، محترم داشتن ديگرانجزم هايي مثل دوري از تعصب فكري،ژگي سبب شود وي

  . )]ب[1385فيشر، ( شخصيت افراد جا افتد
  

  مريكا و انگلستاناهاي اهداف آموزش فلسفه به كودكان در تفاوت. 10

   تفاوت اهداف ليپمن و ساتكليف) الف
از   كـوچكي  ةشـاخ  »فلسفه بـا كودكـان  «رسد كه بگوييم ساتكليف معتقد است به نظر درست مي

 اي كه فلسفه با كودكان ممكن است جهـت اشـاره هـر   اگرچه تا اندازه. است »فلسفه براي كودكان«
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كندوكاو فلسفي با كودكان مورد استفاده قرار گيرد كه از مطالب هدفمند ليپمن استفاده نكنـد،    عمل
كوچكي از فلسفه براي كودكان دچـار اشـتباه شـده     ةاما در اشاره به فلسفه با كودكان به عنوان شاخ

ا و ديگـر  هـ اين امر به دليل اين است كه بسياري از مـردم در كشـورهاي مختلـف از داسـتان    . باشد
كنند كه به طور خاص براي اين منظور ايجـاد  ها براي كندوكاو فلسفي با كودكان استفاده ميمحرك

كساني بدانيم كه به جاي فلسفه براي كودكان به فلسـفه   ةنشده است و اگر تمام اين افراد را در زمر
پردازند در اي كودكان ميكساني كه اكنون يا اندكي بعد به فلسفه بر وقتپردازند، آن با كودكان مي

در حقيقت فلسفه با كودكان، آنقدرها هـم بـا صـراحت    . )1384ساتكليف، ( اقليت قرار خواهند گرفت
در ابتدا، افرادي هسـتند  . تقسيم از پيشگامان اين عرصه به كار رفته و يا بايد به كار رفته باشد  براي

اما از مطالب مكتـوب هدفمنـد ليـپمن و     ،كنندكه كارخود را به عنوان فلسفه با كودكان توصيف مي
كننـد و افـراد ديگـري    كندوكاو فلسفي اسـتفاده مـي    وي براي به راه انداختن  همچنين ديگر مطالب
ها و داستان اما از ،كنندهاي خود را به عنوان فلسفه براي كودكان توصيف ميوجود دارند كه فعاليت

كنند كه به طور خاص براي اين منظور به وجود ميهايي براي كندوكاو فلسفي استفاده ديگر محرك
فلسفه براي كودكـان را   ةگير باشد و بگويد يا فردي شيوتواند بسيار سختي ميكسهر  .نيامده است

من به اين ديدگاه احترام مي گذارم، اما اين امر براي نيـاز  . دكنكند يا اين كار را نميدقيقاً دنبال مي
از سوي ديگر، اين امـر  . كودكان كه با يكديگر تفاوت دارند كافي نيستو حتي   هاي متفاوتفرهنگ

گيرد تا مشخص كند افـراد بـه   را كه چه نسبتي از اين مطالب مكتوب هدفمند مورد استفاده قرار مي
فلسـفه بـراي    ةدر زمين  آنچه افرادي را كه  .يستديگر، ارزشمند ن ايطبقهبه اين طبقه تعلق دارند يا 

يـا كنـدوكاو    ،كنـدوكاو فلسـفي   ةحلقـ  ،كندوكاو فلسفي با كودكان ةه با كودكان، حلقكودكان، فلسف
كننـد بـا يكـديگر    مي ، فعاليت)داشته باشداشاره  خودبر تفاوت  كه بخواهدديگري نام  يا هر(فلسفي 

عامـل يكـي كـردن    . كندتر از مورد يا مواردي است كه آنها را از يكديگر جدا ميكند، مهممتحد مي
  . )همان( است  كندوكاو ةحلق ةكنندهدايت ةها انديشفعاليت اين

  تفاوت اهداف ليپمن با فيشر) ب
اي اسـت كـه    فلسفه براي كودك به گونه ةبرنام. چند تفاوت اساسي در كار اين دو محسوس است

شـود و تأكيـد بـر نكـاتي اسـت كـه باعـث         آمـوزان شـروع مـي   دانـش  از پرسـش بحث كالسـي بـا   
به اند و شايد  ها از پيش تعيين شدهپرسشهاي فيشر در صورتي كه در كتاب ؛دگرد كودكان مي  تفكر

علـوم  «تر در حيطـة  طور مفاهيم خاص كتاب بيش همين .)]ب[1386 ا،ن بي(كند  را القا مينوعي آن 
ديگري از داليل آموزش تفكر حول محـور   ةفيشر عقيده دارد مجموع. است) ادبيات و هنر(» انساني

 .چرخـد مي ،ساالري و حقوق شهرونديمردم ميانماعي زندگي بشري، به خصوص پيوند طبيعت اجت
 دمكراتيك بـه شـهرونداني خودمختـار نيـاز دارد كـه بتواننـد فكـر كننـد،        و ساالر كامالً مردم ةجامع

تر، تعليم و تربيت بـراي شخصـي كـه از لحـاظ      به بيان دقيق. ندورزقضاوت كنند و براي خود اقدام 
يـز  يتم ةاگر شهروندان فاقد قو. است) تحليلي( ودمختار باشد، نيازمند آموزش تفكر انتقادياخالقي خ
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دمكراسـي بسـتگي بـه درك    . بين راست و دروغ باشند، ديگر خبري از آزادي مردمـي نخواهـد بـود   
كـه بـر محوريـت     ،نياي بحراني و آشـفته ددر اين آنچه . يزدهنده دارديمشترك و استفاده از بيان تم

همـانطور كـه رفتـه رفتـه      .ياب بسيار پيشـرفته اسـت  هاي بيهودهيم دستگاهارد نياز ،گردداد مياقتص
- كنند لحن قانعشوند و آنها كه به جاي ما فكر ميتر ميالمللي پيچيدهمحلي، ملي و بين اتموضوع
آنهـا بـه    يم تـا بـا كمـك   شـو مي مندتر نيازهاي تفكر انتقادي بيشند، ما به مهارتيابتري ميكننده

دسـت   ،درايتي هوشمندانه در امور ملي و در پي آن، به حل مسائل اجتماعي بـه صـورت دمكراتيـك   
باعـث هوشـياري    اسـت و هاي جامعه كاوش فلسفي مستلزم كاوش در اصول اخالقي و ارزش. يابيم

- حـول دخالت آنان در جهان، به عنوان متفكران اين جهـان و ت  ةشود كه نتيجنقادانه در كودكان مي
  .)26ص ،]ب[1385فيشر، ( ن جهان آينده استاگراي

  هابندي نتايج و يافتهجمع

 پرسـش نخسـت  در ابتدا  .پردازيمگيري مينتيجهبه هاي تحقيق و بندي نتايج و يافتهدر اينجا به جمع
. ول زير آمـده اسـت  ابه طور اجمالي در جد ،يعني اهداف آموزش فلسفه به كودكان در كشورهاي مختلف

  :لين جدول، بررسي اين موضوع در كشور امريكاستاو

 از
من

ر ليپ
نظ

  

  به كودكان بياموزند چگونه براي خود فكر كنند-1
 بهبود توانايي تعقل-2
 پرورش خالقيت-3
 فرديرشد فردي و ميان-4
 پرورش درك اخالقي-5
 يابي در تجربهپرورش توانايي مفهوم-6
  پرورش آنمستدل وانتقادي وش،تفكري اثربخايجاد-7
  هاي فكري خودارزش قائل شدن براي فعاليت-8
 هاي فكريبخش شدن فعاليتلذت-9

  وگوگفتدست يافتن به قواعد منطقي استدالل و-10
 احترام به عقايد يكديگر-11
  اي كاهش يافتن از تسليم خام و بي چون و چرا شدن در مقابل هر عقيده-12
 انتقادپذير شدن-13
 دستيابي به ماهيت مفاهيم-14
 ابراز عقيده كردن در ارتباطات اجتماعي-15
  به دور از نفاق و دورويي،برخورد صادقانه با يكديگر-16
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 مهارت يافتن در حل مشكل-17
 بخشيدن به يادگيري بهبود-18
 خالق و متعهدانتقادي،تفكرپيشرفت در-19
 ورزيبر فلسفهخوانيفلسفهاستوارسازي-20
  وجوگريدهي مفهوم، برگرداندن و مهارت جستپرورش استدالل، شكل -21
 تأمين رشد اخالقي كودكان-22

رپ
 شا

نظر
از 

  

  آشنا و درگير كردن كودكان با كندوكاو فلسفي -1

  پرورش تمايالت دمكراتيك -2

ترين اهداف آموزش فلسفه به كودكـان در ايـاالت   مهم ،دشوطور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
متحده از نظر متيو ليپمن و آن مارگارت شارپ پرورش تفكر و استدالل و بهبود يادگيري و به طور كلـي  

  .هايي است كه هر فرد در بزرگسالي به آن نيازمند استپرورش مهارت

  :مالي در جدول زير آورده شده استاهداف آموزش فلسفه به كودكان در آرژانتين هم به طور اج

نتي
كوري

ظر ا
از ن

  
  دهي و نگهداري تفكرات و طرز فكر انتقادي، خالقانه و نوعدوستيشكل-1
 توليد رفتارهاي فلسفي-2
  هاپرسشاي از به باالترين ميزان فكر سامان يافته در مجموعهدست يافتن  -3
 ديگرانءاحترام گذاشتن به آرا-4
  زندگي بر ثير افكار ديگران أاز افكار خود و چگونگي تيآگاه-5

ترين هدف آموزش فلسفه به كودكان در آرژانتـين  مهم ،شودطور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
  .استانتقادپذيري  ةپرورش تفكر و روحي ،از نظر اكورينتي

  :ان ذكر شده استدر جدول زير به طور اجمالي اهداف آموزش فلسفه به كودكان در انگلست

كينز
 جن

نظر
از 

  

 جوي حقيقتوجستتقويت-1
 دادن فرصت فكر كردن-2
 ها و اعمال خودپذيرفتن مسئوليت ديدگاه-3
 ديگرانةيادگيري نقد و تفكر دربار -4
 تربيت شهروندان اخالقي-5

ر  م  ترتفكر با تخيل بيشةتوسع-1ت
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 پيشرفت خودةمالحظ-2
 هاي فكري كودكانقابليتةتوسع-3

ـــر
ـــ

 نظ
از

 
يف

اتكل
س

  

 عاطفي و جمعيخالق،پرورش تفكر نقاد،-1
رك بـودن، همكـاري، معقـول     جـديت، (هاي خوب فكر كردنگسترش وضعيت-2

  )طبعيبودن، مهربان بودن، سرسختي، همدل بودن و داشتن حس شوخ

شر
ر في

 نظ
از

  

  حس خودباوري و اطمينان فكري و باال بردنرشد مهارت و منش خود-1
 پرورش تفكر عقالني و قضاوت اخالقي-2
 هاي زبانيرشد مهارت-3
  هاي خواندن و نوشتن و درك مطلببهبود مهارت-4
  وادار كردن شاگردان به فلسفيدن و انجام فعاليت فلسفي-5
ورزي و از ديشـهتفـاوتي بـه ان  حركت از حالت عادي به حالت انديشمندانه، از بي-6

  تفكر معمولي به تفكر انتقادي
 پيشرفت در درك مفاهيم مورد بحث-7
 كمك به رشد اعتماد به نفس كودكان-8
 برانگيختن تفكر و پرسشگري-9

 پرورش شهروندي-10
  برابر ديگرانمسئوالنه درتشويق درك و رفتار-11
 برانگيختن تفكر خالق و نظرات جديد-12
  نظرات متفاوت و منطقي شدنةتشويق به مالحظ-13
  ايجاد تحول در فكر كردن، پرسش كردن، تصور كردن و استدالل كالمي-14
  وگو و كاوشگري منطقي پرورش قابليت شركت در گفت-15

تـرين اهـداف آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان در       مهـم  ،شـود طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
پـرورش شـهروندي و    ،نظر جنكينز، متيوز، ساتكليف و فيشر عبارت اسـت از پـرورش تفكـر   انگلستان از 
  .وگو و كاوشگريگفت ةپرورش روحي

  :اهداف آموزش فلسفه به كودكان در استراليا به طور اجمالي در جدول زير نشان داده شده است

 كم
يپ

 فيل
نظر

از 
  

 وجو كردن فعالپرس-1
 پرورش تفكر-2
  اشتن براى يادگيرى، ايده و عقايد خودارزش گذ-3
 براى يكديگر به عنوان اعضاى يك جامعهارزش قائل شدن-4
  موضوعات مهم زندگيةتوانايي تفكر دربار-5
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  توانايي درك معاني ژرف موضوعات-6
 توانايي اتخاذ تصميم-7

  وي بهنسبت هاي فرد بدون احساس انزجار مخالفت با ايده  از نظر ميلت

بندي، تعريـف، توضـيح، بـه    هاي شناسايي، طبقهپرورش مهارت  اسميت رظاز ن
  تسازي و قضاو كارگيري، تطبيق، فرضيه

اهداف آموزش فلسفه به كودكان در استراليا از نظر كـم،   ،همان طور كه در جدول باال آورده شده است
  .قضاوت است مچنينهپرسشگري و انتقادي و  ةميلت و اسميت پرورش تفكر، پرورش روحي

  :در جدول زير به طور اجمالي اهداف آموزش فلسفه به كودكان در فرانسه از نظر برنيفير آمده است

فير
برني

ظر 
از ن

  

 عمق بخشيدن به افكار-1
 سازيمفهوم-2
 زيپردامسئله-3
  آوردن چگونگي تفكر و انديشيدنبه يادگيريِياد-4

تـرين اهـداف آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان در فرانسـه        مهم ،ده شدهطور كه در جدول فوق آور همان
  .ازي استپردسازي و مسئلهپرورش و تقويت تفكر، مفهوم

  :ير ذكر شده استزاهداف آموزش فلسفه به كودكان در دانمارك از نظر پريسپرسن در جدول 

سن
سپر

 پري
نظر

از 
  

  تفكر در سطوح باالتر تفكر مانند تفكر خالق و نقاد-1
هاي ذهني و زباني خود در كاركردهـاي  تواناييتوسعة-2

  فردي و اجتماعي
 يادگيريِ تفكر مثبت و مستقل-3
  كه جامعه به دانستن آن نياز دارد آموختن مسائلي-4

از نظـر   -تـرين اهـداف آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان در دانمـارك        مهـم  ،ه در جدول فوق آمدهكچنان
  .استهاي فردي و اجتماعي توانايي ةسعپرورش تفكر و تو -پريسپرسن

هاي اهداف آموزش فلسفه بـه كودكـان در كشـورهاي مختلـف     ها و تفاوتشباهتبررسي در اينجا به 
  :اهداف آموزش فلسفه به كودكان در كشورهاي مختلف در جدول زير آمده است. پردازيممي
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هـاي اهـداف   ها و تفاوتتوان شباهتدر يك نگاه اجمالي مي ،شودچنانچه در جدول فوق مالحظه مي
 و حده امريكـا، آرژانتـين، انگلسـتان، اسـتراليا، فرانسـه     آموزش فلسفه به كودكان در كشورهاي اياالت مت

كشورها در هدف پرورش تفكر بـا يكـديگر شـباهت     ةهم كنيم كهمالحظه مي. را مشاهده نمود دانمارك
استدالل بين اكثـر كشـورها شـباهت وجـود      ةقضاوت و پرورش روحي ةنيز در اهداف پرورش روحي. دارند
مريكا با ديگر كشورها در پرورش تمايالت دمكراتيك و ااياالت متحده  ويژه اهدافه تفاوت اهداف ب .دارد

  .نيز درگير كردن كودكان با كندوكاو فلسفي است

  گيري نتيجه

مطالعات انجام شده حاكي از اين است كه در اكثـر كشـورها مبحـث آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان از        
ت، شده اسـت و بـه منظـور افـزايش روحيـه      هاي اصلي فيلسوفان، به ويژه فيلسوفان تعليم و تربيدغدغه

دهـد كـه   نتايج به دست آمده نشـان مـي  . اندفلسفيدن در كودكان اهداف متنوعي را نيز مد نظر قرار داده
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پرورش تفكر و استدالل و بهبود يادگيري و به طور امريكا ترين اهداف آموزش فلسفه به كودكان در مهم
پـرورش تفكـر و    در آرژانتين. در بزرگسالي به آن نيازمند استهايي است كه هر فرد كلي پرورش مهارت

 ،وگو و كاوشگريگفت ةپرورش شهروندي و پرورش روحي ،در انگلستان پرورش تفكر ،انتقادپذيري ةروحي
در فرانسه پرورش و تقويـت   ،پرسشگري و انتقادي و نيز قضاوت ةدر استراليا پرورش تفكر، پرورش روحي

هـاي فـردي و اجتمـاعي    توانـايي  ةدر دانمارك پرورش تفكر و توسـع  ،زيپردامسئلهسازي و تفكر، مفهوم
  .است
دانند و از ايـن نظـر بـه    اين كشورها پرورش تفكر را از اهداف مهم آموزش فلسفه به كودكان مي ةهم

استدالل بين اكثر كشـورها   ةقضاوت و پرورش روحي ةيگر شباهت دارند و نيز در اهداف پرورش روحيديك
مريكـا بـا ديگـر كشـورها در پـرورش      اويژه اهداف ايـاالت متحـده   ه تفاوت اهداف ب .باهت وجود داردش

  .تمايالت دمكراتيك و نيز درگير كردن كودكان با كندوكاو فلسفي است
تـوان  با توجه به نتايج اين پژوهش در مورد اهداف آموزش فلسفه به كودكان در كشورهاي مختلف مي

ها با فرهنگ جامعة ما همخوان است، بلكه در فرهنگ و دين ما نيز سـابقة زيـادي   گفت اين اهداف نه تن
 .انـد كـرده دارد، يعني در دين اسالم به اين موارد اشاره شده و افراد را در جهت رسيدن به آنها تشويق مي

نظـام   افـرادي مفيـد باشـند و   در آينـده  خواهند افراد جامعه اگر مسئوالن و متحصصان تعليم و تربيت مي
شود كه با در نظـر داشـتن اهـداف آمـوزش     خود را انجام دهد، پيشنهاد مي ةآموزشي نيز با موفقيت وظيف

يـك ضـرورت انكارناپـذير در مسـائل علـوم       ةفلسفه به كودكان به امر آموزش فلسفه به كودكان به منزل
  .تربيتي و آموزش و پرورش توجه كنند
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