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The community of Inquiry Method Based on P4C in Critical Thinking Education
for Nurses
ایده ازحياا پووُظای ( (Community of Inquiryاةحادا در
آدار فیهصّف آىریكایی  Charles Sanders Peirceىطرح طد.
ةَ طّر خاص  Matthew Lipmanدر شال  1991ةر اُيیاث
ازحيا و زاىعَ در کصب شطّح ةاالی جفكار اطااره ٌياّد و
در ةرٌاىَ آىّزطی خّد ةا عٍاّان فهصافَ ةارای کّدکاان یاا
 )Philosophy for Children(P4Cاز روش ازحيا پووُظای
در کالسُای درس خّد ةرای فراگیاران اشاحفاده کارد (.)1
ازحيا پووُظی یک روش آىّزش اشث کَ یاادگیری را ةاَ
صّرت یک فرایٍد گفثوگّی گروُی و دىّکراجیاک در ٌرار
ىیگیرد و ةر جفكر ةرای خّیظاحً و ةاا دیااران جاکیاد دارد
( .)2از دیدگاه نیپيً ازحيا پووُظی فراُو کٍٍده ةصاحری
ةرای کصب جسرةَُای آىّزطای اشاث کاَ ةاا جلّیاث جفكار
ٌلاداٌَ ىیجّاٌد جصِیمگر یادگیری ةّده و ةا ایساد یاادگیری
عيیق ةَ دشحیاةی ٌحایر آىّزطی کيک طایاٌی ىیکٍد (.)3
ةارای جظاكیم ازحياا پووُظای در کاالس درس اناُّاای
ىخحهفی از شّی صاحبٌرران عرضَ طده اشث کَ از نحاا
جعداد ىراحم ةا یكدیار ىحفاوت ُصحٍد اىاا ُياَ اناُّاا ةاَ
دٌتال اُداف یكصاٌیاٌد .ىراحم ةرگازاری ازحياا پووُظای
طاىم جٍریو و چیدىان کالس ،پذیرش كّاعاد جعاىام ،ارایاَ
ىحرکی ةارای ایسااد اٌایازه ،جِیاَ فِرشاحی از پرشاضُاا،
اٌحخاب شّال و یا شّالُایی ةرای طرو ةحخ ،شادهشازی
ةحخ کالشیُ ،دایث کردن ةحخ کالشی ،ةازٌاری در فرایٍد
ةحخ و ارزطیاةی اشث (.)2
گفحاّ ،فاكر کاردن و داشحاان از عٍاصر اصهی یاادگیری ةَ
نویسنده مسئول :طِرزاد غیادٌّدیان ،گروه پرشحاری داخهی زراحی ،داٌظكده پرشاحاری

و ىاىایی ،داٌظااه عهّم پزطكی جِران ،ایران shghiyas@tums.ac.ir
فاطيَ اةراُیوپّر ،داٌظسّی دکحرای پرشحاری ،گاروه پرشاحاری کّدکاان و ىراكتاث ویاوه
ٌّزادان ،داٌظكده پرشحاری و ىاىایی ،داٌظااه عهّم پزطكی جِران ،ایران
یحیی كائدی ،گروه فهصفَ جعهیو و جرةیث ،داٌظكده روانطٍاشی و عهاّم جرةیحای ،داٌظاااه
خّارزىی ،جِران ،ایران
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طیّه ازحيا پووُظی ىتحٍی ةر  P4Cاشاث ( .)4در کاالس
درس ىّضّعات درشی جرزیحاً ةاَ طاكم داشاحانُاایی ةاا
ىضاىیً فكری و جاىم ةراٌایاز عرضاَ ىایطاّد و فراگیاران
پرشضُاای اشاشای ىطارح ىایکٍٍاد و ةاَ فرضایَشاازی
ىیپردازٌد .شپس شایر فراگیران (اعضای ازحياا پووُظای)
فرضیَُا را ٌلد ىیکٍٍد و در ٌِایاث فرضایَای کاَ از ةّجاَ
آزىایض یعٍی ٌلد و ةررشی اعضای ازحيا پووُظی ،شرةهٍد
ةیرون ىیآیٍد دارای اعحتار خّاٍُد ةّد و ىتٍای عيام كارار
ىیگیرٌد (.)2
جفكر ٌلاداٌَ كصيث ىِيی از عيهكرد پرشحاران و داٌظسّیان
پرشحاری در ىحای ُاای ةاانیٍی اشاث ( .)5از آنزااییکاَ
جلّیث ىِارت جفكر ٌلاداٌَ ىٍسر ةَ ارایَ ىراكتاث پرشاحاری
ىؤدر و ایيً ىیطّد ( ،)6اىروزه ةرخّرداری از جفكار ٌلاداٌاَ
ةَ یكی از صالحیثُای پرشحاران ةرای کار در ةاانیً جتادیم
طااده اشااث .ةٍاااةرایً آىااّزش جفكاار ٌلاداٌااَ یااک ضاارورت
آىّزطی ةرای ةرٌاىاَ آىاّزش پرشاحاری اشاث ( .)5در ایاً
راشحا ،ازحيا پووُظی ةَ طیّه  P4Cاز ایً كاةهیث آىّزطی
ةرخّردار اشث کاَ ةاَ عٍاّان یاک روش ٌاّیً در آىاّزش
شطّح ىخحهف پرشحاری زِاث جلّیاث جفكار ٌلاداٌاَ ىاّرد
جّزَ كرار گیرد .ىطانعات ىخحهفای ةاَ ادار ةخظای ازحياا
پووُظی ةر ٌحایر آىّزطی از زيهَ خالكیث ،كضاوت اخالكای
و ىِارتُای اشحدالل در کّدکان اطاره داطاحَاٌاد ( .)7اىاا
ىزایای ایً روش ىحدود ةاَ کّدکاان ٌتاّده و اخیاراً ٌحاایر
ىطانعَای در ایران ٌظان داد ازرای  11زهصَ روش ازحياا
پووُظی ةَ طیّه  P4Cةاعخ ةِتّد خالكیاث در داٌظاسّیان
پرشحاری جرم اول طاده اشاث ( .)1ةٍااةرایً ورود ایاً روش
آىّزش در پرشحاری ةا پیاىدُای ىذتحی ُياراه خّاُاد ةاّد
کَ پیظٍِاد ىایطاّد ىاّرد جّزاَ ىحصادیان اىار آىاّزش
پرشحاری كرار گیرد.
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