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  علم تعاملي هاي موزه در كودكان به فلسفه آموزش
  *آبادي نجف صابري مليحه

  چكيده
از  يريـ گ بهره نيبنابرا .است شرفتيدر حال پ گريتر از هر زمان د عيسرجهان امروز 

ـ جد يهـا  تبع آن رسـانه  و به  رويكردهاي جديد آموزشي ـ  يهـا  طيمحـ  د،ي  يريادگي
نظـر   بـه  يضـرور  ،موجـود  يفراتر از سـاختارها  يآموزش يو محتوا زيبرانگ اقياشت
بازديدكننـدگان را فراگيرانـي   هاي تعاملي، كـه   اين مقاله ضمن معرفي موزه. رسد يم

موجود در موزه بـه سـاخت نظـام دانشـي خـود       يداند كه ازطريق تعامل با اشيا مي
آموزش فلسفه به كودكـان و اهـداف و    ةآن با برنام ةكنند، به نسبت و رابط كمك مي

كند كه مبناي نظـري   مقاله از اين ديدگاه دفاع مي. پردازد هاي مندرج در آن مي ارزش
بـوده   ياكتشاف يريادگي ةو نظري ييگاه ساختارگراديها د ساخت اين موزه طراحي و

تغيير و تحول امروز، فراگيران خود مشـتاق   حال دردر جهان  ،از نظر نگارنده. است
 يها با دستگاه يباز از طريق يو منطق يانتزاع ميمفاه ةعرض. اند ينياكتشاف و بازآفر

خصوص نسل  به ،نامخاطب همة زيانگ و شوق يا متنوع، چندرسانه يطيدر مح يتعامل
 ةيـ دارد و در پـرورش تفكـر و روح   يوامـ  يمنطق شةيرا به تفكر خالق و اند ،جوان

  .مؤثر است ،آموزش فلسفه به كودكان است يكه از اهداف اصل ،يطلب استقالل
 هاي دستگاه علم، تعاملي هاي موزه فعال، يادگيري ساختارگرا، ادگيريي :ها كليدواژه
  .فكري هاي مهارت تعاملي، نمايشي

  مقدمه
 .است گوناگون هاي عرصه در تحوالت و تغيير روزافزون شتاب امروز جهان هاي ويژگي از

 تربيت، و تعليم از انتظار امروزه .است نمانده دور به تغييرات اين از نيز تربيت و تعليم ةعرص
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 تحوالت پاي هم كه است نسلي پرورش شود، مي آن براي كه هنگفتي هاي هزينه به توجه با
 نسل كه است آن گرو در خود اين و دكن ايفا سازنده و مفيد نقشي بتواند جامعه رشد روبه

 جز  هم اي هگزين هيچ .باشد شده برخوردار الزم هاي مهارت و ،نگرش دانش، از شده تربيت
 به روزافزون تمايلي كه روست اين از .ندارد وجود مناسب پرورش و آموزش كارگيري به

 ةاستفاد رويكرد ديگر، عبارت  به .شود مشاهده مي آموزشي  غير امور از آموزشي ةاستفاد
 ماهيت اندراج يا ندارند آموزشي ماهيت چندان امر بدو در كه اموري يا اشيا از آموزشي
 جديد رويكردهاي از اند داشته آموزشي ماهيت تر كم كه هايي ساخت و امور به آموزشي

 رود مي گمان كه آموزشي و فلسفي جديدتر هاي نظريه به آوردن روي .آيد مي حساب به
 قابل راستا همين در هم كند مي كمك تر سازنده و تر فعال نسل پرورش بهها  آن كارگيري به

 تبديل ،ها و رويكردهاي جديد آموزشي در كنار استفاده از روش رود مي گمان .است ارزيابي 
 تمايل اين از اي هنمون تواند مي )interactive museum( تعاملي هاي موزه به سنتي هاي موزه
 در ريشه كه است جديد رويكردهاي و ها روش اين از يكي فعال يادگيري .باشدد رش روبه

 كهد كر اشاره كودكان بازي به توان مي تمايل اين سوابق از يكي عنوان به .دارد دور هاي گذشته
 به باور از استاي  نمونه خود تشويق و ترغيب اين .است دهش تشويق و ترغيب همواره

  .بپردازند فعال نقش ايفاي تمرين به بايد كودكان كه اين
 كودك يها تيقابل و تيشخص فراست و هوش رشد در يباز معتقدند شناسان روان

 تا دهد يم فرصت ها آن به يباز .كند يم كمك ها آن يريادگي به و دارد ياساس اريبس نقش
 از برخي حال .دهند قرار هم كنار در را خود يها آموخته و ها يافته و كنند تجربه را اتيواقع
يا ها  پازل قطعات مثل بازي مواد كودكان .است بازي مواد در تصرف و دخل با همراه ها بازي
 به ها بازي گونه اين .سازند مي را ءو شكل يا شي كنند يمكاري  دستديگر را  ةساد ياشيا
 )ص(  اكرم امبريپ .هستند همراه ساختن و خلق با زيرا انجامند مي تري عميق هاي تجربه درك
 ها آن اصحاب از يبعض ؛بودند يباز خاك مشغول كه كرد يم عبور كودك از كنار چند يروز
 كودكان پرورش محل خاك كنند؛ يباز ديبگذار :فرمود )ص(  امبريپ .كردند ينه يباز از را

 ايفا خاك با بازي زمان در كودك كه است فعالي نقش بر تأكيد آشكارا كالم اين .است
 كودكان براي تر فعال نقش متضمن كه هايي بازي چه كلي  طور به بازي اين، بر عالوه .كند مي

 .ندييدأت مورد نظر اين از و هستند تربيتي و آموزشي بار داراي ها بازي ديگر انواع چه و است
 ها تر بزرگ براي گاهي كه روست اين  از و باشد مبنا بايد كودكان منطق ،كودكان با بازي هنگام
 تعجب گاهي كه بود چنان كودكان با خدا رسول بازي .است دشوار كودكان با كردن بازي
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 ها آن براي را خود زبان و بودند حسنين نزد خدا رسول روزي .انگيخت برمي را ديگران
 دويدند مي ايشان طرف به ديدند مي را پيامبر رفتار اين كودكان كه هنگامي .آوردند مي بيرون

 ها آن بازي تماشاي به شدن بازي هم بر عالوه خدا رسول گاهي ).72 /11 :1407 ذهبي،(
  .كردند مي هم تشويق را ها آن و ندنشست مي

 كند يم هيتوص را كودكان تحرك و يباز ز،يخ و جست خود يشنهاديپ ةبرنام در هيمسكو  ابن
 اي ژهيو توجه كودكان يباز و ورزش به تا خواهد يم خود ةزمان تيترب و ميتعل مراجع از و

 يافسردگ يبرا يا نهيزم كودكان، يباز و وجوش جنب از يريجلوگ ،نايس  ابن نظر از .كنند ابراز
 از يخستگ رفع يبرا يا لهيوس را يباز نيز يطوس نيالد رينص  خواجه و كند يم فراهم
 يها يباز از ممانعت و يباز در اطفال عمل يآزاد بر خواجه .داند يم يجد يها تيفعال
 و شور ختنيبرانگ و انكودك ييتوانا بروز يبرا را يباز و كند يم ديكأت نيوالد جانب از زيانگ الم

 ).56: 1370 ،مهجور( داند يم ياتيح روح و جسم يسالمت بهن شادنيرس تيدرنها و ها آن نشاط
 رامونيط پيمح ةباردر اطالعات كسب يبرا يا لهيوس يباز )Bruner, 1960( برونر جروم نظر به
 هاي رفتار فراگيري ها آن تا سازد يم فراهم كودكان يبرا را ييها فرصت و است آن ةتجرب و

 و يشهود يادگيري موجب و كنند نيتمر را روزمره يكارها در مهارت كسب و جديد
 .دنشو يم فراگرفته رغبت و ليم با و فشار بدون يآموختن مطالب ،يباز نيح در .شود يجيتدر
 كودكان به يباز همراه فقط ديبا را يدرس مطالب مةه كه معتقدند انيمرب يبرخ ،دليل نيهم به
 مدارس دروس يرسم ساعات است بهتر نديگو يم كه اند رفته شيپ جا آن تا يبرخ .ختآمو
  ).16 :1370 ،مهجور( كرد ليتبد آموزنده و خالق يها يباز ساعات به را ييابتدا

  
  نظري ارچوبهچ

 و درك كه آن نخست .است استوار فرض پيش يا مبنا دو بر اقلحد تعاملي هاي موزه برپايي
 نگاه اساس  بر ديگر،  عبارت به .است يادگيرنده فعاليت يا عين و ذهن تعامل حاصل شناخت
 لذا و يستن منفعل شناخت فرايند در  ميآد ذهن انتقادي، گرايي واقع يا گرايانه نوواقع
 و پياژه كه گونه آن بلكه ،نيست ذهن در محض واقعيت تصوير انعكاس معادل معرفت
 دوم .است معرفت مبناي ذهن توسط شده كاري دست واقعيت تصوير معتقدند، او هواداران

 پرورش و آموزش خدمت در توانند مي نحوي به كه نهادهايي يا آموزشي نهادهاي كه اين
 .كنند فراهم يادگيري موضوعات يا ها واقعيت كاري دست براي هايي فرصت بايد گيرند قرار
 هايي فرصت به و يرندگ خود به آموزشي نقش پيش از بيش بايد منظر اين از نيز ها موزه
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 ةبرنام .تبديل شوند ،كودكان باالخص بازديدكنندگان،وسيلة  به ها واقعيت كاري دست براي
 بتوانند كودكان آن طي كه است هايي فرصت ةارائ پي در نيز كودكان به فلسفه آموزش

 به درس كالس تبديل با و نندك شركت پرورشي و آموزشي هاي فعاليت در فعال طور به
 دارد قصد مقاله ،ارچوبيهچ چنين در .كنند ايجاد خود در را مستقل تفكر پژوهشي اجتماع

 ةنيبه يريگادي در را آن نقش و بپردازد يتعامل ةموز از كودك ةاستفاد يها يژگيو نييتب به
  .دكن تبيين فلسفي ميمفاه

 
  يادگيري هاي نظريه

 هـاي  يهنظر از برآمده ها آن نيتر مهم كه است شده ارائه يريادگي ةباردر يمختلف يها دگاهيد
  .هستند ييساختارگرا و ،ييگرا شناخت ،ييگرا رفتار

 و ستين ديجد رفتار كسب جز يزيچ يريادگي ديدگاه، اين اساس بر :ييگرا رفتار ةينظر
 هاي جنبه بر كه است الزم بگيرد خود به علمي ةجنب تربيت و يادگيري كه اين براي
 اساساً يآدم ،دارد يستيويتيپوز مبناي كه نگاه اين اساس بر .شود كيدأت رفتار ةمشاهد   قابل

 نقش و شود يم كيتحر و يشرط يطيمح يها واقعه ةليوس به و است شيخو طيمح محصول
 فيلأت كه باورند اين بر رفتارگرايان .ندارد خود يها رفتار پرورش و ساخت در يا كننده نييتع

  ).231 :1387 ،آبادي لطف(د كر ميتنظ يرفتار يها هدف اساس  بر توان يم را يدرس يها كتاب
 هستند گرايي شناخت پردازان هينظراز ه ژايپ و ،مر، كرت كافكايورتا :ييگرا شناخت ةينظر

 معطوف دانستن انيجر اي شناخت بر كه است يكل ادراك و يذهن تيفعال يريگ ادي معتقدند و
 پردازش و افتيدر يذهن نديافر يچگونگ ةمطالع به يشناخت شناسان روان از ياريبس .است

 نيا اساس بر .نامند يم اطالعات پردازش ةينظر را آن جهت نيهم به و اند پرداخته اطالعات
 و رديگ يم صورت نيشيپ اطالعات با ها آن ارتباط از طريق اطالعات پردازش ،دگاهيد
 به افتهي سازمان يختارسا در را ها آن بتواند فرد كهد شو يم انجام تر كامل يزمان يريادگي
  .)247 :همان( سازد تبطمر گريد كي

 .است دانش ساخت نديفرا يريادگي كه معتقدند ن نظريهيا پيروان :ييگراختارسا ةينظر
 قـرار  دارند يستيرئال يربنايز دو هر كه ييرفتارگرا و ييگرا شناخت مقابل در ييگرا ارختسا

 در. داننـد  يتجارب فرد م از طريق ت ساختن معنايفيك از يتابع را دانش گرايان ختارسا .دارد
 رنـده يادگي از مسـتقل  يرونيب جهان ينيت عيدارد واقع يستيالئديا يكرديدگاه كه روين ديا

 بـه  را جهان نيا از يا نسخه ،يريادگي راه از رندهيادگي كه ستين نيچن واست  نشده فرض
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 اصـول،  ،ميمفـاه ( دانـش  خود، يشخص تجارب براساس رندهيادگي بلكه .بسپارد خود ذهن
 ما به ييگرا ختارسا ةينظر .رديگ يم صورت فعال طور به كار نيا و سازد يم را ...) و ها هيفرض
 به دگاهيد نيا .ميساز تبطمر يگزند يواقع اتيمقتض با را تيترب و سيتدر كه كند يم كمك
 ييگرا ارساخت ،نيبنابرا .دارد ديكأت اطالعات به دنيبخشامعن و درك از رندهيادگي فعال نقش

 خارج كه  يوجود با و ندانسته ذهن از مستقل را دانش ييگرا ختشنا و ييرفتارگرا برخالف
اسـاس   بـر  .داند يم فرد تجارب از منتج ريتفس را خارج جهان از فرد دانش ،كند ينم ينف را
 يتجارب مناسب بـرا  ياساس طراح هاي آموزشي بر دگاه، الزم است طراحي برنامهين ديا

در  يريادگيـ دن يـ گنجان: كه مواردي از قبيل موارد ذيل رعايت شـود   اي گونه به ر باشديفراگ
؛ هـا  آن و اسـتقبال از  مختلـف  يهـا  گاهديدبه  دادن ارزش؛  يزندگ يواقع و مرتبط يها نهيزم

 بر مبتني است رويكردي فعال آموزش رويكرد كه جا آن از .ها روش انواع از استفاده به قيتشو
  .پردازيم مي آن توضيح به قسمت اين در ،گرايانهاختارس يادگيري

 وگو گفت و خود با گوو گفت از اعم گو،و گفت قالب در فعال آموزش :فعال آموزش
 وگو گفت روش در .رديگ يم صورت دادن انجام و كردن مشاهده از اعم تجربه و گران،يد با
 ةباردر يبازتاب تفكر و شدنياند به و شندياند يم يموضوع ةباردر آموزان دانش خود، با

 يريادگي و مباحثه روش از معلم گران،يد با وگو گفت روش در .شوند يم دعوت موضوع
 فرد با ارتباط يبرقرار و وگو گفت امكان و كند مي استفاده كوچك يها گروه در يمشاركت

 وگو گفت نيا .كند يم فراهم نظران صاحب و متخصصان مانند مدرسه از جخار در را
 در .باشد ،يكيالكترون  پست مانند د،يجد هاي ياورفنّ از استفاده با اي يحضور تواند يم

 ةمشاهد مانند كند؛ يم مشاهده را گريد آموز دانش تيفعال آموز دانش كردن، مشاهده ةتجرب
 ،يعيطب يها دهيپد ةمشاهد و ،داستان كردن نقد ةويش ،يشگاهيآزما ةليوس كي كار روش
 پردازد يم بدان آموز دانش كه را يتيفعال نوع هر ،دادن انجام ةتجرب .يفرهنگ اي ياجتماع
  ).147 :1387 ،صفوي( شود يم شامل

 محدود يدرس كتاب به را آن دينبا و شود بنا تجربه و آزمون ايةپ رب ديبا علوم آموزش
 در آموز دانش كه است يكار آن و است يعلم گردش يتجرب تيفعال يها روش از .دكر

 مطالعات شامل و دهد يم انجام خانه كتاب اي شگاهيآزما كالس، از رونيب مدرسه، از خارج
 مصاحبه، نامه، پرسش مشاهده، با اطالعات يآور عجم ،مسئله كي ةدربار اول دست و ميمستق
 و يدرست اي راتييتغ صيتشخ ها، هيفرض اعتبار ،نهايتاً .است يريگ اندازه و ،يبردار نمونه

 گردش ،يكل  طور به .شود مشخص مي علمي و تجربي يابيزاربا  ها تيموقع و طيشرا صحت



  علم يتعامل يها آموزش فلسفه به كودكان در موزه   56

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، تفكر و كودك

 ها موزه ).165 :همان( است مزرعه و ،كارخانه شگاه،ينما موزه، شهر، كي از داريد شامل يعلم
 بر .دكنن يم تيتقو يريادگي و ،حيتفر تجربه، ،كشف ،شكاو در را كودك يعيطب يها زهيغر

 NAEYC/ National Association of Education of( كودكان آموزش يمل انجمن ةگفت اساس

Young Children(، يها تيفعال با كودكان يساز آماده مانند رشددهنده مناسب ناتيتمر 
 و تعامل و فعال اكتشاف از طريق كودكان يريادگي يبرا ييها طيمح جاديا و ينيع يآموزش
  .برند يم باال يريادگي در را كودكان ييتوانا مختلف، سطوح يراب مناسب يها تيفعال يطراح
 گـرفتن  جـاي  بـه  و كنـد  مي برقرار تعامل ضوعمو با رندهييادگ ،فعال يادگيري جريان در
 ها آن آفرينيباز و مفاهيم توليد در پردازد و مي قحقاي شفك به گونه شعار و مستقيم هاي پيام

 باشـد  مفـاهيم  و مطالـب  ةياددهنـد  كه آن از بيش معلم ،فعال يادگيري در .كند مي مشاركت
 ةكننـد  ايجـاد  باشـد  پرسش ةدهند پاسخ كه آن از بيش و است يادگيري ةكنند تسهيل و راهنما
 .دنباشـ  بحـث   قابـل  كـالس  در كـه  كنـد  مـي  مطرح طريقي به را ها پرسش او .است پرسش

 ةهمـ  براي گو و گفت فرصت تا دننباش پاسخ يك داراي فقط ها پرسش بايد ديگر،  عبارت به
 از اسـتفاده  و اشيا با كردن كار و بازي از طريق يادگيري اين گاهي .شود فراهم آموزان دانش

  .است تفريحي محيطي در آموزشي هاي دستگاه
  

  اكتشافي يادگيري
 هايي مجموعه در را علمي ةرشت هر به مربوط دانش توان مي ،كه است معتقد برونر

 شود مي تسهيل اطالعات پردازش فرايند ،شرايط اين در .آموخت يادگيرندگان به يافته سازمان
 براي آن از بتوانند تا كند مي كمك فراگيران به ،ذهني ةنقش مانند يافته سازمان ةمجموع اين و

 بوده ناشناخته آدمي براي قبالً كه چيزي يافتن به را اكتشاف برونر .كنند استفاده مسائل تحليل
 به يابي دست هاي شكل ةهم شامل را آن بلكه ،)Bruner, 1960: 31-32( كند نمي محدود است
  .داند مي ذهن كاربرد ةوسيل به دانش
 رنـده ييادگ تـا  آورد فراهم يا ندهانزيبرانگ يها تيموقع ديبا طيمح ،گاهديد نيا اساس بر
 و ،خطاهـا  هـا،  تجربـه  .باشـد  داشـته  يشخص ارزش شيبرا كه كند انتخاب را ييها تيفعال
 .است مؤثر او شناخت يريگ شكل در رد ودا تياهم انيجر نيا در رندهييادگ يها زيوخ افت
  .ستين جدا رندهييادگ از و است زيجا ياكتشاف روش در خطا علت  نيهم  به

 كه( وار يطوط يريدگيا ينينش جا يبرا يضرورت و يورآنو را ياكتشاف يرييادگ برونر
 داده آموزش درس يها كالس در امروز چه آن او نظر به .داند يم )است تفكر ةكنند محدود
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 را ها آن وار يطوط و منفعل رندهييادگ و است منفصل يميمفاه و معنا يب يمطالب شود يم
 .شود يم ليتبد ديمفنا و ،آور مالل ،هدف يب يتيفعال به يرييادگ و كند يم حفظ و آموزد يم
 گرانيد كه يزمان در مقايسه با ميمفاه كند كسب را ميمفاه خود رندهييادگ يوقت ،يو اعتقاد به
 فقط را يآموزشگاه يها يرييادگ از ياريبس برونر .ندمعنادارتر كنند يم مطرح شيبرا را آن
 با فقط تواند يم رندهييادگ كه داند يم ييها فرمول حفظ يا يعدد يا يكالم روابط جاديا

  .است عاجز مدرسه از رونيب طيمح با ها آن ارتباط درك از اما آورد خاطر به راها  آن ييها نشانه
 جهت آن از و )ibid: 31( است فرد خود ةليوس به دانش كسب يامعن به ياكتشاف يريادگي
 و يساز هيفرض متضمن كه دارد تياهم آن ةديچيپ اشكال ژهيو به يشناخت يرييادگ يبرا

 ياكتشاف يرييادگ در واقع، در .معلم يها يران سخن به دادن گوش صرفاً نه است آزمون
  .)Schunk, 2000: 105( رسد يم اصول و ،ميمفاه ،يكل نيقوان به خاص يها مثال از رندهييادگ

 دست يرييادگ از حاصل يدرون لذت به رندهييادگ كه است نيا ياكتشاف روش هدف
 تفكر گزين جاي يمنطق تفكر ،بيترت  نيا  به .باشد قيحقا كشف يپ در زهيانگ نيا با و يابد 

 انيجر در رندهييادگ فعال شركت با مهم امر نيا تحقق .شود يم وار يطوط و يسطح
 معنا و ساخت موضوع به كه يافته سازمان يها طرح به او يافتن دست با و يياب قتيحق
 شيافزا سبب ،يرييادگ امر ليتسه بر عالوه معنا و ساخت نيا .است ريپذ امكان دهد، يم

 مجدد يده سازمان با رندهييادگ واقع، در .شود يم رندهييادگ ذهن به موضوع انتقال تيقابل
 نينماد تفكر بهشود و  مي رها تفكر ينيع و يعمل يها جنبه ريگ وپا دست راتيثأت از افكار

 متضمن دنيشياند ةنحو نيا .است دنيشياند ةنحو نيرتريپذ انتقال و نيترمؤثر كه رسد يم
  ).148 :1388 ،وريكد( است زين جهان و موضوعات به مثبت نگرش
 به كه يابد  دست ييها شهياند و اصول به تا كند يم قيتشو را رندهييادگ ياكتشاف يرييادگ
ـ  يجا به بيترت نيبد .نجامديب همسئل حل يا ها دهيپد درك  بـا  رنـده، ييادگ بـه  مـات معلو ةارائ
  .كند يم قيتشو مسائل حل به را او ،تر شيب يفكر تالش به او بيترغ و يو مشاركت جلب

  
  يادگيري و دانش
 تركيبي آموزشي تئوري ،كند مي حيتصر موزه در آموزش ةمجل در هين جورج كه گونه همان

 كه اين براي .)Hein, 1995: 21-23( دانش تئوري و يادگيري تئوري :است تئوري نوع دو از
 دهـي  سـازمان  يادگيري تسهيل براي چگونه ها، موزه ازجمله دهنده، آموزش نهادهاي بفهميم

 دانـش  طبيعت مورد در ما باور .شود مي گرفته ياد چگونه و چيز چه كه يمنبدا بايد شوند، مي
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ـ  تحت آموزش باب دررا  نما تئوري شناسي معرفت رةدربا ما ةنظري ديگر،  عبارت به ،يا  ثيرأت
 در كـه  است چيزي دانشكه  اين با دارد وجود يادگيرنده از مستقل دانش كه اين .دهد مي قرار
 مسـتقل  لئاايد هاي قالب وجود به افالطون مثالً .است تفاوتم گيرد مي شكل يادگيرنده ذهن
 يـك  از طريـق  دانـش  بـه  يافتن دست يادگيري او نظر از ،بنابراين .است معتقد يادگيرنده از

  .دارد وجود داننده ذهن در فقط دانش است معتقد بركلي آن، مقابل در .است ذهني روند
 عبارت يادگيري كه كرد فرض توان مي .دارد وجود متفاوت بسيار موقعيت دو جا اين در
 .دانـش  توليـد  يا كسب منظور به تجارب و ،حقايق اطالعات، ةفزايند سازي همگون از است
 سـاده  هاي تجمع از شماري بي تعداد افزودن از بود خواهد عبارت يادگيري ،صورت اين در
 معموالً .بود خواهد ساده مراتب اين از اي مجموعه دانش ه،درنتيج و ،)محرك به پاسخ در(
 لـوح  هماننـد  ابتدا در ذهن كه گيرد مي شكل باور اين رفتارگرايانه نگرش اين با آميزش در

 تـرين  برجسـته  الك .آيـد  مـي  دست هب تجربه خالل در آن هاي دانسته تمام كه است سپيدي
  .است نگرش اين مدافع

   :داد نشان شكل اين با توان مي را دانش هاي نظريه و يادگيري هاي نظريه ةرابط

  هاي دانش نظريه و يريادگي يها هينظر ةرابط. 1شكل

 .دهـد  مي نشان را دانش و يادگيري هاي تئوري ميان ممكن تركيب چهارگونه شكل اين
 چـپ  سمت باال در آشنا ةگون  يك .است آموزش به متفاوت رويكردي دهندة نشان ربع هر
 نگـرش  اين در .دكر شناسايي سنتي متون و راني سخن با را آن توان مي كه است گرفته قرار
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دانـش آن   ؛ابتدا ساختار موضوع را درك كند ديبا :دارد مسئوليت دو معلم آموزش، به سنتي
 بايـد  كـه  متوني بر كه است منطقي ساختاري ساختار، اين .شود ياست كه آموخته م يزيچ
 رنسـانس  زمان تا غرب دنياي در علمي هاي فعاليت تر بيش .شود مي تحميل شوند گرفته ياد
 دانـش  كـه  فـرض  ايـن  با ،بود شده داده اختصاص دانش سيستماتيك هاي حوزه تشريح به

 در حركـت  ماننـد  قـوانيني  تـا  ندكوشيد علمي هاي فعاليت اين .دارد وجود ذهن از مستقل
 اي گونه به را اجتماعي دهي سازمان قوانين و ،جانوران و گياهان بندي طبقه شمسي، ةمنظوم
 صـادق  انـد  ها را توسعه داده كساني كه آن مستقل ازو  ها موقعيت ةهم در كه دنده توضيح

 داده آمـوزش  كـه  را دانـش  هاي حوزه كه است اين سنتي معلمان مسئوليت دومين. دنباش
 يـاد  كه موضوعي ،بنابراين .بگيرد ياد بتواند آموز دانش كه دهند نمايش صورتي هب شوند مي
 تـوالي  يـك  در يدرسـ مـواد   ةنويسـند  .شـود  سازي ساده يادگيري براي بايد شود مي داده

 كـل  تـر  بـيش  پيچيـدگي  سـمت  به حركت و موضوع عناصر ترين آسان از شروع با منطقي
  .دهد مي پوشش را موضوع

 .اسـت  اكتشافي يادگيري دارد قرار 1 شكل راست سمت باال در كه آموزش نوع دومين
 در كـه  گونـه  همان را نظريات و ،مفاهيم دانش، مردم كه كنند مي ادعا نظريه اين داران طرف
 برايآموز  دانش كه دارند اعتقاد اكتشافي يادگيري داران طرف .فهمند مي كنند مي تفسير ذهن

 و دهـد  انجـام  شـود،  گفتـه  او به كه آن از بيش دارد نياز و دارد كردن تجربه به نياز يادگيري
 تـرين  دهپيچيـ  تـا  ترين آسان از منطقي ساختار ةپاي بر درسي موضوعات كه آن از بيش .ببيند

 غلـط  تصـور  .دهـد  مـي  سازمان هستند شدني تجربه كهرا  چيزهايي معلم شود، دهي سازمان
  .دده صحيح تصور جاي خود را به تجربه از طريق تواند مي

 ادعا ساختارگراها .است شده داده نشان 1 شكلراست  سمت پايين در ساختارگرايي
 ذهن به بستگي آيد مي دست هبآن  از طريق دانش كه روشي هم و دانش هم كه كنند مي

 در .است رشد شناسي روان و گرا آرمان شناسي معرفت ةپاي بر نگرش اين .دارد يادگيرنده
 و است شده تقويت ساختارگرا شناسي روان پيرامون تحقيقاتي با نگرش اين ،اخير هاي سال
 اجتماع يا و شخصي يادگيرندگان از دانش استقالل ةنظري كردند مي آرزو كه كساني به

 داخل سادگي به را ديگر ةشد شناخته  قوانين آنان .كرد وارد ضربه شود، حفظ يادگيرندگان
 ضمن در را يادگيري توانايي و فهم و هستند مجدد دهي سازمان حال در دائماً اما كنند نمي

 يا و شخصي شود مي ساخته طريق  بدين كه دانشي عالوه، به .آورند مي وجود هب دنيا با تعامل
  .ندارد داننده ذهن از خارج وجودي اما است، اجتماعي
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 در را رفتارگريـان  تـوان  مـي  آساني به .است دانش بودن افزايشي به باور ةپاي بر ديگر ربع
 است گرفته سرچشمه شناختي روان يادگيري تئوري از رفتارگرايي زيرا ،داد قرار قسمت اين
  .ندارد آيد مي دست هب ها محرك به پاسخ از كه دانشي چگونگي مورد در ادعايي و
  
  تعاملي نمايشي هاي دستگاه و تعاملي ادگيريي

 و است طيمح با كنش از برگرفته شناخت تحول كه كند يم خاطرنشان يكيپداگوژ ةينظر
 انجمن انيب طبق .ديآ يم ديپد محرك با انطباق و يهمانندساز ةجينت در يتعامل يريادگي
 يها تيفعال با كودكان يساز آماده مانند دهنده رشد مناسب ناتيتمر ،كودكان آموزش يمل

 و ،تعامل و فعال اكتشاف از طريقها  آن يريادگي يبرا ييها طيمح جاديا ،ينيع يآموزش
 هاي فعاليت ةكنند ليتسه همه ،ييتوانا متفاوت سطوح يبرا مناسب يها تيفعال يطراح

 و يريادگي متعدد يها فرصت ةعرض با تعاملي يها موزه .اند يريادگي يبرا كودكان
 رنديگ يم بهره طيمح با تعامل از مؤثر طور هب شينما و عرضه مختلف يها روش

)Edeiken, 1992: 96.( اند شده يزير هيپا يشناخت اهداف مبناي بر كه شينما مختلف انواع 
 )يكل اصول درك و ،واگرا تفكر ت،يخالق كيتحر داد،يرو و يءش انيم هرابط خلق مثالً(
 ,Edeiken( كودك تعاملي يها موزهن امتخصص .شدند يشينما يها دستگاه ساخت ةيپا

1992; Fisher, 1960; Danilov, 1986; Lowin, 1989( كه هيفرض نيا بر هيتك با ،يهمگ 
 نوع نيا انيم ارتباط به كنند، يم رشد يعقل نظر از ميمستق يها تجربه خالل در كودكان
  .دارند اشاره كودكان يآموزش دستاوردهاي و موزه

 يشـ ينما يها دستگاه خلق به هوش انواع دربارة )Howard Gardner(گاردنر  هوارد كار
 بـر  ).Edeiken, 1992:95 ( شد منجر است، يريادگي يها روش تعدد ةدهند نشان كه يتعامل
 ،يادراكـ  ،يبصر يراهبردها با يشينما يها دستگاه باب در يشناخت اهداف ق،يتحق نيا ةيپا

 تعامـل  يامعنـ  بـه  جـا  نيـ ا در تعامل .اند شده نيمع ياصل ياجزا عنوان هب يعاطف و ،يجنبش
 بـه  گرانيد به تجربه انتقال در و گروه افراد تعامل به البته كه است ءيش با يگروه اي يفرد

 باشد يا رسانه نوع هر اي و دستگاه تواند يم ءيش نيا .شود يم منجر زين گرانيد با فرد تعامل
 مواردي از اين دست و ،دكمه دادن فشار چه،يدر كردن باز دسته، چرخاندن تواند يم تعامل و

 و يشخصـ  برداشـت  ،يقبلـ  ةنـ يزم به توجه با ،شخص هر يريادگي تعامل ةجينت اما و باشد
 نيا و دارد يريادگي رب ياريبس ريثأت جانيه جاديا در لهيوس تيموفق زانيم .است يو ةعالق
 .دارد آن اميـ پ و ،موضوع تعامل، نوع له،يوس يظاهر يطراح در تيموفق به يبستگ تيموفق
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 يادگيري ،كند يم وادار تيفعال به را خود مخاطب و كند يم كنش لهيوس با فرد كه ييجا آن از
  .آيد مي حساب به فعال يريادگي جزو آمده دست به

 اين .شود مي گرفته ناديده اغلب كه دارد وجود تفاوتي تعاملي و فعال يادگيري ميان البته
 بـازي  يـك  بـا  كردن بازي مانند گر واكنش يا و گو پاسخ كامالً محيط يك وجود ميان تفاوت

 و است ترسيمي ةبرنام يك با كار مانند واكنشي غير تقريباً محيط يك با مقايسه در ويدئويي
 تماشـاي  يا و راني سخن يك به دادن گوش مانند فعال، غير يادگيري با كامالً ها اين يدو هر
 .اند متفاوت فيلم يك

 كيـ  تيـ موفق عنصـر  نيتر مهم آن، آموزشي موضوع از فارغ دستگاه، با تعامل سهولت
 و دشـو  يمـ  اسـتقبال  تـر  كم تر، نييپا تعامل با يشينما يها دستگاه از .است يشينما دستگاه

ـ دار نگـه  خود به يطوالن مدت يبرا را كودكان توجه توانند ينم  يشـ ينما يهـا  دسـتگاه  .دن
 يريادگيـ  ةزيانگ ،خودآموز كنش با ينيع ريمس كي در كودكان دادن دخالت با ،كودكان ةموز
 برداشـت  جـاد يا يبـرا  يا مرحلـه  توانـد  يم يخوب هب يتعامل يريادگي ةتجرب .ندبر يم باال را

  .باشد دانش از يشخص
 و آسـان  تعامـل  سردرگمي، از جلوگيري مانند يموارد ،يشينما يها دستگاه طراحي در
 ديـ با چنـين  هـم  دستگاه .شود مي گرفته درنظر مخاطب سنن و فرهنگ با تناسبو  صحيح،

 كند؛ قيتشو يكيزيف يها مهارت از استفاده به را افراد باشد؛ يكيزيف اي و يذهن ةكنند كيتحر
 قيتشو نظر تبادل و بحث ،يميت كار به را افراد دهد؛ شيافزا را افراد فهم سطح و اطالعات

 و اسـتفاده  بـه  ترغيـب  و هوسـيل   بـه  اعتمـاد  بـردن  بـاال  جهـت  .)Veverka, 2002: 28( كند
 از ديبا ها دستگاه داري، نگه ةهزين كاهش و استفاده تعدد علت به نيچن هم و ها آن كارگيري به
  .باشند برخوردار ييباال دوام و تيفيك

 دسـت  بـا  را اياشـ  باشـند  داشته اجازه افراد كه ديآ يم دست هب يوقت يريادگي نيتر شيب
ك يـ  فقـط  گـاه  آن باشـد داشته  حيصر يجواب يشينما ةليوس كي اگر .كنند كشف خودشان

 آموزشـي  لحـاظ  كـار خواهـد بـود و از    ين انتهـا يح وجود خواهد داشت و ايجواب صح
 كيـ  از تر شيب واحد آنِ در كه شوند يم يطراح يصورت هب كه يليوسا .بود نخواهد مناسب

 انيـ م تعامل جاديا بر عالوه چون ،داشت دنخواه يبهتر جينتا كنند كار ها آن با توانند يم نفر
  .دنشو يم سپرده خاطر  به هم بهتر افراد

 .خواهـد  يمـ  مهـارت  و اسـت  مهـم  اريبسـ  نيسـن  تمـام  يبـرا  لهيوس كي كردن جالب
 اريبسـ  دهـد  جواب مختلف تجارب و تيقوم و نيسن در افراد ازين به بتواند كه يشگاهينما
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 در دنـ توان يمـ  امـا  نباشند يقو اطالعات يحاو است ممكن ها لهيوس از يبعض .است موفق
  .دنباش ديمف گذشته تجارب و گريد يها دهيپد گر،يد يشينما يها لهيوس درك

 و فعـال  آمـوزش  در مشـاركت  هنگـام  در كننـدگان  بازديد براي حواس از استفاد ميزان
  :تاس زير شكل به تعاملي هاي موزه در موجود وسايل با ارتباط
  شنوند؛ يم يوقت 10%
  خوانند؛ يم يوقت 30%
  نند؛يب يم يوقت 50%
  .)ibid( دهند يم انجام يوقت 90%
  :است پنهان يعلم تفكر مهارت سه ساده يها يسرگرم نيا پشت در

  ؛ها پرسش به دادن جواب
  ؛اطالعات يآور جمع و يريگ اندازه
  .جينتا ريتفس و ها داده ليتحل

 
  بازي از طريق اكتشافي و ييگراساختار ديدگاه اساس بر كودكان به فلسفه آموزش

 كودكان تشويق دارد قرار كارشناسان توجه مورد چه آن »كودكان به فلسفه آموزش« ةبرنام در
 ،هـا  ذوق ،هـا  سـليقه  و كنـد  فكر خودش دارد احتياج كودك .است ورزي انديشه و تفكر به

 كنيـد  مي فكر كودك براي شما وقتي« روسو قول به .كند بيان آزادانه را خود احكام و ،افكار
 ةارائ و قايعو كردن انتخاب هنر نوعي مستلزم احتياج آوردن بر .»بينديشد؟ تواند مي چگونه او
 يـادگيري  از حاصل دروني لذت به يادگيرنده كه است اين اكتشافي روش هدف .هاست آن

 گزين جاي منطقي تفكر ترتيب،  اين  به .باشد حقايق كشف پي در انگيزه اين با و يابد دست
 جريـان  در يادگيرنده فعال شركت با مهم امر اين تحقق .شود مي وار طوطي و سطحي تفكر

 معنـا  و سـاخت  موضـوع  بـه  كـه  ،يافته سازمان هاي طرح به او يافتن دست با و يابي حقيقت
 افـزايش  سـبب  يـادگيري،  تسـهيل  بـر  عالوه ،معنا و ساخت اين .است پذير امكان د،نده مي

 مجـدد  دهـي  سـازمان  با يادگيرنده واقع، در .شود مي يادگيرنده ذهن به موضوع انتقال قابليت
 نمـادين  تفكـر  بهشود و   مي رها تفكر عيني و عملي هاي جنبه وپاگير دست ثيراتأت از افكار
 متضـمن  ،انديشيدن ةنحو اين .است انديشيدن ةنحو پذيرترين انتقال و ترينمؤثر كه رسد مي

 .)148 :1388 ،كديور( است نيز جهان و موضوعات به مثبت نگرش
 به كه يابد دست ييها انديشه و اصول به تا كند مي تشويق را يادگيرنده اكتشافي يادگيري



 63   يآباد نجف يصابر حهيمل

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال تفكر و كودك

 بـا  يادگيرنـده،  بـه  معلومـات  ةارائ جاي به ،ترتيب بدين .بينجامد همسئل حل يا ها پديده درك
 .كند مي تشويق مسائل حل به را او ،تر بيش فكري تالش به او ترغيب و وي مشاركت جلب

 يـك  نه است يندافر يك گيري ياد ،)اكتشافي يادگيري مكتب اصلي پرداز نظريه( برونر نظر به
 هدف ،نيست مسئله حل صرف دارد اهميت يادگيري يندافر در چه آن دليل  همين  به ،نتيجه
  .است ادگيرندهي شناخت دهي سازمان يادگيري اصلي
 اهميت كودكان براي فلسفه آموزش در كه ،منطقي و فكري هاي مهارت ارتقاي كنار در

 .كنـد  مي يينما خود حوزه اين در نيز زندگي بنيادين االتؤس و مسائل به توجه ،داردزيادي 
 همان از كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام در بحث مورد موضوعات ،ليپمن ديدگاه اساس بر

 قـانون،  ماهيـت  ةبـار در بحـث  ماننـد  ؛درگيرنـد  آن با فالسفه كه است شده گرفته مفاهيمي
 بـا  مصـاحبه : 2003 ليـپمن، (هـا   ايـن جـز   و ييزيبـا  دوستي، مرگ، ،عدالت خير، ،حقيقت
 نقادانه بخش، اثر تحليلي، منطقي، تفكر هاي مهارت برنامه اين در كودكان چنين هم ).مهرنيوز

 حـل  بـراي  اطالعات عقالني پردازش بر اصل ،رويكرد اين در .بينند مي آموزش را خالق و
 و مسـائل  بـا  منطقـي  ةمواجه و خردورزي براي است روشي فلسفه و است زندگي مسائل
 تيواقع اكتشافي يادگيري و گرا ساختار يادگيري در داديم توضيح قبالً كه طور همان .باورها

 راه از رندهيگادي كه ستين نيچن و نشده فرض رندهيادگي ذهن از مستقل يرونيب جهان ينيع
 تجـارب  اسـاس  بـر  رندهيادگي بلكه .بسپارد خود ذهن به را جهان نيا از يا نسخه يريادگي

انجـام   نـه فعاال كـار  نيـ ا و سازد يم را ...) و ها هيفرض اصول، م،يمفاه( دانش خود، يشخص
 ايـن  و گيرد مي قرار اي ويژه خالقيت و ييشكوفا معرض در كودك ذهن ،بنابراين .شود مي
  .هويداست كامالً فلسفه آموزش در
 

ـ  براي تعاملي هاي دستگاه و ابزار پيشنهادي هاي نمونه ـ  ةعرض  بـه  مربـوط  اهيممف
  كودكان براي فلسفه

 از كـودك  ةاسـتفاد  كـه  شود مي اشاره ييها دستگاه و ابزارها از ييها نمونه به قسمت اين در
 آن در هـا  هدستگا اين كه محيطي در تواند مي كودك .شود او مي ذهني تحريك موجب ها  آن
 دسـت هـا   آن به آزادانه ،ودش مواجه ها آن با و وارد شده تعبيه آور هيجان و زيبا فضاسازي با

 تعامـل  .كند مشاهده را خود تعامل ةنتيج و اندازد كار به را ها آن ديگران كمك بدون و بزند
 افزايش و فكري هاي مهارت رشد ةزمين و كند مي تر بيش را يادگيري ةانگيز دستگاه با عملي
  .آورد مي فراهم كودكان براي را پيرامون جهان و خود از درك
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  .داستان ةچرخ :ينام دستگاه نمايش
 .منطق در دستاورزي /زندگي هاي مهارت :شيمرتبط با نما يدرس ةبرنام

 .آنان روحيات و ،ها موقعيت افراد، ميان ارتباط ايجاد :شيهدف نما
 مـوقعيتي  در فـردي  بـراي  مشـكلي  و چرخانند مي را ها چرخه كودكان :دستگاه ةمشخص

  .دهد مي نشان خود از واكنشي چه فرد اين كنند مي مشخص كودكان .آورند مي وجود هب خاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ببينيم بهتر :نمايشي دستگاهنام 
 .منطق و هنر در ورزي دست :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
 .تحليلي تفكر و معلول و علت به توجه :نمايش هدف
 چيده آن پيرامون كه االتيؤس و ديواري نقاشي هب كردن نگاه با كودكان :دستگاه ةمشخص
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 بـا  را خـود  پاسـخ  افـزار  نرم كي در آن كردن وارد با و كنند مي تكميل را اي برگه است شده
 كـه  ايـن  ماننـد  ،اسـت  شده طرح گوناگون موارد در االتؤس .كنند مي مقايسه ديگران پاسخ
 دارند؟ احساسي چه نقاشي داخل هاي شخصيت دهد؟ مي نشان را تاريخي ةدور چه نقاشي
  چيست؟ انلباسش جنس و د؟نبين مي خود بر  و  دور را چيزهايي چه احتماالً
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  .ميفكر كن ريتصاو هب: يشيدستگاه نما نام
  .خالق تفكر عموعي، خالقيت :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
  .داشت گوناگون هاي برداشت تصوير يك از توان مي چگونه :نمايش هدف
  .كنند مي مقايسه ديگر يك با را خود برداشت و كنند مي نگاه تصاوير به كودكان :دستگاه ةمشخص

  
  
  
  
  
  
  
  

  .رنگي كلمات خواندن :نمايشي دستگاه نام
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 ييبينا سيستم با مغز ارتباط گذارند، مي اثر چشم بر چگونه ها فرض پيش :نمايش هدف
  .گيري تصميم بر آن ثيرأت و

 شده نوشته ديگري رنگ با كه رنگ يامعن با كلماتي شامل اي صفحه :دستگاه ةمشخص
 كلمـات  ايـن  كردن بازگو سرعت كودكان .است شده نوشته قرمز با كه آبي ةكلم مانند است
 .كنند مي مقايسه ديگر يك با را رنگي
  
  
  
  
  
  
  
  .شويم قاضي :نمايشي دستگاه نام

  .داشت گوناگون هاي برداشت داستان يك از توان مي چگونه :نمايش هدف
 بودن خطاكار مورد در گوناگون، هاي راوي از ،داستان يك شنيدن با كودكان :دستگاه ةمشخص
  .كنند مي مقايسه ديگران قضاوت با را آن و كنند مي قضاوت داستان اصلي شخصيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بكشيم را خود ذهني ةنقش :نمايشي دستگاه نام
 .تفكر در ورزي دست عمومي، خالقيت :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
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 .ذهني ةنقش ترسيم :نمايش هدف
 در جاگـذاري  و ها برچسب كارگيري هب و موضوع انتخاب با كودكان :دستگاه ةمشخص

  .كنند مي تكميل را ذهني ةنقش مرتبط، هاي شاخه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بچينيم و كنيم تحليل :نمايشي دستگاه نام
  .تفكر در ورزي دست انتقادي، تفكر :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
 .تحليلي تفكر و معلول و علت به توجه :نمايش هدف
 انتهـاي  در كه كنند وارد صفحه در صورتي به را قطعات بايد كودكان :دستگاه ةمشخص

 كـه  آن مگـر  نيست قطعه آمدن بيرون امكان .بگيرند قرار شيار در كامل طور هب ها آن تمام كار
  .شود شروع ابتدا از چينش تمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  .مشاركتي جورچين :نمايشي دستگاه نام
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 .عمومي خالقيت زندگي، هاي مهارت :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
 .ارتباطات و رقابت همكاري، مهارت باالبردن: نمايش هدف
 همكـاري  و رقابـت  بـه  ديگـر  كيـ  بـا  ها مربع كردن جور در نفر پنج :دستگاه ةمشخص

 ها مربع كه دارد وجود حالت كي فقط و شود مي تقسيم افراد بين ها مربع قطعات .پردازند مي
 كننـد  كامل را خود مربع ديگران از زودتر كنند مي سعي افراد كه گونه همان .شوند مي مرتب
  .ندكن تعويض ديگر كي اب را خود ناجور قطعات بايد

  
  
  
  
  
  
  .مثلث ـ مربع چيدمان :نمايشي دستگاه نام
 .عمومي خالقيت :نمايش با مرتبط درسي ةبرنام
 .تركيبي هاي مساحت برش مساحت، هم هاي شكل صيتشخ :نمايش هدف
 شكل به تركيبي مربع، شكل به تركيبي با پازل چيدمان تغيير با كودكان :دستگاه ةمشخص

  .آورند دست به مثلث
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رودخانه از عبور :نمايشي دستگاه نام
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  1390هار و تابستان 

 از را رت
 روباه و غ

 متصـل  ـه 
  بازگردد؟ 
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، شمارة اول، بهدومل 

 .ب
ذر بـار  و ،مرغ 

مرغ و كند حمل

 .يابي قطه
 .ب
رودخانـ سـوي  
اش خانه به ها ل

م

، ساتفكر و كودك

 
نامطلوبهاي  ت

روباه، تا كنند
ح خود با را وله

نق و ،توپولوژي
نامطلوب هاي ت

دو بـه  پـل  فت
پل از عبور بار ك

  .ابيي نقطه

.عمومي القيت
موقعيت حذف

راهنمايي را ك
محمو دو فقط

 .پل
،عمومي القيت
موقعيت حذف
هفت با كه ودخانه
كي با فقط خص

.عمومي القيت
و توپولوژي ر،

خال :نمايش با
و مسئله حل د

آدمك بايد ودكان
هربار كه اي هون
  .نگذارد نها

پ هفت معماي
خال :نمايش با
و مسئله حل د

رو ميان اي منطقه
شخ هر كه دكر ح

  .بند دست
خال :نمايش با
تفكر قدرت دن

مرتبط درسي 
راهبرد :نمايش 
كو :دستگاه ةص

گو به دهد، عبور
تن را ذرت بار و

:نمايشي ستگاه
مرتبط درسي 
راهبرد :نمايش 
در :دستگاه ةص

طرح مسيري وان

:نمايشي ستگاه
مرتبط درسي 
برد باال :نمايش 

ةبرنام
هدف
مشخص
ع رودخانه

و مرغ يا و
  
  
  
  
  
 
 

دس نام
ةبرنام
هدف
مشخص

تو مي ،است
  
  
  
  
  
  
  
دس نام
ةبرنام
هدف
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 كـردن  باز بدون را هم در شده ه تنيد بند دست دو كند مي تالش كودك :دستگاه ةمشخص
  .درآورد ديگر يك از ها آن
  

 گيري نتيجه
 ايجاد گرايي ساختن يا گرايي سازنده رويكرد و نگرش اساس بر عمدتاً كه تعاملي، هاي موزه
 .شوند گرفته كار به كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام اجراي راستاي در توانند مي اند، شده
 و ييگرا سازنده در كه فعال هاي شيوه از استفاده با كه يمداد نشان مقاله اين در ديگر،  عبارت به

بازي با ابزارهاي آموزشي و  از طريق توان مي شود مي تأكيد آن بر اكتشافي يادگيري
 اساس بر .رسيد كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام آموزشي اهداف به هاي تعاملي دستگاه
 گونه همان را نظريات و مفاهيم و سازند مي را خويش دانش مردم ،ييگرا ارساخت ديدگاه

 دارد يستيالئديا كامالً يكرديرو كه دگاهيد نيا اساس بر .كنند مي تفسير ذهن در كه فهمند مي
 از رندهيادگي كه ستين نيچن و نشده فرض رندهيادگي از مستقل يرونيب جهان ينيع تيواقع
 تجارب اساس بر رندهيادگي بلكه .بسپارد خود ذهن به را جهان نيا از يا نسخه ،يريادگي راه

 فعال طور به كار نيا و سازد يم را ...) و ها هيفرض اصول، م،يمفاه( دانش خود، يشخص
 يادگيري ةدربار تر بيش معرفت، ةدربار صحبت جاي به گرايان سازنده درواقع، .رديگ يم صورت
 .است يادگيرنده بودن فعال گرايان سازنده براي نيز يادگيري ويژگي ترين مهم .كنند مي صحبت

 است ويژگي اين داشتن با فقط .است يادگيري مميز ويژگي گرايان سازنده نظر از ويژگي اين
 يادگيرنده فعال حضور :از است عبارت صحيحيادگيري  ها نظر آن از .يابد مي معنا يادگيري كه
 ثرأمت و نيست قطعي محصول يك گرايان سازنده براي معرفت اما .معرفت ساخت جريان در
  .است هميشگي هاي دگرگوني از

 دانست يادگيري باب در ها نظريه از اي همجموع توان مي را گرايي سازنده كه روست ازهمين
  ). 17 -  3: 1388 ديگران، و ولوي( است يافته كاهش يادگيري به معرفت آن در كه

 ساختن تيفيك از يتابع را دانش گرايان سازنده يا گرايانارساخت كه جا آن از و اين وجود با
 كه ،كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام ماهيت به توجه با و دانند، يم فرد تجارب از طريق معنا
 گروهي و جدي هاي مشاركت اساس بر تفكر هاي مهارت ايجاد درصدد برنامه اجراي در

 ،ندبرخوردار شاياني اهميت از يادگيري فرايندهاي برنامه اين در لذا و است فراگيران
 به مندان هعالقرا  تعاملي هاي موزه يعني  آن محصول و گرايي سازنده و فعال روش رويكرد

  .كار گيرند بهتوانند  مي كودكان به فلسفه آموزش ةبرنام
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 ماننـد  فعـال  محيطـي  در حضـور  بـا  كودكـان  به فلسفه آموزش اهداف تحقق ،بنابراين
 محيطـي  در و تعـاملي  هـاي  دسـتگاه  و آموزشي كمك ابزار با همراه و علم تعاملي هاي موزه

 محيطـي  چنـين  در .است پذير امكان كودكان سرگرمي و تفريح ضمن در انگيز دل و بانشاط
 تواننـد  مـي  كـه  شوند مي مواجه ييابزارها و ها دستگاه با سال 12 تا 5 بين كودكان كه است
 شـان  عالقـه  اساس  بر ،كنند استفاده ها آن از ديگران كمك بدون ،بزنند دست ها آن به آزادانه

 موضـوعات  در .بيندوزنـد   ذهـن  در را خود تعامل و بازي ةنتيج و ،شوند دستگاه مجذوب
 و هـا  پديـده  روابـط  عميـق  درك بـه  يادگيرنده كه شود مي فراهم شرايطي موزه در ،انتزاعي

 در اخـتالف  و معلـولي  و علـي  روابـط  بـه  توجـه  .شـود  نائل آن معضالت حل چگونگي
 از شـود،  مـي  هـا  پديـده  از افـراد  متفـاوت  تفاسـير  موجـب  كه ،ذهني مختلف رويكردهاي
 معطـوف  خـود  بـه  مـدتي  براي كودك توجه چون .است آموزشي روش اين دستاوردهاي

 اين از و شود مي داشته وا تفحص و تفكر به و شود مي تقويت او در يادگيري ةانگيز شود، مي
 پـرورش  يعنـي  ،اسـت  نظر مورد كودكان براي فلسفه آموزش در چه آن براي زمينه رهگذر
 و فـردي  هـاي  ييتوانـا  ةتوسـع  و گـري  كـاوش  و ورزي اسـتدالل  ووگو  گفت ةروحي تفكر

 .شود مي مينأت حدودي تا ،اجتماعي
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