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 چکيده
 می بیان اشیا واقعی نزبا یعنی ، خاص زبان با را خود مطالب که است انسانی های خالقیت و ها اندیشه بازتاب موزه

 کیفی رشد زمینه ایجاد و ، خاص بندکاربری از آنها ساختن رها و موجود های موزه ساماندهی در ومعماری فضا نقش ، سازد

 بناهای و ویترینها ،طراحی آمیزی رنگ و نورپردازی چون، مسائلی بررسی به نیاز پژوهشی، موزشی،آ ،علمی های مجموع

 به توجه امروزه یافت دست آن به توان می علمی ، تاریخی ، هنری کلی های درشاخه ها موزه طراحی اب که دارد را ملزوماتی

 مقاله این. دارند بر در را خالقیت و نوآوری میدان که چرا جهان هستند ساختمانهای انگیزترین بحث از ها موزه معماری

 به موزه در موجود اشیای با تعامل ازطریق که داند می فراگیرانی را بازدیدکنندگان که تعاملی، های موزه معرفی ضمن

 مندرج های ارزش اهداف و کودکان به فلسفه آموزش برنامة با آن رابطة و نسبت به کنند، می خودکمك دانشی نظام ساخت

 و گراییساختار دیدگاه ها موزه این ساخت و طراحی نظری مبنای که میكند دفاع دیدگاه این از مقاله .پردازد می آن در

 و اکتشاف مشتاق خود فراگیران امروز، تحول و تغییر حال در جهان در نگارنده، نظر از .است بوده اکتشافی یادگیری نظریة

 شوق و ای چندرسانه متنوع، محیطی در تعاملی های دستگاه با بازی طریق از منطقی و انتزاعی مفاهیم عرضة .اند بازآفرینی

 روحیة و تفكر پرورش در و دارد وامی منطقی اندیشة و خالق تفكر به را جوان، نسل خصوص به مخاطبان، همة انگیز

 . است مؤثر است، کودکان به فلسفه آموزش اصلی اهداف از که طلبی، استقالل

 

 .فكری های مهارت تعاملی، نمایشی های دستگاه علم، تعاملی های موزه فعال، یادگیری موزه ، معماری ،  : ها واژه کليد

 

 

 مقدمه
 وکانونی است شده متشكل انسان و جهان ، تاریخ چون علمی موضوعات از که است بعدی سه مستند جهان یك مرکز موزه

 ، گردآوری ، شناخت منظور به جایگاهی گرچه ، فرهنگی تداوم و خالقیت در مشارکتشان طریق از انسانها همه پرورش برای است

 اما ، است علمی ای شیوه به وفنون صنایع و علم ، تمدن و فرهنگ های زمینه در گذشته دوران آثار مطالعه و نگهداری و نمایش

 حال زبان به و شده دگرگون ، شود انتخاب باید گذشته و باشد دائم تماس در جامعه با که است میسر زمانی آن موفقیت رمز

 از نیز تربیت و تعلیم عرصة .است گوناگون های صهعر در تحوالت و تغییر روزافزون شتاب امروز جهان های ویژگی ازشود تعبیر

 پرورش شود، می آن برای که هنگفتی های هزینه به توجه با تربیت و تعلیم از انتظار امروزه .است نمانده دور به تغییرات این

 نسل تربیت که است آن گرو در خود این و کند ایفا سازنده و مفید نقشی بتواند جامعه رشد تحوالت روبه پای هم که است نسلی

 وجود مناسب پرورش و آموزش کارگیری جز به هم ای گزینه هیچ .باشد شده برخوردار الزم های مهارت و نگرش، دانش، از شده

 رویكرد دیگر، عبارت به .شود می مشاهده آموزشی غیر امور از آموزشی به استفادة روزافزون تمایلی که روست این از .ندارد



 که هایی ساخت و امور به ماهیت آموزشی اندراج یا ندارند آموزشی ماهیت چندان امر بدو در که اموری یا اشیا زا استفادة آموزشی

 رویكردهای و شها رو از استفاده کنار در رود می گمان .آید می حساب جدید به رویكردهای از اند داشته آموزشی ماهیت تر کم

 رشد تعاملی روبه های موزه به سنتی های موزه (interactive museum) تمایل ینا از ای نمونه تواند تبدیل می آموزشی، جدید

 این سوابق از یكی عنوان به .دارد دور های گذشتهدر ریشه که است جدید رویكردهای و ها روش این از یكی فعال یادگیری .باشد

 باور از است ای نمونه خود تشویق و ترغیب این .است شده تشویق و ترغیب که همواره کرد اشاره کودکان بازی به توان می تمایل

 کسب برای ای وسیله بازی (Bruner, 1960)   برونر جروم نظر به .بپردازند فعال نقش ایفای تمرین به باید کودکان که به این

های  رفتار یریفراگ ها آن تا سازد می فراهم کودکان برای را هایی فرصت و است آن تجربة پیرامون و محیط دربارة اطالعات

 مطالب بازی، حین در .شود و تدریجی شهودی یادگیری موجب و کنند تمرین را روزمره کارهای در مهارت کسب و جدید

 باید را درسی مطالب همة که معتقدند مربیان برخی دلیل، همین به .شوند می فراگرفته رغبت و میل با و فشار بدون آموختنی

 ابتدایی مدارس  دروس رسمی ساعات است بهتر گویند می که اند رفته پیش جا آن تا برخی .ختکودکان آمو به بازی همراه فقط

 ( 16: 1370 مهجور،) . کرد تبدیل آموزنده و خالق های بازی ساعات به را

 

 مباني نظری موزه ها-1

ها، تاریخچه موزهها مورد بررسی قرار گیرند؛ این بررسی شامل تعریف در این مبحث سعی شده موضوع طراحی موزه

با تاکید ویژه بر موزه های تعاملی هست که در کشور ها و تعریف و معرفی نمونه های موزه اجمالی موزه ها، معرفی انواع موزه

 .پیشرفت است ایران فعال هیچ جایگاهی ندارد ولی یكی از نیازهای مبرم جامعه ی خواهان 

 

 تعریف موزه -1-1

هایی برای نگهداری اموال ا به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی، ایجاد مكانههدف اولیه از پیدایش موزه

های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب امری است که ریشه در نهاد و شخصی و یا ثروت

. انداشتراك داشته” تمایل به گردآوری“آنها در  ترینتا پیشرفته ترینها از ابتداییسرشت آدمی دارد. در حقیقت همه تمدن

ارزشمند هستند نگهداری نموده و تا سر  ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ فرهنگیموزه

ها در برابر کتب و ه کتابخانهگونه اشیاء همان نقشی را دارند کحد امكان از ویرانی و زوال مصون دارند. موزه ها در قبال این

آوری و ها در قبال اسناد رسمی دارند. موزه در اصطالح، محلی غیر انتفاعی است که اهداف آموزشی دارد، وظیفه جمعبایگانی

از نظر مكانی تاکنون تعریف تئوری جامعی که مشخص .شودنگهداری آثار هنری را دارد و به وسیله جمعی متخصص اداره می

اند گویای این مطلبند که موزه بدون هایی که ساخته شدهه به طور دقیق چگونه مكانی است ارائه نشده است. موزهکند موز

شكل خاص خود را  تواند به وجود آید و هر موزهها صادق باشد، میتعریف خاصی که بتواند بطور جامع در مورد کلیه موزه

 لغوی موزه این چنین تعریف شده است : داشته و در دسترس عموم قرار گیرد. اما از نظر

شود؛ در یونان قدیم نام محلی مجموعه آثار باستانی؛ عمارتی که آثار باستانی در آنجا نگهداری یا به معرض نمایش گذارده می 

ل مخصوصی برای ای بوده در آتن که در آنجا عبادتگاه و محپرداختند و نیز نام تپهبوده که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می

چندین تن از خدایان خود ساخته بودند. مبدأ اسم موزه در یونان قدیم از روی معبدی که به میوزها مختص بود، به وجود آمده 



-فصل علم و ادبیات و هنر و موسیقی و حجاری محسوب می اند که خدایان الهاماست و میوزها عبارت از دختران ژوپیتر بوده

فصل شعر و هنر، جای بس مهمی را در میتولوژی یونان به خود اختصاص داده است و  زها یا پریان الهاماند. تاریخ میوشده

های یونان و همچنین در تاریخ های آن همیشه برای نویسندگان منبع الهام بوده است. بدین جهت در تاریخ رب النوعداستان

 میت و مقامی خاص دارندگانه اساطیر یونان اه های نههنر و ادبیات جهان، موزه

 

 موزه در ایران  2-1

گیری حكومت مستقل ایران مشاهده نمود. البته این توان در دوران سلسله هخامنشی و با شكلهای موزه را میاولین نمونه

مروزی آن موزه با مفهوم ا .ها به طور صرف جنبه خصوصی داشته و تنها مورد استفاده حكام و امرای وقت قرار گرفته استموزه

توان مشاهده نمود. در زمان سال پیش شكل گرفت که اولین نمونه آن را در زمان حكومت محمد علی شاه می 120در ایران از 

این شاه قاجار، بخشی از کاخ گلستان به موزه ابزار و اشیاء قیمتی و سلطنتی تبدیل شد که مورد بازدید اعیان و اشراف واقع 

هجری شمسی اداره کوچكی به نام شعبه عتیقات در  1295از خروج بی رویه آثار باستانی در سال به منظور جلوگیری .شدمی

م( به تصویب  1920هجری شمسی )برابر با سال  1299وزارت فرهنگ به وجود آمد و به موجب قانون آثار عتیقه که در سال 

ها پیرامون حفاری انحصاری چندین ساله فرانسوی ها تحت نظر مستقیم دولت در آمد و امتیازها و کاوشرسید تمام حفاری

زمین جهت کشف آثار عتیقه لغو گردید و در عوض دولت ایران تقبل نمود که در تهران یك موزه آثار عتیقه و یك کتابخانه 

 مهندس و ارمعم  ملی بسازد و ریاست آن را تا سه نوبت و هر نوبت پنج سال به فرانسویان واگذار نماید و در اجرای این طرح

 .کتابخانه ملی مشغول به کار گردید و موزه مدیریت عنوان به گدار آندره فرانسوی

موزه ملی ایران را با  توان گفت موسس اولین موزه ملی ایران بوده است توانستالملك که در حقیقت میمرتضی خان ممتاز

ارف که در قسمت شمال بنای مدرسه دارالفنون قرار های بزرگ عمارت قدیم وزارت معقلم شی عتیقه در یكی از اتاق 270

داشت تاسیس کند. جهت رشد و اعتالی هنرهای سنتی، موزه هنرهای ملی به فرمان رضاخان در حوضخانه باغ نگارستان ایجاد 

 .های بومی جهت تولید و ساخت و ارائه آثار در نظر گرفته شدگردید که در کنار این موزه کارگاه

.ش با کشف آثار باستانی در تخت جمشید، موزه تخت جمشید جهت نگهداری این اشیاء به وجود آمد بعد از ه 1310در سال 

ای در ایران بوده است. در که اوج احداث بناهای موزه 1355تا سال  این شهرهای مختلف ایران شاهد تاسیس موزه ها بودند

یابد که موزه هنرهای معاصر، فرش، فرهنگ سرای ه، عمومیت میاین سال انگیزه ایجاد بناهایی با عملكرد به طور صرف موز

 انجام ایران هایموزه تجهیز و تكمیل و توسعه زمینه در تریوسیع تغییرات بعد به 1359 سال از باشند. نیاوران حاصل آن می

ش، شو آبادان، رشت، تهران، در صبا موزه تزئینی، هنرهای شناسی، مردم هایموزه به توانمی مثال عنوان به که است گرفته

 .نمود اشاره شیراز خانی کریم ارگ در پارس موزه باالخره …آباد و هفت تپه، قزوین، کاخ رودسر، دژ شاهپور در خرم

 

 انواع موزه از لحاظ موضوع -3-1

  های تاریخي و باستان شناسيموزه    -1-3-1 



ای زمینه و پیشینه، مردم شناسی و باستان شناسی و تاریخ شناسی توانند گویها آثار و اشیای قدیمی را که میاین موزه

اند و بیانگر فرهنگ و تمدن های باستان شناسی به دست آمدهها بر اثر کاوشاند. بیشتر آثار این موزهباشند در خود جای داده

شوند. نیز نامیده می” های مادرموزه“هایی گذشته و تلفیق کننده علم، هنر و دانش یك ملت یا یك قوم هستند. چنین موزه

 .موزه ملی ایران )ایران باستان(، موزه ملی ورسای در فرانسه و موزه تاریخ در واشینگتن از این نوع هستند

 

 های مردم شناسيموزه -2-3-1

تهران و دهند. موزه مردم شناسی اعتقادات، پوشاك و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می فرهنگ، آداب و رسوم،

 .حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند

 

 های تخصصيموزه -3-3-1

 را …های ویژه و در تخصص های گوناگون مانند پزشكی، کشاورزی، خوشنویسی و آثار تاریخی، هنری و فنی را به مناسبت

 .دهندمی قرار دید معرض در

. 

 های صنعتيموزه -4-3-1

 به …های اختراعات، اکتشافات، وسایل نقلیه، ماشین آالت و نعتی انسان را در زمینههای فنی و صها ساختهاین موزه

-می بندی طبقه …ایل نقلیه و وس موزه و آالت ماشین موزه اکتشافات، موزه اختراعات، هایموزه انواع به و گذارندمی نمایش

 .شوند

 

 های علومموزه -5-3-1

ای در آگاه سازی مردم ایفا کنند و باید نقش ویژهها میها هستند. این موزهموزه ترینترین و فعالهای علمی از مهمموزه

در اختیار پژوهندگان قرار  -سازندهای متعدد میسر میکه پیشرفت دانش را از رشته-ها نمونه اسناد علمی بالغ بر میلیون

چه بشر اصوال در خلق آنها دخالت نداشته است را تهیه و ها و آنها، سنگوارهها، خاكها گیاهان، جانوران، سنگدهند. این موزه

ها و جانوران های ماهیهای گیاهان، موزههای جانوران زمینی، موزههای تاریخ طبیعی، موزهنگهداری می کنند و به انواع موزه

 .هستند نوع این زا مشهد طبیعی تاریخ و علوم موزه و اصفهان طبیعی تاریخی موزه. شوندمی بندی طبقه …دریایی و 

 

 



 های نظاميموزه -6-3-1

های نظامی دهند. این نوع اشیاء شامل لباسهای نظامی و جنگی را در معرض دید همگان قرار میروند تاریخی انواع سالح

 .رزمی، اسلحه و دیگر وسایل رزمی نیز هستند. موزه جنگ کاخ سعد آباد از این دسته است

 

 های هنریموزه -7-3-1

 بندی طبقه هنری هایموزه. کنندمی گردآوری را …های نقاشی، مجسمه سازی، گرافیك و آثار و اشیای زیبایی در حوزه

سازی، هنرهای تزئینی و صنایع دستی، مبلمان، موزه خط و  مجسمه و معماری نقاشی، هایموزه به و دارند ایگسترده

موزه قالی و قالیبافی، موزه منبت کاری و صنایع چوبی، موزه جواهر، خطاطی، موزه کتاب و صحافی، موزه سرامیك و کاشی، 

سی باالیی شنا زیبایی از که تزیینی و تجسمی هنرهای انواع هنری هایموزه. شوندمی بندی طبقه …موزه منسوجات و 

رهای تزیینی اصفهان و موزه آورند و به طور معمول بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه هنبرخوردارند را به نمایش در می

 .هنرهای معاصر تهران از این نوع هستند

 

 موزه های تعاملي -8-3-1

موجود در موزه به ساخت نظام  یایق تعامل با اشیداند که از طر یم یرانید کنندگان را فرا گی، بازد یتعامل یموزه ها

سفه به کودکان و اهداف و ارزشهای مندرج در آن می ، به نسبت و رابطه آن با برنامه آموزش فلکنند  یخود کمك م یدانش

 پردازد.

 

 موزه های تعاملي-2

 

 موزه های تعاملي نظری چهارچوب -1-2

 و ذهن تعامل حاصل شناخت و درك که آن نخست .است استوار فرض پیش یا مبنا دو بر حداقل تعاملی های موزه برپایی

 شناخت فرایند در آدمی ذهن انتقادی، گرایی واقع یا گرایانه واقع نو نگاه اساس بر دیگر، عبارت به .است یادگیرنده فعالیت یا عین

 معتقدند، او هواداران و پیاژه که گونه آن بلكه نیست، ذهن در محض واقعیت تصویر انعكاس معادل معرفت لذا و نیست منفعل

 توانند می نحوی به که نهادهایی یا آموزشی اینهاده که این دوم .است معرفت مبنای ذهن توسط شده کاری دست واقعیت تصویر

 ها موزه  .کنند فراهم یادگیری موضوعات یا ها واقعیت کاری دست برای هایی فرصت باید گیرند قرار پرورش و آموزش خدمت در

 لةوسی به ها واقعیت کاری دست برای هایی فرصت به و گیرند خود به آموزشی نقش پیش از بیش باید منظر این از نیز

 آن طی که است هایی فرصت ارائة پی در نیز کودکان به فلسفه آموزش برنامة .شوند تبدیل کودکان، باالخص بازدیدکنندگان،

 تفكر پژوهشی اجتماع به درس کالس تبدیل با و کنند شرکت پرورشی و آموزشی های فعالیت در فعال طور به بتوانند کودکان



 و بپردازد تعاملی موزة از کودك استفادة های ویژگی تبیین به دارد قصد مقاله چهارچوبی، نچنی در .کنند ایجاد خود در را مستقل

 .کند تبیین فلسفی مفاهیم بهینة یادگیری در را آن نقش

 

 یادگيری های نظریه -2-2

 شناخت ،گرایی رفتار ی ها نظریه از برآمده ها آن ترین مهم که است شده ارائه یادگیری دربارة مختلفی های دیدگاه

 .هستند ساختارگرایی و گرایی،

 

 گرایي رفتار نظریة -1-2-2

 به علمی جنبة تربیت و یادگیری که این برای و نیست جدید رفتار کسب جز چیزی یادگیری دیدگاه، این اساس بر

 دارد، ویستیپوزیتی مبنای که نگاه این اساس بر .شود تأکید رفتار مشاهدة قابل های جنبه بر که است الزم بگیرد خود

 ای کننده تعیین نقش و شود می تحریك و شرطی محیطی های واقعه وسیلة به و است خویش محیط محصول اساساً آدمی

  .ندارد خود های رفتار پرورش و ساخت در

 

 گرایي شناخت نظریة -2-2-2

 کلی ادراك و ذهنی فعالیت یگیر یاد معتقدند و هستند گرایی شناخت پردازان نظریه از پیاژه و کافكا، کرت ورتایمر،

 ذهنی فرایند چگونگی مطالعة به شناختی شناسان روان از بسیاری .است معطوف دانستن جریان یا شناخت بر که است

 دیدگاه، این اساس بر .نامند می اطالعات پردازش نظریة را آن جهت همین به و اند پرداخته اطالعات پردازش و دریافت

 که شود می انجام تر کامل زمانی و یادگیری گیرد می صورت پیشین اطالعات با ها آن ارتباط طریق از اطالعات پردازش

 . سازد مرتبط دیگر یك . به یافته سازمان ساختاری در را ها آن بتواند فرد

 

 ساختارگرایي نظریة -3-2-2

 رفتارگرایی و گرایی شناخت ابلمق در گرایی ساختار .است دانش ساخت فرایند یادگیری که معتقدند نظریه این پیروان

 می فرد تجارب طریق از معنا ساختن کیفیت از تابعی را دانش گرایان ساختار .دارد قرار دارند رئالیستی زیربنای دو هر که

 و است نشده فرض یادگیرنده از مستقل بیرونی جهان عینی واقعیت دارد ایدئالیستی رویكردی که دیدگاه این در .د دانن

 تجارب براساس یادگیرنده بلكه .بسپارد خود به ذهن را جهان این از ای نسخه یادگیری، راه از یادگیرنده که تنیس چنین

  .گیرد یم صورت فعال طور به کار این و سازد می را  ... )و ها ، فرضیه اصول ،مفاهیم( دانش خود، شخصی

 

 اکتشافي یادگيری -3

 یادگیرندگان به یافته سازمان هایی مجموعه در را علمی رشتة هر به مربوط دانش توان می که، است معتقد برونر

 به ذهنی، نقشة مانند یافته سازمان مجموعة این و شود می تسهیل اطالعات پردازش فرایند شرایط، این در .آموخت

 برای قبالً که چیزی یافتن به را اکتشاف برونر .کنند استفاده مسائل تحلیل برای آن از بتوانند تا کند می کمك فراگیران



 به یابی دست های شكل همة شامل را آنبلكه (Bruner, 1960: 31- 32) کند نمی محدود بوده است ناشناخته آدمی

 تا آورد فراهم ای برانگیزاننده های موقعیت باید محیط دیدگاه، این اساس بر .داند می ذهن کاربرد وسیلة به دانش،

 های وخیز افت و ، خطاها ، ها تجربه . باشد داشته شخصی ارزش برایش که کند انتخاب را هایی فعالیت یادگیرنده

 جایز اکتشافی روش در خطا علت همین به .است مؤثر او شناخت گیری شكل در و دارد اهمیت جریان این در یادگیرنده

 .نیست جدا یادگیرنده از و است

 

 تعاملي نمایشي های دستگاه و تعاملي یادگيری -4

 نتیجة در تعاملی یادگیری و است محیط با کنش از برگرفته شناخت تحول که یكند م خاطرنشان داگوژیكیپ نظریة

 مانند دهنده رشد مناسب تمرینات کودکان، آموزش ملی انجمن بیان طبق .یآید م پدید محرك با انطباق و همانندسازی

 تعامل، و فعال اکتشاف طریق از ها آن یادگیری برای هایی محیط ایجاد عینی، آموزشی های فعالیت با کودکان سازی آماده

 موزه .یاند یادگیر برای کودکان های فعالیت کنندة تسهیل همه توانایی، متفاوت سطوح برای مناسب های فعالیت طراحی و

 محیط با تعامل از مؤثر هطور ب نمایش و عرضه مختلف های روش و یادگیری متعدد های فرصت عرضة با تعاملی های

 خلق )مثالً اند شده ریزی پایه شناختی اهداف مبنای بر که نمایش مختلف انواع (Edeiken, 1992: 96).  گیرند می بهره

 .شدند نمایشی های دستگاه ساخت پایة کلی( اصول درك و واگرا، تفكر خالقیت، تحریك رویداد، و شیء میان رابطه

 عقلی نظر از مستقیم های تجربه خالل در کودکان که فرضیه این بر تكیه با همگی، ;کودك تعاملی های موزه متخصصان

 .دارند اشاره کودکان آموزشی دستاوردهای و موزه نوع این میان ارتباط به یكنند، م رشد

 های موزه در موجود وسایل با و ارتباط فعال شآموز در مشارکت هنگام در کنندگان بازدید برای حواس از استفاد میزان

 :است زیر شكل به تعاملی

 یشنوند؛ م وقتی %10

 یخوانند؛ م وقتی %30

 یبینند؛ م وقتی %50

 .(ibid) %90 دهند یم انجام وقتی 

 :است پنهان علمی تفكر مهارت سه ساده های سرگرمی این پشت در

 ها؛ پرسش به دادن جواب

 اطالعات؛ آوری جمع و گیری اندازه

 .نتایج تفسیر و ها داده تحلیل

 

 بازی طریق از اکتشافي و ساختارگرایي دیدگاه اساس بر کودکان به فهفلس آموزش -5

 کشف پی در انگیزه این با و یابد دست یادگیری از حاصل درونی لذت به یادگیرنده که است این اکتشافی روش هدف

 شرکت با مهم امر این تحقق .شود می وار طوطی و سطحی تفكر گزین جای منطقی تفكر ترتیب، این به .باشد حقایق

 می معنا و ساخت موضوع به که یافته، سازمان های طرح به او یافتن دست با و یابی حقیقت جریان در یادگیرنده فعال



 ذهن به موضوع انتقال قابلیت یشافزا سبب ، یادگیری تسهیل بر عالوه معنا، و ساخت این .است پذیر امكان دهند،

  .شود می یادگیرنده

 

  حيرت حس  -1-5

یلسوف به جهان و پدیده های طبیعی و مصنوع آن عاری از روزمرگی و بی تفاوتی است. بررسی آراء اندیشمندان نگاه ف

فلسفه نشان می دهد، سؤاالت اولیه ای که آنها را به تفكر تحلیل و استنتاج واداشته است در نگاه اول همان مسائلی است که در 

انسان دیگری قرار بگیرد. اما به واسطه نبود حس حیرت به دست فراموشی برهه ها ی مختلف زندگی ممكن است پیش روی هر 

سپرده شود. این ویژگی روح فلسفی، در روح خالق نیز وجود دارد. حس حیرت را می توان یكی از وجوه مشترك تفكر خالق و 

)حدودا شش و هفت سالگی( از تفكر فلسفی دانست. اهمیت این مطلب آنجا نمایان می شود که بدانیم با شروع سن تفكر منطقی

قدرت تفكر شهودی کاسته می شود و با بهره گیری از قدرت استنتاج منطقی حس حیرت در کودکان فروکش می کند. این 

روند با روش های آموزشی در دوران دبستان به حداکثر خود می رسد. یكی از مهمترین رویكردهای این طرح در گروه سنی 

ت گیری این حس است. باید گفت فالسفه و افراد خالق کسانی هستند که تفكر شهودی خود را در پیش از دبستان حفظ و جه

 .کودکی خود به جای نگذاشته اند

 

 فلسفي کنجکاوی -2-5

این اصطالح اشاره به تمرکز فیلسوف بر چیستی و چرایی ماهیت اشیا و پدیده ها دارد. این چیستی و چرایی گرایی نیز 

و فالسفه شمرده می شود. البته روش دستیابی به پاسخ ها و نوع نتیجه گیری کودکان و فالسفه با هم  وجه مشترك کودکان

 و حفظ طرح این اهداف از یكی. است  کامال تفاوت دارد. برای کنجكاوی فلسفی نیز در روانشناسی رشد مراحلی مشخص شده

 تواند می سالگی 12 حدود در انتزاعی تفكر دوره به ورود و سالگی 7 حدود در منطقی تفكر شروع با که است ویژگی این تقویت

  .ندک پیدا را خود اصلی های گیری جهت

 

 نتيجه 

 مختصر بیان از پس مقاله این در . دارد نیاز  ای گسترده و دقیق مطالعات به که است ضرورتی فلسفی، تفكر پرورش

 الخصوص علی و کودکان یادگیری پرورش در آن جایگاه و تعاملی های موزه با آشنایی همچنین و رایج های موزه از توضیحاتی

 های موزه . است شده مطرح باره این در نظری مبانی و اصول برخی ، ایشان در آموزش فلسفه به کودکان و پرورش تفكر فلسفی

 برنامة اجرای راستای در نندتوا می اند، ایجاد شده گرایی ساختن یا گرایی سازنده رویكرد و نگرش اساس بر عمدتاً که تعاملی،

 در که فعال های شیوه از استفاده با که دادیم نشان مقاله این در دیگر، عبارت به .شوند گرفته کار به کودکان به فلسفه آموزش

 به تعاملی های و دستگاه آموزشی ابزارهای با بازی طریق از توان می شود می تأکید آن بر اکتشافی و یادگیری گرایی سازنده

 مفاهیم و سازند می را خویش دانش مردم گرایی، ساختار اساس دیدگاه بر  .رسید کودکان به فلسفه آموزش برنامة آموزشی اهداف

  .کنند می تفسیر ذهن در که فهمند گونه می همان را نظریات و

 کمك ابزار با همراه و علم املیتع های موزه مانند ل فعا ی محیط در حضور با کودکان به فلسفه آموزش اهداف تحقق بنابراین،

 چین در .است پذیر امكان کودکان سرگرمی و تفریح ضمن در انگیز دل و محیطی بانشاط در و ی تعامل های دستگاه و آموزشی



 بزنند، دست ها آن به توانند آزادانه می که شوند می مواجه ابزارهایی و ها دستگاه با سال 12 تا 5 بین کودکان که محیطی است

 ذهن در را خود تعامل و بازی نتیجة و شوند، دستگاه شان مجذوب عالقه اساس بر کنند، استفاده ها آن از دیگران کمك دونب

  .بیندوزند
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