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A review of the research literature showed that very few studies focusing on teacher 

development in the philosophy education approach for children have been reported. 

Therefore, according to the existing research gap in the country, the purpose of the 

present study is to investigate the role of Philosophy for Children in the professional 

development of teachers. The approach of this research is inductive and a qualitative 

method has been used to conduct it. The type of field research and case study method 

was used. The statistical population of the research was academic staff members and 

teachers who had research and teaching experience in this field. In the present study, 

12 members were interviewed using the purposeful sampling method. Then the data 

obtained from them were analyzed through open, central and selective coding. The 

results of the research findings showed that teaching philosophy for children in self-

knowledge, respect for others' opinions, reflection on one's own teaching, 

recognition of students' capacity, student-centeredness, transfer of teaching 

strategies learned in teaching philosophy for children to Other courses, development 

of thinking, development of facilitation, development of collaborative research, 

improvement of communication skills, development of culture, development of 

dialogue training, development of team work and generally have an impactful role 

in promoting the professional development of teachers. Considering the individual 

and social contributions of the method of Philosophy for Children, it is clear that the 

implementation of this approach will be useful in all educational levels from 

preschool to university. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Due to the rapid changes in all areas of life in democratic societies, it is increasingly important for a person 

to develop thinking skills such as critical thinking and problem solving for better and more effective 

thinking. Today's education systems are restructured to develop critical thinking, creative and problem-

solving skills. "Child's philosophy" was first used as a concept in philosophical literature by Karl Jaspers 

and was created by combining the words "child" and "philosophy". Those who advocated this philosophy 

used the term "PWC philosophy with children". Lippmann preferred to call it "Philosophy for children - 

P4C". Teaching philosophy to children enables children to develop and justify their capacity for thinking, 

reasoning, critical thinking and discussion skills through philosophical dialogue. In addition to the positive 

effects of teaching philosophy on students, previous researches also showed its positive effects on teachers. 

More precisely, teaching philosophy to children can have a significant impact on teachers' understanding of 

students, development and improvement of education. First, teaching philosophy to children can influence 

pre-service and in-service teachers' expectations of what students are capable of, challenging their own 

assumptions about students' level of thinking. 

Methodology 

The current research has interpretative philosophical foundations and its orientation is development 

and application. The approach of this research is inductive and a qualitative method has been used 

to conduct it. The type of field research and case study method was used. The statistical population 

of the research was academic staff members and teachers who had research and teaching experience 

in this field. In the current research, in-depth interviews were conducted with 12 faculty members 

and teachers using the purposeful sampling method. It should be noted that sampling adequacy was 

determined according to the theoretical saturation rule. On average, each interview takes 30 

minutes. The research tool in the qualitative part was an unstructured interview. The reason for 

using this tool was so that the participants could express their views freely and without any 

theoretical restrictions. In order to ensure the validity of the research, the researcher has used the 

methods of review by colleagues and review by interviewees to determine the validity of his 

research. In order to be reviewed by the colleagues, the data analysis process and the obtained 

results were provided to the colleagues to present their opinion. Also, after analyzing the data, the 

researcher summarized them and presented them to several interviewees to review the findings 

Discussion 

The difficulty of formalizing philosophy programs in schools lies partly in the fact that teachers are judged 

on the extent to which they deliver the curriculum and achieve its learning objectives, and most teachers 

have little experience of They have philosophical research, whether formal or informal. The results of this 

research appropriately showed that teaching philosophy for children plays an important role in promoting 

self-knowledge, respecting the opinion of others, reflecting on one's own teaching, recognizing the capacity 

of students, student-centered, and transferring teaching strategies learned in teaching philosophy to children. 
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Children to other subjects, development of thinking, development of facilitation, development of 

collaborative research, improvement of communication skills, development of culture, development of 

dialogue education, development of team work and generally has an impactful role in promoting the 

professional development of teachers. The findings of the present research are in agreement with the 

findings of Boyraz & Turkcan (2021) regarding the development of primary teachers through philosophy 

education for children, Cayır (2019) regarding the importance of knowledge and philosophical views in the 

success of teachers, Demissie (2016) On the role of philosophy education for children in teacher education, 

Scholl, Nichols & Burgh (2016) on the role of collaborative philosophical research in changing the teaching 

style, self-awareness, self-knowledge and self-esteem, Green et al (2012) on the development of thinking 

language in the classroom The lesson, Roberts (2006) is based on the role of teaching philosophy for 

children in the criticism of teachers. 

Conclusion 

In the explanation of the findings of the present research, it can be said that comparing the work and activity 

of the teacher with the work and activity of other members of the society provides a more comprehensive 

insight into the teacher's professional character and his need for thinking ability. A teacher is different from 

professionals in other fields due to the activity of teaching and educating students. These differences can be 

summarized in four axes, i.e. differences in the subject of work and activities, differences in the quality of 

work and activities, differences in the level of awareness of the subject and work methods, and differences 

in the type of results and work efficiency. One of the main reasons why teachers in various fields prefer 

monotheistic teaching over dialogic teaching is that they are under pressure to complete the prescribed 

curriculum and therefore do not have time to engage in dialogic teaching. The problem is that monolithic 

instruction, which is typically teacher-initiated, student-response, and teacher-assessed, does not facilitate 

the development of 21st century competencies and skills. While monocognitive interactions emphasize the 

imposition of the teacher's dominant voice on students, dialogic interactions are characterized by the 

teacher's non-manipulation of students and co-creating meaning with them. For example, it has been found 

that English teachers exert a strong control over the content and direction of classroom interactions by 

sticking to their regular lesson plans, assessing student responses in a given lesson, and explaining more 

about student participation when possible. apply Then, with regard to the development of reflective thinking 

in teachers, there is evidence that it can be enhanced by thinking skills programs such as teaching philosophy 

to children. Indeed, it has been shown that teaching philosophy to children provides an opportunity for 

teachers to think thoughtfully about key educational concepts such as teaching, learning, knowledge and 

thinking. Green et al (2012) found that teaching philosophy to children empowers teachers to develop and 

use metacognitive awareness – the ability to think about their own thinking. Studies have shown that 

dialogue training is useful for developing important competencies and skills such as creativity, 

communication skills and critical thinking skills. Teaching philosophy to children helps to increase the 

effectiveness of teachers in the classroom in terms of their ability to participate in teaching dialogue and 

questioning. Teaching philosophy to children is a positive educational approach to teaching and learning. 

To conclude, from the sample, 94% of students stated how much they enjoy teaching philosophy lessons 
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for children. They stated that they felt more confident during these lessons and enjoyed the fact that they 

had a "voice". For any teaching approach to be effective, all teachers must implement the strategies and 

wholeheartedly believe in the benefits of the approach. To make this happen, time and money must be 

invested in quality teacher training and a long-term plan for continuous updating of knowledge and skills. 

The approach to teaching philosophy to children shows that a philosophy teacher models and teaches good 

questions. Therefore, every teacher should seek philosophical teaching. Teaching philosophy to children is 

a way for teachers to practice critical and creative thinking, considering teaching goals, self-reflection. 

According to the results of the present research, the results of the research showed that the teachers who 

have completed the courses of teaching philosophy for children, showed more competence in teaching 

dialog and questioning, which in good teaching skills such as providing good thinking time for students, 

encouraging them to create participation and at the same time, more criticism towards each other's ideas 

was reflected. Implementing philosophy education for children in schools enables teachers to engage in 

dialogic teaching and collaborative inquiry. 
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  ها:واژهکلید

آموزش و پرروش، آموزش فلسفه 

 ،ایکودکان، توسعه حرفه یبرا

 نآموزامعلمان، دانش

 یآموزش فلسفه برا کردیبا تمرکز بر توسعه معلم در رو یاندک اریپژوهش نشان داد که مطالعات بس اتیادب یبررس: هدف

 یموجود در داخل کشور، هدف پژوهش حاضر بررس یقاتیبا توجه به شکاف تحق نیکودکان گزارش شده است. بنابرا
 . .باشدیمعلمان م ایکودکان در توسعه حرفه ینقش فلسفه برا

رویکرد این پژوهش استقرایی و از روش کیفی برای انجام آن استفاده شده اسـت. نـوع پـژوهش : روش پژوهش

اعضای هیات علمی و معلمانی بودند که در این میدانی و از روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، 
نفر از اعضاء  12گیری هدفمند تعداد حوزه سابقه پژوهش و تدریس داشتند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه

و تحلیل  ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیههای حاصل از آنتحت مصاحبه قرار گرفتند. سپس داده
 شد.

آموزش فلسفه برای کودکان در خودشناسی، احترام به نظر که های پژوهشی نشان داد نتایج حاصل از یافته: هاافتهی

آموز محوری، انتقال راهبردهای تدریس آموخته شده ، دانشآموزاندیگران، تأمل در تدریس خود، شناخت ظرفیت دانش
کر، توسعه تسهیلگری، توسعه تحقیق مشارکتی، بهبود مهارت در آموزش فلسفه برای کودکان به سایر دروس، توسعه تف

ای معلمان نقش ارتباطی، توسعه فرهنگ، توسعه آموزش گفتگو، توسعه کار تیمی و به طور کلی در ارتقای پیشرفت حرفه
 گذاری دارد.تاثیر

واضح است که اجرای این فردی و اجتماعی روش آموزش فلسفه برای کودکان، های با توجه به مشارکت: گیرینتیجه

 دبستانی تا دانشگاه مفید خواهد بود. رویکرد در تمامی مقاطع تحصیلی از دوره پیش
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  مقدمه
گیرند که به ساختارهای گفتگوی کالسی در کالس آموزان و معلمان به طور یکسان یاد میای از تحقیقات فلسفی، دانشدر جامعه

های ارائه شده توسط نظریه روایت در ادغام چارچوب شود اعتماد کنند.طریق آن گفتمان مذاکره میهایی که از درس و سیستم
با توجه به تغییرات  (Kizel, 2021: 644). کندپذیر میجوامع تحقیقات فلسفی، و بالعکس، ایجاد فضای آموزشی غنی را امکان

های فکری مانند تفکر ای اهمیت دارد که مهارتطور فزایندهفرد به های زندگی در جوامع دموکراتیک، برایسریع در تمام زمینه
های آموزشی امروزی شروع به سیستم(Dalgar, 2017: 77). انتقادی و حل مسئله را برای تفکر بهتر و مؤثرتر توسعه دهد 

راستا در ترکیه انجام شده است و  مطالعاتی در این اند.های تفکر انتقادی، خالق و حل مسئله کردهبازسازی برای توسعه مهارت
 (Tmone, 2013: 49; Tas, 2017: 33). نظر شده استهای درسی بر اساس رویکردهای یادگیرنده محور تجدیدبرنامه

 یارتباط یهامهارت ت،یمانند خالق یمهم یهاها و مهارتتیتوسعه صالحای نشان داده است که نقش مهمی در مهلآموزش مکا
هایی است که به این نتایج یادگیری در راستای شایستگی ها و مهارت (.(Lam, 2021: 645ی دارد تفکر انتقاد یهامهارت و

های تفکر انتقادی، مهارتاند، به ویژه مهارتطور گسترده برای موفقیت دانش آموزان در قرن بیست و یکم ضروری شناخته شده
آموز در کالس درس کند که تعامالت معلم و دانشاین حال، ادبیات تأیید میبا (. Scott، 4 :2015) های ارتباطی و خالقیت

های مختلف برای شناختی است. یکی از دالیل اصلی ترجیح معلمان در زمینهها و کشورها تکعمدتاً در بین موضوعات، کالس
قرر تحت فشار هستند و بنابراین شناختی نسبت به تدریس گفتگوی این است که آنها برای تکمیل برنامه درسی متدریس تک

شناختی که معموالً از الگوی مشکل این است که آموزش تک .(Kathard; Pillay, 2015: 225) زمانی برای گفتگو ندارند
را  21های قرن ها و مهارتاست، رشد شایستگی و ارزیابی معلم آموز، پاسخ دانشکند که شامل شروع معلماستفاده می تعامل

آموزان تأکید شناختی بر تحمیل صدای غالب معلم بر دانشدر حالی که تعامالت تک. (Li, 2011: 149)کند تسهیل نمی
ال، شود. به عنوان مثآموزان و ایجاد معنا همراه با آنها مشخص میکند، تعامالت دیالوگ با عدم دستکاری معلم در دانشمی

های درسی مشخص شده است که معلمان انگلیسی کنترل شدیدی بر محتوا و جهت تعامالت کالس درس با پایبندی به برنامه
  کنندآموزان در صورت امکان اعمال میآموزان در مورد نظر و توضیح بیشتر در مورد مشارکت دانشهای دانش خود، ارزیابی پاسخ

(Xie, 2010: 12)  که معلمان علوم به دلیل برخی عوامل مانند داشتن دانش اندک از راهبردهای استدالل، و مشخص شده است
شناسی را در تدریس خود ترجیح  تلقی علم مشروع به عنوان بدون ارزش، و ترس از دست دادن کنترل بر کالس، گفتمان تک

 .(Kilinc et al. 2017: 769) دهندمی
ها، های درس، مانند حیاطشوند. کالسای تعیین میالگوهای تعامل به صورت زمینهپردازان اذعان دارند که محققان/ نظریه

گیرد. یعنی، زمینه بر چگونگی تعامل های سازمان شکل میفضاهای فرهنگی هستند که ارتباطات در آنها بر اساس قوانین و آیین
اند و بنابراین، آنچه در تری واقع شدهتماعی بزرگهای درس بخشی از سیستم مدرسه هستند که در نظم اجگذارد. کالستأثیر می

دهد تحت تأثیر سیستم بزرگتر است و بالعکس در این سیستم، معلم نوعاً دارای اختیار است و تعامل را کنترل آن فضا رخ می
ر جمعی شریک دیگر شود و فراگیران به طوکند. عمدتاً در کالس درس است که معلم به عنوان یکی از شرکای مکالمه دیده میمی

های دهد )مثالً بحث در گروههای درس رخ میدهند. اگرچه بسیاری از انواع مختلف تعامالت در کالسمی را در تعامل تشکیل
یادگیرنده(، آموزش فردی معلم در طول آموزش کل کالس تمرکز این مطالعه است. آموزش کل کالس  -کوچک و تعامل یادگیرنده

های درس است که از طریق آن معلمان از طریق گفتگو به کارهای روزانه کالس( یک پدیده روزمره در کالس)تعامل معلم با کل 
  (. Kathard et al, 2015: 229) رسندخود می

ان آموزاند که دانش، نشان دادهگیرندهای سطح باال را اندازه میهایی در مورد نتایج امتحانات که مهارت، گزارشدر سالهای اخیر
 ;Aydın; Selvitopu)، مشکل دارنداندهای مختلف مانند علم و ریاضیات آموختهدر تفسیر و ارزیابی اطالعاتی که در زمینه

Kaya, 2018: 1285)های تفکر پیشرفته مانند تفکر انتقادی و حل مسئله مشکل دارند. آموزان در تسلط بر مهارت. دانش
کنند به فکر می "چگونه"آموزد آموزان میهای آموزشی که به دانشاز اهمیت سیستم ، جان دیوییبرخالف درک سنتی آموزش

، آموزش مبتنی بر تفکر بر خالف آموزش مبتنی بر یادگیری، برجسته کند. به عبارت دیگر، دفاع میکنندفکر می "چه"جای 
، به های زندگی در جوامع دموکراتیکزمینه . با توجه به تغییرات سریع در همه(Isiklar; Ozturk, 2022: 135) شودمی

های تفکر مانند تفکر انتقادی و حل مسئله را برای تفکر بهتر و مؤثرتر توسعه ای برای فرد مهم است که مهارتطور فزاینده
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زسازی ، خالق و حل مسئله، باهای تفکر انتقادیهای آموزشی امروز برای توسعه مهارت. سیستم (Dalgar, 2017: 41)دهد
برای اولین بار به عنوان مفهومی در ادبیات فلسفی توسط کارل جاسپرز مورد استفاده قرار گرفت و با  "فلسفه کودک" .اندشده

 PWC 1«فلسفه با کودکان»کردند از اصطالح می کسانی که از این فلسفه دفاع ایجاد شد. "فلسفه"و  "کودک"ترکیب کلمات 
آموزش فلسفه برای  .بنامد C4P 2«نفلسفه برای کودکا». لیپمن ترجیح داد آن را (,Mutlu 2010 :44)کنند استفاده می

های بحث و گفتگو خود را از طریق گفتگوی ، تفکر انتقادی و مهارت، استداللسازد ظرفیت تفکرکودکان را قادر می کودکان،
آموزان به تاثیر مثبت آن بر تاثیرات مثبت آموزش فلسفه برای دانشهای قبلی عالوه بر پژوهش .فلسفی توسعه داده و توجیه کنند

، آموزانتواند تأثیر قابل توجهی در درک معلمان از دانشمی ، آموزش فلسفه برای کودکانترمعلمان نیز نشان دادند. به طور دقیق
انتظارات معلمان قبل از خدمت و حین خدمت در  تواند برمی ، آموزش فلسفه برای کودکانتوسعه و بهبود آموزش داشته باشد. اول

 کشدآموزان به چالش میو فرضیات خود را در مورد سطح تفکر دانش ،، تأثیر بگذاردآموزان قادر به آن هستندمورد آنچه دانش

)125: 2017 Prescott,.( این امکان را  به معلمان کودکان یآموزش فلسفه برا ( دریافت که2006) 3، رابرتزبه عنوان مثال
، بینشی کسب کنند. و جنکینز و ، ابراز عقاید شخصی و به روشی محترمانهآموزان در استفاده از تخیلدهد تا از توانایی دانشمی

دهد های استاندارد اجازه میبه دانش آموزان با نتایج ضعیف در تستکودکان  یآموزش فلسفه برا اند که( نشان داده2010) 4الیل
با توجه به توسعه تفکر بازتابی یا تفکر بازتابی در معلمان، شواهدی در  های تفکر نشان دهند.نایی خود را در استفاده از مهارتتا توا

تقویت کرد. در واقع، کودکان  یآموزش فلسفه برا های تفکر مانندهای مهارتتوان آن را با برنامهدهد میحال موجود که نشان می
کند که به طور متفکرانه در مورد مفاهیم زش فلسفه برای کودکان فرصتی را برای معلمان فراهم میمشخص شده است که آمو

تر از آن، آموزش فلسفه برای کودکان این مزیت را دارد کلیدی آموزشی مانند آموزش، یادگیری، دانش و تفکر فکر کنند. شاید مهم
. دالیل این مزیت دو چیز است: اول اینکه،  (Demissie, 2017: 119)تواند تمایالت معلمان را برای تأمل ایجاد کندکه می

کند، بنا شده است. تفکر انتقادی، خالق، مراقبتی و آموزش فلسفه برای کودکان توسط چهار بعد تفکر که انعکاس را تسهیل می
برای تأمل ایجاد کنید، به عنوان کند یک فضای امن می مشارکتی؛ و دوم، آموزش فلسفه برای کودکان قوانین اساسی را ایجاد

آموزش  (، به عنوان مثال، دریافت که2012مثال، احترام به نظرات و محرمانه بودن دیگران. مطالعه ای توسط گرین و همکاران )
در  .کندیتوانمند م -توانایی تفکر در مورد تفکر خود  -فلسفه برای کودکان معلمان را برای توسعه و استفاده از آگاهی فراشناختی 

تواند برای یادگیری معلمان مفید باشد و تدریس آنها را بهبود می آموزش فلسفه برای کودکان نهایت، شواهد اخیر ظاهر شد که
های آموزشی معلمان را به سمت گیریتواند جهتآموزش فلسفه برای کودکان می (2017) با توجه به نظر دمیسیه .بخشد

کنند، آموزان سؤال میمبتنی بر تحقیق به چالش بکشد و تقویت کند، روشی را که آنها از دانشآموز محور و رویکردهای دانش
شود، تا آنجا که به پرسشگری مربوط می آموزان و استفاده از همکاری در کالس درس را تغییر دهد.های دانشگوش دادن به پاسخ

. زرسی به عنوان یک ضعف در کالس درس شناسایی شده استهای بادر حالی که پرسش از معلم برای مدت طوالنی در گزارش
 ;Topping)دهندمی تحقیقات نشان داده است که معلمان استفاده از سؤاالت باز را در طول تحقیق فلسفی مشارکتی افزایش

Trickey, 2007: 76) ی کودکان . بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده مسئله پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش فلسفه برا
های کیفی در این مقاله استفاده شد تا باشد. برای دستیابی به درک جامعی از مسئله تحقیق، از دادهمی معلمان ایدر توسعه حرفه

کند. اهمیت ای معلمان شاغل ایفا میچه نقشی در توسعه حرفه به این سوال تحقیقاتی پرداخته شود آموزش فلسفه برای کودکان
را بر معلمان در  آموزش فلسفه برای کودکان ای است که تأثیراست. اول، مطالعه حاضر اولین مطالعه دو حوزه نهفتهاین مطالعه در 

تواند معلمان را قادر سازد تا تحقیق فلسفی را در می آموزش فلسفه برای کودکان کند، به ویژه اینکه آیاکشور ایران بررسی می
ای معلمان در بهبود کیفیت نند. دوم، با توجه به اینکه نیاز زیادی به توسعه حرفهکالس درس در یک زمینه منطقی تسهیل ک

 آموزش و یادگیری در ایران وجود دارد.
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  پیشینه پژوهش

 کودکان یآموزش فلسفه برا

دو واژه کودک و  بیاستفاده شد و با ترک یفلسف اتیمفهوم در ادب کیبه عنوان  اسپرسیبار توسط کارل  نیاول یفلسفه کودک برا
 ، استاد دانشگاه آمریکایی کلمبیا واقع در(1972) برای نخستین بار توسط متیو لیپمن فلسفه برای کودکاناما  فلسفه به وجود آمد.
 ;Isiklar) ظهور پیدا کرد با هدف بار آوردن کودکانی با تفکر مستقل «برنامة درسی فلسفه برای کودکان» نیویورک، در قالب

Ozturk, 2022: 135). کرد، او ادعا کرد که سیستم آموزشی نتوانست در حالی که لیپمن در دانشگاه کلمبیا فلسفه تدریس می
هایی را برای آموزش تفکر انتقادی و منطق غیررسمی در این زمینه، لیپمن برنامه .به دانشجویان کمک کند تا متفکران مستقل شوند

را مطرح و گسترش دادند، به طور « جامعه تحقیق»پیرس و دیویی، که در ابتدا دامنه  لیپمن با وام گرفتن از .در نظر گرفت
کند او استدالل می . تفکرهای تحقیق در محیط آموزشی و ترکیب آن با آموزش مهارت .را به کار برد« جامعه»سیستماتیک مفهوم 

 .«شوداط، مشورت، چالش، توسعه حل مسئله میکالس یک نوع اجتماع تحقیق است که منجر به پرسش، استدالل، ارتب») که
این مطالب بر اساس مباحث فلسفی  .آموزان بودلیپمن همچنین رمان هایی نوشت که شامل موضوعات مختلف فلسفی برای دانش

تی را مطرح های فلسفی سؤاالآموزان بر اساس رمانوی ابراز امیدواری کرد که دانش .در راستای رویکرد پیاژه به رشد شناختی بود
  (.(Wu, 2021: 206 ها به بررسی مسائل بپردازندها و آزمون فرضیهزدن، سؤال از فرضیهکنند و از طریق استدالل، مثال

سازد تا از معنا و علت می بخشد، بلکه آنها را قادرمی فکری دانش آموزان را بهبودهای تفکر نه تنها مهارتهای آموزش مهارت
های تفکر کودکان را به پرسشگری درباره دنیایی که آموزش مهارت .فرصت تعیین آینده خود را فراهم کنندوجودی آگاه شوند و 

کند، های مداوم را فراهم میکند که امکان ارزیابیدهد، برای آنها یک عادت ذهنی ایجاد میکنند سوق میدر آن زندگی می
 (Direk, 2013: 38). بی و حل مشکالت خاص به تنهایی اهمیت زیادی داردآموزان برای ارزیابنابراین، در ارائه توانایی دانش

کند و این کار را از طریق برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان، هدفهای شناختی روشنی دارد؛ ذهن را وادار به عمل می
تجربه  موفق در آموزش تفکر است.برنامه فلسفه برای کودکان یک روش . دهدچالشها،تفکر اصولی و تعامل ساختاری انجام می

کرده  دهد که فلسفه برای کودکان به رشد مهارتهای تفکر در آنها کمکجهان نشان می کشور 50از جهانی و شواهد در بیش 
یدهد که  است. این برنامه با ارائه تعداد زیادی تمرین در مورد یافتن دالیل خوب برای داوری، کودکان را تحت نوعی آموزش قرار

این برنامه در عین حال هدف اجتماعی . کنند توانند بهتر فکر دهد که چگونه میکند و به کودکان یاد می تر می فق دید آنها را وسیعا
منظم و پرورش خودآگاهی فرد سهم  گیری دموکراتیک است. این برنامه در پرورش مشارکت نیز دارد و آن آموزش فرایند تصمیم

کودکان کمک کند بیاموزند چگونه  دف عمده برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان آن است که بهلیپمن ه قطعی دارد. از نظر
برای تسهیل  .مهارتی نیست که معلمان بتوانند به راحتی آن را بدست آورند و ارائه دهند فلسفه برای کودکان آموزش کنند فکر

این امر در مورد معلمان ایرانی که  .های آموزشی، آموزش ببینندتحقیق فلسفی، معلمان باید هم در دانش محتوا و هم در مهارت
های انتشار دانش بوده است، حتی بیشتر ضروری رویکردهای تدریس آنها به شدت معلم محور بوده و در درجه اول یکی از روش

 .(91: 1396است )برهمن و خدابخشی، 

  ای معلمانتوسعه حرفه
ای معلمان ن و ذینفعان برای افزایش کیفیت تدریس و یادگیری در مدارس، تسهیل توسعه حرفهبرای دستیابی به اهداف سیاستمدارا

 ;Bostancioglu, 2018: 100; Tsiotakis; Jimoyiannis, 2016: 48; Zhang; Liu)بسیار مهم است )

). 329: 2017al.  Zhang et; 325: 2019al.  Zhu etآموزان بسیار برای بهبود نتایج دانش معلمان 1ای(. توسعه حرفه
 کند، تعریفای معلم تغییر میندگی حرفهشامل ساختاری چند بعدی است و در طول ز ایاز آنجایی که توسعه حرفه حیاتی است.

 :Sancar; Atal; Deryakulu, 2021) ای پیچیده است و مطالعات موجود در تعریف معنادار آن ناکام هستند توسعه حرفه

( 2013) 2شود. اخیراً، فارلای رویکردی مبتنی بر بهبود معلمان در آموزش در نظر گرفته میبه طور کلی، توسعه حرفه .106(
ای از باال به پایین باشند، بلکه باید درگیر موضاعاتی شوند که او آن را کننده توسعه حرفهدهد که معلمان نباید دریافتهشدار می
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ای را به عنوان نامد. این رویکرد بیشتر به زمینه تدریس معلمان شباهت دارد. فارل توسعه حرفهای از پایین به باال میتوسعه حرفه
ای معلمان، هدف اساسی توسعه حرفه. (Giraldo,2021: 200)کندتعریف می "فکری، تجربی و نگرشی مستمر معلمان رشد"

شناخت »گری معلمان جز با تغییر دهد که تغییر کنشتغییر کنش گری آنهاست. مطالعات متعدد در حوزه آموزش معلمان نشان می
 .(Li, 2011: 151) باورها، مفاهیم ذهنی، نگرش و مواردی از این دست استمجموعه فرایندهای فکری آنان شامل « معلمان

های گری او در کالس درس و ایجاد تغییر است. در سالمفهوم کلیدی برای فهم فرایندهای فکری معلم، کنش« شناخت معلمان»
نجام شده است و نیاز به آن همچنان های تحقیق کیفی اهای زیادی برای مطالعه شناخت معلمان با استفاده از روشاخیر تالش
« شناخت معلمان»دهند که (. مطالعات متعدد در این حوزه نشان می(Ferguson & Braten,2018: 350شود احساس می

های معلمان از تعامل بین تدریس و یادگیری و در نتیجه رفتار معلمان در کالس درس را تحت به طور مستقیم ادراکات و قضاوت
ها، تصمیمات اتخاذ شده توسط معلمان و نوع یادگیری که در کالس بر آن دهد. این رفتارها شامل طراحی طرح درسر میتاثیر قرا

 .(Lee, 2010: 137)شوند تاکید دارند می
ای معلمان به روشهای طراحی شده جهت توسعه دانش و نگرش معلمان و مهارتهای مورد نیاز آنان در تدریس توسعه حرفه

صحیح آموزش را تجربه نموده و در رشد فردی و اجتماعی های ای از رفتارهای مبتنی بر شیوهارد. این افراد طیف گستردهاشاره د
پذیرد که عبارتند از ای معلمان در سه حیطه صورت میآموزان خود نقش مهمی خواهند داشت. از بعدی دیگر توسعه حرفهدانش

گیرد تواند پیامدهایی همچون باور به عملکرد مناسب و توسعه آموزش را در بر میمیعوامل محیطی، کاری و شخصی. این ابعاد 
 (.149: 1400)امیری، 
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تواند برای یادگیری معلمان مفید می فلسفه برای کودکاندر نهایت، شواهد نشان داد آموزش  کند.توانمند می -مورد تفکر خود 
 باشد و تدریس آنها را بهبود بخشد.

  روش پژوهش

د این پژوهش استقرایی و از روش ررویک .ای و کاربردی استگیری آن توسعهپژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت
اعضای آماری پژوهش،  و از روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعهنی نوع پژوهش میدا. کیفی برای انجام آن استفاده شده اسـت

گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه .هیات علمی و معلمانی بودند که در این حوزه سابقه پژوهش و تدریس داشتند
گیری، طبق قاعده گفتنی است کفایت نمونه های عمیق صورت گرفت.مصاحبه نفر از اعضای هیات علمی و معلمان 12هدفمند با 

 برد.دقیقه زمان می 30ها نیز به صورت میانگین، هر مصاحبه زمان مصاحبه .اشباع نظری مشخص شد

 کد اختصاصی مشارکت کنندگان. 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها بتوانند آزادانه و کنندهابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه بدون ساختار بود. دلیل استفاده از این ابزار آن بود تا مشارکت
های بازبینی توسط جهت اطمینان از روایی پژوهش، محقق از روشهای خود را بیان کنند. بدون هیچ محدودیتی نظری دیدگاه
شوندگان برای تعیین روایی پژوهش خود استفاده کرده است. جهت بازبینی توسط همکاران، همکاران و بررسی توسط مصاحبه

دهند. همچنین پژوهشگر پس از ها و نتایج به دست آمده در اختیار همکاران قرار گرفت تا نظر خودشان را ارائه فرایند تحلیل داده
 ها را مورد بررسی قرار دهند.شوندگان ارائه نمود تا یافتهها را خالصه و به چند نفر از مصاحبهها آنتحلیل داده

آزمون و پایایی توافق بین دو کدگذار )توافق درون ی پایایی بازهاروش، از شدهانجامی هایکدگذاربرای محاسبه پایایی 
 دو بار هاآناز  هرکدامو  شدهانتخابمصاحبه  3، تعداد گرفتهانجامی هامصاحبهموضوعی( استفاده شد. در پایایی باز آزمون از میان 

استفاده  د توافق دو کدگذاردرص روش از یفیمصاحبه ک ییایپا یبراروزه توسط پژوهشگر کدگذاری شد.  10زمانی  فاصله کدر ی
% است، پس پایایی بین دو کدگذار نیز  60% به دست آمد، که چون باالتر از  84پایایی توافق بین دو کدگذار در این پژوهش شد. 

ز این از فن تحلیل موضوعی )تم( استفاده شد. ا هامصاحبهی حاصل از هاداده لیتحل و هیتجز منظور بهاست. در نهایت  دیتائمورد 

 مشخصات شرکت کنندگان کد ردیف

 مدیر مدرسهسال سابقه خدمت،  تحصیالت فوق لیسانس،  16زن،  (1) مصاحبه شونده 1

 سال سابقه خدمت، دکتری روانشناسی تربیتی،  هیات علمی 5مرد،  (2) مصاحبه شونده 2

 هیات علمی  مدیریت، دکتری خدمت، سابقه سال 8 مرد، (3) مصاحبه شونده 3

 معلم ،تحصیالت فوق لیسانس  خدمت، سابقه سال 18 مرد، (4) مصاحبه شونده 4

 معلم ،تحصیالت فوق لیسانس  خدمت، سابقه سال 15 زن، (5) مصاحبه شونده 5

 معلم ،تحصیالت فوق لیسانس  خدمت، سابقه سال 16 زن، (6) مصاحبه شونده 6

 مدیر مدرسه ،تحصیالت فوق لیسانس  خدمت، سابقه سال 17 مرد، (7) مصاحبه شونده 7

 هیات علمی پرورش،دکتری فلسفه آموزش و  خدمت، سابقه سال 2 مرد (8) مصاحبه شونده 8

 هیات علمی دکتری  فلسفه آموزش و پرروش، خدمت، سابقه سال 10 مرد، (9) مصاحبه شونده 9

 معاون پرورشی ،تحصیالت فوق لیسانس  خدمت، سابقه سال 20 مرد، (10) مصاحبه شونده 10

 هیات علمی دکتری مدیریت آموزشی، خدمت، سابقه سال 15 مرد، (11) مصاحبه شونده 11

 معاون پرورشی فوق لیسانس، خدمت، سابقه سال 26 زن، (12) مصاحبه شونده 12
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دهنده )مضامین به دست آمده از ترکیب ( مضامین سازمان2( مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(، 1رو، مضامین به سه دسته: 
 بندی گردید. ( مضامین فراگیر )مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل( طبقه3و تلخیص مضامین پایه و 

  های پژوهشیافته

ها خواسته شد تا در مطالعه شرکت کرده و به مسئله پژوهش از آن با اعضای هیات علمی و معلمانبه ارتباط ملموس  نظر
ها است. آمده از مصاحبه با آندستبه یهاافتهی جینتا د،یآیپژوهشگر پاسخ دهند. آنچه در ادامه م افتهیساختار مهین یهامصاحبه

 .رندیگیقرار م یدر ارتباط با سؤاالت پژوهش مورد بررس هاافتهیهرکدام از  ها،افتهی بهتر یدهمنظور سازمان به

 ای معلمان دارد؟آموزش فلسفه برای کودکان چه نقشی در توسعه حرفه

 معلمان یاکودکان در توسعه حرفه یآموزش فلسفه برانقش . 2جدول 

مضامین 

 فراگیر

دهندهمضامین سازمان  مضامین پایه 

 
 
 
 
 
پیشرفت  ارتقای
ای معلمانحرفه  

توسعه خودشناسی، توانمندسازی تفکر در مورد تفکر خود، خودآگاهی، خودشناسی، بهبود  خودشناسی
 عزت نفس، خودآگاهی، آگاهی فردی، شناخت از خود

بیان نظرات شخصی، احترام به نظر دیگران، محرمانه بودن نظر دیگران، افزایش ظرفیت  احترام به نظر دیگران
 معلمان، توجه به دموکراسی

بهبود آموزش، تفکر در مورد آموزش و یادگیری، کمک به یادگیری معلمان، تغییر سبک  تأمل در تدریس خود
 آموزش، ایجاد تامل در معلمان، فضای امن برای تامل، یادگیری دانش فلسفی

آموزان، تغییر کسب بینش در مورد توانایی دانشآموزان، تغییر انتظارات معلمان از دانش آموزان شناخت ظرفیت دانش
 آموزاندیدگاه در مورد دانش، تغییر دیدگاه در مورد دوران کودکی، ارزیابی توانایی دانش

آموزان، تغییر دیدگاه در مورد آموز محوری شدن معلمان، توجه به عالیق دانشدانش آموز محوریدانش
 آموزاندانشآموزان، درک بهتر معلمان از دانش

انتقال راهبردهای تدریس آموخته 
 به سایر دروس  P4C شده در

برای سایر دروس، یادگیری روشهای  P4Cتنوع در سبک تدریس، استفاده از سبک تدریس 
 تدریس، استفاده از مزایای این روش در سایر دروس،

اندیشه، متفکر انتقادی، توسعه تقویت قوای ذهنی و عقالنی دانش آموزان، پرورش تفکر و  توسعه تفکر
پذیری، تفکر، توسعه تفکر بازتابی، بهبود تفکر، ارتقای تفکر، توسعه تفکر انتقادی، انتقاد

 آموزان، تسهیل مهارتهای تفکرگسترش تفکر دانش

 تسهیل مشارکت و همکاری، نقش تسهیلگر، مدیریت آزادی، تمایل به راهنمایی معلمان،  توسعه تسهیلگری

گیری از سواالت باز، تمرین پرسشگری، پژوهش گروهی، همکاری، مشارکت در بهره توسعه تحقیق مشارکتی
 در معلمان قیتوسعه تحق کالس،

 مهارت کالمی، بهبود مهارت عاطفی، مهارت اجتماعی، بهبود تعامل بهبود مهارت ارتباطی

 توسعه فرهنگ نوآوریایجاد فرهنگ در مدرسه، توسعه فرهنگ خالقیت،  توسعه فرهنگ

 ای، توسعه آموزش گفتگو در معلمان، مشارکت در تدریس مکالمه توسعه آموزش گفتگو

 در دادن مشارکت پذیری، مشارکت افراد، نمودن درگیر تیمی، کار،افزایی هم تیمی، کار توسعه کار تیمی
 مشارکت در تصمیم گیری، مدرسه یادگیرنده کارها،
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در  تأمل، گرانیبه نظر د احترامی، خودشناسهای پژوهشی نشان داد آموزش فلسفه برای کودکان در یافتهنتایج حاصل از 
آموزش فلسفه برای  آموخته شده در سیتدر یراهبردها انتقالی، محور آموزدانش، آموزاندانش تیظرف شناخت، خود سیتدر

 توسعه، فرهنگ توسعهی، مهارت ارتباط بهبودی، مشارکت قیتحق توسعهی، لگریتسه توسعه، تفکر توسعه، دروس ریبه سا کودکان
شونده ز نظر مصاحبها گذاری دارد.نقش تاثیر معلمان ایحرفه شرفتیپ یارتقای و به طور کلی در میکار ت توسعه، آموزش گفتگو

آموزان در استفاده از تخیل، بیان سازد تا بینشی در مورد توانایی دانشآموزش فلسفه برای کودکان معلمان را قادر می 3شماره 
 .ای محترمانه به دست آورندپذیری به شیوهنظرات شخصی و انتقاد

آموزان چه به لحاظ کالمی و آموزش فلسفه برای کودکان موجب ارتباط بهتر معلمان با دانش 7شونده شماره از نظر مصاحبه
آموزان با آنها توانند به خوبی جهت شناخت ظرفیت و توانایی دانششود و از طریق این مهارت ارتباطی معلمان میغیر کالمی می

  .ارتباط بگیرد و در فرایند تدریس بتوانند ادراکات مشترکی از هم داشته باشند
دانند، بنابراین خود در های پژوهش مشارکتی روشهای یادگیری را میآموزان در روشدانش 11شونده شماره از نظر مصاحبه

آموزان است و پردازند. کار معلم تسهیل فرایند یادگیری و راهنمایی دانشریزی و اجرا و ارزشیابی آنها میزش به برنامهفرایند آمو
 .تواند تقویت نمایدمی معلم از طریق اجرا آموزش فلسفه برای کودکان مهارت پژوهش مشارکتی خود را

ای معلمان طبق شکل زیر مورد تحلیل قرار گرفت توسعه حرفهدر نقش آموزش فلسفه برای کودکان توان گفت در نهایت می
 شود:و خروجی آن نمایش داده می

 

 ای معلمان در توسعه حرفهنقش فلسفه برای کودکان  .1شکل 
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های فلسفه در مدارس تا حدی در این واقعیت نهفته است که معلمان بر اساس میزانی که برنامه دشواری رسمی کردن برنامهدر 
گیرند و اغلب معلمان تجربه کمی از تحقیق یابند مورد قضاوت قرار میدهند و به اهداف یادگیری آن دست میدرسی را ارائه می

نتایج این پژوهش به طور مناسب نشان داد که آموزش فلسفه برای کودکان نقش مهمی  .فلسفی، خواه رسمی یا غیررسمی، دارند
آموز محوری، انتقال ، دانشآموزانظر دیگران، تأمل در تدریس خود، شناخت ظرفیت دانشدر ارتقای خودشناسی، احترام به ن

راهبردهای تدریس آموخته شده در آموزش فلسفه برای کودکان به سایر دروس، توسعه تفکر، توسعه تسهیلگری، توسعه تحقیق 
ای کار تیمی و به طور کلی در ارتقای پیشرفت حرفهمشارکتی، بهبود مهارت ارتباطی، توسعه فرهنگ، توسعه آموزش گفتگو، توسعه 

مبنی بر توسعه معلمان ابتدایی   (Boyraz; Turkcan, 2021)هایگذاری دارد. یافته پژوهش حاضر با یافتهمعلمان نقش تاثیر
معلمان، های فلسفی در موفقیت مبنی بر اهمیت دانش و دیدگاه (Cayır, 2019)از طریق آموزش فلسفه برای کودکان، 

(Demissie, 2016) ،مبنی بر نقش آموزش فلسفه برای کودکان در آموزش معلمان(Scholl; Nichols; Burgh, 

 ,Green et al)تحقیق فلسفی مشارکتی در تغییر سبک آموزشی، خودآگاهی، خودشناسی و عزت نفس، مبنی بر نقش  (2016

بنی بر نقش آموزش فلسفه برای کودکان در م (Roberts, 2006)مبنی بر توسعه زبان تفکر در کالس درس،  (2012
مقایسه کار و فعالیت معلم با کار و فعالیت  توان بیان داشت کهباشد. در تبیین یافته پژوهش حاضر میپذیری معلمان همسو میانتقاد

شود. معلم دی او به توانایی تفکر میای معلم و نیازمنتری نسبت به شخصیت حرفهسایر افراد جامعه باعث روشنگری و دید جامع
توان در چهار ها را میها از جهاتی متفاوت است. این تفاوتآموزان با متخصصان سایر حوزهبه سبب فعالیت تعلم و تربیت دانش

های شمحور یعنی تفاوت در موضوع کار و فعالیت، تفاوت در کیفیت کار و فعالیت، تفاوت در سطح آگاهی نسبت به موضوع و رو
های مختلف برای تدریس یکی از دالیل اصلی ترجیح معلمان در زمینهکار و تفاوت در نوع نتایج و بازدهی کار خالصه نمود. 

شناختی نسبت به تدریس گفتگویی این است که آنها برای تکمیل برنامه درسی تجویز شده تحت فشار هستند و بنابراین زمانی تک
 ،شناختی، که معموالً شروع معلم. مشکل این است که آموزش تک(Kathard et al. 2015)برای شرکت در گفتگو ندارند 

. در حالی که (Li, 2011)کند را تسهیل نمی 21های قرن ها و مهارتاست، رشد شایستگی  و ارزیابی معلم آموزپاسخ دانش
کند، تعامالت گفتگویی با عدم دستکاری معلم در میآموزان تأکید شناختی بر تحمیل صدای غالب معلم بر دانشتعامالت تک

شود. به عنوان مثال، مشخص شده است که معلمان انگلیسی کنترل شدیدی آموزان و ایجاد معنا همراه با آنها مشخص میدانش
درس مورد نظر،  آموزان درهای درسی منظم خود، ارزیابی پاسخ دانشبر محتوا و جهت تعامالت کالس درس با پایبندی به برنامه

سپس، با توجه به توسعه تفکر  (Xie, 2010). کنندآموزان در صورت امکان اعمال میو توضیح بیشتر در مورد مشارکت دانش
آموزش فلسفه برای  های تفکر مانندهای مهارتتوان آن را با برنامهدهد میبازتابی در معلمان، شواهدی وجود دارد که نشان می

کند تا به فرصتی را برای معلمان فراهم می فلسفه برای کودکان د. در واقع، نشان داده شده است که آموزشتقویت کرکودکان 
 دریافت (Green et al. 2012). طور متفکرانه درباره مفاهیم کلیدی آموزشی مانند آموزش، یادگیری، دانش و تفکر فکر کنند

توانمند  -توانایی تفکر در مورد تفکر خود  -و استفاده از آگاهی فراشناختی معلمان را برای توسعه  آموزش فلسفه برای کودکان که
های ارتباطی های مهم مانند خالقیت، مهارتها و مهارتها نشان دادند که آموزش گفتگویی برای توسعه شایستگیپژوهش .کندمی

ثربخشی معلمان در کالس درس از نظر توانایی به افزایش ا های تفکر انتقادی مفید است. آموزش فلسفه برای کودکانو مهارت
کند. آموزش فلسفه برای کودکان یک رویکرد آموزشی مثبت برای آنها در مشارکت در تدریس گفتگوی و پرسشگری کمک می

ی آموزش فلسفه برا هایآموزان اظهار داشتند که چقدر از درسدانش %94برای نتیجه گیری، از نمونه،  آموزش و یادگیری است.
اند و از این ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردهکنند در طول این درسآنها اظهار داشتند که احساس می برند.می لذت کودکان

ها را اجرا کنند و برند. برای اینکه هر رویکرد آموزشی تأثیر بگذارد، همه معلمان باید استراتژیدارند لذت می« صدایی»حقیقت که 
برای تحقق این امر، باید زمان و هزینه برای آموزش معلمان با کیفیت و  زایای این رویکرد اعتقاد داشته باشند.از صمیم قلب به م

نشان  آموزش فلسفه برای کودکان رویکرد .گذاری شودها سرمایهیک برنامه بلند مدت برای به روز رسانی مستمر دانش و مهارت
بنابراین هر معلمی باید به دنبال تدریس  دهد.کند و آموزش میالگوبرداری می های خوب رادهد که یک معلم فلسفی، پرسشمی

آموزش فلسفه برای کودکان روشی برای معلمان  است که تفکر انتقادی و خالقانه، در نظر گرفتن اهداف تدریس،  فلسفی باشد.
 .(Sutcliffe; Lewis, 2017)تأمل در خود را تمرین نمایند 
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه
شایستگی بیشتری در تدریس گفتگویی و  اند،آموزش فلسفه برای کودکان را سپری کردههای نتایج نشان دادند معلمانی که دوره

آموزان، تشویق آنها به های آموزشی خوب مانند فراهم کردن زمان تفکر خوب برای دانشپرسشگری نشان دادند که در مهارت
آموزش فلسفه برای کودکان در مدارس  اجرای های یکدیگر، منعکس شدل انتقاد بیشتر نسبت به ایدهایجاد مشارکت و در عین حا

سازد تا در تدریس گفتگویی و تحقیق مشارکتی شرکت کنند. با توجه به نتایج چندین پیشنهاد برای تحقیقات معلمان را قادر می
  :توان ارائه کردمی آتی

باید مطالعات بیشتری برای تکرار مطالعه حاضر در سایر موارد انجام شود. مطالعات کافی در به منظور افزایش کلیت نتایج،  -
کنند بنابراین باید از پژوهشگرانی که در این زمینه تحصیل می آموزش فلسفه برای کودکان در ایران وجود ندارد. مورد روش

 .ردحمایت کرد و پژوهشگران جدید را به مطالعه در این زمینه تشویق ک

های آموزشی مربوط به آموزش فلسفه برای کودکان جهت آشنایی و بهبود مهارت معلمان در این زمینه ها و دورهکارگاه -
مدت ارائه شود های طوالنیشوند، آموزشتدارک دیده شود. باید برای معلمانی که با رویکرد فلسفه برای کودکان آشنا می

 در دسترس باشد.ای و در طول این فرآیند خدمات مشاوره

 های معلمان مورد توجه قرار گیرد. های درسی و فعالیتآموزش فلسفه برای کودکان باید در هنگام تهیه کتاب روش -

آموزش فلسفه برای کودکان و استفاده از این مطالب باید تشویق  های مرتبط با روشهای درسی جدید و فعالیت کتاب -
 شوند

  فلسفه برای کودکان باید برای معلمان قبل از ورود به خدمت، آموزش داده شود.آموزان، آموزش جهت کمک به دانش -

 منابع

-104 :(9)2، های نوین در علوم رفتاریفصلنامه پیشرفتآموزش فلسفه برای کودکان،  .(1396) .آبادی، فاطمهخدابخشی صادق ؛برهمن، مریم
90. 

ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه رابطه توسعه حرفه .(1400). امیری، جعفر
 .139-166 :(1)3، انداز آموزش فصلنامه مدیریت و چشمدوم، 
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