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همین  هفردي برخوردارند و بههاي منحصربدهد که آنان از توانائیمطالعه در زندگی وآثار فیلسوفان نشان می
هاي ذهن فلسفی هدف این پژوهش شناسایی مولفه .اندها درآمدههاي ماندگار همه دورانچهره خاطر جزو

تحلیلی هاي آموزشی معلمان است. روش پژوهش توصیفیکارگیري آن در روشهفیلسوفان و چگونگی ب
مند توصیف شده است.سپس رهنمودهاي ذهن هاي ذهن فلسفی به صورت نظامبوده است.ابتدا ویژگی

 -با تاکید بیشتر بر حوزه آموزش -لسفی و نقش و کارکرد آن در بهبود کیفیت و اثربخشی کار معلمانف
هاي ذهنیت فلسفی همچون هاي منبعث ازمولفهمهارتاست. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته

پردازي،نقادي،تحلیل فلسفی و تردید منطقی،واجد پذیري،نظریهنگري،انعطافجامعیت،ژرف
 تواند سبب بهبود عملکرد آنان شود.هایی ارزنده براي معلمان است که میروشنگري

 واژگان کلیدي:
فیلسوف،  ذهن فلسفی، معلم

 .آموزش ابتدایی،  روش

Journal of Research in Elementary Education 
Volume 3, Issue 6, autumn and winter 2021. Pages:41-54 

Components of the Philosophical Mind and its Application in Teaching Methods of 
Elementary Teachers 

Mohammad reza madadi mahani 
1. Lecturer, Department of  Theology&Islamic Education, Farhangian University, Kerman, Iran 

ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
The study of lives and works of philosophers 
shows that they have unique abilities and 
therefore they have become the enduring figures 
of all times. The purpose of this study is to 
identify the components of the philosophical 
mind of philosophers and how to use it in 
teachers’ teaching methods. The research 
method was descriptive-analytic. First, the 
characteristics of the philosophical mind are 
systematically described. Then, the guidelines of 
the philosophical mind and its role and function 
in improving the quality and effectiveness of 
teachers’ work with more emphasis on the field 
of education have been analyzed and studied. 
Skills derived from components of philosophical 
mentality such as comprehensiveness, insight, 
flexibility, theorizing, critique, philosophical 
analysis, and logical skepticism have valuable 
insights for teachers that can improve their 
performance. 
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 مقدمه 
شود. در هایی در مسائل مختلف زندگی و جهان در انسان ایجاد میهاي انسان است و با آن پرسشویژگی تریناندیشیدن از مهم

شده اي یراي مسائل مطرحهاي هوشمندانهحلراه ۀدنبال ارائه ب ،این میان فیلسوفان به عنوان افرادي برخوردار از ذهن فلسفی

مطرح شد. او ضمن بررسی » ۱اسمیتِجیِفیلیپ«نخستین بار توسط  هستند. ذهن فلسفی از مباحث فلسفی ارزشمندي است که

نگري و جامعیّت، ژرف :هاي افرادي که داراي تفکر فلسفی بودند به سه ویژگی پی برد. این سه ویژگی عبارتند ازویژگی

فلسفی باالتري  مسایل این سه خصوصیت را داشته باشد، ذهن اپذیري.ازنظراسمیت هر اندازه فرد در برخورد بانعطاف

یابی فرد به اهداف مطلوب و در نهایت تعالی و کمال توانند تاثیر زیادي در راهو این سه به نوبه خود می(Smith, 2004:70)دارد

توان در طرز فکر، رفتار و شیوه تواند شباهت زیادي با فیلسوف داشته باشد و  این شباهت را میاو داشته باشد. معلم نیز می

ولی آنچه مسلم است  ،هاي فلسفی بپردازدرود که همانند فیلسوف به نظرورزياهده کرد.  اگر چه از معلم انتظار نمیتدریس مش

هاي نظري و فلسفیمخفی عمل خود پی هاي فیلسوف استفاده کند و به الیهآن است که معلم بتواند از نتیجه نظرورزي

کندو پراکندگی را یگانه می ؛در جستجوي وحدت درونی چیزهاست نگاه فیلسوف به سوي کل و. (Bagheri,2012:28)ببرد

فلسفه روشنگر راه زندگانی است و ذات آن در  .گیردمیکارها را براي شناختن کل بهآن ۀگیرد و همهاي متفاوت بهره میاز علم

در کالس تاثیر  هاي فلسفی معلم، مسلماکوشش. (Naghibzadeh, 2009:14)اندیشی و سنجش خردمندانه استژرف

شما به واقع فیلسوف هستید و سواالت اساسی  .آموزان نوعی نگرش،  انتظارو شگفتی را برخواهد انگیختگذارد و دردانشمی

معلم باید بتواند . (Griese, 2004:19)دهداید در واقع همان کاري است که فلسفه انجام میکه در طول دوران حیات خود داشته

تلفیق نظریه و عمل است. دانلدشون برآن است که  هرکس  ،تدریس ۀرا در تدریس خود رعایت کند و الزمهاي فلسفی نظریه

این تامّل باید به نحوي در عمل معلم نیز حضور یابد تا آن را کارآمد سازد و براي او  .اي خویش تامل ورزدباید در عمل حرفه

افالطون در دفتر پنجم کتاب جمهوري، فیلسوف را این .(Ieravani, 2014:241)اي و شخصیتی به دنبال آوردیکپارچگی حرفه

فیلسوف کسی نیست که جزئی از دانش رابخواهد و جزء دیگر را نخواهد،   ش؛فیلسوف یعنی دوستدار دان«:کندچنین تعریف می

 :plato, 1988)دارندفالسفه حقیقی کسانی هستند که اشتیاق به تماشاي حقیقت  ؛بلکه کسی است که جویاي تمام دانش است

فیلسوف در .(The same,1987)تغییرناپذیر ابدي را دریابد ۀتواند هستی یگانفیلسوف چنان کسی است که می. (177

فیلسوفان در زمانه و زمینه . (Mojtabavi, 1987:17) فهمدتر ظواهر و عوارض را میوجوي علل است و معناي عمیقجست

ولی نحوه نگاه فیلسوفانه،   ،این جهت که چه چیز را مطالعه کنند با هم اختالف دارند گیرند و ازاجتماعی خودشان قرار می

فیلسوف هر . (Bagheri,2012:15)کنندکاوانه است و موضوع  مورد نظر خود را هر چه باشد تا ریشه تعقیب مینگاهی ژرف

است کسانی به زندگی بی تحقیق و بررسی نشده  پذیرد. ممکنآید که پاسخی باشد نمیپاسخی را صرفاً براي اینکه به نظر می

هاي درستی بیابد که شخص فهیم بتواند پس از بررسی و تفکر آنها را تصدیق نماید. خواهد جواباما فیلسوف می ،مایل باشند

ر . نگاه فیلسوف به سوي کل و د(popkin,1995:5)کندفیلسوف تا به درستی و صحت پاسخی مطمئن نشود آن را قبول نمی

                                                           
1Smith. F. G. 
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 ,Naghibzade)گیردهاي متفاوت بهره میکندو از علمپراکندگی را یگانه می، وجوي وحدت درونی چیزهاستجست

2009:14). 

هاي ذهن فلسفی از نظر اندیشمندان و بعد از آن نشان دادن چگونگی موارد عملی آن در هدف این پژوهش ارائه و بیان مولّفه

دهد، بیان و معرفی آن جا که ذهن فلسفی آن چه را که شایسته و درست است انجام می از بود.هاي آموزشی معلمان خواهد شیوه

 ن باشد. اتواند الگوي مناسبی براي سایر معلمهایی از ذهن فلسفی معلم مینمونه

زان صورت آموهایی براي تقویت ذهن فلسفی در دانشهاي زیادي درباره اهمیت و لزوم توجه به روشهاي اخیر پژوهشدر سال

آموزان ابتدایی نشان داده است که تفکر فلسفی با مهارت حل مساله دانش)Jamal al-Dini,2020( گرفته است: جمال الدینی

یابد. آموزان تفکر فلسفی باالتري داشته باشند، مهارت اجتماعی و حل مساله در آنان افزایش میرابطه دارد و هر اندازه دانش

پذیري (از ابعاد ذهن فلسفی) معلم بیشتر باشد معلمان تدریش اظهار می دارد هر قدر مولفه انعطاف)Ahmadi,2020(احمدي

آموزان پایه پنجم به این نتیجه رسید که در پژوهشی بر روي دانش) darreh zershki,2017(تري دارند. دره زرشکیخالق

در ) Etepehn, 2017(ایتپنستنتاج، استدالل و تفسیر بهبود بخشد. فلسفه براي کودکان توانسته تفکر انتقادي را در بعد استنباط، ا

به پیشرفت تحصیلی آنان منجر ،آموزان دوره ابتداییایی براي پرورش ذهن فلسفی دانشهپژوهش خود نشان داد که انجام تمرین

تقریبا به نتایج ) Boyer, 2021(یابد. بویرریاضیات افزایش می و شود و مهارت استدالل، توانایی شناختی، خواندن، نوشتنمی

افزایش بهره  رابطه مستقیمی بین آموزش فلسفه به کودکان دوره ابتدایی ومشابهی دست پیدا کرد و در نتایج پژوهش خود 

 کند.هوشی، پیشرفت توانایی شناختی، روحیه همکاري، تعامالت محترمانه، پرسشگري و هنر زندگی اشاره می

اند که نظران پیشنهاد دادههاي آموزشی براي تقویت ذهن فلسفی در کودکان، صاحبسودمندي روشاز طرف دیگر به لحاظ 

استفاده از .(Turgeon, 2013)& (Orchard, 2019)معلم قرار گیردهاي درسی دوره تربیتآموزش فلسفه جزو برنامه

 Orchard). کندالسی به آنان کمک میهاي کهاي فلسفی براي معلمان در شناخت هویت معلمی و انجام بهترتمرینروش

&Davids, 2019) عقیده دارد آموزش تفکر فلسفی در تربیت معلم به برانگیختن تامل انتقادي منجر خواهد شد وفلسفه

ورزي به پیامدهاي فلسفه )(Yari&Poorkarimi, 2019کار رود. در پژوهشیهتواند به عنوان ابزار یا روش براي آموزش بمی

هاي تحیر، تردید منطقی، شک روشمند، پرسشگري، استدالل اند و به توضیح و تبیین مولفهتدریس معلمان اشاره کرده بر فرایند

 ,Dunlop)اند.تر دانستهورزي را در رسالت معلمی موفقن برخوردار از توانایی فلسفهاورزي، نقادي و... پرداخته و معلم

کند که تنها دانش علوم پایه کافی اي گنجاندن تفکر فلسفی در درس، بیان میهایی ساده براي به نام روشدر مقاله(2018

آموزان کند که دانشهاي سیاسی، اقتصادي و اخالقی مطرح میهاي علمی، سواالت قابل تاملی در جنبهبلکه پیشرفت ،نیست

گذاري گیري و سیاستارتقا دهند و در تصمیمتوانند (به عنوان مثال) با دانستن فلسفه شیمی، تفکر انتقادي و تحلیلی خود را می

آموزان توان با زندگی دانشفراتر از کالس و آزمایشگاه درگیر شوند. براي نمونه شیمی را می ،هاجوي ناشناختهوو جست

 د:کنارائه تواند میمعلم  رامرتبط ساخت و این سواالت فلسفی 

 آیا آشپز شیمیدان است؟ -1

 دارو مصرف کرد؟توان آیا براي خوشحالی می -2
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اما در این ، دهدآموزان، نشان میها به روشنی اهمیت و تاثیر فلسفه و تفکر فلسفی را در عملکرد معلمان و دانشنتایج این پژوهش

تبیین نشده  -با تاکید بر نقش آموزشی معلم -هاي تفکر فلسفی و تاثیر آن بر کار معلمها  به طور مفصل در زمینه ویژگیپژوهش

 پژوهش حاضر سعی دارد گامی هرچند کوچک، در راستاي رفع این کاستی بردارد.است. 

 هاي پژوهش:پرسش

 هاي زیر است:در این مقاله پژوهشگر به دنبال یافتن پاسخ سوال 

 هایی تشکیل شده است؟ذهنیت فلسفی چیست؟ از چه مولفه -1

 چیست؟ ابتدایی  هاي ذهنی منبعث از ذهنیت فلسفی در بهبود عملکرد معلم نقش مهارت-2

 روش پژوهش:
تحلیلی استفاده شده  -رویکرد اصلی روش این پژوهش، رویکرد کیفی است و در انجام آن از روش توصیفی

هاي ذهن فلسفی از آنها، ویژگیبرداري) برداري(یادداشتمنابع مناسب و مرتبط و با فیش ۀمنظور ابتدا با مطالعهمیناست.به

 اند.هاي منبعث از ذهن فلسفی و نقش آنها در کار معلم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهتوصیف شده است. سپس  مهارت

 هاي پژوهش:یافته
ها بر عملکرد شود و در ادامه به تحلیل و بررسی تاثیر هر کدام از این ویژگیتوصیف و تبیین می ،در ابتدا، هر مولفۀ ذهن فلسفی

 معلمان و با تاکید بیشتر بر حوزه آموزش پرداخته خواهد شد.

 هایی تشکیل شده است؟ذهنیت فلسفی چیست؟ از چه مولفه

 چیست؟ هاي ذهنی منبعث از ذهنیت فلسفی در بهبود عملکرد معلمنقش مهارت

ها دارد.منظور از هاي ذهنی را در انسانذهنیت فلسفی از مباحث فلسفی ارزشمندي است که ظرفیت و قابلیت پرورش مهارت

 سازدطرزتفکر صحیح علمی است و نحوه برخورد پژوهنده را با مسائل گوناگون مشخص می ،ذهنیت فلسفی

(Shariatmadari, 1988) هاي اسمیت مطرح کرد.او ضمن بررسی و مطالعه ویژگی.این مفهوم را نخستین بار فیلیپ جی

این سه بّعد ضمن مشخص و متمایز  .بردافرادي که داراي تفکر و مشرب فلسفی هستند، به سه بّعد یا ویژگی در طرز تفکر آنها پی

 . پذیرينگري و انعطافبودن، ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند. این سه ویژگی عبارتند از: جامعیت، ژرف

 جامعّیت -1

یعنیمعلم یا  ؛وسیع ۀدهد:مشاهده امور خاص با توجه به ارتباط آنها در یک زمینگونه توضیح میرا این »جامعیت«دکتر اسمیت 

دادن ذهنیت فلسفی وپرورش نبینند از نشانآموزند در رابطه با زمینه کلی آموزشمدیر تا آن زمان که آنچه را می

تصمیماتی که براي حل و (Smith,1995:32)هاي دورل حاضر به هدفئدادن مساارتباط. (Smith, 2004: 73)اندوامانده

 ،هاي دور مثل راهنماي ثابتیهدف .آیندمیرهاي ثابت و دور به مرحله اجرا دکند با توجه به هدفمساله روزانه خویش اخذ می

صورت هقوه تعمیم خالق،یعنی بعد از مشاهده چند مورد؛ بکاربردن به.(Shariatmadari,1990:40)کننداعمال فرد را هدایت می

کند ونیازي به مشاهده ودیدن موارد متعدد ل را درك میئآید وکلیت مساخالق وابتکاري در پی فهم مسایل برمی

عه صدر در تفکرات عمیق نظري؛  اشخاصی که داراي ذهن فلسفی هستند سشکیبایی و .(Shariatmadari,1990:41)نیست
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دهند تا ببینند این مدارك چه جهاتی را روشن آنها را دریک طرح یا زمینه قرار می ،از دسترسی به مدارك ودالیل معینپس 

 .(Shariatmadari,1990:43)سازد و درصدد شرح وتفسیر مدارك مبتنی بریک نظریه هستندمی

ف به جهان همچون یک کل بنگرد عالوه بر شود مستلزم آن است که فیلسومیمطرح هایی که در فلسفه الاز طرف دیگر سو

طور که مشاهده درختان، جنگل را مطالعه کند. کار فیلسوف آن است که همه چیز را در نظام عام و از افق باال ببیند. همان

 هستی است. وقتی بیکن مردي جوان بود نوشت که ۀها و هماست فیلسوف ناظر و تماشاگر سراسر زمانافالطون اشاره کرده

افالطون در دفتر پنجم .(Mojtabavi,1987:16)آرزوي او آن است که تمام دانش و معرفت را در قلمرو خود درآورد

وقتی که انگشت کسی زخم شود تمام تن و تمام روح درد «: گویدکند و میجامعه و وحدت آن را به بدن تشبیه می ،جمهوري

اند و همه با هم رنج خورده شریکبا عضو زخم ،دراحساس درد ،اجزاي وجودش ۀکند و هممیزخم را حس

 .(Plato,1988:58)برندمی

توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: از یک طرف، ن ابتدایی را میاهاي آموزشی معلمکارگیري جامعیت فکري در روشهب

دیگر در جزئیات  ؛تري خواهد داشتهوشمندانهتر بفهمد رفتار هاي کلیمعلم ابتدایی هنگامی که وظایف خود را بر اساس هدف

نگرانه و دوري با دید کل ؛کندکیب و فهم کل رفتار سیستم فکر میبه تر ؛دنبال یک علت براي مشکالت نیستهب ؛شودغرق نمی

ا به حساب وپرورش را تحقق بخشد به طور نمونه، افت تحصیلی را دیگر تنههاي کلی آموزشتواند هدفاز موارد جزئی بهتر می

ا و محیط هدهندهسازمانبلکه عوامل دیگري مانند روش تدریس، محتواي کتاب، پیش ،آموز نخواهد گذاشتکاري دانشکم

تري انتخاب خواهد کرد و فرایند آموزش بهبود هاي مناسبمعلم روش، فکرطرزبه تبع این  .آوردجغرافیایی را در نظر می

 یابد. می

مفاهیم و اصول کلی را  ، یک راه حل زشجامعیت فکري داشته باشد به جاي آمو ،از طرف دیگر، هنگامی که معلم دبستان 

روش  ،از این رو ؛شود پیدا کنندهایی را که به آن صورت حل میآموزان بتوانند شیوه حل تمامی مسالهتا دانش دهدآموزش می

بلکه متناسب با تجربه  ،کندتنها به یک روش تدریس اکتفا نمی روشی پرکاربرد براي او خواهد شد. اضافه بر این ،استدالل قیاسی

به اهداف درسی در  نگاه کلی و یکپارچه معلمگیرد. هاي متعدد آموزشی کمک میروشاز  ،قبلی و میزان یادگیري شاگردان

 ناسب براي عمق بخشی به آموزش کودکان خواهد بود.منجر به اتخاذ روش م ،یک پایه و کل دوره تحصیلی

 اندیشی)تعمّق(ژرف -2

کند: فردي که داراي ذهنیت فلسفی استآن چه را که دیگران گونه بیان میاندیش را اینهاي ذهن ژرفدکتر اسمیت ویژگی

سازد. افکار جاهالنه را پاك میفرد داراي تفکر فلسفی تعصبات .(Smith,2004:80)برددهند زیر سوال میمورد سوال قرارنمی

دیگر، کشف امور اساسی وبیان آنها در هر  ۀمولف.(Shariatmadari,1990:46)دهدونظریات قدیم را مورد پرسش قرار می

آیندو احتمال به صورت عادت در می ،هاي انجام کارموقعیت است، و آن  به این معنی است که در هر سازمانی بعضی از روش

اي دارند؛ حساس به اموري که معانی ضمنی ورابطه .(Smith,2004:82)دارد که مورد سوال قرار نگیرندبیشتري وجود

 .دهدشوقی بسیار براي کشف اصول اساسی آن  نشان می ،که مبانی یک موقعیت درك شد،  شخص داراي ذهن فلسفیهنگامی

هاي ضمنیوپنهانی در پیداکردن داللت.(Smith,2004:84)پردازدوسنگین کردن معانی تلویحی آن مبانی میوي به سبک
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او در صدد  .شودبه آنچه ظاهر وآشکار است قانع نمی ،فردي که داراي تفکر فلسفی است.(Smith,2004:85)چاالك است

 .(Shariatmadari,1990:48)گونه امور چیستاست بفهمد معنی ومفهوم این

دهد،  کردن میپذیرد، به شاگردان حق سوالافکار و عقاید دیگران را بدون چون و چرا نمی ،ابتدایی 1فیلسوفمعلم

پذیرد، آموزان نمیدهد و چنین پاسخی را از دانشدلیل ارائه نمیرا در مسائل آموزشی  در نظر دارد، پاسخ بی ۲پرسشگري

کند، ساسی و اصلی تعلیم و تربیت تفکر و تعمّق میتعصب جاهالنه و کورکورانهدر اجرا و تدریس ندارد.  درباره نکات ا

ز سردرگمی و رسیدن شود، شک روشمند براي رهایی ااي با شک روشمند مواجه میاما نسبت به درستی مسئله ،شکّاك نیست

بعد از  اي را بپذیرند واول به صورت موقتی نظریه مرحلۀآموزد در آموزان میدر این حالت معلم به دانش ؛به حقیقت است

هاي تدریس علوم ترین روشاین همان روش علمی است و از مهم .درستی یا نادرستی آن را معلوم کنند ،هافرضارزیابی پیش

دنبال یافتن ریشه و بن هب ؛توجه دارد ،نگر به مسائل پیچیده محیط کار خودتجربی در مدارس است. در همین راستا معلم ژرف

او عبارت معروف فردوسی است شعار  ؛به کلیت و عمق قضایا توجه دارد ؛سطحی نیست ،او از کالس درس ةمشاهد ؛قضایاست

کند، دراین روش که حل می ۳ها را با روش استدالل قیاسیهمچنین فرضیه». سخن هر چه باشد به ژرفا ببین«: گویدکه می

 .کندفرض منطقی (که در همه موارد درست است) استفاده میپیششود؛ معلم از یک نظریه یا استنتاجی و استداللی هم نامیده می

آید. به طور نمونه علوم تجربی پنجم دبستان میدستجه بهگیرد و در آخر نتیفرض اول شکل میپیش فرض دوم در رابطه با پیش

سیاره استبنابراین مریخ به  چرخند، مریخ یکهمه سیارات منظومه شمسی به دور خورشید میتوان این گونه تدریس کرد: را می

آموزان استدالل کنند، براي درستی استدالل خود معلمان باید شرایطی فراهم کنند که دانش از این روچرخد. دور خورشید می

فرایند رسیدن به جواب را توضیح آموزان بخواهند از دانش و همچنیناندیشی انتخاب کنند هاي منطقی را با ژرففرضپیش

هاي یکدیگر آشنا ها با استداللآموزان را توسعه دهد و موجب شود تا آنتواند فرایند تفکر دانشدادن میعمل توضیح.«دهند

 (Kolahdoz, 2014)».هاي جدیدي بسازندشوند و ایده

در این  و عمیق فکر کردن در شاگردان دارد وشوقی بسیار براي  بیدارسازي آگاهی نگر باشد هنگامی که معلم دبستان ژرف

. در این روش عموما داستان کوتاهی متناسب با فهم شاگردان بیان ورزي استفاده کندبرنامه و روش فلسفهتواند از حالت می

شوند و آموزان با هدایت معلم به تفکر عمیق تشویق میشود، دانشبراي بحث مطرح می هاییپرسشدنبال آن هشود و بمی

این روش را فرصتی براي )Fisher,2001(فیشرکنند.پاسخ دیگران ارائه می و همچنین قبول یا ردّ دالیلی براي دفاع از پاسخ خود

داند.به طور نمونه سواالتی براي تفکر عمیق این می ٥، خالقیت و  پردازش اطالعات٤هاي مشارکت جمعی، استداللرشد مهارت

 تواند مطرح شود:گونه می

 آیا ثروت همان پول است؟ -1

 تواند ثروت به حساب آید؟آیا علم می -2

                                                           
 .هاي ذهن فلسفی برخوردار استمنظور از معلم فیلسوف، معلمی است که از مولفه 1

2Questioning 
3Deductive Reasoning 
4 Reasoning skills 
5Information-processing skills 
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 انداز ثروت است؟آیا پس -3

 کند ثروتمند است؟آیا کسی که از پول خود استفاده نمی -4

 

 پذیري انعطاف -3

هاي جدید دهد:رهایی از جمود روانی؛  افراد عادي در موقعیتگونه توضیح میپذیري را اینهاي انعطافدکتر اسمیت مولفه

از خود   ،اي وجود داردالعادههایی که فشارهاي هیجانی فوقدر موقعیتمناسب از خود نشان دهند،   یالعملتوانند عکسنمی

هایی که فرد به شدت تحت به عنوان مثال در موقعیت.(Smith,2004:91)دهندمیرفتاري که ناشی از جمود است بروز

در این گونه مواقع افراد به جاي این که فکر خود را به  .شودگیرد جمود روانی نیز ظاهر میفشارهاي عاطفی و هیجانی قرار می

مثال ؛ دهندهاي نامناسب انجام میالعملآورند سخت تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و عکسعملکار اندازند و اقدام صحیح به

آورند که به طرف داخل باز یکنند،دائما به دري فشار مسوزي گیر میشود مردمی که در ساختمان در حال آتشمیاغلب دیده

اي دیگر باز شود.آن چه به آن نیاز داریم عادات رسد که ممکن است در به شیوهزده، به فکرشان نمیشود. این مردم وحشتمی

 ؛هاستسنجی افکار ونظریات بدون توجه به منبع آنمولفه دیگر، ارزش. (Smith,1995:40)پذیر است تا عادات ثابتانعطاف

شودکه ارزش و اعتبار آنها به عنوان یک اندیشه ها، سبب میآمیز با افکار و اندیشهیعنی این که برخوردهاي جناحی و تعصب

هاي متناقض ومتضاد را از هم . افراد داراي طرز فکر فلسفی ابتدا جنبه(Smith,1995:42)توجهی قرار گیردمورد غفلت و بی

اي را که لهئعادت داریم مس. (Shariatmadari, 1990:56)نمایندور واضح بیان میطهکنند وجهات مختلف را بجدا می

هاي متعدد را حلهاي مختلف یا راهدر صورتی که ممکن است دیدگاه ،د به یک یا دو جنبه محدود کنیمرهاي  متعدد داجنبه

صورت موّقتی؛ذهن فلسفی به جاي این که دنبال هها بها یا قضاوتپذیرفتن نظریه. (Smith,1995:93)مورد بررسی قرار داد

پذیردودر مواقع الزم در قضاوت خویش تجدیدنظر هاي موقتی را میمعانی مطلق وثابت باشد قضاوت

 .(Shariatmadari,1990:57)نمایدمی

سنجیده در روش کورکورانه و ناز عادات توان بیان نمود: ابتدایی را این گونه می براي معلمپذیري کاربست انعطاف ،به زبان ساده

گیري تحت هنگام تصمیم ؛دور استه هاي ارتباطی، بز هرگونه تعصب،  تحجر و جمود در شیوها ؛کندتدریس خود دوري می

شنونده خوبی در شنیدن نظرات متفاوت شاگردان ؛در رفتار و گفتار آرام است ؛گیرد و بر آنها کنترل داردتاثیر هیجانات قرار نمی

رو در روش آموزشی متکی به ازاین ؛به دنبال تغییر در روش است ،هاي متداولبا فکرکردن در خارج از چارچوب روش؛است

کند. در آموزش به گاه در روش تدریس خود از ابزار ساده، رسم شکل و مثال استفاده می ؛ابزار و وسیله خاصی نیست

 گیرد.ري خود را دارد به همین خاطر از روش تدریس فردي بهره میدهد، هر کسی سبک یادگیهاي فردي توجه نشان میتفاوت

ش تعیین شده هاي از پیبه محتوا و پرسشگیرد. آموزش به هر فرد جداي از دیگران صورت می ،در این روش به تشخیص معلم

پردازد. می تاب درسیکپذیري به طراحی واحد یادگیري و طرح پرسش خارج از بلکه با انعطاف ،کندکتاب درسی اکتفا نمی

گیرانه و غیرقابل انعطاف ندارد، اشتباهات خود را می پذیرد و در صورت نیاز در تدریس خود تجدیدنظر روش آموزشی سخت

گیري رویّه اوست، در این حالت ذهن ، آسانکندکند، رعایت انصاف و تعادل در مسائل آموزشی تربیتی را رعایت میمی
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شاگردان، حل معما را پیشنهاد  پذیري ذهنبراي تقویت انعطاف. (fisher,2007:88)یادگیري استشاگردان آرام و آماده 

 درست کنید؟ چوب کبریت چهار مثلث 6توانید با دهد مانند: چگونه میمی

ها یاد در این روش بچه .بیاموزندهاي فلسفه براي کودك به آنان از طریق برنامه توانندن میامعلم پذیري را مهارت انعطاف

بلکه با تامل در نظریات خود و دیگران و با  ،تنها به یک راه حل فکر نکنند و گیرند از زوایاي مختلف به یک مساله نگاه کنندمی

کنار خودمحوري به در نتیجه رند، هاي خود تجدیدنظر کنند و از اندیشه دیگران بهره ببقابلیت انعطاف، در صورت نیاز در اندیشه

 شود.گذاشته می

معلمان «کند:هاي معلمان کارآمد ذکر مییه انعطاف پذیري را یکی از ویژگی، روح»ده ویژگی معلمان کار آمد«در کتاب 

هاي آموزشی، فقدان امکانات درسی، نبود منابع مالی،  کارآمد خود را با مدیران، مسئوالن جدید، تغییر طرح ها، تغییر در برنامه

جایی محل خدمت، تغییر پایه تحصیلی، تغییر اطاق، تعطیلی مدرسه، انتخابات مدرسه آموزان نافرمان، جابهخو، دانش والدین تند

د.آنها در برف و بوران، زمین لرزه، سیل، با پاي شکسته، دندان درد، پیاده، با دوچرخه، در ندهو با صبر و شکیبایی تطبیق می

ورورفته، بدون کتاب و حتی بدون کاغذ و قلم درس  آیند و در اطاق رنگارمیسرماي سوزان، در گرماي کشنده به سرک

دهند و در عین حال در برابر حفظ ارزشها و اعتقادات خود همچون صخره محکم و استوار دهند،  خود را با شرایط تطبیق میمی

 .(Makivan,2007:119)هستند

هایی که دکتر اسمیت براي ذهن فلسفی برشمرده است،  عالوه بر مولفه، (Shariatmadari,1988)از نظر دکتر شریعتمداري

داند. در ادامه به توصیف هاي ذهنیت فلسفی میپردازي، نقادي، تحلیل و تردید منطقی را نیز جزو مولفههاي نظریهویژگی

بر بهبود عملکرد معلمان، مورد بررسی ها هاي منبعث از این ویژگیشود و سپس تاثیر مهارتمیها پرداختههرکدام از این ویژگی

 گیرد.و تحلیل قرار می

 پردازينظریه -4
 ,Iervani)اي از عقاید درباره چیزها یا دیدگاه شخصی، استاندیشی، چشم انداز، فرضیه، تامل، دستهنظریه به معناي ژرف 

 ةگرایی دربردارندمثالً: ماهیت ؛اندمشتق شدهوپرورش اغلب متضمن عناصري هستند که از فلسفه هاي آموزشنظریه. (42 :2009

گرایی شامل مضامینی از طبیعت السیم و رئالیسم، پایدارگرایی داراي عناصري از رئالیسم و تومیسم و پیشرفتعناصري از ایده

بپردازد که اگر تواند به عمل اي معروف، نمیفیلسوف بدون داشتن نظریهمعلم. (Gutek,2007:380)گرایی و عملگرایی است

هاي رود بتوانند با نظریهاز معلمان انتظار می«است. میان نظریه و نظر تفاوت وجود دارد. پرداخته چنین کند با نظر خود به معلمی

هر یک از فیلسوفان عقاید و نظریات خاص خود را دارند و هرکدام از . (Bagheri,2012:28)» فالسفه ارتباط برقرارکنند. 

کند هر میداند و عنوانعنوان مثال سقراط آموختن و یادگیري را محال میهب؛ نظریاتشان شناخته می شوند ۀواسطبهفیلسوفان 

آوریم. نظریات مییاددانیم بهگیریم بلکه آنچه را میتوانیم داشته باشیم قبالً باید بوده باشد، ما چیزي یاد نمیمعرفتی که می

توانیم به هاي صرفاً عقلی، ما میکاربردن روشهصاحبان این نظریه، با ب ةبه عقید .است»اصالت عقل «افالطون و دکارت مبتنی بر 

شود و ما هیچ تصور معرفتی به معنی کامل و تمام نایل آییم.  جان الك اظهار داشت که شناسایی ما به وساطت حواس حاصل می

داند که داند و کانت عملی را اخالقی میا در رعایت اعتدال میارسطو سعادت ر.(Popkin,1995:292)و معلوم نظري نداریم
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از نظر بیکن، معرفت توسط قواي .(Popkin,1995:21)باشدهمراه با آزادي و اختیار انجام شده ،صرفاً به حکم حس تکلیف

حل مسئله از پس داند که با روش و دیویی افکار را چون ابزاري می(Mojtabavi,1987:199)شودتجربی و عقلی حاصل می

 .(Gutek,2007:139)مشکالت بر خواهند آمد

پردازد آموزان به عمل، تجربه و تجدیدنظر در تجربیات میبر فعالیت دانش ،بیش از هر چیز ،که در تدریس خودمعلمی

گزیند چه بسا ناخواسته متاثر از پرسش و پاسخ را برمی ،گرایان قرار دارد و آن دیگري که در کالس درستاثیر نظریه عملتحت

کند تحت تاثیر روش بندي اشیاء تدریس میهمچنین معلم دیگري که علوم تجربی را با استقراء و دسته .سقراط و افالطون است

است. بنابراین فارش شدهسهاي اسالمیاستقرایی بیکن است. توام ساختن علم و عمل،  پیروي از عقل، توبه و اندرز نیز در روش

هاي فلسفی، فلسفه آموزشی تربیتی خود را انتخاب کند و این موضوع مورد تاکید بسیاري از هر معلم باید با آگاهی از اندیشه

رود که به صورت فیلسوفان ها از معلمان انتظار نمیبا همه این.  (Ghaedi,2008)& (Ieravani,2014)استنظران بودهصاحب

هاي نظري و فلسفی مخفی در عمل خود پی ببرد و گرنه درنخواهدیافت معلم به الیه کهاما آن چه مطلوب است این است ،درآیند

ها عالوه بر فیلسوف با آگاهی از نظریهمعلم.(Bagheri,2012:28)که خودش همواره یک فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت دارد 

تربیتی هاي آموزشیهایی براي فهم عمل آموزشی و نیز تفکر و تکمیل ابداعآگاهی از نقششان در شناخت واقعیات، چارچوب

 .(Iervani,2008:200)دهدارائه می

توانند با استفاده از شواهد مربوط به یه و حدس معقول بدانیم کودکان میفرضاگر نظریه را همان تعمق در ارائه از طرف دیگر 

آمیز داشته هاي تشویقن دفاع کنند. هر اندازه معلم محركآبینی کنند و با استدالل نظریه خود را ارائه و از گذشته، آینده را پیش

تواند با به طور نمونه معلم می.(Fisher,2007:160)تري ارائه خواهند دادقبولهاي قابلآموزان فرضیه یا نظریهباشد، دانش

 ردازي کند:پهاي زیر کودکان را تشویق به نظریهپرسش

 نظر شما در این مورد چیست؟ 

 توان از بروز آن اتفاق جلوگیري کرد؟چگونه می 

 تئوري شما در این باره چیست؟ 

 نقّادي -5
سال قبل و  به زمان سقراط  2500توان به هاي فیلسوفان روحیه انتقادي آنان است. تاریخ تفکر انتقادي را مییکی دیگر از ویژگی

ها را منجربه خواست درستی عقاید خود را مورد ارزیابی قرار دهند و یا بیکن که عدم آزمودن اندیشهوي از همه می .برگرداند

کرد و دیویی از تعبیر اندیشیدن متامالنه استفاده می ؛دانست. جان دیویی نمونه دیگري از فیلسوفان نقّاد استپرستی میرواج بت

کند و نتایج مالحظه فعاالنه و سرسختانه و دقیق یک عقیده در پرتو دالیلی که آن را پشتیبانی می«نمود: گونه تعریف میآن را این

توان در ایوان ایلیچ نمونه دیگري از تفکر انتقادي را می.(Varburton,2011:18)» . آیددستهتواند از آن بدیگري که می

آموزش و پرورش به سبک غرب،  به ابزاري «گوید:پردازد و میمی مشاهده کرد،  وي در کتاب مدرسه زدایی از جامعه به انتقاد

دکتر علی .(Gutek,2007:473)»استنو استعماري براي غارت و سرکوب جوامع آسیا،  آمریکا و آفریقا تبدیل شده

ستلزم بررسی و عمل دیگر فلسفه، انتقاد یا ارزیابی افکار است. قضاوت درباره قضایا م«گوید: شریعتمداري در این باره می
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ارزیابی آنهاست. در جریان ارزیابی احکام،  معیار و میزان باید مشخص باشد دامنه انتقاد فلسفی، وسیع است از اصول و مبانی 

توانند مورد ارزیابی قرار هاي اخالقی و دینی، همه میهاي علمی،  افکار و عقاید معمولی، آداب و رسوم،  زمینهعلمی، روش

 .(Shariatmadari,1988:57)» . گیرند

ن به روشنفکرانی عامل و ااي معلمان درآید، معلمهایی که براي آن ذکر شد چنانچه به توانایی حرفهتفکر انتقادي با ویژگی

و شوند و قادر خواهند بود به اصالحات حقیقی در مدرسه، معاضدت با سایر معلمان، مراوده با مردم آفرین تبدیل میدگرگون

به ارزیابی برنامه درسی مدرسه در دوره دبستان معلم نقاد .(Gutek,2007:480)آموزانبپردازندنقادانه با دانشوشنود گفت

هاي هاي مختلف یادگیري در مدرسه،  ارتباط معلم و شاگرد، برنامه درسی،  محتواي آموزشی و شیوهپردازد و در آن  شیوهمی

روحیه انتقادي در شاگردان سبب  ،گذاردنتقادي معلم در شاگردان اثر می.روحیه ادهدانضباطی را هدف نقد خود قرار می

ها و تمایالت دیگران نباشند و با ها، خواستهل خود و جامعه داشته باشند و مقلد اندیشهئشود که آنها دید نقّادانه نسبت به مسامی

 هاي ارتجاعی فکري را در هم بریزند و سبب تحوالت عمیق در زندگی خود و جامعه باشند. اندیشه خود نظام

ن ابتدایی کمک خواهد کرد تا روحیه تفکر انتقادي در شاگردان تقویت اهاي زیر به معلمدر این راستا، روش

 (Meyrs,2011:70)شود

 کاهش محتواي درسی و توجه به نکات ضروري -1

 گفتگو در کالس تشویق شاگردان به بحث و -2

 توضیح دوباره مطالب درسی به زبان خود -3

 شروع درس با طرح پرسش -4

 اندکی سکوت بعد از طرح پرسش براي تعمق -5

 چیدمان میز و نیمکت براي گفتگوي رودررو -6

 افزایش زمان کالس به منظور بحث و گفتگوي بیشتر شاگردان -7

 تحلیل فلسفی -6

یکی دیگر از ویژگی هاي فیلسوفان، تحلیل فلسفی است. عمده کار فیلسوفانی چون برتراندراسل،  مور،  ویتگنشتاین،  پیترز و  

به تثبیت معانی  ،زدایی از اصطالحات تخصصی است. این افراد از طریق مطالعه تعاریف عملیاتیهرست ابهام

زدایی و توضیح و تشریح آنهاست. زبان،  مشخص ساختن معانی کلمات، ابهاممنظور از تحلیل .(Gutek,2007:192)پردازندمی

رود که معنی آنها مشخص و واضح نیست و تحلیل زبان بسیاري از اختالفات را از کار میهو فلسفی کلماتی بهاي علمیدر بحث

 ،ی، صحبت کردن،   و نوشتار خودرود در روش آموزشفیلسوف انتظار میاز معلم.(Shariatmadari,1988:56)بردمیان می

به آموزش مؤثر و یادگیري  ،کارگیري درست آنهاهکالبدشکافی مفاهیم و ب ؛اصطالحات و مفاهیم را بجا و درست استفاده کند

اگر « است: توان با ابهام در گفتار و دشوارگویی، معلم خوبی شد. از جان سرل نقل شدهشاگردان منجر خواهد شد، نمی

ها و مفاهیم و تاکید بر تحلیل واژه.(Varburton, 2011)»ايی مطلبی را واضح بگویی خودت هم آن را نفهمیدهتواننمی

گري بلکه سفسطه ،شود شاگردان با صرف وقت کمتري مطلب را فرا گیرندنه تنها باعث می ،سازي عبارات از طرف معلمشفاف
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ها و تواند به زبان خود وضوح بخشد و با بیانی ساده و از طریق تحلیل واژهمیو مغلطه، مجالی براي ظهور نخواهدداشت. معلم 

اصطالحات آموزش و پرورش، نقل قول، مثال، بیان تجربه و زدودن آشفتگی از زبان،  جا پاي فیلسوفان قرار دهد. به طور نمونه: 

تحلیل و تمایزبخشی اصطالحات پیامد، هدف و نتیجه، آموز و یا هاي مربی و متربی و تمایزبخشی آن از معلم و دانشتحلیل واژه

 تواند به بهبود فرآیند آموزش کمک کند.می

اي که به استفاده کنند، نکته» قدرت سوال» تجزیه و تحلیل شاگردان از  وهتوانند براي پرورش قن دبستان میامعلماز طرف دیگر 

، چهارمین طبقه، تجزیه و تحلیل قرار دارد که در 1بلوم از حیطه شناختی بندياند. در طبقهن غافل ماندهآن از ارسد معلمنظر می

 شود مانند نمونه:، چگونگی، تفاوت و تشابه مطرح میآن چرایی

 جویی کنیم؟چرا باید در مصرف انرژي صرفه 

 جویی کنیم؟توانیم در مصرف انرژي الکتریکی در خانه صرفهچگونه می

 اي وجود دارد؟ماهیچهانرژي باالکتریکی جویی انرژي چه تفاوتی در صرفه

شاگردان به دنبال دالیل، » چگونه« هاي شاگردان در پی کشف حقیقت و به دنبال دلیل هستند و در پرسش» چرا«هاي در پرسش 

» چرا« توان به آن رسید آن است که جواب اي که با کمی تعمق مییک موضوع هستند. نکته گیريشکلدرکی عمیق و فرایند 

اهمیت » چگونه«تري خواهیم رسید و پرسش به پاسخ گسترده و کامل» چگونه« ، از این رو با پرسشآمده است» چگونه« در 

بر هاي سطح دانش که توانند به جاي پرسشن میاها و در همه حال معلمه اینکند. با همپیدا می» چرا« تري نسبت به پرسش بیش

هاي مناسب کتبی و شفاهی در سطح تجزیه و تحلیل، قوه استدالل، تعمق و تحلیل شاگردان حفظیات مبتنی است با طرح پرسش

 .را تقویت کنند

 تردید منطقی -7
خواهد جنبه منطقی امور را وارسی کند او می .تردید فیلسوف انکار واقعیت نیست .کندفیلسوف امور مختلف  را با تردید نگاه می

پذیرد و نه در نه چشم بسته چیزي را می .پایه و اساس است جدا سازدو از این راه آنچه را که منطقی و معقول است از آنچه بی

را بیش از هر چیز در روش  ۲شک و تردید منطقی.),67:1988Shariatmadari(کندیا دگماتیک عمل میاظهار نظر جزمی

هایی که خوانده بود دریافت که درستی وي با تعمّق در زندگی مردم و کتاب .خوبی مشاهده کردهتوان باندیشیدن دکارت می

اند و تردیدي هایی که مردم پذیرفتهها، بیش از آنکه برخاسته از حقیقت آنها باشد نتیجه رسم و عادت است و چه اندیشهاندیشه

 ،وي نخستین گام در روش پژوهش خود را. (Naghibzadeh,2009:102)دیگر نادرست استاما در نظر مردمی ،آن ندارنددر 

دانست. تردید منطقی را نیز آمدن از شک و یافتن حقیقت میها و بعد از آن تالش در بیرونتردید منطقی در مواجهه با اندیشه

ندیشیدن شک و ابهام و سرگشتگی است، اندیشیدن به خودي خود پدید آغاز ا«توان در کار دیویی مشاهده کرد می

 .(Naghibzadeh, 2009: 170)» انگیزد. . .می رآید....بلکه همیشه چیزي معین آن را بنمی

                                                           
1Bloom Taxonomy 

مثل نظریات فیلسوفان و یا دانشمندان وگرنه مطالبی که در نص صریح قران و یا باشد اند میها بیان کردههایی که انسانمنظور از تردید منطقی، شک در درستی اندیشه۲
 گذارد. در این گونه موارد، به قول شهید مطهري، شک معبر خوبی است ولی منزلگاه خوبی نیست.روایات ائمه(ع) آمده است، جایی براي شک و شبهه باقی نمی
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اندیشی، روحیه پرسشگري، شک و تردید نسبت به امور گویی و جزمتواند به جاي مطلقنیز می دوره ابتدایی فیلسوفمعلم

بدین صورت که بتواند حّتی امور بدیهی و روشن را زیر سوال ببرد و نسبت به درستی  ،را در تدریس خود داشته باشد مختلف

شود بسیاري از در پی کشف حقیقت برآید. مشاهده می ،و قضاوت موقّتیآنها تردید ایجاد کندو بعد  با طی مراحل تحقیق علمی

تواند با تردید و شک و فیلسوف میمعلم .گیرندجود نادرستی مورد سوال قرار نمیصورت عادتی درآمده اند و با وهها بروش

افکار و «و» سازدفرد داراي تفکر فلسفی تعصبات جاهالنه را پاك می«ها در صدد پیدا کردن راه درست باشد. تعمق نسبت به آن

 . (Shariatmadari,1988:46)»دهد نظریات قدیم را مورد پرسش قرار می

اي است تا با منع هاي فلسفه براي کودکان است، فضاي کالس به گونهکه جزو برنامه ۱به طور نمونه: در اجتماع یادگیري 

ها را زیر سوال ببرند و در فضایی مفروضه ،بلکه با تامل ،هاي معلم و دوستان خود را به آسانی قبول نکنندجزمیت، شاگردان گفته

آموزند ن به شاگردان میاگیري عقاید را پیدا کنند. در چنین فضایی معلمتفکر بپردازند و ریشه شکل امن و آرام با آزاداندیشی به

در این میان معلم  .اي را رد یا قبول کنندهاي دیگر دوستان خود گوش فرادهند و با مالك معتبر اندیشهکه با احترام، به اندیشه

شود ولی احترام و اي رد میبلکه تنها عقیده ،آموز از کالس نیستعقاید نادرست به معنی طرد دانش باید در نظر داشته باشد ردّ

بنابراین شک همراه با تامل، پرسشگري، استدالل و حل مساله از ماند. آموز با دوستان و معلم خود باقی میدوستی دانش

 هاي آموزشی معلم خواهد بود.روش

 گیرينتیجه
هاي فکري منبعث از آن بر عملکرد معلمان، آشکار ساخت هاي ذهنیت فلسفی و تاثیر مهارتو بررسی ویژگیتوصیف، تحلیل 

تربیتی شود. جامعیت در تواند سبب بهبود عملکرد آموزشیهاي ارزنده براي معلمان است که میاین مباحث واجد روشنگري

کند سیستم را به خوبی درك می ياجزا ۀدر این حالت معلم رابط .تربیتی خواهد شد-آموزشی نظامنگرانه به تفکر باعث نگاه کل

به  ،با روش تدریس قیاسینگر تربیتی است. معلم ژرفهاي اصلی مسائل آموزشیدنبال یافتن ریشههاندیشی بو با ژرف

 Jamal( الدینیلاین موضوع در پژوهش جما .بندآموزد که چگونه با استدالل منطقی به پاسخ مسائل دست یاآموزان میدانش

al-Dini,2020 (چگونه با طرح پرسش به جهات  ،نگريآموزد به جاي سطحیآموزان میبه دانشاست. همچنین نیز آمده

نیز این موضوع را  (Etepehn,2017)، با توجه به ابعاد مختلف یک مساله آن را حل کنندمختلف یک مساله عمیق فکر کنند و 

شود، در این حالت قیت در تدریس میها و خالگیري، تنوع در روشمنجر به آسان ،پذیر معلمه انعطافروحینشان داده است. 

 بین شاگردان بیشتر خواهد شد.هاي دیگر براي پیدا کردن راه حلپذیري، دوستی و خالقیت انعطاف

هاي آموزان و افزایش مهارتپژوهش خود به رابطه بین تفکر فلسفی دانش ) در2020الدینی(و جمال)Ahmadi,2020(احمدي

 اند.اجتماعی و توانایی حل مساله اشاره کرده

تربیتی، مبانی نظري عمل آموزشی خود را -هاي آموزشیتواند با آگاهی از اصول و نظریهمیدر دوره ابتدایی فیلسوف معلم

بیان )fisher,2007(فیشر گونه که، همانمتنوع و خالقیت در کالس درس بهره گیردهاي تدریس در نتیجه، از روشبشناسد و

هاي متعددي را مورد بررسی و راه حل فرضیه و حدس معقول خواهندپرداخت ۀبه ارائ ،آموزان به تبع معلم خوداست دانشداشته

                                                           
1community of inquiry 
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تفکر آموزشی او روش  کند، اعمال خود تامل می نگرد و بر. ذهن نقاد معلم با تفکر انتقادي خویش به مسائل میدهندقرار می

الگویی براي شاگردان و برانگیختن انگیزه  ،این روحیه در محیط آموزشی.ورزي به شاگردان استانتقادي، استداللی و فلسفه

هاي داد روش) که نشان 2017هاي دره زرشکی(نتیجه این پژوهش با یافته .آنان براي توجه بیشتر به تفکر منطقی خواهد بود

معلم  ،. برخورداري از روحیه تحلیل فلسفیکار رفته در فلسفه براي کودکان توانسته تفکر انتقادي را بهبود بخشد، سازگار استهب

جزو روش  ،ورزيساختن مفاهیم و استداللها، روشنتحلیل واژه ؛دشوارگویی ندارد ؛را به دقّت در گفتار و نوشتار خواهد رساند

در پژوهش خود به گنجاندن تفکر تحلیلی و تفکر فلسفی در برنامه درسی (Dunlop,2018)گونه که همان ؛تدریس اوست

رعایت این نکته به  .است گیري وي از روش علمیدهندة بهرهنشان ،شک و تردیدمنطقی معلم .استموزان اشاره کردهآدانش

ها در فضاي آرام به تفکر عمیق مشغول شوند، خاستگاه مسائل را دریابند و آموزان خواهد آموخت که با تامل در مفروضهدانش

هاي پرورش ذهن کودکان دبستانی ) در تاثیر روش2021این موضوع با آن چه بویر(  .اي را قبول یا رد کننداندیشه ،استداللبا 

 کند.نیز همراهی می نشان داد،

هاي آموزشی با هدف تقویت ذهن فلسفی معلمان هاي ضمن خدمت و کارگاهشود دورهبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می 

در نهایت شاهد عملکرد بهتر  و تشکیل شود تا معلمان بتوانند در رفتار، گفتار و عمل آموزشی خود به تفکر فلسفی نزدیک شوند

 خواهیم بود.هاي اجتماعی و...انتقادي، مهارتهاي شناختی، تفکر آموزان در حوزهمعلمان و دانش
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