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 و انتقـادي،  تفكـر  مسـئله،  حل( آن هاي مؤلفه و خردورزي بهبود در كودكان براي
  .است مؤثر )خالق تفكر
 پايـة  آمـوزان  دانـش  خـردورزي،  ،كودكان براي فلسفه اي، چندرسانه :ها دواژهيكل

 .ابتدايي ششم

  
  مقدمه .1

 هـا،  تيـ قابل از يعيوسـ  ةگسـتر  كـه  اند دهيرس جهينت نيا به جهان سراسر يكشورها امروزه
 يا نـده يآ يبـرا  آمـوزان  دانـش  كـردن  آمـاده  منظـور  بـه  هيپا يها مهارت و ،تفكر يها مهارت

 را شـان  يآگاه ديبا رندگانيادگي مهم نيا به يابي دست يبرا .است ازين مورد ناپذير ينيب شيپ 
 مـؤثر  تفكـر  يبرا را ييبردها راه دهند، گسترش ،رندگانيادگي و متفكران جايگاه در ،خود از

 و تفكـر  رايـ ز ،دهنـد  گسترش دارند ازين آن به يزندگ طي كه را تفكر منش و ،كنند نيتمر
 ).9 :1378 ،زاده نقيب( است يانسان عالم در يوساز ساخت و ديتول گونه هر سرآغاز شهياند

 پروفسـور  كه يزمان گردد، يبرم 1960 يها سال اواخر به تفكر يها مهارت آموزش به عالقه
 او انيدانشـجو  كـه  شد متوجه بود سيتدر مشغول فلسفه ةرشت در ايكلمب دانشگاه در پمنيل

 قـدرت  كـه  اين يبرا شد متوجه يمدت از پس يو ؛اند استدالل و زيتم و يداور قدرت فاقد
 در ستيبا يم ها ييتوانا نيا تيتقو .است شده ريد اريبس شود تيتقو انيدانشجو نيا تفكر
 در انيدانشـجو  نيـ ا يوقتـ  ،گـر يد  عبارت به ؛گرفت يم انجام انيدانشجو نيا يكودك دوران
 تفكـر  نـة يزم در خـاص  يدرسـ  يهـا  دوره يسر كي ديبا بودند ينوجوان و يكودك دوران
 يرصـور يغ و يصـور  منطـق  بـه  كه را يگريد مهارت هر اي مسئله حل مهارت اي يانتقاد

 ةبرنامـ  يكـودك  دوران از تفكـر  پـرورش  بر ديتأك با نيبنابرا كردند؛ يم شروع است مربوط
  ).8 :1387 همكاران، و يمرعش( نهاد انيبن را كودكان يبرا فلسفه
 تفكـر  موضـوع  تيـ اهم درك بـا  رانيا در پرورش و  آموزش وزارت رياخ سال چند در
 بردي راه تحول سند نيتدو .است كرده اتخاذ را يريتداب و برداشته زمينه نيا در را ييها گام
 جملـه  از ييابتـدا  ششـم  يـة پا آمـوزان  دانش يبرا پژوهش و تفكر عنوان با يكتاب نيتدو و

 پـرورش  بـراي  ييها مهارت به پژوهش و تفكر كتاب در .است بوده نهيزم نيا در ها تيفعال
 و ابـداع  ،يانتقـاد  تفكـر  مسئله، حل ل،يتخ :از اند عبارت كه است شده ديتأك تعقل و تفكر
 قضـاوت  ليـ تحل مشـاهدات،  تيهـدا  ،گري كاوش ،گري پرسش ،يستميس تفكر ت،يخالق

 يابيـ خودارز و خود در تأمل و ار،يمع نظام براساس قضاوت ،يريگ ميتصم شواهد، براساس
  ).8 :1391 ،درسي هاي كتاب توزيع و چاپ كل ادارة(



 3   كرمي  اهللا آزاد و زاده اسمعيل تيمور

 كه بس همين انتقادي تفكر اهميت در .است يانتقاد تفكر شهياند وجوه نيتر مهم از
 )1386( مايرز و داند مي صحيح قضاوت قوة رشد معادل را تربيت و تعليم شريعتمداري

 براي اي انگيزه شاگردان كه زماني تا است معتقد انتقادي تفكر آموزش كتاب نويسندة
 فريره پائولو .است عبث كاري تربيت و تعليم باشند، نداشته انتقادي تفكر كارگيري به
)Paulo Freire( داند مي انتقادي تحول سوي  به حركت را پرورش و آموزش نيز )و كرمي اهللا 

 مجموعه به يانتقاد تفكر )Nelson, 2001: 8( نلسون نظر از ).1393 زواركي، زارعي
 با كه شود يم اطالق رامونيپ يايدن فهم يبرا يجد و ،هدفمند افته،ي سازمان يها تالش
 ما فهم بهبود و يساز روشن منظور به گرانيد تفكرات و خود تفكرات از ما قيدق يابيارز

 يها مهارت كاربرد يانتقاد تفكر )Osborne, 2002: 7( اوزبورن نظر به .رديگ يم صورت
 تحقق و است مسئله يابيارز و ،مسئله حل و ييشناسا اطالعات، بيترك و ليتحل تفكر،
 گريد ينوع خالق تفكر .رديگ يم صورت يفراشناخت يها مهارت قيطر از ها نيا از هريك

 و نوآورانه ياثرها ديتول در انسان تيقابل و استعداد از است عبارت كه است تفكر از
 را تيخالق )Saville, 2006: 39-49( يلساو ).Sternberg and Lubart, 1999: 85( سودبخش

 گرفته كار به هپارچ يك طور به انسان ةچندگان يها هوش آن يط كه داند يم ذهن از يحالت
 تواند يم و دارد يشناخت ةجنب كه است ييفراتوانا كي تيخالق وي دگاهيد از .دنشو يم
 )Eysenck, 2000( زنكيآ .آورد هم گرد ينوآور هدف به را قوا همة ديمف و قيدق طور به

 اشكال ساختن ،يساز مفهوم ،يساز دهيا مسئله، حل به كه داند يم يروان فرايندي را تيخالق
 ابعاد از گريد يكي زين مسئله حل مهارت .انجامد مي تازه و عيبد يداتيتول و ي،پرداز هينظر ،يهنر
 يفرايندها دهندة نشان ،يفكر ييتوانا كي منزلة به ،مسئله حل مهارت واقع در .است تفكر
 يبرا يانطباق و مؤثر يبردها راه خواهد يم فرد آن ةواسط به كه است يرفتار ـ يشناخت

 ).D’Zurilla and Sheedy, 1992: 589-59( دكن ابداع اي ،كشف ن،ييتع را روزمره مشكالت
 فرد آن ةليوس به كه شناختي است فرايندي گشايي مسئله يا مسئله حل مهارت ديگر، سخن به
  ).Perla and O’ Donnel, 2007( كند پيدا مشكل براي مناسبي حل راه كوشد يم

 .باشــد  خـالق  و  متفــكر  يهـا  انسـان ـتيترب ديبا   تيترب و ميتعل ياصل هدف امروزه
 از  يكـ ي ديـ با تنــها   نـه  يخـردورز  كه دارند نظر اتفـاق گران پژوهش و كارشنـاسان امروزه
 چـه  آن .باشـد  يمقطع هر در آموزش نفكيال بخش ديبا بلكه ،باشد تيترب و ميتعل اهـداف

 ايجـاد  منظور به ،واقع در .است  جامعه در  يخردورز آموزش و جيترو دارد ضرورت اكنون 
 كننـد  فكر دوباره خود نقش دربارة بايد تربيت و تعليم مربيان روزافزون، اجتماعي تحوالت

 بـراي  شـاگردان  كـه  كننـد  متمركز هايي روش و ها مهارت آموزش بر را خود هاي فعاليت و
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 .نـد كن يخـردورز  و تفكـر  ييتوانا به مجهز را آنان يعني ؛دارند احتياج بدان مستقل تحقيق
 هـاي  روش رايـ ز اسـت،  شده فراموش يامر يآموزش مراكز از ياريبس در مهم نيا فانهمتأس
 از يكـ ي .انـد  كـرده  حفـظ  معلمـان  تر بيش ةاندوخت بر را خود يالياست هنوز سيتدر يسنت

 نينـو  هـاي  فنّـاوري  از گيري بهره آن هاي همؤلف و يخردورز پرورش يبرا نينو هاي روش
 يبـرا  فلسفه يا چندرسانه ياجرا منظور به زين رو شيپ پژوهش و ستها اي هچندرسان چون

 ؛اسـت  شـده  انجـام  ييابتـدا مقطـع   آمـوزان  دانش يخردورز رد آن ريتأث يبررس و كودكان
 نيچنـد  كـه  ، يا چندرسـانه  امكانات با و انهيرا كمك با آموزش ،سندگانينو زعم به چراكه،
 .آورد مي فراهم را يخردورز بهبود ةنيزم ،دگير يم كار به يريادگي فرايند در زمان هم را حس
 مطلـوب  طيمحـ  گونـاگون  يهـا  يژگـ يو بـا  متفـاوت  افراد يبرا تواند يم روش نيا كاربرد

 از توانـد  يمـ  باشـد،  شـده   يطراحـ  يخوب به اگر  يا چندرسانه طيمح .كند فراهم را يريادگي
 دانش يفراخوان در يعني كند؛ تيتقو و ليتسه را يبازخوان فرايند دوگانه يرمزگذار قيطر
  .كند كمك دانش از استفاده با مناسب حل راه ةارائ و عمل سرعت در و كند مي عمل موقع  به

 انه،يرا علوم متخصصان امروزه آن شكل نيتر كامل در يا چندرسانه كي ديتول در
 و يصدابردار متخصصان انما،يپو هنرمندان ك،يگراف طراح هنرمندان ،افزار نرم مهندسان

 عكاس، هنرمندان ر،يتصو نيتدو و ضبط و يبردار لميف متخصصان صدا، نيتدو و ضبط
 يا چندرسانه ديتول فرايند .ندكن يم يهمكار مجرب ندگانيگو و ،سازان آهنگ ي،قيموس هنرمندان

  .كرد مشاهده ريز شكل در توان يم را روند نيا در ليدخ يها تخصص و

  
  اي هرسانچند ديتول فرايند .1 شكل
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 يا چندرسـانه  ديـ تول ،ويسنار ميتنظ و هيته و اطالعات يآور جمع از پس فرايند، نيا در
 تيـ نها در تـا  رديـ گ يمـ  صـورت  يضرور و ازين مورد يها تخصص و عناصر از استفاده با

  ).1390 ،يباق( شود ديتول مشخص تيهو با يا مجموعه
 

  پژوهش ينظر چهارچوب .2
 مغـز  يهـا  يويژگ همة كارگيري به بايد آموزش هدف كه معتقدند تيترب و ميتعل متخصصان

 و گيرنـد  كار به را ها توانايي اين چگونه رنديبگ ادي ديبا آموزان دانش يآموزش طيمح در .باشد
 بنابراين ).1387 ،ينداف( زنديآم هم در مغز كل گيريكار به با مسئله حل و تفكر براي را ها آن

 معتقدنـد  متخصصان تر بيش .باشد تفكر به رندگانيادگي واداركردنِ بايد آموزش ةعمد هدف
 ديبا دارد، ميباز كردنفكر از را شاگردان كه ي،آموزش هاي طيمح از موانع برداشتن انيماز با كه
 واقـع  در كنند، صرف تري بيش وقت تفكر با مأتو يريادگي يبرا تا كرد وادار و كمك را آنان
 در ،)1386 ،مـايرز ( اسـت  افراد در تفكر ةشيو پرورش تربيت و تعليم اصلي اهداف از يكي

 اعتقـاد  .بـارآورد  خـردورز  را افــراد   بتـوان    اسـت   ممكــن   كه شد يم فكـر  ندرت  به  گذشته
ـ  ياتيـ فيك مشخصات نيا كه بود نيا تفكر تيماه دربـارة يهمگانـ  كـه  انـد  يمـوروث  و يذات

 داد  نشان قاتيتحق جينتا اما ، ندارد وجود ها آن در تصرف و دخـل و كنترل  امكان  وجه  چيه  به
 بلكـه  سـتند، ين يكيـزيـ متـاف ييها دهيپد تيخالق و مسئله، حل مهارت تفكر، ،يخردورز كه
  .كرد خواهند دايپ بهبود الزم طيشرا در كه اند يعيطب ييها ـدهيپد و ها تيواقع

 شده توجه آن به يخردورز و تفكر رشد يبرا رياخ هاي سال در كه هايي روش جمله از
 يبرا ييجا را يآموزش يفضا كودك روش نيا در .است كودكان يبرا فلسفه آموزش است
 يبرا فلسفه آموزش .نديب مي شيباورها و شهياند آزمون و خود يذهن التؤاس دربارة قيتحق

 يبرا يفلسف يفكر كندوكاو هاي حلقه به كالس ةمقتدران يفضا شود مي باعث كودكان
 ).1392 ،يشاطالب و يتيهدا( شود ليتبد آموزان دانش در يفكر استقالل و يدموكراس جيترو
 چهار برنامه اين در كه دهد يم نشان كودكان براي فلسفه به مربوط كردهاييرو يبررس
  :)1391 همكاران، و ياكبر( دارد وجود مختلف كرديرو

 سـته ينگر تيـ فعال ينـوع  منزلـة  بـه  فلسفه به آن در كه :يروش اي ينديفرا كرديرو )الف
 و يفلسـف  تيـ فعال بـر  كـرد يرو نيا .انجامد يم امور فهم و ييشناسا به كه يتيفعال شود، مي

 بـر  پمنيـ ل .دارد ديـ تأك دنيفلسـف  فرايند ليتسه منظور به زيبرانگ تأمل يداستان يمحتوا طرح
 شـود  يمـ  مطرح ينحو به ندهيفزا يها پرسش آن در كه يروش داشت، ديتأك دنيفلسف روش

  انجامد؛ مي تر بيش سؤاالت به فقط سؤال هر به پاسخ كه
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 چراكه دارد، ديتأك داستان قالب در فلسفه محتواي و فلسفه بر كه :ييمحتوا كرديرو )ب
 يبرخ براي كه كودكان براي فقط نه محتوا نيا گفت ديبا يفلسف محتواي تياهم به توجه با

 ةاسـتفاد  منظور به را، محتوا نيا كردن فهم قابل و يساز ساده .ستين فهم  قابل زين ساالن بزرگ
  ؛كرد مشاهده تيوا و ي،مگ دورانت، واربرتون، آثار در توان يم ،متون نيا از كودكان
 منزلـة  بـه  كهـن  اتيـ ادب يداسـتان  متون بر كه :اتيادب و فلسفه ونديپ بر يمبتن كرديرو )ج

  دارد؛ ديتأك يفلسف محتواي
 طرح، با يفلسف داستان محتواي يوابستگ بر كه :متون يفرهنگ ةنيزم بر يمبتن كرديرو )د

 شـه ياند اسـاس  نيـ ا بـر  .دارد ديـ تأك يبـوم  فرهنـگ  از ييهـا  داستان يسيبازنو و ،انتخاب
 .ميدان يم يفرهنگ تمحصوال را زبان و ،منطق عقل، كه طور همان است، يفرهنگ يحصولم

 انيـ بن فرهنگ محتوا ةمثاب به چه و شود دهيد روش ةمثاب به چه كودكان براي فلسفه در فلسفه
 از توان يم دانجام يم شهياند از يخاص نوع يريگ شكل به كه را فرهنگ ةصيخص نيا .است
  .آورد شمار به يفرهنگ خاص يها جنبه

 و محرك يابزارها كردن جذاب يبرا فوق كرديرو چهار هر در است واضح چه آن
 نيبهتر كه باورند نيا بر برنامه مبدعان رايز ،شود مي استفاده داستان از تفكر ةزاننديبرانگ
 با ها داستان نيا اگر حال .است داستان از استفاده كودكان به تفكر آموزش يبرا روش
 دنخواه يپ در يبهتر ةجينت دنشو ارائه اي، هچندرسان چون ،جذاب و نينو هاي روش
 و يستندن داستان ةشنوند صرفاً رندگانيادگي ها اي هرسانچند از استفاده با چراكه ؛داشت

 و اند يچندحس و يچندبعد ها يا چندرسانه .دنشو مي ريدرگ تري بيش يارتباط يها راه
  .دارند رندگانيادگي نكردريدرگ يبرا ياديز ييتوانا

  
  ضرورت و اهميت .3

 كـه  ي،موزشـ آ يها طيمح از موانع برداشتن انيازم با كه معتقدند تيترب و ميتعل متخصصان
 تفكـر  با توأم يريادگي يبرا كرد كمك آنان به توان يم دارد، يبازم كردنفكر از را شاگردان

 مناسـب  يهـا  آمـوزش  بـا  دهـد  يمـ  نشان گوناگون قاتيتحق .كنند صرف تري بيش وقت
 ديبخشـ  ارتقـا  را يآدمـ  فـرد  منحصـربه  يهـا  يژگـ يو نيـ ا ييشكوفا و رشد ةنيزم توان يم
 و ،مبـدع  متفكـر،  يهـا  انسـان  تربيـت  در سـنتي  آموزشـي  نظام ناتواني ).1392 ،كرمي اهللا(

 تـا  شـد  باعث باشند، داشته را مدرن يايدن مشكالت و مسائل با همواجه تيقابل كه ،مخترع
 دهـد  پـرورش  خـالق  و ،نقـاد  متفكر، يآموزان دانش بتواند كه اي يدرس يها برنامه به عالقه
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 دايـ پ يـي واال گـاه يجا ها برنامه گونه نيا ديجد يتيترب يكردهايرو در كه يشكل به ؛ابدي شيافزا
 آموزش جمله از يمتنوع و متعدد يتيترب يها نهضت ستميب قرن اواخر در كه جا آن تا ،اند دهكر

 ةبرنام ،)cognitive acceleration( يشناخت شتاب آموزش ،يانتقاد تفكر آموزش خالق، تفكر
 ةبرنامـ  نينچ هم و ،مسئله حل مهارت آموزش ،)thought-full curriculum( فكورانه يدرس

  ).Hogen, 2006: 152-154( افتندي رواج كودكان يبرا فلسفه
 هنـوز  ران،يـ ا پـرورش  و  آمـوزش  يباالدسـت  متون در تفكر آموزش بر ديتأك وجود با
 بـدون  و مطالب ارتباط چگونگي به توجه بدون كه شوند يم تربيت يا گونه به آموزان دانش
 يـادگيري  و آمـوزش  نـوع  اين .آموزند يم را مطالب خوب ةنمر آوردن دست به براي تفكر
 و ريناپـذ  انعطـاف  ساختار با سنتي يها وهيش .است دهيفا يب متفكرانه يكار دادن انجام براي

 و معلومـات  انتقـال  بـر   هيـ تك بـا  و دنشو يم قائل آموزان دانش براي كه زيادي محدوديت
 دنـ كن يمـ  سـلب  رندهيادگي از را اكتشاف و ،ابتكار فكري، رشد گونه هر امكان محفوظات

 و مـواد  ماننـد  ،يرنوشـتار يغ يهـا  رسـانه  ژهيـ و بـه  ديـ جد يها يفنّاور ).1392 ،كرمي اهللا(
 در .انـد  هكـرد  متحول را يريادگي و آموزش يسنت يها وهيش ،يداريشن ـ يداريد زاتيتجه
 هـا  يا چندرسـانه  د،يجد ياطالعات يها يفنّاور و انهيرا رشدنيگ همه با و گذشته ةده چند
 انـد  بـازكرده  هـا  آمـوزش  انـواع  در پركـاربرد  يهـا  يفنّـاور  از يكـ ي منزلة به را خود يجا
 متن، شامل رسانه نيچند از استفاده به يا چندرسانه مفهوم ).1392 ،ياسد و زاده صالحي(

  ).Beatty, 2005( گردد يبرم ييدئويو ثابت ريتصاو و صدا، ك،يگراف
 در يريادگي زةيانگ حفظ و جاديا يا چندرسانه يها برنامه تيمز نيتر مهم رسد يم نظر به

 دهـد  يمـ  نشـان  يآموزش هاي يا چندرسانه نةيزم در ييها پژوهش جينتا .است رندگانيادگي
 سـواد  قـبالً  اگـر  يحتـ  ،رنـد يگ يمـ  اديـ  يآسان به يا چندرسانه طيمح قيطر از آموزان دانش

ــدك يا چندرســانه  و يچندبعــد هــا يا چندرســانه ).9 :1393 ،يمــيكر( باشــند داشــته يان
 يريادگيـ  تجـارب  و ،دارنـد  كنندگان استفاده نكردريدرگ يبرا بااليي ييتوانا ،اند يچندحس
 از اســتفاده .)215 :1392 ذوفــن،( دهنــد يمــ قــرار آمــوزان دانــش اريــاخت در را يچندحســ
 :از جمله دارد، ييايمزا درس كالس در ها يا چندرسانه

 ؛آورد يم ادي به است آموخته گذشته درس در را چه آن رندهيفراگ :يادآوري )الف

 ةتخت بر پرسش نوشتن و شينما صفحة بر ريتصو دادن نشان :رندهيفراگ توجه  جلب )ب
 ؛شود يم رندهيفراگ هتوج  جلب سبب يكيالكترون

 ويدئو؛ و ،لميف متن، مانند :تازه يمحتوا ةارائ )ج

 ي؛مجاز يها نمونه دادن نشان قيطر از درس كالس در يريادگي فرايند از يبانيپشت )د
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 رسـانه  ةليوسـ  بـه  پرسش طرح و رندهيفراگ به اطالعات ةارائ :رندهيفراگ نكردريدرگ )هـ
 ؛كند يم ريدرگ يريادگي فرايند در را آموزان دانش

 ؛ها آن انتقال و اطالعات داري نگه زمان شيافزا )و

 .)21: 1391 ي،عابد( عملكرد يابيارز )ز

 يهـا  كـالس  در ها يها چندرسانه از يريگ بهره كه دهد يم نشان يتجرب و يعلم شواهد
 از ؛آورد يم فراهم را باال سطح تفكر رشد موجبات و كند مي ليتسه را يريادگي فرايند درس
 نيبنابرا ؛ستين دهيپوش يكس بر فلسفه با ييابتدا ةدور آموزان دانش ييآشنا ضرورت يطرف
 سـطح  يارتقـا  و رشـد  منظـور  بـه  نينو يها رسانه با يفلسف موضوعات آموزش كردن يغن

  .رسد يم نظر به يضرور شيازپ شيب آموزان دانش ةزيانگ شيافزا و يعلم
  

  پژوهش ةنيشيپ .4
 رد را ها اي هچندرسان چون نينو هاي فنّاوري و كودكان يبرا فلسفه ريتأث متعدد مطالعات

 منظور به اي هچندرسان بستر از كه اي همطالع اما كنند، مي يابيارز مثبت يخردورز و تفكر
 از يبرخ جينتا به ادامه در .نشد افتي باشد كرده استفاده كودكان يبرا فلسفه آموزش

  .شد خواهد اشاره ها نهيزم نيا در قاتيتحق
 و اطالعات فنّاوري يآموزش كاربرد ريتأث« عنوان با يپژوهش )1388( ياركاكل آق

 .داد انجام »تهران 4 ةمنطق ةمتوسط اول سال دختر آموزان دانش انتقادي تفكر بر ارتباطات
 دختر آموزان دانش انتقادي تفكر رد ارتباطات و اطالعات فنّاوري كه ديرس جهينت ناي  هب وي
 و مثبت ريتأث استنباط و ي،ابي ارزش ل،يتحل يها اسيمق خرده در و كل در متوسطه اول سال
  .است داشته دار معني

 هوش رشد بر كودكان براي فلسفه برنامة اجراي تأثير« )1394( يواحد و يگرگر يبدر
 آموزش ةبرنام داد نشان آنان تحقيق نتايج ؛ندكرد بررسي را »دختر آموزان دانش اخالقي
  .شود مي آموزان دانش اخالقي هوش افزايش موجب كودكان براي فلسفه

 آموزش برنامة اجراي تأثير بررسي« عنوان با يقيتحق )1389( همكاران و يمرعش
 پاية آموزان دانش اخالقي قضاوت رشد بر پژوهشي اجتماع روش به كودكان براي فلسفه
 اجراي كه است آن دهندة نشان جينتا ؛دادند انجام آزمايشي روش با »اهواز شهر ابتدايي پنجم
 اخالقي قضاوت رشد رد پژوهشي اجتماع روش به كودكان رايب فلسفه آموزش ةبرنام
  .است داشته مثبتي ريتأث آموزان دانش
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 هـوش  افـزايش  در كودكان براي فلسفه برنامة اجراي تأثير« )1389( همكاران و يحاتم
 بررسـي  را »تهـران  آزادي شـهداي  مدرسـة  يينمـا  راه اول مقطع دختر آموزان دانش هيجاني
 نتـايج  .اسـت  هشـد  ارزيابي اخالقي رشد عاطفي و هيجاني بعد نيز پژوهش اين در .كردند
 هيجـاني  هـوش  افـزايش  رد كودكـان  بـراي  فلسـفه  آمـوزش  ةبرنامـ  كه است آن از حاكي
  .است داشته معناداري ريتأث آموزان دانش

 يبـرا  فلسـفه  ةبرنامـ  ريتأث« يبررس هدف با كه يپژوهش در )1386( نژاد يقاض و يناج
 كه دنديرس جهينت نيا به دادند انجام »آنان يرفتار عملكرد و استدالل يها مهارت بر كودكان

ـ  يها مهارت از ياريبس تيتقو و ارتقا سبب برنامه نيا  كودكـان  در يفكـر  ةشـد  ينـ يب شيپ
 و يداور مشـابه،  امـور  دادن صيتشـخ  اسـتدالل،  شـامل  شـده  تيتقو يها مهارت شود؛ يم

 مهـارت  و نفس اعتمادبه نينچ هم .بود مسئوالنه و خالق و يانتقاد تفكر و درست، قضاوت
  .بود افتهي  شيافزا گيري چشم طور به كودكان ةمسئل حل

 اخالقـي  يها منش رشد در كودكان رايب فلسفه آموزش برنامة تأثيرات« )1386( يجهان
ـ  فلسـفه  آمـوزش  ةبرنام كه داد نشان يو پژوهش جينتا كرد؛ بررسي را »آموزان دانش  رايب

 ؛اسـت  برخـوردار  ايراني كودكان بين استداللي يها مهارت رشد در الزم توانايي از كودكان
 اخالقـي  يهـا  مـنش  تقويـت  به پژوهشي يها مهارت طريق از تواند يم برنامه نيا نينچ هم

 .كند كمك آموزان دانش

 بـراي  فلسفه درسي برنامة تأثير« )Sanjana and Whitebread, 2005( ديتبرايو و سانجانا
 .ندكرد بررسي را »آموزان دانش در اجتماعي و اخالقي استدالل يها مهارت رشد در كودكان
 و ،شـناختي  اجتمـاعي،  يهـا  مهـارت  در آمـوزان  دانـش  بهتر عملكرد گر بيان پژوهش نتايج

 و شـان يها آموختـه  كـاربرد  توانايي برنامه اين در كننده شركت آموزان دانش و است اخالقي
 .دارند روزانه زندگي در را فوق يها مهارت

 بـا  خـالق  تفكـر  يارتقا« عنوان با يقيتحق در )Wheeler et al., 2002( همكاران و لريو
ICT« آنـان  جينتـا  .ندكرد بررسي تيخالق يارتقا رد را ارتباطات و اطالعات فنّاوري نقش 
 پاسـخ  ــ  بـاز  فيتكـال  تـا  كننـد  مـي  كمك معلمان به درس كالس در ها رايانه كه داد نشان
 سبك هر با رانيفراگ تا شود مي باعث مسئله نيهم و كنند نييتع آموزان دانش يبرا تري بيش

 در ؛نشـوند  وسأيمـ  و ديـ مانا جـواب  دادن از يليتحص رفت پيش از يسطح هر و يريادگي
 و شود مي داده آموزان دانش به دنشو مي اداره ICT با كه هايي كالس در يمتنوع فيتكال واقع
 نظـر  بـه  نيبنـابرا  نـد، كن مـي  بررسي را مسائل كنند مي نييتع خود كه هايي زمان در زين آنان

  .شود مي موجب را افراد تيخالق بهبود فوق موارد پژوهش نگارندگان
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 رشـد  و فنّـاوري  بـا  شـده  يغنـ  هاي كالس طيمح انيم ةرابط )Hopson, 1998( هاپسن
 نشان يو .است كرده يبررس را رايانه به آموزان دانش نگرش و باال سطح تفكر هاي مهارت

 شيافـزا  را باال سطح تفكر هاي مهارت رشد فنّاوري با شده يغن يريادگي هاي طيمح كه داد
 دانـش  صرف يريفراگ يجا هب تا كنند مي كمك آموزان دانش به فنّاوري يابزارها و دهد مي
  .كنند حركت دانش كاربرد يسو به

 پـرورش  و رشـد  در عوامـل  نيمـؤثرتر  و نيتر مهم از يكي يريادگي طيمح كه جا آن از
 يبـرا  فلسـفه  يا چندرسـانه  ياجرا ةنيزم در كه اين به توجه با و شود يم شناخته يخردورز
 انجـام  يقيتحق كشور داخل در آموزان دانش يخردورز بهبود در آن ريتأث يبررس و كودكان
 روش نيـ ا از استفاده و يآگاه يبرا يعلم ييانمب تواند يم پژوهش نيا جينتا است، نگرفته

  .باشد ييابتدا مدارس مخصوصاً و يآموزش طيمح در
  

  پژوهش هاي هيفرض .5
  اصلي فرضية 1.5
 يـة پا آمـوزان  دانـش  يخردورز بهبود در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا ـ

  .است مؤثر دبستان ششم
 

 يفرع يها هيفرض 2.5

 آموزان دانش ةمسئل حل مهارت بهبود در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا ـ
 ؛است مؤثر دبستان ششم يةپا

 يـة پا آموزان دانش يانتقاد تفكر بهبود در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا ـ
 ؛است مؤثر دبستان ششم

 يـة پا آمـوزان  دانش خالق تفكر بهبود در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا ـ
 .است مؤثر دبستان ششم

  
  تحقيق روش .6

 .است شاهد گروه با آزمون پس ـ آزمون شيپ طرح از استفاده با يشيآزما شبه پژوهش روش
- 1393 سـال  در رود جوان شهرستان ييابتدا ششم كالس آموزان دانش شامل يآمار ةجامع
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 روش از شـد  باعـث  مدرسه در مناسب يفن يها رساختيز و امكانات به ازين .است 1394
 رود جـوان  شهرسـتان  مـدارس  انيـ م از بيـ ترت نيبـد  ؛شود استفاده دردسترس يريگ نمونه
 يكالسـ  پروژكتورهاي و وتريكامپ كارگاه به مجهز كه )ص( فاطمه حضرت ةدختران دبستان

 هـا  كـالس  از يكـ ي ي،تصـادف  گمـارش  بـا  ،ششم يةپا يها كالس نيب از و شد انتخاب بود
 از كـدام  هـر  .شـدند  انتخـاب  شـاهد  گـروه  منزلة به گرييد كالس و شيآزما گروه منزلة به

 گـروه  دو هـر  از ،يآموزشـ  ةدور شـروع  از قبـل  .بودند نفر 30 شاهد و شيآزما هاي گروه
 شيآزمـا  گروه پژوهش و تفكر درس در پژوهش، طي .شد گرفته ساخته محقق آزمون شيپ
 از زين سال مين انيپا از پس شدند، اداره متداول روش با شاهد گروه و يا چندرسانه روش با
  .شد گرفته آزمون پس گروه دو هر

  
  آن ييايپا و ييروا و اطالعات يآور جمع ابزار 1.6
 21 بر مشتمل نامه پرسش نيا ؛شد استفاده ساخته محقق ةنام پرسش از ها هيضفر يبررس يبرا

 را ييمحتـوا  و يصـور  يـي روا .اسـت  شـده   ميتنظـ  يا درجـه  5 كـرت يل فيط در و سؤال
 82/0 كرونبـاخ  يآلفـا  بيضـر  از اسـتفاده  با آن ييايپا و اند كرده تأييد موضوع متخصصان

 تفكـر  ،80/0 مسئله حل يها مؤلفه از هريك يبرا آمده دست به ييايپا نيچن هم شد، محاسبه
ـ  پـژوهش  در .دشـ  محاسبه 77/0 خالق تفكر و ،72/0 يانتقاد  ياتيـ عمل فيـ تعر رو شيپ

 نمـرة  7 - 1 سـؤاالت  كـه  طـوري  به ؛است نامه پرسش نيا از آموز دانش كل ةنمر يخردورز
 خالق تفكر ةنمر 21 - 15 سؤاالت و ي،انتقاد تفكر ةنمر 14 - 8 سؤاالت ،مسئله حل مهارت
  .كنند مي تعيين را آموزان دانش
  
  اجرا روش 2.6
 درس دو پـژوهش  و تفكـر  درس يها سرفصل انيم از شاهد، و شيآزما يها گروه نييتع با

 آمـوزان  دانـش  بـه  يسنت روش با و انتخاب يارياخت درس سه و ي،انتخاب درس سه ،يالزام
 آمـوزش  ساخته محقق يا چندرسانه كمك با شيآزما گروه يول ،شدند سيتدر شاهد گروه

 مهندسـان  آموزشـي،  يطراحـ  متخصصـان  نظـر  از يا چندرسـانه  نيا ساخت در ؛دنديد يم
 كمـك  با يا چندرسانه افزار نرم ساخت و طراحي .شد استفاده فلسفه كارشناسان و ،وتريكامپ
 براسـاس  جلسـه  هفـت  قالب در يا چندرسانه .گرفت انجام )captivate( تيويكپت افزار نرم

 كودكان يبرا فلسفه كتاب دوم جلد يها داستان و پژوهش و تفكر كتاب يدرس موضوعات
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 و رايانـه  بـا  آمـوزان  دانش كه اين از نانياطم از بعد .است شده ديتول و يطراح كم پيليف اثر
 و شـد  نصـب  كارگاه يها رايانه يرو برنامه نيا ،ندشد آشنا يا چندرسانه ةبرنام با كار ةنحو

 يدرسـ  كتاب متون بر عالوه و داشت يتعامل ةجنب افزار نرم .رفت يم شيپ آن مطابق آموزش
 انيـ م از اسـت  ذكـر  شـايان  .شد يم زين متحرك ريتصاو و صدا شامل يفلسف يها داستان و
 بـر  مبتنـي  رويكـرد  يمبنا بر رو شيپ پژوهش كودكان به فلسفه آموزش تعددم يكردهايرو

  .شد اجرا و طراحي ادبيات و فلسفه پيوند
 نيـ ا .آمد عمل به يخردورز آزمون شيپ گروه دو هر از جلسه شروع از قبل :اول جلسة

 تيريمد ةويش و افزار نرم با كار ةنحو با آموزان دانش تا شد برگزار وتريكامپ كارگاه در جلسه
 يبـرا  را يسـنت  و معمـول  يها روش با كالس ةادار ةنحو معلم نيچن هم شوند؛ آشنا كالس
 بـا  شيآزما گروه و يسنت روش با هدشا گروه يآموزش ةدور ةادام در .داد شرح شاهد گروه
  ؛دنديد آموزش ريز شرح با مطابق و يا چندرسانه كمك

 آن يكل هدف كه »يكار هر« يانتخاب درس قالب در يا چندرسانه :سوم و دوم اتجلس
 ،يدرسـ  موضوع بر عالوه ،جلسه نيا در .شد ارائه آموزان دانش به است ئلهمس حل آموزش
  ؛شد ارائه زين »يديس خانم و كس چيه مال كس، هر مال« داستان

 »سكير چرخ« يالزام و يانتخاب دروس قالب در يا چندرسانه :پنجم و چهارم اتجلس
 .شد ارائه آموزان دانش به است يانتقاد تفكر آموزش ها آن يكل هدف كه »حوضك يل يل« و

 مغـازة « و »كنـد  كنترل را صورتش توانست ينم كه يمرد« داستان جلسات نيا در نينچ هم
  ند؛شد ارائه »چندمنظوره
 هدف كه »بخشنده درخت« يانتخاب و يالزام دروس قالب در يا چندرسانه :ششم ةجلس

 ستارة« يها داستان از جلسات نيا در .شد ارائه آموزان دانش به است ليتخ آموزش آن يكل
  ؛شد استفاده مكمل صورت به »گو قصه« و »ييايدر

 آن يكلـ  هـدف  كـه  »بـاش  خـالق « يارياخت درس قالب در يا چندرسانه :هفتم جلسة
 »يجـادوگر  مثل درست« داستان نينچ هم .شد ارائه آموزان دانش به است تيخالق آموزش

  ؛شد ارائه زين
 يكلـ  هدف كه »باش داشته جرئت« يارياخت درس قالب در يا چندرسانه :هشتم ةجلس

 هدف به لين منظور به جلسه نيا در .شد ارائه آموزان دانش به است يورز جرئت آموزش آن
 گـروه  دو هـر  از جلسـه  نيا يانتها در .شد گرفته بهره زين »وانيا يرو« داستان از يآموزش
  .آمد عمل به آزمون پس
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  پژوهش يها افتهي .7
 يخـردورز  بهبـود  در )P4C( كودكـان  يبـرا  فلسـفه  يا چندرسانه ياجرا :ياصل يةفرض ـ

 .است مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش

  گروه كيتفك به آزمون پس و آزمون شيپ در يخردورز اريمع انحراف و نيانگيم .1 جدول

  گروه
 آزمون پس  آزمونيشپ
  معيار انحراف  ميانگين  معيارانحراف ميانگين

 92/1  46/21  55/2  33/17  آزمايش

 28/3  82/18  83/2  53/17 شاهد

 افتهي شيافزا شاهد و شيآزما گروه در يخردورز نيانگيم 1 جدول مندرجات براساس
  .است تر بيش شيآزما گروه در شيافزا نيا اما ،است

  يخردورز يبرا مستقل t آزمون جينتا .2 جدول
 df t  p نيانگيمتفاوت استانداردانحراف نيانگيم  گروه

 37/2 13/4 شيآزما
73/2 58 30/5 001/ 

 52/1 40/1 شاهد

 تفـاوت  يبـرا  شده مشاهده يمعنادار سطح شود، يم مشاهده 2 جدول در كه گونه همان
 درصـد  95 بـا  نيبنابرا ؛)t، 001/0=P=308/5( است 01/0 از تر كوچك يخردورز نيانگيم

 يمعنـادار  تفاوت شاهد و شيآزما هاي گروه شود يم گرفته جهينت و رد صفر فرض نانياطم
 يخـردورز  شيافـزا  در يا چندرسـانه  آمـوزش  از اسـتفاده  بنـابراين،  .دارنـد  يخردورز در

  .شود يم دييتأ يپژوهش يةفرض بيترت نيبد و است بوده مؤثر ششم كالس آموزان دانش
 حـل  بهبـود  در )P4C( كودكـان  يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا :اول يفرع فرضية ـ
  .است مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش مسئلة

  مسئله حل يبرا انسيكووار ليتحل جينتا .3 جدول
 SS df MS F  p  منبع

2η 

 /04 /12 48/2 97/1 1 97/1 آزمون شيپ

 /07 /03 84/4 84/3 1 84/3  گروه

    /79 57 25/45  خطا

     60 00/925  كل
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 حـل  مهـارت  نيانگيم تفاوت يبرا شده مشاهده يمعنادار سطح 3 جدول براساس
 ؛)F، 032/0=P=848/4( اسـت  05/0 از تـر  كوچك آزمون شيپ اثر كنترل از پس مسئله
 شيآزما هاي گروه شود يم گرفته جهينت و رد صفر فرض نانياطم درصد 95 با نيبنابرا

2=078/0( تايا مجذور مقدار .دارند مسئله حل مهارت در يمعنادار تفاوت شاهد و
η( 

 يا چندرسـانه  كمك با آموزش را مسئله حل انسيوار از درصد 8/7 كه دهد يم نشان
 ةمسـئل  حل مهارت شيافزا در يا چندرسانه آموزش از استفاده بنابراين، .دكن يم نييتب

 يپژوهشــ فرضــية بيــترت نيبــد و اســت بــوده مــؤثر ششــم كــالس آمــوزان دانــش
  .شود يم  دييتأ

 تفكـر  بهبـود  در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا :دوم فرعي فرضية ـ
 .است مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش انتقادي

  يانتقاد تفكر يبرا انسيكووار ليتحل جينتا .4 جدول

 SS df  MS  F  p  منبع
2η 

 /03 /15 13/2 91/2 1 91/2  آزمون شيپ

 /08 /02 09/5 96/6 1 96/6  گروه

    36/1 57 92/77  خطا

     60 00/843  كل

 يبرا شده مشاهده يمعنادار سطح شود، يم مشاهده 4 جدول در كه گونه همان
 05/0 از تر كوچك آزمون شيپ اثر كنترل از پس يانتقاد تفكر مهارت نيانگيم تفاوت
 جهينت و رد صفر فرض نانياطم درصد 95 با نيبنابرا ؛)F، 028/0=P=096/5( است
 يانتقاد تفكر مهارت در يمعنادار تفاوت شاهد و شيآزما هاي گروه شود يم گرفته
2=082/0( تايا مجذور مقدار .دارند

η( تفكر انسيوار از درصد 2/8 كه دهد يم نشان 
 يا چندرسانه آموزش از استفاده بنابراين، .دكن يم نييتب يا چندرسانه آموزش را يانتقاد
 فرضية بيترت نيبد و است بوده مؤثر ششم كالس آموزان دانش يانتقاد تفكر شيافزا در

  .شود يم دييتأ يپژوهش
 تفكـر  بهبـود  در )P4C( كودكان يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا :سوم فرعي فرضية ـ
 .است مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش خالق
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  خالق تفكر يبرا انسيكووار ليتحل جينتا .5 جدول
 SS df MS F p  منبع

2η 

 /11 /008 62/7 83/9 1 83/9  آزمون شيپ

 /07 /03 86/4 27/6 1 27/6  گروه

    29/1 57 53/73  خطا

     60 00/1981  كل

 تفـاوت  يبـرا  شده مشاهده يمعنادار سطح شود، يم مشاهده 5 جدول در كه گونه همان
ـ  اثـر  كنتـرل  از پـس  خـالق  تفكر مهارت نيانگيم  اسـت  05/0 از تـر  كوچـك  آزمـون  شيپ
)865/4=F، 031/0=P(شود يم گرفته جهينت و رد صفر فرض نانياطم درصد 95 با نيبنابرا ؛ 

 مجـذور  مقـدار  .دارنـد  خالق تفكر مهارت در يمعنادار تفاوت شاهد و شيآزما هاي گروه
2=079/0( تايا

η( يا چندرسـانه  آموزش را تيخالق انسيوار از درصد 9/7 كه دهد يم نشان 
 آمـوزان  دانـش  تيـ خالق شيافزا در يا چندرسانه آموزش از استفاده بنابراين، .دكن يم نييتب

  .شود يم دييتأ يپژوهش فرضية بيترت نيبد و است بوده مؤثر ششم كالس
  

  گيري نتيجه .8
 فراگيـران  نتيجـه  در نيست، فراگيران نيازهاي گوي جواب يادگيري سنتي هاي روش امروزه
 هـاي  راه از يكي .است ناخوشايند و كننده خسته شان براي مدرسه و فهمند نمي را علم لذت
 مثـل  آموزشـي  نـوين  هـاي  رسـانه  كمـك  بـا  آمـوزش  مشـكالتي  چنـين  بـا  برخـورد  حل

 كاربرد به اخير سال چند در ايران از خارج و داخل علمي تحقيقات در ؛هاست اي چندرسانه
 شـده  فراوانـي  توجـه  آموزشـي،  كمك ابزاري منزلة به يادگيري، و آموزش بهبود در فنّاوري
 در اي چندرسانه ابزارهاي فزايندة و مثبت تأثير مؤيد ها پژوهش اين از بسياري نتايج و است
 .است يادگيري بهبود

 يبرا فلسفه يا چندرسانه ياجرا كه داد نشان اصلي فرضية بررسي از حاصل هاي يافته
 ها يافته اين .است مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش يخردورز بهبود در )P4C( كودكان

ــا ــات ب ــاران و ضــامني تحقيق ــائق ،)1390( همك ــدي ،)1392( ف ــوين و مانين ــامي گ  داس
)Munindy and Govindasamy, 2010( بايـد  يافتـه  ايـن  تبيين در .است هماهنگ و سو هم 

 آمـوزان  دانش مراقبتي تفكر تا است شده موجب فلسفي كندوكاو جلسات در شركت گفت
 .يابد توسعه اي ترجمه هاي مهارت و پژوهش، مهارت استدالل، هاي مهارت انواع رشد اثر بر
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 آزادي، ماننـد  موضوعاتي دربارة كالسي كندوكاو حلقة در آموزان دانش وقتي كه معنا اين به
 ايـن  كننـد  مـي  بحـث  انتقـادي  گري كاوش و گروهي استدالل طريق از وفاداري و دوستي،
 هـاي  مهارت رشد ديگر، طرف از شود؛ مي ها آن اخالقي هاي استدالل رشد موجب جلسات
 نيـز  خـود  كارهـا  راه درنظرگـرفتن  و گوناگون هاي فرضيه توليد يعني آموزان دانش پژوهشي
 كه )1394 ،يواحد و يگرگر يبدر( شود مي محسوب مسئوالنه تفكري كسب براي ابزاري
 كـردن  فـراهم  .آورد مـي  فـراهم  را آموزان دانش خردورزي رشد موجبات فوق عوامل مجموع
 در هيجـاني  انعطـاف  قابليـت  سـاز  زمينـه  توانـد  مي كودكي زمان در شناختي پرمحتواي محيط

 ).1389 همكاران، و حاتمي( كند كمك او به تازه ديدي با مسائل مشاهدة در و شود شخص
 از گيـري  بهـره  علـت  بـه  سـنتي،  تـدريس  روش بـرخالف  ي،آموزش ةدور نيا در يطرف از

 شوند مي درگير حس چند زمان هم پويانمايي و گرافيك، تصوير، صدا، گوناگون هاي قابليت
 و تـر،  متنـوع  تـر،  جـذاب  را مطالب بتوانند كه شود مي فراهم آموزان دانش براي امكان اين و

 .باشـند  داشـته  هـا  آن در تأمـل  و مطالب درك براي تري بيش انگيزة و كنند دريافت تر كامل
 درصـد  75 حدود كه كرد اشاره شناسي روان ةحوز در تجربي هاي يافته به توان مي چنين هم

 صـورت  شـنوايي  حـس  طريق از درصد 13 و بينايي حس كاربرد طريق از انسان يادگيري
 بهتـرين  از يكـي  را اي چندرسـانه  افزارهـاي  نـرم  و رايانـه  كاربرد توان مي بنابراين .پذيرد مي

  .دانست آموزان دانش يادگيري و تدريس براي ها روش
 يبـرا  فلسـفه  يا چندرسـانه  ياجـرا  كـه  داد نشـان  اول فرعـي  فرضية بررسي نتايج
 .اسـت  مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش مسئلة حل مهارت بهبود در )P4C( كودكان

 همكـاران  و سـرين  ،)1391( باوي ،)1390( همكاران و احمدي تحقيقات با ها يافته اين
)Serin et al., 2009(، همكاران و ترنر و )Turner et al., 2008( در .است هماهنگ و سو هم 

 بـر  تمركـز  اي چندرسـانه  كمـك  بـه  فلسـفه  آمـوزش  در كـه  گفت توان مي يافته اين تبيين
 بـه  واكـنش  در آمـوزان  دانش هاي پرسش پاية بر مباحث و است گري پرسش و وجو جست
 كه آن از بيش معلم و شود مي مطرح داستان يا و تصوير، شعر، چون هم شده ارائه هاي محرك
 ).1393 همكـاران،  و رسـتمي ( كنـد  مي ايفا را كننده تسهيل نقش دهد، ارائه را مطالب آمرانه
 سـبب  كننـد،  جـذاب  را آن و دگرگـون  را يـادگيري  محيط قادرند ها اي چندرسانه چنين هم

 روند به اي كننده تقويت هاي محرك شوند، يادگيري فرايند به فراگيران و آموزان دانش جذب
 به و كنند، كمك درسي مواد پايداري و ها آموخته تثبيت به كنند، تزريق يادگيري و آموزش
 و تـالش  نتيجه در و فراگيران انگيزة افزايش باعث نينچ هم .بينجامند آموزش كيفيت بهبود

 .شوند  تر بيش يادگيري براي آنان كوشش
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 كودكـان  يبـرا  فلسفه يا چندرسانه ياجرا كه داد نشان دوم فرعي فرضية بررسي نتايج
)P4C( بـا  هـا  يافتـه  ايـن  .اسـت  مؤثر دبستان ششم يةپا آموزان دانش يانتقاد تفكر بهبود در 

 استايسـي  و ،)1393( زواركي زارعي و كرمي اهللا ،)1394( همكاران و رضايي حاج تحقيقات
 توان مي يافته اين تبيين در .است هماهنگ و سو هم )Stacey and Gerbic, 2009( جربيك و

 نيـز  معلم و نشد محسوب آموزشي محتواي يگانه درسي كتاب آموزشي دورة اين در گفت
 دانـش  بـرد  پـيش  در كننـده  كمك يك نقش در آموزان دانش به اطالعات دادن انتقال جاي  به
 و اسـت  نسبي امري افراد بين در دانش دريافتند روش اين در آموزان دانش .شد ظاهر ها آن

 ها آن در معلم كه قديمي، هاي محيط از تر بيش فضا اين در نيست؛ اطالعاتي منبع يگانه معلم
 تـر  بـيش  طرفـي  از دهـد؛  مي روي وجدل بحث شود، مي فرض مطلق داناي و وحده متكلم
 بنـابراين  شوند، مي رو روبه متناقض گاهي و پراكنده، وسيع، اطالعات با آموزان دانش اوقات
 بـه  بلكـه  نكنند، باور بينند مي كه را چيزي هر و كنند ارزيابي را اطالعات بايد كه يابند درمي
 برنامة ).1392 كرمي، اهللا( باشند داشته مختلف امور به ترديد و سالم شك نوعي ديويي قول

 در گويـد،  مي پاسخ آموزان دانش ةعالق مورد مسائل به نيز كودكان براي فلسفه اي چندرسانه
 .كنـد  مي فراهم را منابع و مواد با متقابل كنش امكان و است، پذير انعطاف بسيار مطالب ارائة
 بـر  تـا  كنـد  مـي  قادر را آموزان دانش ديگر زمان هر از بيش ها برنامه گونه اين تر، مهم همه از

 از اسـتفاده  )Wyk, 2002( ويـك  زعـم  بـه  .باشـند  داشـته  تسـلط  و شـاهد  خـود  يـادگيري 
 فراهم را انتقادي تفكر ارتقاي و رشد زمينة غيرخطي رويكردي با آموزشي هاي  يا چندرسانه
 عناصر سازي پارچه يك و تركيب و مرتبط و جديد عناصر يافتن قبيل از اعمالي .كرد خواهد
 از متفـاوت  معنادار و هپارچ يك ساختارهاي وجودآوردن به و جديد ساختارهاي در مختلف

  .داد انجام ها اي چندرسانه امكانات و ها قابليت كمك به توان مي را قبلي ساختارهاي
 براي فلسفه اي چندرسانه اجراي كه داد نشان نيز سوم فرعي فرضية بررسي نتايج
 ها يافته اين .است مؤثر دبستان ششم پاية آموزان دانش خالق تفكر بهبود در )P4C( كودكان

 جربيك و استايسي ،)1393 اف، نعمان و بنه زاده امان از نقل به 1386( زنگنه تحقيقات با
)Stacey and Gerbic, 2009(، همكاران و ويلر و )Wheeler et al., 2002( هماهنگ و سو هم 

 معلم هدايت با آموزان دانش ميان وگو گفت و بحث گفت توان مي نتيجه اين تبيين در .است
 پاسخ كه است نشده  تنظيم اي گونه به برنامه رو  اين از است؛ فلسفي تفكرات اصلي بستر
 پاسخ افتني بلكه بدهد، آموزان دانش هاي پرسش و ها بحث به اي شده تعيين ازپيش و معين

 نيا  به .يردگ يم صورت مختلف موضوعات دربارة گوو گفت و بحث قيطر از ها پرسش
 ليتبد يريادگي اجتماع كي به كودكان رايب فلسفه آموزش بر يمبتن يها كالس بيترت 



 ابتدايي آموزان دانش يخردورز بر آن ريتأث بررسي و )P4C( كودك براي فلسفه يا چندرسانه اجراي   18

 يآرا دربارة و كنند مي انيب را خود يها شهياند و ها ديدگاه آموزان دانش آن در و شود مي
 بصري تيجذاب چنين هم ).1393 همكاران، و يرستم( ندكن يم نظر تبادل و بحث گرانيد
 سزايي به نقش آموزان دانش رييادگي سطح و گري كاوش زانيم در ها يا چندرسانه يصوت و

 يا چندرسانه هاي برنامه در .شود يم كيتحر ها آن خالق تفكر قيطر نيا از چراكه ،كند ايفا
 ت،يجذاب چندگانه، حواس گيري كار هب مثل يفرد منحصربه يها يژگيو ليدل به ي،آموزش

 ةزيانگ با رندگانيادگي موضوع، با و گرانيد با رندهيادگي تعامل بازخورد، تكرار، تيقابل
 ،هيتنب و ريتحق از نترسيدن علت به و ندده يم انجام را ها تيفعال ختهيخودانگ و يدرون

 تيخالق رشد به وقف موارد ةهم كه كنند يم دايپ يآموزش طيمح دربارة يمثبت نگرش
  .كنند يم كمك
 آمـد،  دسـت  بـه  پـژوهش  اجـراي  نيح در كه ياتيتجرب و پژوهش يها افتهي به توجه با

 الزم يگـذار  هيسرما جذب و جلب با پرورش و آموزش وزارت مسئوالن شود يم نهاد شيپ
 اصول براساس و مناسب تيفيك با ،استاندارد يا چندرسانه يافزارها نرم ةتوسع و ديتول براي
 .كننـد  كمـك  آمـوزان  دانـش  در تفكـر  يهـا  مهارت ةتوسع به ،)P4C( كودكان يبرا فلسفه
 تفكـر  ،مسـئله  حـل  مهـارت  تقويـت  بـر  يمبتن سيتدر يها روش شود يم هيتوص نينچ هم

 بـه  متفكرانـه  آمـوزان  دانـش  سرانجام تا شود داده آموزش معلمان به خالق تفكر و ي،انتقاد
 و  آموزش در نياديبن تحول سند به توجه با شود، مي نهاد پيش عالوه به .بنگرند معلمان يآرا

 ييآشـنا  منظـور  به معلمان براي خدمت ضمن يها كالس مدارس، هوشمندشدن و پرورش
 پژوهش نيا .شود برگزار ها يا چندرسانه كمك با كرتف يها مهارت آموزش ةنحو با تر بيش

 امكانات به ازين ليدل هب ها يآزمودن انتخاب روش به توان يم جمله از داشت؛ ييها تيمحدود
 ييابتدا ششم يةپا آموزان دانش به يآمار ةجامع بودنمحدود ،يا چندرسانه ياجرا براي ژهيو

 و ي،ليتحصـ  مقـاطع  و هـا  شهرسـتان  گـر يد بـه  جينتـا  ميتعمـ  در اطياحت و رود جوان شهر
 يگـردآور  يابزارهـا  گـر يد از نگـرفتن  بهـره  و نامه پرسش به يريگ اندازه ابزار محدودبودن

  .كرد اشاره مشاهده و مصاحبه چون هم ،ها داده
  
  نامه كتاب
 بـا  تعـاملي  اي چندرسـانه  آمـوزش  تـأثير  مقايسة« ).1390( ميرزاخاني سمانه و فالح، وحيد مسعود، احمدي،

 ارتباطـات  و اطالعات يفنّاور نامة فصل ،»ابتدايي آموزان دانش يادگيري ميزان بر غيرتعاملي اي چندرسانه
  .4 ش ،1 س ،تربيتي علوم در
  .دبستان ششم پژوهش و تفكر معلم نماي راه ).1391( درسي هاي كتاب توزيع و چاپ كل ادارة
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 آمـوزان  دانـش  انتقادي تفكر بر ارتباطات و اطالعات فنّاوري آموزشي كاربرد تأثير« ).1388( رقيه اركاكلي، آق
 .اراك دانشگاه شناسي، روان ارشد كارشناسي نامة پايان ،»تهران 4 منطقة متوسطة اول سال دختر

 ادب كالسـيك  متـون  هـاي  داستان در فلسفي مضامين كودكان، براي فلسفه« ).1391( ديگران و احمد اكبري،
  .2 ش ،3 س ،كودك و تفكر ،»فارسي

 بـر  آموزشـي  نـوين  هـاي  يفنّاور مباني بر مبتني آموزش تأثير« ).1393( اف نعمان منصور و آمنه بنه، زاده امان
 در ارتباطـات  و اطالعات يفنّاور نامة فصل ،»مازندران استان هاي دانشگاه دانشجويان زندگي هاي مهارت
  .3 ش ،4 س ،تربيتي علوم

 .47 ش ،تجسمي هنرهاي ـ زيبا هنرهاي نشرية ،»اي چندرسانه در طراحي هاي تفاوت« ).1390( ياسمن باقي،

 آمـوزان  دانـش  رياضـي  عملكرد بر اي چندرسانه افزار نرم طريق از آموزش تأثير بررسي« ).1391( علي باوي،
  .25 ش ،8 س ،شناسي روان در نو هاي يافته ،»تهران شهرستان پريش حساب پسر

 اخالقي هوش رشد بر كودكان براي فلسفه برنامة اجراي تأثير« ).1394( يواحد زهرا و ميرح ،يگرگر يبدر
  .1 ش ،6 س ،كودك و تفكر ،»دختر آموزان دانش

 اخالقـي  يهـا  مـنش  رشـد  در كودكـان  بـه  فلسـفه  آمـوزش  برنامـة  تأثيرات بررسي« ).1386( جعفر ،يجهان
  .7 ش ،2 س ،يدرس ةبرنام مطالعات ةنام فصل ،»آموزان دانش

 در كودكان براي فلسفه برنامة اجراي تأثير بررسي« ).1389( ينور زهرا و ،يميكر وسفي ،اضدريحم ،يحاتم
 و تفكـر  ،»تهـران  آزادي شـهداي  مدرسـة  يينمـا  راه اول مقطع دختر آموزان دانش هيجاني هوش افزايش
 .2 ش ،1 س ،كودك

 انتقـادي  تفكـر  هـاي  مهـارت  بـر  تلفيقـي  يـادگيري  اثربخشـي  بررسي« ).1394( ديگران و بهار رضايي، حاج
 .1 ش ،4 س ،ايران پرستاري علمي انجمن پژوهشي ـ علمي نامة فصل ،»پرستاري دانشجويان

  .سمت :تهران ،آموزش در جديد هاي يفنّاور كاربرد ).1392( شهناز ذوفن،
 و كـم  فيليـپ  فكـري  هـاي  داستان تأثير مقايسة« ).1393( فياض ايراندخت و مفيدي، فرخنده كاوه، رستمي،

 مطالعة پژوهشي ـ علمي مجلة ،»تهران شهر آمادگي دورة كودكان در خالقيت رشد بر خسرونژاد مرتضي
   .1 ش ،5 س ،شيراز دانشگاه كودك ادبيات

  .پنجم نگاشت ،»ايران اسالمي جمهوري ملي درسي برنامة« ).1391( آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان
 .103 ش ،ايجغراف آموزش رشد ،»يا چندرسانه آموزش ريتأث« ).1392( ياسد ديسع و ميمر ،زاده صالحي

 بـر  شناسـي  جامعـه  درس در اي چندرسـانه  افزارهـاي  نرم از استفاده تأثير« ).1390( ديگران و فرشيده ضامني،
 علـوم  در ارتباطـات  و اطالعـات  يفنّـاور  نامة فصل ،»جويبار شهرستان آموزان دانش تحصيلي رفت پيش
  .2 ش ،2 س ،تربيتي

 .1 ش ،28 س ،آموزشي تكنولوژي رشد ،»آموزش در ها رسانه از گيري بهره« ).1391( زهره عابدي،

 و فلسـفه  نامـة  فصـل  ،»معصـومين  روايات و قرآن ديدگاه از فرزندان خردورزي آيين« ).1392( مجتبي فائق،
  .3 ش ،1 س ،كودك

 آموزشـي،  تكنولـوژي  رشـد  :تهران ،»آموزشي هاي محيط تغيير عامل ها اي چندرسانه« ).1393( فرهاد كريمي،
 .5 ش ،30  س
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 آموزان دانش يانتقاد تفكر و تيخالق بر يحضور آموزش و يقيتلف يريادگي ةسيمقا« ).1392( آزاد ،كرمي اهللا
  .تهران ييطباطبا عالمه دانشگاه ،ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،»قدس شهرستان ةمتوسط دوم يةپا

 تفكـر  بـر  سـنتي  آمـوزش  بـا  تلفيقـي  آموزش اثر مقايسة« ).1393( زواركي زارعي اسماعيل و آزاد كرمي، اهللا
  .4 ش ،4 س ،تربيتي علوم در ارتباطات و اطالعات يفنّاور نامة فصل ،»آموزان دانش شادكامي و انتقادي

  .سمت :تهران ي،لياب اريخدا ةترجم ،يانتقاد تفكر آموزش ).1386( چت رز،يما
 آمـوزش  ةبرنامـ  ياجرا يسنج امكان« ).1387( يلسان يمهد و نسب، يميرح اهللا حجت ،دمنصوريس ،يمرعش

 .28 ش ،7 س ،يآموزش يها ينوآور ةنام فصل ،»يابتداي ةدور يدرس ةبرنام در كودكان به فلسفه

 استدالل هاي مهارت روي كودكان براي فلسفه برنامة نتايج بررسي« ).1386( زاده قاضي پروانه و سعيد ناجي،
  .2 ش ،درسي برنامة مطالعات نامة فصل ،»رفتاري عملكرد و

  .طهوري :تهران ،فلسفه به درآمدي .)1378( عبدالحسين مير ،زاده بينق
 در فلسـفي  كنـدكاو  هـاي  حلقـه  در منطقـي  گفتاشنود تأثير«). 1392( اكرم شاطالبي و مهرنوش هدايتي،

 ،كـودك  و تفكر ،»تهران شهر سال 12 تا 11 دختر آموزان دانش تني روان اختالالت هاي نشانه كاهش
  .2ش  ،4س 
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