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 دهيچك
 تفكـر  بـه  گـرايش « و »فلسـفي  ذهنيـت « بر »قرآني هاي قصه« اثربخشي حاضر پژوهش از هدف

 اسـتفاده  بـا  كه بود آزمايشي شبه پژوهش روش. بود ابتدايي ششم پايه دختر آموزان دانش »انتقادي
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  مقدمه

تفکر و مهارت درست اندیشیدن از جمله مسائل مهمـی اسـت کـه از دیربـاز، ذهـن اندیشـمندان 
یکـی از  ی مختلـف تفکـر،هـا مختلفی را به خـود مشـغول کـرده اسـت و اکنـون پـرورش مهارت

تا عالی تشکیل ی تعلیم و تربیت جهان را در سطوح مختلف از ابتدایی ها ترین اهداف نظام اساسی
شـود. بـه  له شـروع مـیهاست که در مقابل یک مسئ دار عقاید و تداعی دهد. تفکر جریان هدف می

رو شـده،  هکوشد تا مشکلی را که با آن روبـ میباور شریعتمداری، تفکر جریانی است که در آن فرد 
، ١٣٩٠، زاده یوسـفمعروفـی و ( آن را حـل کنـد دخـوپیشین مشخص کند و با استفاده از تجارب 

دارای نیروی و ادراکات تازه حساس  برابر). راسل معتقد است هر فردی که ذهن بازدارد، در ۵٣ص
ذهنیـت فلسـفی اسـت. و نیـز دارای تواند ادراکات مختلف را با هم مربوط سازد  تمرکز است و می

ایـل را بـا احتیـاط این تم برخوردار است وتمایل شدیدی به دانستن  ، ازکسی که ذهن فلسفی دارد
کـردن  و عادت به درست فکـراست ذهنی منطقی دارای کند. او  زیاد در مورد باورهایش ترکیب می

تـوان  مـیگذاری و توانایی کـاربرد آن در زنـدگی را  و ارزشدرست  دارد. عادت به تفکر و قضاوت 
هـا و  نگرششکل دادن عـادات، همان ذهنیت فلسفی نامید. ذهنیت فلسفی ساختن منش است که 

گـری  بر آن حاکم باشد. ذهن فلسفی عبارت از کاوشدرست یی است که تفکر و قضاوت ها ارزش
های ارزشـی  تجربه انسان برای رسیدن به فهم در زمینه معرفت به حقیقت، روابط، افکار و قضاوت

 خصوصیاتی است که در رفتار ودارای ). ذهنیت فلسفی، معادل روح فلسفی ١٣٨۵، یناظم(است 
طور کلی در تمام شئون  بهو شدن با مشکالت  رو هطرز فکر فیلسوف، در برخورد وی با دیگران، روب

 شـامل تردیـدهـا  ویژگیشـود. ایـن  مـیتمایز او از دیگـران سبب خورد که  میزندگی وی به چشم 
طلبـی، فروتنـی، وحـدت  صـدر، ترقـی  ، سـعهگسـترده منطقی، کنجکاوی زیاد، فهم عمیـق، دیـد

  ). ١٣٧٣شریعتمداری، ( ی انسانی استها تکای به نفس و طرفداری از ارزششخصیت، ا
درنظـر دارد: آن سـه کـارکرد  یو بـرا کنـد می) ذهن فلسفی را تفکر فلسفی معنـا ١٣٨١( شرفی

 نظـام خاصـی آنهـاخود بیابد و به  های اندیشه یفرد چهارچوبی برابه این معنا که : یکارکرد نظر .١
: یکارکرد دسـتور. ٣؛ کند دوباره یرا تفسیر ها فرد مفاهیم و واژهیعنی کارکرد تحلیلی: . ٢ ؛ببخشد

به نقـل اسمیت کند.  مناسبی ایجاد یگذار ی ارزشبایدها و نبایدها معیارها یبرا به این معنا که فرد
ظـر ویژگـی در ن)، برای ذهن فلسفی سه بعد و برای هر بعد، چهار نشانه یا ١٣٨٩( از شریعتمداری

 گسـترده؛بـه یـک زمینـۀ  آنهـاامور خاص با توجه بـه ارتبـاط  ۀمشاهد. ١ :الف) جامعیتگیرد:  می
ی ها توجـه بـه جنبـه. ۴ ؛به کار بردن قوة تعمیم .٣ ؛های دور ارتباط دادن مسائل حاضر به هدف .٢

 ؛کشـف و تـدوین بنیادهـا .٢ اسـت؛ال بردن آنچه مسـلم یـا بـدیهی ؤس زیر .١ب) تعمق:  ،نظری
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مبتنی کردن انتظـارات  .۴ ؛باشند ای می کاربرد حساسیت برای اموری که دارای معانی ضمنی و رابطه  .٣
 ؛رهـا سـاختن خـود از جمـود روانـی. ١پـذیری:  ج) انعطـاف ،قیاسـی−بر جریـان فرضـیۀ اسـتنتاجی

توجـه بـه مسـائل مـورد بحـث از جهـات . ٣ ؛سنجی افکار و نظریات بدون توجه به منبع آنها ارزش  .٢
  در مواقع مبهم. گیری عالقه به تصمیم های موقتی و شرطی و ها یا قضاوت پذیرفتن نظریه .۴ گوناگون؛
 ،آمـوزان دوره ابتـدایی تقویـت شـود هایی کـه بایـد در دانش بر ذهن فلسفی، یکی از ویژگی افزون

عنوان ارزشیابی نتـایج از راه وارسـی  نتقادی را بهتفکر ا 1. وولفکاستگرایش به تفکر انتقادی در آنان 
آن را توانایی گرفتن تصمیمات منطقـی  2داند و اسالوین ها می حل ل، شواهد و راهئمنطقی و منظم مسا

. تفکـر )٢٠١١(سـیف،  درباره آنچه که باید انجام داد و آنچه که باید بـاور کـرد، تعریـف کـرده اسـت
سـال پـیش بـوده اسـت.  ۵٠٠دو هـزار و یدگاه کلـی سـقراط در انتقادی، بخشی از روش تدریس و د

تواننـد نسـبت بـه درسـتی  هـا نمی ناسقراط با روش پرسش از مخاطب و پاسخ آن دریافـت کـه انسـ
معـروف شـده  »های سـقراطی پرسـش«اطمینان داشته باشند. روش پرسش و پاسخ بـه  خود شناخت

شـده بـرای تـدریس تفکـر  ) معتقدند که این بهترین راهبرد شـناخته١٩٩٧است. پاول، الدر و بارتل (
بخـش اسـت تـا  تـرین عناصـر آمـوزش و پـرورش رهـایی انتقـادی یکـی از مهم انتقادی است. تفکر

دگی برای مشارکت در پردازان، آما نظریهیشتر آموزان را برای یک جامعه پویا آماده کند. از دیدگاه ب دانش
. بـرای رود به شمار مـیبخش  ساالر، مبنا و اصل بنیادین در تعلیم و تربیت رهایی زندگی شهری و مردم

آنکه شهروندان بتوانند بر خود حکمرانـی کننـد، بایـد دارای اندیشـه انتقـادی باشـند و مطـابق اصـول 
 طـور روشـن تفکـر ) نیز به١٩٨٨(). لمپین ١٣٩٠های مدنی تربیت شوند (نیستانی،  اخالقی و ارزش

انتقـادی، تفکـر مسـئوالنه و  دارد که تفکر گیرد، وی اظهار می عنوان یک فرایند در نظر می انتقادی را به
  ).  ١٣٩٠هاست (نیستانی،  کند، زیرا متکی بر مالک می آسانای است که قضاوت خوب را  ماهرانه

، 5، ریچـارد پـل4، جـان مـک پـک3روبرت انیستوسعه تفکر انتقادی افرادی مانند  پیشگامان 
باشـند. در تفکـر انتقـادی، فـرد نقـاد شـبیه یـک  و متیو لیـپمن می  7،  هاروی سیگل6ازرائیل شفلر

مشتری نقاد اطالعات است که انگیزه جستجوی دالیـل و مـدارک را دارد. بخشـی از ایـن موضـوع 
های نادرسـت  گیرنده تشخیص شکلکه در بر باشد میهای خاص اندیشیدن  شامل تسلط بر مهارت

   ).٢۶٧، ص١٣٨۵(نوشادی،  ستمباحث، توانایی تمایز بین موضوعات و دفاع از آنها
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است؛ جنبه مهارت  2و گرایش به تفکر انتقادی 1تفکر انتقادی شامل دو جنبه مهارت تفکر انتقادی
اجزای نگرشـی تفکـر و انگیـزه تفکر انتقادی بر راهبردهای شناختی و جنبه گرایش به تفکر انتقادی بر 

). آشکار اسـت کـه ٢٩٠، ص١٣٩١پایدار درونی برای حل مسائل تأکید دارد ( محبوبی و همکاران، 
کارگیری  تفکر انتقادی بدون گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت و تمایل کافی در جهت توسعه و بـه

ازمنـد شـماری از تمـایالت و های آن امری ضـروری اسـت. تفکـر انتقـادی نی تفکر انتقادی و مهات
های تفکر خود باشد بلکـه  ها بوده است و یک متفکر انتقادی نباید صرفًا در پی افزایش مهارت گرایش

، ١٣٩۴ها و تمایالت خود را در زمینه تفکر انتقادی مورد بررسی قرار دهـد (عجـم،  باید مدام، گرایش
ر انتقادی را تمایل و انگیزش شاگردان مطرح ترین عوامل مؤثر بر تفک ). وایتهد یکی از اساسی٢١۶ص
کند. او معتقد است تا زمانی که دانش آموزان گرایشی نسبت به این نوع تفکر نداشته باشـند، طـرح  می

  ).۶٠، ص١٣٨۶، 3کارگیری این تفکر کاری بیهوده خواهد بود (مایرز یک چارچوب برای آموزش و به
ویژه دوره ابتدایی  به ،قادی در اهداف نظام تعلیم و تربیتبا توجه به اهمیتی که به مقوله تفکر انت

هایی اتخاذ کنند که بـه یـاری  ی مدارس روشها کند که در برنامه ضرورت ایجاب می؛ شود میداده 
ی چگونه آموختن را به روش انتظام فکـری بیاموزنـد و گـرایش بـه تفکـر ها قابلیت آموزان دانشآنها 

های آموزشی  یابد و محیط میمنظم رشد  ۀفرایند اندیشزیرا معرفت در  انتقادی در آنها پرورش یابد،
ی تدریس و آموزشی حاکم بر مدرسه در توسعه ذهن فلسفی و تقویت گـرایش بـه تفکـر ها و روش

گیری روش کار بـههـای انتخـاب و  نگرش ).٨۶، ص١٣٨٠(شـعبانی،  انتقادی نقش اساسی دارنـد
گ ۀبسته به نحو تدریس، تعلیم و تربیت اسـت؛  ۀنباور او در زمیو نیز او از فلسفه  اهیتفکر معلم و آ

گاهی از فلسفه، اصول یادگیری و فنون و روش ای گونهبه  تواننـد  نمیی تـدریس هـا که معلم بدون آ
  ). ١١٧ص ،١٣٨۶ شعبانی،( ی شایسته انجام دهندارزشمند خود را به نحو ۀفوظی

 پـرورش، تفکـر و بهبـود توانـایی تعقـل اسـت و  هـای آمـوزش نظام بیشتریکی از اهداف مهم 
طور طبیعی درباره محرکات پیرامون  نیاز به فهم دنیا دارند و به آموزان دانش). ١٣٨۵صفایی مقدم، (

پـردازش برای معنا بخشیدن به جهان نیازمند کمک هستند تا اطالعاتی را  آنهاخود کنجکاوند؛ اما 
مرعشـی، ( واکـنش نشـان دهنـد آنهـاانـد و نسـبت بـه  خود گردآوری کرده که درباره تجاربکنند 
از ایـن راه توان  کودکان از قصه میبا توجه به لذت بردن است که  ) معتقد١٩٩۵( 4شارپ ).١٣٨۵
را برای گرایش به تفکر انتقادی و پرسیدن سؤال و شکوفایی اسـتعدادها و پیشـرفت تحصـیلی و  آنها

                                                           
1. Critical thinking skill 

2. Critical thinking dispositions 

3. Mayers 

4. Sharp 
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های پرورش تفکر کـه  انگیزه به وجود آورد. یکی از روش آنهاکرد و در  بهبود هوش هیجانی تشویق
اسـت کـه هـدف آن  ییگـو قصـه اهمطرح بوده، آموزش فلسفه بـه کودکـان از رگذشته در چند دهه 

ترین گـرایش  آموزش تفکر، استدالل و حل مسئله به کودکان است. فلسفه برای کودکـان، کـاربردی
همـین  رای، بـ دهـد دوره ابتدایی پاسـخ می آموزان دانشفراگیر جهانی  فلسفه است که به نیاز مبرم و

های  ، برنامـهییگـو قصه اهاست و استقبال عمومی از فلسفه برای کودکان از رشده توجه فراوان بدان 
ای بـوده کـه از همـان  قصه همـواره دریچـه . )١٣٨۴فرامرز قراملکی، ( دهد آموزش آن را رونق می

هریک های دوری در خیال پیوند داده است. از همان آغاز  هستی او را به افقحضور آدمی در جهان 
شده است برای پاسخی به ذهـن پرسشـگر و خالقـش. ایـن  ای رازهای آفرینش در خیال او قصهاز 

ها و گریـز از تنهـایی و  ها، ندانستن ی برای پناه از ترسمفّر  ،گیرد نقاشی خیالی که در کالم رنگ می
. همین همراهی دیرینه قصه نشانگر اهمیـت ایـن هنـر باشد میاش  های اساسی ظرفی برای پرسش
کـه کـودک را تـا شـگفتی و هیجـان  باشـد میآید و مرکبی  است که به زبان می  است. قصه داستانی

ای  ای چه دریچـه که با هر قصه. دانستن و ندانستن اینبرد ماجرا و تا تجربه زبان و لذت سرگرمی می
بـرای  ولی ،کند آورد تفاوتی حاصل نمی چه او به چنگ میاگرچه در آن ؛شود ی کودک گشوده میبرا

نمایـد،  سازد و راه را برای ادامه مسیر روشن و پرهیجان مـی بخش میای لذت مربی شناخت و تجربه
دارد و تغییـر را در پیشـانی آثـار  مقصودی و با چه ابزاری قدم برمی چه راهی، به چهدر داند  می زیرا

  ).١٣٩١جعفری، ( خواند بیند و می شفاهی و مکتوب کودک و نوجوان می
آورد تا از همان آغـاز، تخـیلش را بـه پـرواز درآورد و در  میآموز فرصتی فراهم  دانشقصه برای 

بـه  ها های شخصـی او از کلمـه از برداشـت کهتجسم بخشد را  ای ذهن خود تصاویر قابل مشاهده
قصه   ۀآورد که با گویند مییی را فراهم ها آموز، موقعیت دانشآیند. گوش دادن به قصه برای  میوجود 

را که در   میکنند به تصویر کشد و مفاهی که صحبت می گونه را همان ها به تعامل برخیزد، شخصیت
تنهـا بـه  گـویی در ایـن اسـت کـه نـه قصـهتفسیر کند. زیبایی آیند، تعبیر و  میاثر نوع بیان به وجود 

ای از  کنـد، بلکـه در جسـتجوی اطالعـات تـازه هـای گفتـاری کمـک می یادگیری زبان و خالقیت
گـویی  قصـهکنند. از همـین روسـت کـه  میپردازد که با ذهن فعال برخورد  میموضوعات مختلف 

آموزی کودکان و نوجوانان را در موضـوعات متنـوع  نکارآمد باشد تا زبا ای تواند برای معلم شیوه می
در زمینـۀ نقـش و اهمیـت قصـه، افالطـون از نخسـتین  ).١٣٨۵رئـوف، ( به یکپـارچگی برسـاند

را به بیان » جمهوریت«کودکان را دریافت و بخشی از کتاب  ای اندیشمندانی بود که اهمیت قصه بر
) نیـز قصـه را ١٣٨٢( اریکسـون ).١٣٨١ ،(رحماندوست کودکان اختصاص داد یاهمیت قصه برا

 اهاز رای کــه  شــود، بــه گونــه میک کــه موجــب کــاهش اضــطراب کــود دانــد تلقــین شــفابخش می
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کشـف عواطـف خـود و دیگـران  یک قصه، او را در های یا موقعیت و ها با شخصیت یساز همسان
پسند را در کودکان  جامعه گر به خیر و خوبی و رفتارهای ، نفس دعوتها در واقع قصه کند. می ییار

 آنهـاکودکـان، رفتارهـای سـازگارانه و خـوب را در  های با کنترل هیجان گونه کند و بدین میتقویت 
  ).١٣٨۵ سلیمانی،( دهد میپرورش 
 ییگو قصه اه. از رستا ییمقطع ابتدا یاز اهداف نظام آموزش یل بخش مهمیتخگسترده طه یح

زه ینامتعارف و انگ یبه فضاها آموزان دانشوارد کردن «: جملهن آاز  ؛شود میدنبال  یاهداف متفاوت
، وسـعت یپرداز الیتازه در خ یذهن ی، تجربه فضاهایا شهیکل یها شکستن قالب یتر برایشعمل ب

کـه بـه نظـر  ییزهـاین چیتـازه بـ یهـا دا کـردن ارتباطیـ، پیپرداز الیخ یها برا   دادن به دامنه سوژه
 ویژه بـه ،ت تـازه و جـذابیک موقعیدارند و گذاشتن اعضا در  یارتباط معمولا یارتباط هستند و  یب
ن بخش اهداف به صورت ی). اگرچه در ا١٣٨٧، یلهلعطاءا( »هاست که مورد عالقه بچه ییزهایچ

 یولـ ،دور باشـد ییگـو قصـه یاز اهداف و کارکردها نخستد در نگاه یشود و شا یمطرح م یجزئ
ل یـتخ« ، زیرادر ارتباط است )قصه یاز کارکردها(ت یت تفکر و خالقشرفیمًا با گسترش و پیمستق

ی و ورزیـدگی قصه، سـبب بالنـدگ یداستان یها ) و کنش١٣٨۶، یوسف(ی »ت استیسرمنشأ خالق
تدریج  به ،کند یم یپندار  ذات قصه هم های تیکه کودک با شخص  میشود. هنگا یآموز م ذهن دانش
 یدان ذهنـیـم ،تر باشـد قیـده عمیـن پدیکند و هر چه ا یشدن م داریز شروع به بیل او نیعرصه تخ

 یاسـت بـرا یبسـتر مناسـب یدان ذهنـین میا ).١٣٨۶، یوسف(ی شود یتر م تر و ژرف گستردهکودک 
آموز را با فـراز  دانشن ماجرا یکند و ا یرا دنبال م ییماجرا یا . هر قصهیپرداز و داستان یت ادبیفعال

مـاجرا  ییگشـا و گره ینـیب شیپ یاو را بـرا ین نکته حـس کنجکـاویهم ،ندک یم رو روبه یو ابهامات
ن ین چنـیـدهـد و ا یل او را پـرورش میـتفکر و تخ ،حال با اینکند و  یزد و او را سرگرم میانگ یبرم

آنـان  یاریدهد و موجب پـرورش ذهـن و هوشـ یال کودکان را گسترش میدان خیقصه م«است که 
آن،  های قصـه یه فضـاکـوجود دارد  یادیز یقیحق های قرآن قصهدر  ).١٣٨۵، یناظم( »شود یم

رود. سـاختار  میش یل و عالقه همگام با قصه پیه او با مکدهد  میر قرار یچنان مخاطب را تحت تأث
ند و خواننـده را ک میه در همه فرازها، حق را از باطل جدا کاست  ای گونه به ها قصه یباین و زیدلنش

گاه ک، ک، شریآزار ، مردمینافرمان ،یاز سرانجام ناسپاس ، بـا توجـه بـه رو از ایـن ؛ندک میفر و گناه آ
 یله بـراین وسیبهتر یقرآن های آنها به آن، قصه یمند دوره ابتدایی و عالقه آموزان دانشر قصه بر یتأث

). با توجه به اهمیتی که انتخـاب نـوع ١٣٩٣، اننژاد و همکار سلیمان( استآموزش و اصالح رفتار 
بررسـی بـه این تحقیـق پژوهشگر در  ،دارد آموزان دانشجانبه  روش تدریس در تعلیم و تربیت همه

پایـه ششـم ابتـدایی  آمـوزان دانشانتقادی  ذهنیت فلسفی و گرایش به تفکر ی قرآنی برها ثیر قصهأت
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 و ی انجام شده مرتبط با موضـوع مـورد بررسـی قـرار گرفـتها پژوهش ؛ برای همینپرداخته است
  :جملهآن از ؛ ی مورد بررسی پژوهش حاضر انجام شدها ی مختلفی در زمینه متغیرها وهشپژ

 نفس عزتت یبر تقو یقرآن های قصه یبخش) با هدف اثر١٣٩۶( حجتیزاده و  پژوهش جعفری
ن دو گروه آزمـایش یرا ب یدار انتایج نشان داد که اختالف معن ؛انجام شد یدبستان یشرا در کودکان پ

 نفس عـزتدر بعـد تنهـا گـروه آزمـون و کنتـرل  نفس عـزتسـه ابعـاد ینشان نداد و در مقاو کنترل 
)، بـا هـدف ١٣٩۶( بیگی و همکـاران مشاهده شد. پژوهش اسماعیل یدار ااختالف معن یدگاخانو
و  ینـید های قصـه براسـاس ییگو یوه قصهم اخالق در خانواده به شیآموزش مفاه یاثربخش یبررس
ن یانگیـج نشـان داد کـه مینتـا ؛دختران نوجوان انجام شـد یجانیو هوش ه یقبر هوش اخال یقرآن
و هـوش  یش نسبت به گروه کنترل در هـوش اخالقـیکنندگان گروه آزما آزمون شرکت های پس نمره
م اخالق در خـانواده بـه یگر، آموزش مفاهیبه عبارت د ؛شتر شده استیب یدار اطور معن ی بهجانیه
و هـوش  یش هوش اخالقیش به افزایدر گروه آزما یو قرآن ینید های قصه براساس ییگو یوه قصهش
 های نشـان داد کـه قصـهنیـز ) ١٣٩٣( آبادی و همکاران است. نتایج پژوهش شاهانجامیده  یجانیه

در طول  ،ه دوم متوسطه شهر تهران اثر مثبت گذاردهیپسر پا آموزان دانش یلیشرفت تحصیدر پ یقرآن
ی ر فقهـیتفسـ عنوان بـه)، در پـژوهش ١٣٩١( تبار یمیبرخوردار است. فه یسبمنا یداریزمان از پا

ات یـاز آ  تیـب اهـلآن به این نتیجه دست یافت که  های افتیو ره یقرآن های از قصه تیب اهل
 یبـرا یاز جمله منـابع قرآنـ یات داستانیاند و همچنین آ کردهام استفاده کاستنباط اح یبرا یداستان
ی قرآنی بر هوش ها تأثیر قصه عنوان به پژوهشی)، در ١٣٨٩( است. هویدا و همایونی یام فقهکاح

ی قـرآن بـر ها اصفهان به این نتیجه رسیدند کـه قصـه هیجانی کودکان روی سه مهدکودک در شهر
کنتـرل احساسـات و  درک عواطـف و احساسـات خـود و دیگـران،( هـوش هیجـانیۀ طـچهار حی

  مثبت دارد. بینی و نگرش مثبت) تأثیر خوش عواطف، مهارت اجتماعی،
ت یـبـه منظـور پـرورش ذهن یی)، پژوهشی با هدف ارائه الگـو١٣٩٧( زاده و همکاران بحرینی

ت یـدهـد کـه ذهن مـینشـان آن ج ینتـا اند؛ انجام داده ییدوره ابتدا یاضیر یدر برنامه درس یفلسف
ت یـد به منظـور پـرورش ذهنیاست که با یریپذ یت، تعمق و انعطافشامل سه مؤلفه جامع یفلسف
در  یابیس و ارزشـیتـدر هـای ک از چهار عنصر اهـداف، محتـوا، روشی، هر آموزان دانش یفلسف

د. نـوری و کـرن یـیتع یت فلسـفیـرا براساس ابعاد سه گانـه ذهن ییدوره ابتدا یاضیر یبرنامه درس
توانــایی حــل مســائل ریاضــی  )، پژوهشــی در زمینــه تــأثیر ذهنیــت فلســفی بــر١٣٩٢( همکــاران

پـژوهش نشـان  نتایج ؛سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت انجام دادند آموزان دانش
این ۀ از،اندآموزان دانشبر تأیید اثر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی  افزونداد که 



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/٢۵ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم   ۵٨

 

، توانـایی حـل مسـائل مـوزانآ دانشتر شـدن ذهنیـت فلسـفی  یبا قوهمچنین است،  اثر نیز شدید
 .یابد میافزایش  یطور معنادار بهریاضی 

ی استداللی بر تفکر انتقادی ها با عنوان تأثیر نقشهپژوهشی )، در ١٣٩٠( زاده و همکاران مهدی
ی ها پایه دوم راهنمایی شهرسـتان ایـوان نشـان دادنـد کـه اجـرای روش نقشـه آموزان دانشبر روی 

دختـر  آموزان دانشحث علوم بر افزایش میانگین نمرات تفکر انتقادی در استداللی در کالس در مبا
 عنوان بـه)، در تحقیقی که ١٣٨٨( و پسر مؤثر واقع شده است. جمشیدیان قلعه سفیدی و همکاران

بـه ایـن  ؛رابطه زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی بر روی دانشجویان انجام دادنـد
داری بـین زبـان مـادری و سـطح تفکـر انتقـادی وجـود دارد. خلیلـی  اه معننتیجه رسیدند که رابط
بـر نگـرش  یر انتقـادکـهای تف مهارتآموزش  ی)، در پژوهش اثربخش١٣٩٠( صدرآباد و سهرابی

انتقـادی بـر تغییـر  که آموزش تفکر ندآموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر نشان داد دانش یلک
نامـۀ  در پایـان ،)٢٠٠٧( 1یمصرف مواد مؤثر بوده است. بلیزبـانسبت به سوء  آموزان دانش نگرش
 یحل تضـادها یکودکان برا یخود در رشتۀ فلسفه به بررسی توانایی برنامۀ درسی فلسفه برا یدکتر

آن نتـایج  ؛موجود در فلسفه همچون عاطفه و عقل، جسم و ذهن و نظریـه و عمـل پرداختـه اسـت
تواند توانایی فائق آمدن بر مشکالت ناشی از ایـن  کودکان می یاکه برنامۀ درسی فلسفه برداد  نشان 

ایجاد تعامل و انطباق میان این مفـاهیم بـه فـرد کمـک  اهو ساختن یک زندگی معنادار از ر تضادها
مقایسه تأثیر روش حـل مسـائل بـا روش «) در پژوهشی با عنوان ٢٠٠۶( 2کند. تایواری، لی و یون

کـه تفـاوت معنـاداری بـین  به ایـن نتیجـه رسـیدند »قادی دانشجویانانت در افزایش تفکر سخنرانی
له بسـیار ئمسـ افزایش مهارت تفکر انتقادی آنان در استفاده از این دو روش وجود دارد و روش حل

  . انجامد میانتقادی آنان  بیشتر از روش سخنرانی به افزایش تفکر
های قرآنی بر ذهنیت فلسـفی  قبلی تأثیر قصههای  بررسی تحقیقات پیشین نشان داد که در پژوهش
شده بـین  هایی که در زمینه ذهنیت فلسفی انجام و گرایش به تفکر انتقادی انجام نشده و بیشتر پژوهش

های قرآنـی بـر ذهنیـت فلسـفی و  دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی بوده است و تأثیر قصـه
در هدایت، تربیـت و  ،ا نقل قصه گذشتگانبست. قرآن کریم گرایش به تفکر انتقادی مورد توجه نبوده ا

قصه همواره حضوری پیدا و پنهان در زندگی روزمره ما داشـته و دارد. است. کوشیده اصالح رفتار بشر 
شاید از همین روست که ادیان الهی و کتب آسمانی اغلب پیام خـویش را در قالـب قصـه و حکایـت 

ین کتب آسـمانی، باند. در  آموزی از سرگذشت پیشینیان تأکید ورزیده تاند و بر تأمل و عبر بیان داشته
خـوانی،  گویی و قصـه قرآن بر قصهپافشاری مثال دارد.  وردی بزرگ و بیاقرآن از این جهت رهتردید  بی

                                                           
1. Bleazby 

2. Tiwari, lai, so & yuen 
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) معتقد است فطـرت ١٣٨۵فروشان ( چینی ).١٣٧٩دارد (حسینی،  ای را به شگفتی وا می هر خواننده
یـک اننـد گـویی م ها گوش دهند و قصـه که با شور و شوق زیادی به قصه شود  ب میپاک کودکان موج

شـود. فریـره در  آرامـش آنهـا می سببو کند  میجریان هوای صاف و تمیز به تار و پود روح آنها رخنه 
های به هم  الگوی عملی ارائه شده خود، آموزش را همچون فرایندی از پژوهش به مثابه مراحلی از گام

کند و در آن پیوسـته  ته از تشخیص، توصیف، ساخت مسئله تا دستیابی به آگاهی انتقادی بیان میپیوس
دهـد  ها، مربی و شاگردان را در گفتگوی انتقادی برای بازسازی واقعیـت مشـارکت می و در تمامی گام

ــرای کودکــان افــزایش مهارت٢٠١٠ (گاســتمن، هــای فکــری  ). از اهــداف برنامــه درســی فلســفه ب
ای است که آمادگی برخورد معقول با مشکالت زندگی را داشته باشند و بتواننـد از  گونه به ،آموزان دانش
). با توجه به نقـش ١٠٠، ص١٣٨۶، و همکاران (مرعشیکنند های سطح باالی فکری استفاده  مهارت

 پرسـشدر این پژوهش، محقق درصدد آن است که به ایـن  ؛های قرآنی دارد ای که قصه مهم و سازنده
های قرآنـی بـر ذهنیـت فلسـفی و گـرایش بـه تفکـر انتقـادی  قصـه اهپاسخ دهد کـه آیـا آمـوزش از ر

  آموزان دختر پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد؟ دانش
  

  روش پژوهش 

آزمون بـا گـروه آزمـایش و گـروه  پس−آزمون آزمایشی و از نوع پیش شبه پژوهش حاضر یک تحقیق
قـاین بـه  آموزان دختر پایه ششـم ابتـدایی شـهر دانشهمه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل 

به دلیل اینکه پژوهشگر، معلم پایه ششـم ابتـدایی مـدارس دخترانـه که نفر بود  ١٧٨٧تعداد حدود 
گیـری  گرفتـه شـد. بـه روش نمونـهنظـر  جامعـه آمـاری در عنوان بهپایه ششم مدارس دخترانه  ،بود

گروه آزمـایش و گـواه از ایـن دو  یطور تصادف ی انتخاب شد و بهنفر ٢٠تعداد دو کالس  ای خوشه
  البته دو کالس از یک مدرسه انتخاب نشدند. ؛کالس مشخص شد

  
  ها گردآوری داده ابزار

بـه منظـور  ١٣٩٢ در سـالایـن پرسشـنامه را همکاران  نوری و الف) پرسشنامه ذهنیت فلسفی:
آموزان سـال سـوم راهنمـایی شـهر  بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش

گویـه اسـت کـه سـه  ٣٠و شامل  اند کردهمدل اسمیت طراحی  براساسهمدان به تفکیک جنسیت 
 پـنجذهنیت فلسفی را با توجه به تنظـیم آن براسـاس مقیـاس  یپذیر ق و انعطافبعد جامعیت، تعم

مخالفم) ارزیابی  موافقم، مخالفم، کامالً  یکامًال موافقم، موافقم، تاحدود( طیف لیکرت ای درجه
آمـوز مـدارس  نفـری دانـش ٣۶٧بـرای یـک نمونـه  ١٣٩١در سـال را نامه پرسشطراح آن  کند. می

  راهنمایی شهر همدان اجرا و نتایج زیر را به دست آورد: 
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گـزارش شـده و  ٨۶۴/٠ فاده از روش آلفای کرونباخ معـادلضریب اعتبار این پرسشنامه با است
اسـت. پایـایی پرسشـنامه در پـژوهش شـده متخصصـان تأییـد  روایی آن بنا به نظر اساتید مرتبط و

  محاسبه شد.  ٧٩/٠حاضر از روش آلفای کرونباخ 
نامه برای سنجش میزان گرایش به تفکر انتقادی از پرسشـب) پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی: 

ایـن پرسشـنامه یـک ابـزار خـود  .) استفاده شـد٢٠٠٣( انتقادی ریکتس استاندارد گرایش به تفکر
عبـارت و سـه مقیـاس  ٣٣سـنجد و دارای  مـیگزارشی است که میزان تمایل بـه تفکـر انتقـادی را 

 ١ شدیدًا مخـالفم=ای ( درجه ۵آزمودنی در یک مقیاس لیکرت که خالقیت، بالندگی و تعهد است 
نمره)، میزان مخالفت  ۵ نمره، کامًال موافقم= ۴ نمره، موافقم= ٣ دانم= مینمره، ن ٢ه، مخالفم= نمر

ی و فراینـدکنـد. در پـژوهش تـأثیر رویکـرد  یا موافقت خود را با هر یـک از عبـارات مشـخص می
پسـر در درس تفکـر و پـژوهش پایـه ششـم  آموزان دانشانتقادی  رویکرد محتوایی بر افزایش تفکر

) گـزارش شـد. ۵٧/٠( ) و خالقیـت٨۶/٠( )، بالنـدگی٧۵/٠( مقیـاس تعهـد یب پایایی زیـرضر
از آنجـا کـه ایـن مقیـاس بـر ؛ همچنـین گروهی از اساتید، اعتبار صوری این مقیاس را تأیید کردند

منظور شود. در این پژوهش به  میتهیه شده، روایی سازه آن تأیید  )١٩٩٠( مبنای کار اصلی فاسیون
ضریب آلفای  .ونباخ استفاده شده است(پرسشنامه) از روش آلفای کر گیری پایایی ابزار اندازهتعیین 

  به دست آمد. ٧٨/٠کرونباخ در پژوهش حاضر 
یـک ( انتقادی هـر دو گـروه آزمون، ذهنیت فلسفی و تفکر پیشبا در ابتدا  روند اجرای پژوهش:

سپس در گـروه آزمـایش،  ؛شده، سنجیده شد گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به وسیله ابزار تعیین
ثیرگذاری بیشتر متغیـر مسـتقل یـا همـان أبه دلیل تو ی قرآنی اجرا شد ها آموزش با استفاده از قصه

گویی تعیین شـد و بـا توجـه بـه اینکـه وقـت  قصهجلسه  ١۵، تعداد آموزان دانشی قرآنی بر ها قصه
گویی برای گـروه آزمـایش در هـر  ان قصهزم ،دقیقه است ۴۵در مدرسه  معمول هر ساعت کالسی

گروه کنترل همان روش آموزشی متداول و مرسوم مدرسه  نظر گرفته شد و دقیقه در ۴۵جلسه همان 
قصـه آدم و حـوا، اصـحاب  ی از جملهقرآن های جلسه، قصه ١۵ش در یرا دریافت کردند. گروه آزما

ونس، یـ، حضـرت وسف، جـوانی حضـرت یوسـفیحضرت  کیودکحضرت نوح،  یشتکهف، ک
کودکی حضرت موسی، ماجرای عصای حضـرت موسـی، قصـه اصـحاب فرعـون، قصـه قـارون، 
حضرت داوود، حضرت سلیمان و موریانه، حضرت یونس، قصه اصحاب فیل، حضـرت خضـر و 

ردنـد. کافـت یاز قصه حضرت آدم به بعد را در ها ترتیب زمانی وقوع قصه براساس حضرت عیسی،
دوباره آزمون ذهنیت فلسفی و تفکر انتقادی از هر دو گروه گرفتـه شـد و جلسه آموزش،  ١۵پس از 

   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ها نتایج آزمون
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  جینتا

ی قرآنی بر افزایش ذهنیت فلسـفی و ها بخشی قصهمیزان اثر گزارش توصیفینخست در این بخش 
های به دسـت آمـده از  داده معیار وبا کمک میانگین و انحراف  آموزان دانشتفکر انتقادی  گرایش به

  ارائه شد.  آزمون آزمون و پس پیش
 

آزمون و  میانگین و انحراف معیار تفکر انتقادی و ذهنیت فلسفی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش. ١جدول 

  آزمون پس

  انحراف معیار  میانگین نوبت آزمون مقیاس نوع گروه

  گروه آزمایش
  8/82 126/550 آزمونپیش  تفکر انتقادی

  8/787  143/200 آزمونپس

  9/920  105 آزمونپیش  ذهنیت فلسفی
  9/799  125/850 آزمونپس

  گروه کنترل
  17/179  123/750 آزمونپیش  تفکر انتقادی

  14/826  123/150 آزمونپس

  21/701  101/650 آزمونپیش  ذهنیت فلسفی
  14/286  102/300 آزمونپس

  
آزمون نزدیک بـه یکـدیگر و در  پیشدر  میانگین دو گروه ،دهد مینشان  ١که جدول  گونه همان

  آزمون میانگین گروه آزمایش افزایش یافته است.  پس
دختر پایه  آموزان دانشی قرآنی بر ذهنیت فلسفی ها جهت آزمون این فرضیه که استفاده از قصه

انس، یـووارکل یـاز انجـام تحل؛ پـیش ه شـدانس اسـتفادیووارکل یاز تحل ،ثیر داردأیی تششم ابتدا
 یون بررسـیب خط رگرسـیو ش ها انسیوار ینرمال بودن، همگن ین آزمون از جملها یها فرض یشپ

  باشد. میانس برقرار یووارکل یاستفاده از آزمون تحل های ه مفروضهکج نشان داد یشد و نتا
  

  آموزان های قرآنی بر ذهنیت فلسفی دانش از قصه ثیر استفادهأخالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس ت. ٢جدول 
  سطح معناداری  F  میانگین مجذورها درجه آزادی منابع تغییرات
  0/21  238/3791/614 ١ آزمون)متغیر همراه (نمرات پیش

  0/00 4890/91133/117 ١ کنترل)−اثر گروه (آزمایش
    147/686 ٣٧ خطا

      ٣٩ جمع کل اصالح شده

  
) اثر متغیر همـراه =٢١٢/٠Pو  =F ۶١۴/١دهد، با توجه به ( نشان می ٢گونه که نتایج جدول  همان

و =F ١١٧/٣٣اثر گروه نیز با توجـه ( باشد. میدار ن اآزمون معن دار نیست؛ یعنی تفاوت نمرات پیش امعن
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P= 0/00 برنامـه آمـوزش دار است؛ یعنـی تفـاوت دو گـروه آزمـایش و کنتـرل از نظـر اجـرای  ا) معن
همچنـین میـانگین تعـدیل شـده گـروه  باشـد؛ میدار  اهای قرآنی بر افزایش ذهنیت فلسـفی معنـ قصه

ی ا) بیشتر است که بـه معنـ٧٩۴/١٠٢داری از میانگین گروه کنترل ( اطور معن ) به٣۵۶/١٢۵آزمایش (
  آزمایش بوده است. های قرآنی بر افزایش ذهنیت فلسفی در گروه  دار اجرای آموزش قصه اتأثیر معن
 آمـوزان دانش یر انتقـادکـش بـه تفیی قرآنی بر گراها آزمون این فرضیه که استفاده از قصه برای

  از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.  ؛دختر پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد
  

  آموزان های قرآنی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس استفاده از قصه .۴جدول 

  سطح معناداری  F  میانگین مجذورها درجه آزادی منابع تغییرات
  0/052 552/9734 ١ آزمون)متغیر همراه (نمرات پیش

 0/00 3447/15225  ١ کنترل)−اثر گروه (آزمایش
    137/589 ٣٧ خطا

      ٣٩ جمع کل اصالح شده

  
) اثـر متغیـر همـراه F=4 p= 0/052( دهد، با توجـه بـه مینشان  ۴که نتایج جدول  گونه همان

 ،F= 25( دار نیسـت. اثـر گـروه نیـز بـا توجـه اآزمون معنـ دار نیست؛ یعنی تفاوت نمرات پیش امعن
p=0/00 (کنتـرل از نظـر اجـرای برنامـه آمـوزش دار است؛ یعنی تفاوت دو گـروه آزمـایش و  امعن

 دار اسـت. میـانگین تعـدیل شـده گـروه آزمـایش امعنـ ی قرآنی بـر افـزایش تفکـر انتقـادیها قصه
ی تـأثیر اکـه بـه معنـ ) بیشتر شـده اسـت٧۶۵/١٢٣( داری از گروه کنترل اطور معن به) ١۴٢/۵٨۵(

  بوده است. قادی در گروه آزمایشی قرآنی بر افزایش گرایش به تفکر انتها اجرای برنامه آموزش قصه
  
  بحث 

حتـی  ؛نقل قصه گذشتگان سعی در هدایت، تربیت و اصـالح رفتـار بشـر داشـته اسـتبا قرآن کریم 
اما بهتـرین « فرماید: می خواند و خطاب به پیامبر خود حضرت محمد گو می خداوند خود را قصه

های حقیقی زیـادی وجـود دارد کـه فضـای  قصهدر قرآن ». گوییم ها را به وحی این قرآن بر تو می قصه
دهد که او با میل و عالقـه همگـام بـا قصـه  چنان شخصیت مخاطب را تحت تأثیر قرار می آن ،ها قصه

ذهنیت فلسفی و گـرایش بـه  های قرآنی بر رود. هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی قصه پیش می
پـژوهش نشـان داد کـه ایـن بود. نتـایج فرضـیه اول آموزان دختر پایه ششم ابتدایی  انتقادی دانش تفکر

آموزان دختر پایه ششم ابتـدایی تـأثیر مثبـت  های قرآنی بر افزایش ذهنیت فلسفی دانش استفاده از قصه
باشد؛ نتایج آنان نشـان داد  ) همسو می١٣٩۵نتایج این پژوهش با مطالعه شاه آبادی و همکاران (دارد. 
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های قرآنی را دریافـت کـرده بودنـد بـه طـور معنـاداری  نی که قصههای پرسشگری دانش آموزا مهارت
 های قرآنـی را دریافـت نکـرده بودنـد؛ های پرسشگری دانش آموزانی است کـه قصـه باالتر از مهارت

منـدان دبه راستی در سرگذشت آنان برای خر« :) نیز آمده است۶۴سوره کهف (آیه  که در قرآن در چنان
ای  گونـه آموزی و اصالح رفتار انسان اسـت؛ به ها در قرآن عبرت قصه ، هدف اصلی ذکر»عبرتی است

آمیز داشته باشد و به حقوق دیگـران تجـاوز نکنـد و حقـوق آنـان را  که نسبت به دیگران رفتاری محبت
های قرآنـی را بـه  بینش باشد. خداوند در قـرآن قصـه و این رفتارها همراه با آگاهینیز محترم شمارد و 

در واقـع، اندیشـمندان نیـز بـا  ؛شان حفظ شده است همیشه تازگیدرحالی که وزش داده و ها آم انسان
ت فلسفی به دنبال بهبود رفتارهایی در فرد هستند که قرآن به واسطه قصه به دنبال آن بـوده یپرورش ذهن

کند و  میای است که در همه فرازها حق را از باطل جدا  گونه ها به است. ساختار دلنشنین و زیبای قصه
گاه می خواننده را از عاقبت ناسپاسی، نافرمانی، مردم رو، با توجـه  کند. از این آزاری، شرک، کفر و گناه آ

ی قرآنـی بهتـرین وسـیله ها داسـتانمندی آنها به قصـه،  هآموزان و عالق شخصیت دانش به تأثیر قصه بر
  .  استآموزان  برای آموزش و اصالح رفتار دانش

ر کـش بـه تفیی قرآنی بـر افـزایش گـراها ه استفاده از قصهکپژوهش نشان داد  ج فرضیه دومینتا
بـا نتـایج پـژوهش  دختر پایه ششـم ابتـدایی تـأثیر مثبـت دارد. نتـایج تقریبـاً آموزان  دانشانتقادی 

 های ه قصهکدند یجه رسین نتیآنان در پژوهش خود به ااست، ) همسو ١٣٩٣( گرانینژاد و د یمانسل
ه کارشناسان تعلیم ر مثبت داشته است. امروزیتأث آموزان دانش یمهارت اجتماع های بر مؤلفه یقرآن

بلکه بایـد  ،تنها باید یکی از اهداف تعلیم و تربیت باشد نظر دارند که تفکر انتقادی نه و تربیت اتفاق
یـل، زیـرا تفکـر انتقـادی تفکـری اسـت کـه تحل ؛آموزش در هر مقطعی باشدناپذیر  جداییبخش 

آورد، همان چیزی که نیاز دنیای  میحل را در انسان به وجود  ارزشیابی و گزینش و کاربرد بهترین راه
گر به خیر  نفس دعوت ها در واقع قصه ؛دارد می) اظهار ١٣٨۵( طور که سلیمانی امروز است. همان
 هـای تـرل هیجانکن بـا گونـه کنـد و بدین پسند را در کودکان تقویـت می جامعه و خوبی و رفتارهای

  دهد.  میپرورش  آنهاکودکان، رفتارهای سازگارانه و مناسب را در 
یک برنامه علمی و  براساسی خود را ها ، معلمان آموزشییو مدارس ابتدا ها کوددر مهدکاگر 

 ها اصولی تنظیم و از محتوای قرآنی بیشتر استفاده کننـد و ایـن محتـوا را در قالـب قهرمانـان قصـه
قهرمانـان  اهتوانند کاهش دهند و از ر میرا  آموزان دانش، بسیاری از مشکالت رفتاری آموزش دهند

. تفکر انتقادی، خود حاصل پـردازش و پیشین کنندها رفتارهای مناسبی را جایگزین رفتارهای  قصه
شـود. در  مییابی به یادگیری معنادار ی با اطالعات جدید است و سبب دستارزشیابی اطالعات قبل

 یقرآنـ های ان استفاده از قصـهکتوانند با فراهم کردن ام می یاران نظام آموزشکاندر مسیر، دستاین 
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بـه منظـور  ،آنب معلمان به استفاده از آمـوزش یو ترغ یدرس های تابک یآن در محتوا نبا گنجاند
در یادگیرندگان گام بردارند و پیوند بین دانش جدیـد کسـب  یت فلسفیپرورش تفکر انتقادی و ذهن

  کنند و سبب ایجاد یادگیری معنادار شوند.  آسانشده از برنامه درسی و دانش پیشین را 
عنوان یکی از مصادیق هنر و ادبیات، نقش مهمـی در  های قرآن به )، قّصه١٣٩١( نظر خلجیبه 

ی تلویزیونی کودک و ها برنامهویژه  به ،قرآنی در رسانه ملیی ها تربیت کودکان دارد. استفاده از قصه
های مذهبی و دینی را به کودکان معرفی و کودکـان  تواند با القای غیرمستقیم، شخصیت نوجوان می

کودکـان و  رهابـرا به آنان نزدیک کنند تا از آنان الگو بگیرند و رفتـار خـود را شـکل دهنـد. در ایـن 
ای که  گونه ؛ بهکنند رمان قصه یک نوع رابطه ایجاد و خود را به او نزدیک مینوجوانان، بین خود و قه

عنوان  کنند؛ بنـابراین اقـدامات و اعمـال قهرمـان قّصـه بـه از این رابطه احساس امنیت و آرامش می
کارگیری در رفتار و حرکـات خـود  شود و این اعمال را شایسته به آنان واقع می پذیرشهای مورد نکته

دانند. بـا توجـه بـه اینکـه  کارگیری این اعمال را نوعی ویژگی و افتخار برای خود می ، حتی بهدانسته
های وی بـا  شود که صفات و ارزش میسبب  همراهی با قهرمان قّصهنیز ذهن کودکان پاک است و 

قهرمان قّصه، به علت خوبی و صداقت مورد  هرگاهروح و جان کودکان آمیخته شود؛ به همین علت 
کننـد و  های مکـرر می دهنـد و در ایـن مـورد سـؤال شود، آنان از خود واکنش نشان می د واقع حس

هـا،  ورزی بـه ایـن ارزش دهـد، عشـق همین ویژگی قهرمان قصـه را نجـات می زمانی کهسرانجام 
ها را  ها و بدی شود و میل به گریز و پرهیز از کسانی که زشتی همچون بذری در نهاد آنان افشانده می

تـوان از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای  مـیهمچنین  ؛شود کنند، در وجود آنان بارور می نتشر میم
توانـد  میی با کیفیت محتوایی و بصری باال یها البته برنامه ،دکری قرآنی اقدام ها قصه اهآموزش از ر

جامعـه تنهـا در ی پـژوهش حاضـر ایـن بـود کـه ها اثرگذاری بیشتری داشته باشـد. از محـدودیت
ی دیگـر ها به جوامع و گروه ها بنابراین در تعمیم یافته ؛دشدختر پایه ششم ابتدایی اجرا  آموزان نشدا

ی مشـابهی در جامعـه آمـاری هـا شود پژوهش میپیشنهاد برای همین باید با احتیاط برخورد شود، 
   پسر دوره ابتدایی اجرا شود. آموزان دانش
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