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  چكيده
 به ميزانـي اسـت كـه آن جامعـه بـراي             اي، مرتبه و اعتبارعلوم انساني      جامعهدرهر
انساني از منظر تاريخي و فلـسفي،   علوماز يكسو،.يات جمعي قائل است و ح انسان

نـزد قـدما و     و   دانش، در متـون و ادبيـات گذشـته         هاي ديگر   نظير بسياري از حوزه   
 بـه ديگـر سـخن،       واعتبـاري خـاص برخـوردار بـوده اسـت؛           ههپيشينان ما از وج   

آن در ايـن  و مـسائل  انـسان و ابعـاد  رويكردهاي حكيمانه و فيلسوفانه به زنـدگي     
 و رويكردهـاي    شناسـي   است؛ليكن از منظر علم روش    اي كهن     قلمرو داراي سابقه  

مطالعه روشمند و   هاي يك     ها و نيز شاخص     ها و پديده    علمي و تجربي به واقعيت    
ها، توصـيف و      بندي داده   مند، همچون بررسي و مشاهده، گردآوري و طبقه         ساخت

اي   لگوهـا، علـوم انـساني در ايـران حـوزه          هـا و ا     هاو نيز تبيين نظريه     تحليل پديده 
از سوي ديگر، علـوم انـساني در ايـران در قيـاس و              .شود  بالنسبه جوان قلمداد مي   

هاي علم و دانش، شرايط دشوار و پرچالشي را سـپري كـرده               تطبيق با ساير حوزه   
هاي دور علوم انـساني       هاي دهه   اگرچه مصاديق بسياري از مسائل و چالش      . است

                                                 
 ي و اجتماعيپژوهشگر و مدير گروه توسعه علوم انساني پژوهشكده مطالعات فرهنگ. 1
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هـاي خـاص      در شرايط كنوني با مـسائل و چـالش        سيار كمرنگ هستند،  ر ايران ب  د
ست كه در اين مقالـه بـه بخـشي از آنهـا             وادروني، هنجاري و محيطي زمانه روبر     

 درآمـدي بـر علـوم       ضـمن اين مقاله پژوهـشي در صـدد است،       . داشاره خواهد ش  
دهـه  هـاي علـوم انـساني در دو           ترين مسائل و چالش     و بيان عمده   انساني در ايران  

هاي رشـد     هاي توسعه نيافتگي علوم انساني و در نهايت شيوه          اخير، داليل و ريشه   
 و بـه لحـاظ       اين تحقيق به لحـاظ هـدف، كـاربردي         روش. و تعالي آن را برشمارد    

جامعه آماري اين پژوهش اسـتادان، پژوهـشگران و         . گردآوري داده، توصيفي است   
گيري، تركيبي     روش نمونه  .ستندنظران مرجع و شناخته شده علوم انساني ه         صاحب
به منظـور گـردآوري و      .  بوده است  2اي  گيري زنجيره    و نمونه  1گيري هدفمند  از نمونه 

شـده و عميـق، ابـزار گـردآوري اطالعـات            هاي مستدل، كارشناسـي    دستيابي به داده  
نظـران     ــ يا مصاحبه با صـاحب      4»اينفورمنتـ    كي« از نوع    3يافته سازمان مصاحبة نيمه 

  .  ــ است5ته و نخبگان علمي كشوربرجس
 نيـافتگي،      هـاي توسـعه     علوم انساني، علوم انـساني در ايـران، ريـشه          :ها  كليدواژه

  هاي اعتباربخشي مسائل علوم انساني، شيوه

                                                 
1.  Purposive Sampling 
2. Snowball Sampling 
3 . Semi-Structured Interview 
4. Key Informant Interview 

نظراني نظير دكتر عليمحمد كاردان، دكتر غالمحسين ابراهيمي  نمونه آماري اين تحقيق، صاحب .5
  . و باقري و ديگران مي باشدديناني، دكتر محمد عبدالهي، دكتر محمود مهرمحمدي، دكتر خسر
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  علوم انساني و درآمدي بر آن
شـناختي و     ويژه به لحـاظ معرفـت       هاي اخير، به    قلمروهاي علم و فناوري، در دهه     

ايـن دوره   «. انـد   اي برخوردار شده     از رشد و گسترش قابل مالحظه      شناختي،  روش
 علـم تعبيـر     1»اي  گيـاهواره «كوتاه، در محافل علمـي و آكادميـك، بـه دوره رشـد              

؛ به موازات اين رشد و گسترش، قلمروهاي آموزشـي و           )1382دورتيه،  (» شود  مي
اي برخـوردار     ه قابل مالحظـه   تحقيقاتي در حوزه علوم انساني نيز از رشد و توسع         

بــسياري، رشــد و گــسترش علــوم انــساني را بــه رشــد و گــسترش . اســت بــوده
دهـايي از ايـن رشـد و        بـي شـك، مـصاديق و نمو       . كننـد   تعبير مـي  » 2ها  شناخت«

توان در فضاهاي علمـي       ي نگر آن، مي   قل از منظر ساختاري وكم    گسترش را، حدأ  
  .و آكادميك كشور ما مشاهده كرد

 سرمنشأ آن را بايد در رنسانس پيدا        ،لوم انساني متعارف است   آنچه امروز به نام ع    
از زماني كـه انـسان بـه عنـوان موضـوع شـناخت مطـرح        ). (Dilthey, 1886 كرد
شود و دغدغه اصلي مطالعات و تحقيقات انديشمندان حول موضوع شـناخت              مي

آن بانيـان  . شود  پي و ساختمان علوم انساني جديد ريخته مي،گيرد  انسان شكل مي  
وعده دادند كه از طريق علوم انـساني بـه مـصاف جهـل و نـاداني و خرافـات و                     

كل جامعه بشري به     حاكم بروند و عدالت اجتماعي رابراي     تبعيض و ستم طبقاتي     
 در حقيقت، علوم انساني بدين سبب نضج يافـت تـا كمـك كنـد                ارمغان بياورند؛ 

  .انسان در تغيير سرنوشت خودش دخالت داشته باشد
 علوم از فلـسفه و متافيزيـك در         3م انساني در پي فرايند آزادي و رهاسازي       علودر

 ليكن رهاسازي و جـدايي واقعـي   ،)(Dilthey, 1886 »قرون وسطي پديدار گشت
 مـيالدي اتفـاق   19علوم انساني از فلسفه و علوم متافيزيكي عمالً در اواسط قـرن       

نظير كشور فرانـسه زودتـر   اگرچه اين واقعه در برخي از محافل دانشگاهي      «. افتاد
                                                 
1. Arborescent (Fr.) 
2. Panorama des Connaissances (Fr.) 
3. emancipation 
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 علوم انـساني بـه      ).همان(» گردد   بر مي  17شكل گرفت و سابقه آن به اواسط قرن         
وجود  همعناي اخص آن، بعد از علوم طبيعي يعني بعد از علوم فيزيكي و زيستي ب              

  . آمد
 هنگامي گام به گسترة حيـات نهـاد   19علوم انساني در كشورهاي صنعتي در قرن        

هاي اجتماعي     و تكامل تدريجي خود انتظام بخشيد كه ضرورت        و به سير تكويني   
ناشــي از صــنعتي شــدن، دانــشي را بــراي پاســخگويي بــه مــسائل، مــشكالت و 

هايي كـه     ها و يافته    كرد و انديشه    هاي زندگي صنعتي و ماشيني طلب مي        سازگاري
 جمعـي، ملزومـات و    انـد، مبنـاي زنـدگي         كـرده   ارائه و مطرح مي   كنشگران اين حوزه  

 بـه عبـارت   گرفـت؛  ل انساني و اجتماعي قـرار مـي       و مĤالً حل مسائ    تعامالت اجتماعي 
شناسـان احـساس نيـاز     اي از جامعـه     علوم انساني زماني مرسوم شد كه عـده       ديگر،
ـ         «:ند كه بايد انسان را بيشتر شناخت      كرد دنبـال   هاين گروه از دانـشمندان اصـوالً ب

ني چيـست و    كه انسان و فرهنگ انسا    يافتن پاسخي منطقي براي اين سوال بودند        
اي كهن تر از جامعه دارد        گفتند انسان طبيعتاً پيشينه      مي اينها. هايي دارد   چه ويژگي 

 ). 1385كاردان،   (».و طبيعت انسانيِ بشر بوده كه جامعه را شكل داده است
اي نهادمنـد و      هـاي حـل آنهـا در حـوزه          در حقيقت، طرح مسائل جامعه و شـيوه       

نمـود كـه مـردم نـسبت بـه            ه نام علوم انساني، اين فرصت را ايجاد مي        آكادميك ب 
ن مفهوم شهروندي بـسط و       بنابراي كنند؛  احساس مسئوليت   نوشت خود و جامعه   سر

 نهادهاي مدني شكل گرفتند، فضاي عمومي بـراي گفتگـو، تبـادل و              تحقق يافت، 
. فروپاشيد و    شد هاي استبداد و خودكامگي سست      تعامل مطرح شد و بتدريج پايه     

ـ       نام مردم  هبه يك اعتبار، مردم مقوله جديدي ب       طـور همگـاني     هساالري را عمالً و ب
اگرچـه رونـد تحـول علـوم انـساني در كـشورهاي             «با وجود اين،    . تجربه كردند 

قـص بـه كمـال      صنعتي با روند تحول خود جوامع همسو بـوده و در پـي آن از ن               
گرايـي مواجـه بـوده         با بيـنش تقليـل     ابتدائاً رشد و گسترش آن    كند؛  تحول پيدا مي  
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قابل جمع و نظـم      كه فرد را در م     1گرايانه  هاي تقليل   بيني  است؛ يعني وجود دوگانه   
» داد  هـاي كيفـي قـرار مـي         هاي كمـي را در برابـر روش          و روش  را در برابر تضاد   

 ).1385عبدالهي، (
ميـت  در اوايل قرن بيـستم بـسياري از طرفـداران پوزيتيويـستم منطقـي بـراي عل                

هاي پژوهش در علـوم طبيعـي        بخشيدن به تحقيقات علوم انساني، الگوها و روش       
علوم انـساني بايـد قواعـد و        «كردند و از آنجا كه        را براي علوم انساني توصيه مي     

اين علوم را نسبت به علـوم       ،كرد  معيارهاي روشي خود را از علوم طبيعي اخذ مي        
اين رويكـرد،   ). 1372فروند ژولين،    (».دانستند  طبيعي و تجربي علوم درجه دو مي      

قاد بسياري  انساني، مورد انت   هاي علوم طبيعي براي علوم      يم روش يعني انتقال و تعم   
 بـا طـرح و بـسط        2افرادي مانند ديلتـاي   . انساني قرار گرفت   ن علوم زاپردا  از نظريه 
گـرايش موجـود در علـوم         بـه  نسبت«هايي نظير هرمنوتيك در علوم انساني         روش
هـاي تفكـر علـوم طبيعـي و           ي در خصوص اتخاذ صـرف معيارهـا و شـيوه          انسان

 ؛)1384پـالمر،   (» واكـنش نـشان دادنـد     كاربستن آنها براي مطالعه انـسان شـديداً         
 القـاء   ها سعي در    هاي علمي از ارزش     ها با جدا دانستن روش      پوزيتيويست«چراكه  

هـاي    بـر روش دن بايـد مبتنـي   كه هر فهمي براي عينيـت بخـشي     داشتند  اين نظريه 
  . (Habermas, 1971)». يا تبيين مورد نظر در علوم طبيعي باشدتجربي

هاي مطالعه و پژوهش در علوم طبيعي، با توجه به شكاف و              از نظر گادامر، روش    
عينـي و   (و پديـده يـا واقعيـت        ) آزمايشگر(كننده    بيگانگي كه در آن، بين مشاهده     

شـناختيِ علمـي بـراي مطالعـات و           توانـد مبنـاي روش       نمي ،وجود دارد ) خارجي
هاي علوم انساني باشد كه در آن مطالعه علمـي و روشـمند يـك پديـده،                   پژوهش

 بـه   باشد؛  مي» موضوع شناخت «و  » ناسندهش«متأثر از تعامل و ارتباط اثرگذار ميان        
تنيـدگي ميـان پديـده        در مطالعات و تحقيقات علوم انساني درهـم       «عبارت ديگر،   

                                                 
1. reduction Dualism 
2. Dilthey 
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و نيـز   ) ساخت معناشـناختي و افـق ديـد مفـسر         (فاعل شناسا   ،  )موضوع شناخت (
در كنـار  . (Gadamer,1994) ».زمان شناخت و تفسير، ارتباط متقابـل وجـود دارد         

هـاي      رغم قائـل شـدن هويـت مـستقل بـراي روش             آن، افرادي نظير ريكور، علي    
و » تبيـين «پژوهش در حوزه علوم انساني، سعي در ايجاد فراينـدي تلفيقـي ميـان               

با استفاده از روش برقراري ديالكتيك بين آن دو، كه افرادي نظير ديلتاي و               » فهم«
دانـستند،    را خاص علوم انساني مي    » فهم«را خاص علوم تجربي و      » تبيين«گادامر  

جهت رفع اختالف ميان علوم طبيعي و علوم انـساني و اعتبـار بخـشي بـه علـوم                   
مان نياز  توأ» فهم«و  » تبيين«ل متن به    تأويتفسير يا   «به زعم ريكور    . انساني نمودند 

  .(Ricoeur,1990). »دارد
  

  علوم انساني در ايران
 تــاريخي، همــواره محلــي بــراي آمــد و شــد دانــشمندان و عالمــان  ايران،ازديــد

نظـران،   خاطر اين، بسياري از صاحب هب. هاي مختلف بوده است     ها و ملت    سرزمين
پـنجم هجـري قمـري را محـصول         هـاي دوم و       شكوفايي تمدن اسالمي بين قرن    

تعامالت و ارتباطات علمي و فرهنگي ميان دانـشمندان و انديـشمندان ايرانـي بـا                
هـاي ديگـر      ر بسياري از حوزه   علوم انساني نظي  از اين منظر،  . دانند  ها مي   ر ملت ساي

و اعتبـاري   در متون و ادبيات گذشته و نـزد قـدما و پيـشينان مـا، از وجـه                   دانش،
 به ديگر سخن، رويكردهاي حكيمانه و فيلسوفانه بـه      ه است؛ خاص برخوردار بود  

اي كهن است؛ لـيكن       زندگي انسان و ابعاد و مسائل آن در اين قلمرو داراي سابقه           
هـا    ها و پديده    شناسي و رويكردهاي علمي و تجربي به واقعيت         از منظر علم روش   

اهده، مند، همچون بررسـي و مـش      هاي يك مطالعه روشمند و ساخت       اخصو نيز ش  
هـا و     و نيز تبيـين نظريـه     ها  ها، توصيف و تحليل پديده      دادهبندي    گردآوري و طبقه  

  .شود اي بالنسبه جوان قلمداد مي الگوها، علوم انساني در ايران حوزه
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 ادبيـات   آن  مرسوم نبوده، بـه جـاي     » سانيعلوم ان « اصطالح   1337در ايران تا سال     
شناسـي،    م انـساني نظيـر جامعـه      هـاي متعـارف علـو       كار مي رفت و همه رشـته       هب

شناسي، تعليم و تربيت، فلسفه، زبان و ادبيات، و غيـره جـزء ادبيـات تلقـي                   روان
هـايي نظيـر تعلـيم و تربيـت،       رشته اين سال بود كه با اصرار استادان   در. شدند  مي

شناسي و تاريخ، در سرِ درب دانشكده ادبيات دانـشگاه تهـران، واژه علـوم                 جامعه
كـاردان،  ( انساني ناميده شد  دبيات افزوده شد و دانشكده ادبيات و علوم       انساني به ا  

 بنابراين اصطالح علوم انساني كمتر از نيم قرن اسـت كـه وارد ادبيـات و                 ؛)1385
در حقيقت با بازگـشت نـسل اوليـه         . فرهنگ علمي و دانشگاهي ايران شده است      

ا و مراكـز علمـي و       هـ   دانشجويان اعزام به خارج به كشور و اشـتغال در دانـشگاه           
 :دهـا و مراكـز آموزشـي و آكادميـك شـد            علوم انساني بتدريج وارد نها     ،آموزشي

سـير  «افرادي چون دكتر غالمحسين صديقي، مرحوم محمدعلي فروغي با كتاب           «
اكبر سياسـي از كنـشگران اوليـه علـوم            ، دكتر آراني و دكتر علي     »حكمت در اروپا  

  .)همان(» انساني جديد در ايران هستند
حـوزه از دانـش     علـوم انـساني، ايـن       نظران    زعم بسياري از انديشمندان و صاحب     به  

در مقام مقايـسه و     آنها  . است   مواج مهري  بي  نوعي با  ازديد تاريخي  ما ة در جامع  بشري
هاي علم و دانش، از جمله علـوم تجربـي و فنـي، معتقدنـد كـه                   تطبيق با ساير حوزه   

شـناختي مـديون توجـه       به لحاظ معرفـت    خويش را    ةغرب مبناي پيشرفت و توسع    «
به علوم    ــ...به بعد ــ مانند كُندرسه، دكارت، كانت و        رنسانس   ة دانشمندان دور  ةويژ

هاي تحقيقاتي اين حوزه در حل مسائل انساني، اجتماعي و  ها و يافته انساني و انديشه
ت  اين در حـالي اسـ  ).1385خورسندي طاسكوه، (»  غرب بوده استةفرهنگي جامع 

 از وجاهت نظـري و عملـي        آنهاي   انديشهها و    يافته ما علوم انساني و      ةجامعدر  كه  
   .جامعه برخوردار نيستكارهاي خرد و كالن  و تنظيم سازالزم در 

 علوم انساني در زمان ورود اين        مسأله بحران و نظران،    به زعم برخي از اين صاحب     
د كه بيشتر صبغه    هيت و هويت بو    ما ران و تا دهه اخير، بحران و مسأله       حوزه به اي  
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 كه البته اين يك وضعيت عمـومي و جهـاني بـود كـه اصـوالً                 ايدئولوژيك داشت 
امروز نيز اگرچه شـكل     . رو بوده است   هعلوم انساني در اوايل قرن بيستم با آن روب        

هــاي   در علــوم انــساني تغييــر يافتــه و ديگــر بحــرانت بحــران و مــسألهو ماهيــ
 علـوم انـساني بـا مـشكالت خـاص زمانـه و              اق ندارند، دئولوژيك چندان مصد  اي

 به عبارت ديگر، بحران مسلكي در       ئل هنجاري و محيطي خاص مواجه است؛      مسا
ر هاي خاص د     يا اينكه محدود به برخي از حوزه       علوم انساني يا از بين رفته است      

  علوم انساني، ديگـر بحـران و مـسأله    امروز دربحران و مسأله . علوم انساني است  
يي در علـوم انـساني،      ماهيت و هويت نيست، بلكه با رونـق رويكـرد كـاركردگرا           

.  آن بحران نظريه، بحران روش و در نهايت بحران سودمندي است           بحران و مسأله  
هـايي ديگـر را       هايي از علوم انساني را سـودمند و رشـته           بندي كه رشته    اين تقسيم 

  . استن و مسألهجنس و نمود اين نوع بحراغيرسودمند توصيف مي كند 
هايي كه در دو دهه اخير، علـوم انـساني            ترين مسائل و چالش     به طور كلي، عمده    

  1 :در ايران با آن مواجه بوده است عبارتند از
اي   هاي علوم انساني بدون توجه به نيازهاي بومي ومنطقـه           برنامه رشته   سترش بي گ  

  كشورو بدور از هرگونه نيازسنجي علمي و آموزشي؛
در حوزه علـوم انـساني بـا    آموزش عالي هاي   فرصتو امكاناتبرابر زيع توعدم 

 اي؛ هاي منطقه توجه به پراكندگي جغرافيايي و ظرفيت
آمـوزش و   بـراي رشـد و توسـعه   » مالي«تخصيص منابع  بودنو ناعادالنه ناكافي 

پژوهش در علوم انساني از اعتبـارات كـالن پـژوهش و آمـوزش عـالي و توليـد                   
  ناخالص ملي؛

هاي آموزش و پژوهش در مطالعات و تحقيقـات           اي به بخش    فقدان رويكرد حرفه  
 علوم انساني كشور؛

                                                 
بندي نظر و آراي نمونه آماري پژوهش است كه به ترتيب فراوانـي و تكـرار بـدانها               ين مسائل، جمع   ا .1

 .شود اشاره مي
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كنـشگران و محققـان نخبـه علـوم      جـذب  حفـظ و ناتواني نظام آموزش عالي در 
هـاي    هاي راهبري نخبگان ايـن حـوزه در برنامـه           انساني و عدم استفاده از ظرفيت     

 توسعه علمي و ملي كشور؛
امع جـ   منظـا لـي در    لالم  م تناسب نشانگرهاي بومي با نشانگرهاي بـين       فقدان و عد  

  شيابي تحقيقات و آموزش در علوم انساني؛ ارز ونظارت
مدون بـراي   هاي عملي     فقر نگرش عمومي به علميت علوم انساني و فقدان برنامه         

   آن؛ارتقاء
 در  آموزان و دانشجويان نخبه كـشور از ادامـه تحـصيل            عدم استقبال جامعه دانش   

 هاي علوم انساني؛ رشته
هـاي    هاي علوم انساني با تقاضا و نيازهاي بازار كار و بخش            عدم تناسب خروجي  

  اجتماعي؛
ها و مراكز توليد انديشه در علوم انساني كشور و عدم ارتباط و تعامـل         ت كانون قلّ

 گيري كشور؛ بايسته آنها با نظام تصميم
عالي غير دولتي در اقصي نقاط كشور       برنامه و بي حد مراكز آموزشي         گسترش بي 

  اي؛ ها و نيازهاي بومي و منطقه بدون ارتباط با ظرفيت
در » فراگيـر پيـام نـور   «نام و نـشان نظيـر     گرايي و ارائه مدارك تحصيلي بي       مدرك

 علوم انساني؛
 با كيفيت باالي آموزشـي    هيأت علمي   (» انساني«اي بودن منابع      ناكافي و غيرحرفه  
  ؛)اي فهو پژوهشگران حر

 در حـوزه علـوم       كـاربردي  - علمـي   عـالي   آمـوزش هـاي     غيركاربردي بودن دوره  
 انساني؛

اي، و عدم تنوع و غني نبودن منابع درسـي و آموزشـي علـوم                 رشد نگرش ترجمه  
 انساني؛
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منـابع   وو تجهيزات   سرانة فضا، امكانات    (» كالبدي«ناكافي و نامناسب بودن منابع      
 ؛)اطالعاتي

هـاي    در حـوزه رسـاني  اطـالع  زيرسـاختهاي مع علوم انـساني و  فقدان پورتال جا
 ؛لكترونيكيمختلف آموزش، پژوهش و آموزش ا

 ، هنـري و فـوق برنامـه    هـاي فرهنگـي     فعاليـت  فقدان نگرش علمي و تربيتـي بـه       
 ان علوم انساني؛دانشجوي

مجـامع   درعدم حضور فعال و كيفي كنشگران و پژوهشگران حوزه علوم انـساني       
 ؛المللي بين علمي و

ريـزي توسـعه و مـديريت         غلبه نگرش مهندسي به نگرش انساني در نظام برنامـه         
اي بـه توسـعه علـوم انـساني و اشـاعه طـرز تلقـي           كشور و فقدان نگرش سرمايه    
 مصرفي بودن آن علوم انساني؛

 هاي علوم انساني؛ هاي پذيرش دانشجو در رشته ناكارآمدي شيوه
 علوم انساني؛آموختگان  ي جذب دانششغليِ مناسب برا هاي كمبود فرصت

   .پردازي در اين حوزه ابهام در جايگاه و كاركردهاي علوم انساني بومي و نظريه
 

 هاي توسعه نيافتگي علوم انساني در ايران ريشه
هاي متعارف ارزيابي رشد و توسـعه علـوم انـساني ماننـد انجـام                 چنانچه شاخص 

 المللـي   ر مقاالت علمي ملي و بين     شر آن د  هاي پژوهشي و ن     تحقيقات و ارائه يافته   
 و شـود  مندان و صاحبنظران ايراني مييا استنادهايي كه به مقاالت و توليدات دانش       

هـاي تجـاري       يا درخواست  هاي ثبت شده    هاي ديگر مثل گواهي    يا برخي شاخص  
 به طور كلي علوم انساني ايران جايگاه مناسبي در سـطح      ،شده را مالك قرار دهيم    

اين در حالي است كه عملكرد علوم انساني در سطح داخل نيـز در              .  ندارد جهاني
هاي دانش از اعتبار، جايگـاه و وضـعيت مناسـبي برخـوردار               قياس با ساير حوزه   

  . نيست
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يـافتگي هـر      نظـران اعتقـاد دارنـد كـه سـطح و ميـزان توسـعه                بسياري از صاحب  
ه ارتباط دارد؛ در نتيجه،     اي، به درجه و ميزان رشد و توسعه علمي آن جامع            جامعه

هـاي    مشكالت و مسائل توسعه علمي نيز متناسب با مسائل و مشكالتي كه برنامه            
از سوي ديگـر، توسـعه      . شود  تعريف و ارزيابي مي   رو است،   هتوسعه ملي با آن روب    

هاي علـم و      شود كه در كليه ابعاد و حوزه        علمي به يك توسعه متوازني اطالق مي      
بـه  . بيعي، فيزيكي، فنـاوري و علـوم انـساني رخ داده باشـد            دانش اعم از علوم ط    

ـ            سـت متناسـب بـا      روا  ههمين نسبت مسائل و مشكالتي كه علوم انساني با آن روب
ـ              بنـابراين و در     رواسـت؛   همسائل و مشكالتي كه توسعه علمي كشور بـا آنهـا روب

هـاي خـرد و كـالن توسـعه           تحليل كالن، مسائل و مشكالتي كـه امـروزه برنامـه          
قتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با آن دست به گريبان اسـت در حقيقـت، از                ا

  .جنس مسائل و مشكالتي است كه توسعه علمي با آن مواجه است
نيـافتگي علـوم انـساني ايـران را در قالـب دو مولفـه           هاي توسعه   اين مقاله، شناسه  

ساختاري هاي دروني و      در بخش دروني، ويژگي   . كند  دروني و بيروني تعريف مي    
هاي محيطـي و      خرده نظام علوم انساني مطرح هستند و در بخش بيروني، ويژگي          

مهمترين مولفه و شناسه دروني توسعه نيـافتگي علـوم    . نظر هستند   هنجاري مطمح 
انساني اين است كه پژوهشگران و كنشگران ممتاز علوم انساني در ايران انگـشت              

ني در زمينـه آمـوزش و پـژوهش نيـز          هاي توسعه علوم انسا     شمار هستند و برنامه   
 هماهنگ با تحـوالت     ،عالوه براينكه قابل انطباق با نيازهاي داخلي و بومي نيستند         

نيـافتگي علـوم انـساني        مهمترين مولفه و شناسه بروني توسـعه      . جهاني نيز نيستند  
ايران اين است كه فضاي فرهنگي و آكادميك بـاز و داراي اسـتقالل الزم جهـت                 

ايـن  . ها و ابهاماتي است     ي، رشد و تعالي علوم انساني داراي محدويت       پرداز  نظريه
 و  دانـستند نيافتگي علوم انساني ايران دخيـل  پژوهش عوامل متعددي را در توسعه  

  .شود شناسه و مقوله از آن اشاره مي» يازده«رصد كرده است كه در اين فرصت به 
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 عوامل تاريخي: اول
هـاي    تگي علوم انساني در ايران، ناشـي از ريـشه         ياف  هاي عدم توسعه    يكي از ريشه  
علوم انساني در ايران، علي رغم اينكه دوره رشد و كمـال خـود را               . تاريخي است 

هاي بومي و ملي طي نكرده است به          به شكل طبيعي و متناسب با نيازها و ظرفيت        
سيس نهادهـاي   در زمان تأ  . ي نيز مواجه بوده است    طور تاريخي با نوعي كم توجه     

هاي پـي     به دليل شكست  ( زمان   ايراني آن موزشي مدرن در ايران نظير دارالفنون،       آ
ولويـت بايـد     آنچه در ا   كرد  فكر مي  )ها  ها بويژه در جنگ با روس       در پي در جنگ   

وط بـه آن،   و مسائل اجتماعيِ مربانسان بنابراين شناخت  باشد علوم و فنون است،    
 د كه حداقل در اولويت قـرار نـدارد؛        پنداشتن   يا چنين مي   شد  چندان مهم تلقي نمي   

موجـب  گرايي افراطي در جهت علوم تجربي و رياضي و فني             و فن  علم«بنابراين  
يـك  تـا حـدودي     اين وضـعيت    البته در آن عصر     . بي توجهي به علوم انساني شد     

 علوم انـساني و     بتدريج بود كه    19 نيمه دوم قرن      اروپا حتي در   در. پديده عام بود  
 به عقيده برخي از كارشناسـان       ).1385كاردان،   (.»دراهميت پيدا ك  اجتماعي  علوم  

زمـاني كـه     بويژه ، تاريخ دارد   در  ريشهمهري به علوم انساني،       نظران، بي   و صاحب 
. علـم ديـد   را در   پيـشرفت    مواجه شدو با كشورهاي مترقي    در قرن نوزدهم ايران     

 .شد اشتباه مي »فن«با علمي بود كه ، »علم«منظور از 
  
 اي نبودن آموزش و پژوهش در علوم انساني حرفه: مدو

نيــافتگي علــوم انــساني، فقــدان كنــشگران و  از عوامــل درونــي مــوثر در توســعه
هاي تفكر فعال در خصوص مـسائل و مطالعـات و             اي و كانون    پژوهشگران حرفه 

ايـن امـر، در وهلـه اول ناشـي از دشـواري تربيـت               . تحقيقات علوم انساني است   
علـوم  . موزشي و پژوهشي در قلمروهاي تحقيقاتي علوم انساني است      هاي آ   نيروي

هاي خاص و با وجود متغيرهاي متعدد فرهنگـي و اجتمـاعي،              انساني با پيچيدگي  
نظـر از    هاي ويژه خود را دارد و تربيت متخصص در ايـن رشـته صـرف                دشواري
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ئل انـساني    و تتبع در مسا    ها مطالعه، رياضت    رد، مستلزم سال  استعدادها و عاليق ف   
از طرف ديگر، فقـدان شـرايط محيطـي و هنجـاري الزم بـراي         . و اجتماعي است  
 بنابراين، كمبود   اي نيز بسيار تأثيرگذار است؛      ن و كنشگران حرفه   تربيت پژوهشگرا 

اي در علــوم انــساني، فقــدان  فــضاي حمــايتي از اســتادان و پژوهــشگرن حرفــه
 و تشكيالت غيـر دولتـي    اي  هاي، مجالت علمي و پژوهشي حرف      هاي حرفه   انجمن
ـ قيقات در علوم انساني را با مسأله   اي، همواره آموزش و تح      حرفه رو سـاخته   ه روب
 .است

  
 برنامه   بيگسترش كمي: سوم

 ،هاي اخير با آن مواجه بوده است        هايي كه علوم انساني در سال         يكي از مسائل و چالش    
نسبت به ساير   ) غير دولتي و آزاد   دولتي،  (برنامه آن در بخش آموزش عالي         گسترش بي 

هاي اقتـصادي در      دليل انگيزه  هب. هاي دانش نظير علوم پايه و فني است         ها و حوزه    رشته
بخش آموزش عالي غير دولتي و كم هزينه بودن آموزش در حوزه علوم انساني، منجـر                

هـا و واحـدهاي دانـشگاهي در علـوم انـساني و در نتيجـه                 به رشد و گـسترش رشـته      
  .هاي شناختي، مهارتي و ارتباطي هستند ترين قابليت التحصيالني كه داراي كم فارغ

هـاي    هـا و گـروه      هاي كـشور در رشـته       تقريباً بيش از نيمي از دانشجويان دانشگاه      
هاي غير دولتـي در       شانساني و اجتماعي در حال تحصيل هستند كه عمدتاً در بخ          

ات و نهادهـاي دولتـي شـاغل        سـس هستند و انتظار دارنـد كـه در مؤ            حال تحصيل 
 رشـته دانـشگاهي در حـوزه علـوم انـساني            235طبق آمار رسمي، بيش از      . شوند

 درصـد دانـشجويان در بخـش غيـر دولتـي و           60باشد كه بـيش از        كشور داير مي  
موسـسه  (هاي دولتي در حـال تحـصيل هـستند            آنها در دانشگاه  درصد   35حدود  

اين نشان دهنده گرايش روز افـزون       . )1384،ريزي آموزش عالي    پژوهش و برنامه  
 . گرايي در حوزه علوم انساني است مدرك
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 هاي علوم انساني كاربردي نبودن يافته: چهارم
ـ        منظـر  گرايانـه آن، از       دليـل غالـب بـودن وجـه آرمـان          هعلوم انـساني در ايـران ب

هـاي    هـا، مـصائب و واقعيـت         و در نتيجه به دور بودن از دغدغـه         شناختي  معرفت
، چندان مورد اقبال عمومي و بازار كار اشتغال واقع نبوده و در ميان محافل               جامعه

البته . باشد  علمي و پژوهشي نيز از اعتبار اجتماعي و عرفي مناسبي برخوردار نمي           
تقريبـاً در اكثـر     . هـاي جهانـشمول نيـز دارد        اين گـزاره تـا حـد زيـادي مـصداق          

وسعه، علوم انساني در قياس بـا       كشورهاي جهان، اعم از توسعه يافته و در حال ت         
از اعتبـار و شـأن علمـي و عرفـي           ) علوم تجربـي و فنـي     (هاي دانش     ساير حوزه 

سازي و ارائه راهكار براي مقابله        تري برخوردار است؛ به عالوه، چون نظريه        پايين
گرايانه نيست،    با مشكالت اجتماعي، انساني و فرهنگي، مورد توجه رويكرد آرمان         

هاي آموزشي و درسي علوم انـساني از خالقيـت و پـرورش ذهنـي                 مهمعموالً برنا 
علوم انساني، حتي از اعتبار و جايگاه علمي و صـنفي الزم            . الزم برخوردار نيستند  

دانـشمندان و   . در فضاهاي آموزشي و آكادميك نيـز كمتـر برخـوردار مـي باشـد              
و بندرت رويكـرد    اند    متوليان اين حوزه از دانش، آن را به قدر كافي جدي نگرفته           

 و بندرت در صدد پاسخگويي به مـسائل         اند  و كاركردگرايانه به آن داشته    كاربردي  
و معضالت اجتماعي قلمرو اين حوزه و شناساندن آن به جامعه بـه طـور جـدي                 

  . اند بوده
  

 هاي علوم انساني ها و نظريه بومي نبودن رهيافت: پنجم
 از اصـالت علمـي و بـومي الزم          نيشناختي علوم انسا    هاي نظري و روش     زيرساخت

 برخوردار نيستند و از روي الگوهاي جوامع غربي و دانشگاهها و مراكز علمـي و              
 به عبارت ديگـر، علـوم انـساني از منظـر       برداري شده است؛    آموزشي غرب نسخه  

شناختي دوره بلوغ تئوريكي خود را به شكل طبيعي طـي             شناختي و روش    معرفت
هايي بوده است كه علوم انساني ايـران          مر يكي از چالش   اين ا . طريق ننموده است  
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حتي در نهادهاي آكادميك با آن مواجه بـوده و داراي طرفـداران و نيـز مخالفـان                  
   .زيادي است

پردازي بومي در حوزه      هاي اين وضعيت اين است كه فضاي نظريه         يكي از شناسه  
پـردازي در چـه    نظريـه  پـرداز و  علوم انساني، داراي ابهاماتي است و اينكـه نظريـه         
توانـد رشـد و تعـالي پيـدا كنـد            فضاي دانشگاهي، فرهنگي، اجتماعي و زيستي مـي       

در حوزه علوم انساني، اينكه فرهنگ عمومي و ساختار قدرت تا چه . مشخص نيست 
كنـد و اجـازة بـروز و          مـي  هاي متفاوت را تحمل      هاي مختلف و نظريه    اندازه انديشه 

 براي توسعه علوم انساني     ،هاي نو را بدهد     ازنده ميان ايده  ظهور و برخورد و تعامل س     
پرداز مورد   پردازي و تربيت نظريه     شكوفايي در نظريه  . بومي بسيار مهم و حياتي است     

نياز در حوزه علوم انساني يك بستر مساعد اجتماعي و فرهنگي مطلوب و خاص را               
گيـري   املي است كه به طور حتم در تـصميم        اين امر، مĤالً از آن دسته از عو       . طلبد  مي

، دهنـد  آموزان و دانشجويان مشورت مـي      شهروندان و فراگيران يا افرادي كه به دانش       
آيا شرايط دانشگاهي، فرهنگـي و زيـستي الزم بـراي شخـصي كـه                اينكه. مؤثر است 

دهـد    سرماية عمر خويش را به آموزش و پژوهش در رشته خاصـي اختـصاص مـي               
رمايه فكري و علمي در حوزه علوم انساني حياتي و غيرقابل جـايگزين  براي توليد س  

  . است
  

 فقر نگرشي، شناختي و انگيزشي: ششم
هاي بـارز مواجهـه و        سهفقر نگرش به علميت و كاركرد علوم انساني، يكي از شنا          

در بـسياري از مـوارد، حتـي         سـفانه متأ. لوم انساني در جامعـه ماسـت       ع ارزشيابي
 .فقير است علوم انساني   و كاركرد   علميت   دانشگاهي نسبت به     نگرش آكادميك و  

 خود يـاد     آن را  تواند شود كه هر كسي مي      حوزه از علوم طوري تلقي مي      نحتي اي 
هاي تجربي و فني و مهندسي تـصور         در دانشكده حتي   شود كه   مشاهده مي . بگيرد

 درها   دانشكده اين تادان بسياري از اس   .نداردوجود  انساني   درست و مثبتي از علوم    
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و مـدارس   آمـوزان،     دانش اين بدبيني و ترديد به    . ترديد دارند انساني   علومعلميت  
انساني براي بخـشي     ر علوم ي تصو وقتي.  است  ها نيز سرايت كرده     دبيرستانمعلمين  

علـومي مفيـد و     در جامعـه نيـز      مبهم باشد به طريق اولي       ت علمي هيأاز اعضاي   
تأمل است كه معمـوالً      قابلور و تجسم اين واقعيت      تص. شوند  سودمند شناخته نمي  

از كـسب   كننـد كـه      علوم انساني را انتخاب مـي     هنگامي   آموزان دورة متوسطه،   دانش
بنـابراين   ؛باز مانده باشـند    تجربيعلوم  فني و   ي  ها انتخاب رشته امتيازهاي الزم براي    

 به سـخن     است؛ مسأله علوم انساني از يك منظر، مسأله نگرشي، انگيزشي و شناختي          
الزم بـراي تأمـل در بـاره        شناخت و انگيـزه     ها    ديگر جامعه، افكار عمومي و خانواده     

 در مـديريت     غالبـاً  هـا   علـوم انـساني   . علوم انساني و نقش و كاركردهاي آن ندارند       
بعـضي از  شـود كـه     مـشاهده مـي  گـاه . شـوند  كمتـر شـركت داده مـي   دانشگاهها  
  .انساني در تعارض هستند  علومسعه رشد و تو باهي دانشگا هاي مديريت

  
  

 شناختي هاي روش ضعف :هفتم
هاي علـم و      هاي بارز و برجسته علوم انساني نسبت به ساير حوزه           يكي از ويژگي  

هاي پژوهش در علوم انـساني اسـت كـه ايـن صـفت                دانش، كثرت و تنوع روش    
هـا داراي     ههاي تحقيق در دانشگا     ها و فرايندهاي آموزش روش      برجسته، در برنامه  

هاي مختلـف علـوم انـساني از           به عبارت ديگر، رشته    ها و مشكالتي است؛     ضعف
شناسي، علوم تربيتي، علوم      شناسي، مردم   قبيل روانشناسي، اقتصاد، مديريت، جامعه    

 هـاي خاصـي گـرايش       تكنيـك و روش   رغم اينكه هر يـك بـه          علي... ارتباطات و 
ايـن  . برنـد   ها نيز كم و بيش بهـره مـي          هاي ديگر رشته    ها و روش    دارند، از تكنيك  

هـاي پـژوهش در علـوم انـساني،      وضعيت به دليل تنوع، كثرت و پيچيدگي روش      
هاي آموزشي و فراينـدهاي آمـوزش و تـدريس و يـادگيري را، هـم بـراي                    برنامه

ايـن امـر در نگـارش       . سازد  مدرس و دانشجو و هم محقق با مشكالت مواجه مي         
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دهنـد مـشهود      هـا ارائـه مـي       قان و استادان دانشگاه   هاي پژوهشي كه محق     طرحنامه
  . هاي روشي هستند هاي پژوهشي دچار نواقص و ضعف  زيرا اكثر طرحنامه؛است

  
 ازاي اقتصادي فقدان مابه: هشتم

 مـادي و    جايگـاه ارزش و    آن   ازانـساني،   عمدتاً تـصور بـر ايـن اسـت كـه علـوم            
 به سـخن    ؛است بهره  بيارندعلوم تجربي و رياضي د    هاي فني،     رشتهدرآمدزايي كه   

علـوم  التحـصيالن     اي فارغ   ديگر، با توجه به مشخص نبودن جايگاه شغلي و حرفه         
متاسفانه . ندارد» ما به ازايِ اقتصادي   «علوم انساني    ، عامه نظردر   در جامعه،    انساني

 .شـود    بها داده نمـي    ،كه بايد  چنان در دستگاه تعليم و تربيت نيز به علوم انساني آن         
 ، علـوم انـساني    ةهـاي حـوز    ها و انديشه    يافته ، سطح مديريت كالن جامعه    الً در معمو

 و  فرهنگـي اجتمـاعي،   حـاد    در حـل مـسائل       ،اجتماعي و علوم تربيتـي    علوم  ويژه   به
هاي اخير نسبت به دو دهه  البته اين مسأله در سال. توجهي آشكارند مورد بيآموزشي 

   .قبل تغييرات چشمگيري كرده است
  

  سياسي-ضاي فرهنگي ف: نهم
يـافتگي علـوم       يا عدم توسعه   يافتگي   محيطي اثرگذار بر توسعه    از عوامل بيروني و   

معموالً فـضاي مـبهم و      . انساني، فضاي فرهنگي و سياسي موجود در جامعه است        
هـاي علمـي و آكادميـك و مراكـز توليـد              بسته فرهنگي و سياسي بويژه در محيط      

رشـد  . دشـو    و ترقي علوم انـساني شـناخته مـي         انديشه، يكي از موانع اصلي رشد     
تواند رشد و      علوم انساني در فضايي مي     زيراطلبد؛   مي علوم انساني، فضاي خاصي   

 شـته باشـد؛  نمو داشته باشد كه در آن آزادي انديشه و آزادي بيان انديشه وجود دا       
به همين جهت است كه علوم انساني، اساسـاً در اواخـر سـده نـوزدهم و بعـد از                    

ها در غرب و در نتيجه بعد از تحقق دمكراسي و نهادينه              ها و انقالب    ق جنبش تحق
  .رسد شدن مفهوم و مصداق شهروندي به رشد و تعالي مي
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  ضعف در مديريت آموزش و پژوهش علوم انساني: دهم
در زمان حال، يكي از مشكالت اصلي بر سر راه رشد و ترقـي علـوم انـساني در                   

ريـزي    هايي است كه در زمينه نظام مديريت و برنامه          مانيها و نابسا    ايران، آشفتگي 
بعد آموزش و پژوهش آن، وجود      آموزش عالي در توسعه علوم انساني، در هر دو          

ريزي توسـعه      به عبارت ديگر، يكي از مسائل مهم در نظام مديريت و برنامه            دارد؛
ي و آشـنا  ا هـاي حرفـه   علوم انساني كشور اين است كه فاقد متولي اليق با نگرش  

روابـط  . با قواعد و روح حاكم بر روابط و مضامين درونـي علـوم انـساني اسـت                
 بنابراين   انساني بسيار پيچيده و ظريف است؛      حاكم بر فرايند دروني ساختار علوم     

گيري براي علـوم انـساني بـا پـشتوانه تجربـي و فنـي و           فرايند مديريت و تصميم   
اگرچـه، بـه زعـم      . علوم انساني نمايـد   تواند كمكي به رشد و تعالي         مهندسي نمي 

، رشـد و ترقـي      »هاي علمـي    ساختار انقالب «افرادي نظير توماس كوهن در كتاب       
صيلكرده علـوم انـساني     حـ افتـد كـه ت      علوم انساني الزاماً توسط افرادي اتفاق نمي      

توان   اين نكته حائز اهميت فراوان است كه با مطالعه چند مقاله و كتاب نمي             شند،با
شناختي علوم    شناختي و روش    هاي ساختار دروني، معرفت     ين و پيچيدگي  به مضام 

  . ريزي كرد انساني پي برد و براي آن برنامه
   

  تسهيم و تخصيص نامتعادل منابع: يازدهم
، »مـالي «تسهيم و تخصيص نامتعادل و ناعادالنه منـابع و امكانـات در سـه سـطح              

هـاي دولتـي از تحقيقـات علـوم          هاي بارز حمايت    از ويژگي » انساني«و  » كالبدي«
انساني است كه تا حدود زيادي، اين وضعيت در اكثر كشورهاي در حال توسـعه               

 و نگرش ابژكتيو به علـم و دانـش، معمـوالً    دليل رويكرد ابزاري   هب. ستاحكمفرما
اگرچه سهم كلي اعتبارات    . شود  علوم انساني، علومي از جنس دسته دوم تلقي مي        

شور از توليد ناخالص ملي، از معـدل جهـاني آن حتـي در    پژوهشي و تحقيقاتي ك   
تر است، حتي از اين سهم نيز سهم علوم انـساني             كشورهاي در حال توسعه پايين    
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ريـزان پژوهـشي، در       به عقيـده اقتـصاددانان و مـديران  برنامـه          . بسيار ناچيز است  
 در  تحليل نهايي، تخصيص و تسهيم نامتعادل و ناعادالنـه اعتبـارات بـه پـژوهش              

هاي مختلف علم و دانش، منجر به رشد و توسعه نامتعادل علم و در نتيجـه                  حوزه
  .شود هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي برنامه

 
  راهكارهاي توسعه و اعتباربخشي علوم انساني

تجربه نشان داده است كه تا بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و انساني جامعه متحـول و               
 بنـابراين،   جانبه و متوازن تحقق نخواهد يافت؛      گردد، توسعة همه  معطوف به توسعه ن   

هـاي    بـر جنبـه   هاي نرم و انساني توسعه، مقدم         بسترهاي اجتماعي و فرهنگي و جنبه     
افـزاري توسـعه     هـاي نـرم     به عبارت ديگـر، تـا در جنبـه         سخت و فني توسعه است؛    

 نـاقص شـكل     افـزاري آن   هاي عملي و سخت    بازنگري و تحول صورت نگيرد، جنبه     
هـا،   هاي آموزشـي و بـازنگري در سياسـت    از اين منظر، اهميت نظام . خواهند گرفت 

هاي آموزشي و درسي علوم انساني و اجتماعي و توسـعه و تحـول                فرايندها و برنامه  
ريـزي و نظـام       ناپذير در فراينـد مـديريت و برنامـه         هاي اجتناب   آن، يكي از ضرورت   

بـا توجـه بـه      . هاي خرد و كالن توسعه اسـت        امهگيري كشور براي تحقق برن      تصميم
 موانع اصلي توسـعه در ايـران بيـشتر جنبـه و خـصلت نـرم يعنـي فكـري،                     اينكه

ي علمـي و تجـارب آن       ها  فرهنگي و اجتماعي دارد و توسعه علوم انساني و يافته         
هـاي تحـول و         رو اسـت، مهمتـرين راه       هاي پيشِ   شدت موردنياز كشور در سال     به

  :بخشي به آن عبارتند از انساني و اعتبارتوسعه علوم 
 علـوم انـساني اسـت؛       1»عملكـرد  «ريـزي علمـي بـراي ارتقـاء         ول، برنامه راهكار ا 

، »آمـوزش « در سـه بخـش       اني، به مثابه يك خرده نظـام علمـي        عملكرد علوم انس  
 به عبـارت ديگـر،      نيازمند بازنگري و ارتقا است؛    » عهخدمات و توس  «و  » پژوهش«

هاي آن در سـه بعـد آموزشـي           ست از همه خروجي   ا  نساني عبارت عملكرد علوم ا  
                                                 
1 . Function 



22  براي ارتقاء علوم انساني در كشوربردهاييراه

كـر و   توليـد ف  (، بعـد پژوهـشي      )تربيت نيروي انساني ماهر، مولـد و پژوهـشگر        (
شناخت مـسائل و ارائـه      ( خدماتي -اي    و بعد توسعه  )انديشه و اشاعه علم و دانش     

در . )هاي اصيل و راهگشا و استراتژيك براي جامعه و نهادهاي اجتمـاعي             راه حل 
توان به عملكرد علوم انساني ارتقا بخشيد كه بتوان در الزامات و ابعاد               صورتي مي 

در بعـد   . علـوم انـساني ايجـاد تغييـر و تحـول نمـود            ) محيطي(دروني و بيروني    
 سـاختار   ،)اسـتاد و دانـشجو    (هـا     بايد منابع انساني و كنشگران و ورودي      » دروني«

اسب با نيازهاي داخلي و تغييرات جهـاني        ها و دروس متن     ها، گرايش   برنامه، رشته 
، فرهنگ جامعـه، يعنـي شـيوه نگـرش          »بيروني«در بعد   . بازنگري و متحول شوند   

كـه فـضاي     طـوري  هها و الزامات جامعه مدني تقويت شوند ب         مردم، باورها، ارزش  
عمومي و گستره همگاني براي رشد و تعالي تفكر فراهم شود و در بعـد سياسـي                 

 .و آزادي مدني گسترش يابدآزادي آكادميك 
 بـه  و شدن تغييـر مـسير دهـد      » كاربردي«مت  تحقيقات در علوم انساني بايد به س      

هـاي علـوم انـساني ضـمن          پژوهش .پيراموني بيشتر بپردازد    احياناً مسائل بومي و  
بـه   هاي بنيادي بايد به جامعه و مسائل جامعه توجه جـدي نمايـد؛              انجام پژوهش 
و  مـشكالت و معـضالت اجتمـاعي         لـوم انـساني بايـد     ع تحقيقات   عبارت ديگر، 

 و  مسائل انـساني   ما، با    جامعه. جامعه را بازگو كنند و راه حل ارائه دهند        فرهنگي  
تـوان  انـساني    د كه علـوم   ن جامعه احساس ك   هرگاه. بسياري مواجه است   اجتماعي

 ،ي از مسائل انساني ، اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه را دارد             ا  پاره سازي حتي   چاره
بيكـاري،  طالق، فقـر،    : نظيرمسائلي  از جمله     پيدا خواهد نمود    اعتبار الزم را   قطعاً

اگـر   .روانـي ـ اجتمـاعي، مـواد مخـدر و بـسياري از مـسائل ديگـر        آسيب هـاي  
 توان مين ،عيني جامعه نباشد  و  مسائل واقعي   بر  انساني  علوم محورهاي تحقيقاتي در  

كردن علوم انـساني   هاي كاربردي  ين راه  مهمتر . آن افزود   علمي  و وجاهت   اعتبار بر
 :عبارتنداز
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؛ بـه عبـارت     R&Dبازشناخت ارتباط بـين     (مدار كردن توسعه علوم انساني        هدف
. تواند حائز اهميت باشـد      ديگر، توسعه علوم انساني في نفسه و در ذات خود نمي          

ي توسعه علوم انساني بايد متناسب و در راستاي اهداف و برنامه هاي توسعه علم             
 ؛)ريزي شود و ملي كشور تعريف و برنامه

تحقيـق در علـوم انـساني،       (مدار كردن مطالعات و تحقيقات علـوم انـساني            برنامه
هاي علمي، پويا و كارآ مثمرثمر نخواهد بود؛ از طـرف ديگـر،               بدون وجود برنامه  

هـاي خـرد و كـالن توسـعه           تحقيق در علـوم انـساني بايـد در ارتبـاط بـا برنامـه              
 ؛)يزي شوندر برنامه
هـاي آموزشـي و درسـي علـوم           مدار كردن تحقيقات علوم انساني و برنامـه          مسأله

  ؛) يا حل كنداي را بشناسد پژوهش در علوم انساني بايد مسأله(انساني 
هـاي آن     پذير بودن آموزش و تحقيقات در حـوزه علـوم انـساني و يافتـه                دسترس

 ؛)لف علوم انسانيهاي مخت هاي پژوهشي در رشته Data centerگسترش(
هـاي علـوم انـساني        كـردن الگوهـاي مفهـومي در يافتـه          نامة عملياتي   تدوين شيوه 

 ؛)الگوهاي مفهومي بايد به شكلي ساده، عملي و اجرايي تبيين شود(
هـاي    طـرح (زدگي تحقيقات علوم انـساني        مهندسي ارزش پروژه و پرهيز از زمان      
ـ         بيني ش   علوم انساني بايد در دورة زماني پيش       دسـت   هده اجرا شوند و بـه موقـع ب

 ؛)گيران برسد وران و تصميم بهره
 هاي پژوهشي؛ برقراري ارتباط مؤثر بين پژوهشگران علوم انساني و كاربران يافته

ها و نهادمند كردن      گيري  هاي پژوهشي در تصميم     گسترش فرهنگ استفاده از يافته    
ريـزان    و مـديران و برنامـه     گيرنـدگان     ها، تصميم   ارتباط بين پژوهشگران و سازمان    

 اجرايي؛
 .هاي علوم انساني گسترش نظارت و ارزيابي تكويني از مراحل اجراي پژوهش

 يعنـي توسـط   ز درون خود علوم انساني شكل گيـرد؛    تحول در علوم انساني بايد ا     
 بنـابراين  ن، محققان و دانشجويان آغاز گـردد؛  كنشگران علوم انساني اعم از استادا     
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نشگران علوم انساني بايد همت كنند و به اصالح الزامات درونـي            در درجه اول ك   
در اين رهگذر اصالح شـيوه نگـرش كنـشگران          . خرده نظام علوم انساني بپردازند    

تواند منشأ    تحول در درون مي   .  است گام اوليه تحول و نوسازي علوم انساني ايران       
از ايجـاد تحـول      و تحول در برون هم به نوبه خود زمينه سـ           تحول در برون باشد   

تواند به تحول و تكامل علوم انـساني           مي يشتر در درون خواهد شد و اين چرخه       ب
  .هاي دانش و جامعه بينجامد و ديگر حوزه

هـاي پنجـساله توسـعه        افزايش جايگـاه علـوم انـساني در تـدوين قـوانين برنامـه             
 ي است؛ هاي اعتبار بخشي به علوم انسان       اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يكي از راه      

يكي از انتقادات وارد بر برنامه هـاي اول، دوم، و سـوم توسـعه پـس از انقـالب                    
اسالمي اين است كه بنياد علمي آنهـا ضـعيف اسـت؛ از ايـن رو بـين اهـداف و                     

هاي عملي و اجرايي كه براي تحقـق اهـداف             يعني سياست  داف،وسايل نيل به اه   
ه اي از اهداف سه برنامـه        بنابراين بخش عمد   ، شكاف وجود داشت؛   شد  اتخاذ مي 

يكي از داليل عدم موفقيت يا پايين بـودن ميـزان           . ساله مزبور تحقق پيدا نكرد     پنج
 يـا عـدم اسـتفاده       توسعه، ضعف خرده نظام علمـي كـشور         هاي    اثر بخشي برنامه  

هاي خرده نظام علمي مانند بخش آموزش عالي و دانشگاه هـا،              مناسب از ظرفيت  
 بوده اسـت كـه در ايـن         ت عملي و نتايج علمي و كاربردي      قاعدم استفاده از تحقي   

هـا آسـيب ديـده        ميان بخش علوم انساني و علوم اجتماعي بـيش ار سـاير بخـش             
 .است

تحقيـق در    ،انـساني  هـاي علـوم    انـساني و دانـشكده     علومحوزه  ستادان و محققان    ا
ين امر  براي ا .  به آن علميت بخشند     بگيرند و  تر   جدي قلمرو اين حوزه از دانش را     

شناسـي    انساني بايد افـرادي را جـذب كننـد كـه از نظـر روش               هاي علوم  دانشكده
هـاي    در دانـشكده  مـا داناتسـفانه بـسياري از اسـ   أمت. افرادي وارد و كاردان باشند 

   روشهاي پژوهشي و تحقيقاتي رشـته مابقي هم بر. اهل تحقيق نيستند انساني   علوم
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 تعقل جانـشين    ، بايد علوم انساني هاي    نديشه ا  در  بنابراين ؛تسلط كافي ندارند  خود  
 .گردديد لتقنيز تحقيق و روش علمي جانشين  و ،تخيل

اي در توسـعه      هاي ريـشه    اي در علوم انساني يكي از گام        تربيت پژوهشگران حرفه  
 بـراي افـزايش عملكـرد علـوم انـساني، نيازمنـد كنـشگران و                .علوم انساني است  
ن اولـين اقـدام تربيـت پژوهـشگران و تربيـت            اي است؛ بنابراي    پژوهشگران حرفه 

 .باشد دانشمندان طراز اول در علوم انساني مي
هاي پژوهش در ارتباط با مسائل و تحقيقات بـومي            بازنگري و علمي كردن روش    

و توصـيف و تبيـين        هاي كيفي بـه كمـي       المقدور يافته   علوم انساني و تبديل حتي    
 هاي كمي به كيفي؛ يافته

. گـذاري نمايـد     سـرمايه بايد  نهاد دولت    ،انساني رزش و جايگاه علوم   براي ارتقاء ا  
 نهاد دولت بايد در دو بخش       لوم انساني بايد پرهيز نمود،    اگرچه از دولتي كردن ع    

نقش داشته باشد، نقش اول دولت، در فـراهم كـردن فـضاي سياسـي و فرهنگـي            
ه علـوم انـساني     هاي نو در حوز     مناسب جهت بيان و تعاطي افكار و نظريه و ايده         

 به عبارت ديگر، دولت در حوزه فرهنگي و سياسي، با ايجـاد شـرايط الزم                است؛
نقـش  . تواند داشته باشد    براي فراهم نمودن آزادي آكادميك بزرگترين نقش را مي        

دوم دولت در تخصيص و تسهيم عادالنه منابع و باال بردن سهم علـوم انـساني از                 
 مطالعات و تحقيقات علـوم انـساني و تخـصيص           منابع مالي، انساني و كالبدي در     

اعتبارات بيشتر و افزايش سهم علوم انساني از درآمد ناخالص داخلـي يـا درآمـد                
  . ناخالص ملي نيز  مي تواند نقش سازنده اي داشته باشد

هـا،    انديـشه  به كارگيري    و  و اشاعه  بزرگداشت انديشمندان علوم انساني و معرفي     
هاي افزايش اعتبار علوم       يكي از راه    در حل مسائل جامعه    آنهاهاي   تجارب و يافته  

انـساني    علوم تادانليفاتي و تحقيقاتي اس   أبايد آثار ت  ي  هاي جمع   رسانه .انساني است 
هـا و     يافتـه  از علـوم انـساني و        آگاهي بيـشتري   تا جامعه    معرفي كنند به جامعه   را  

 .هاي آن داشته باشد انديشه
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بـسط و توسـعه تحقيقـات در علـوم           آموزانـد كـه   تحوالت علمي به ما مي      تاريخ  
انساني يا توسعه تحقيقات و نظريه پردازي در حوزه علوم انساني الزاماً و ضرورتاً              

بـا  . شـود   انـد حاصـل نمـي       تحصيل كـرده  توسط كساني كه در رشته علوم انساني        
 كيفي تحقيقات در حوزه علوم انساني و وجاهـت          وجود اين چنانچه در پي ارتقاء     

هاي آمـوزش و پـرورش جـذب ادامـه            روجيترين خ    آن هستيم، بايد كيفي    علمي
هــاي  تــرين راه يكــي از بنيــادي بنــابراين هــايي شــوند؛ تحــصيل در چنــين رشــته

زه در ايـن حـوزه از       بخشي به حوزة علوم انساني، جذب نيروي انساني بـاانگي          كيفيت
زم را جهـت     بنابراين مديريت نظـام آموزشـي بايـد تمهيـدات ال           دانش بشري است؛  

جذب دانش آموزان و دانشجويان بـا انگيـزه و رغبـت بـاال و بـا روحيـه تحقيـق و                      
هاي علوم انساني و اجتماعي       جهت انتخاب و ادامه تحصيل را در رشته        زكاوشگري ا 
 .پديد آورد

 يكي از راهكارهاي اصلي براي جذب دانش آموزان نخبه و با هوش متوسـط بـه                
اني، ايجاد و بسترسازي شغلي در جامعـه و بـازار كـار             هاي علوم انس    باال در رشته  

هـاي علـوم انـساني،        بهترين راه براي اعتبار بخشي به رشته      . هاست  براي اين رشته  
التحـصيالن ايـن حـوزه در جامعـه و بـازار كـار                سازي شغلي بـراي فـارغ       فرصت

هاي رسمي ماننـد صـدا و سـيما و وسـايل ارتبـاط                البته بعضي از رسانه   . باشد  مي
اما نقش مهم را شرايط عيني بازار كـار          ي مي توانند در اين زمينه مثمرباشند،      جمع

 در اين رابطـه گـسترش مراكـز تحقيقـاتي           .كنند   نگرش صاحبان مشاغل ايفا مي     و
خصوصي علوم انساني و ايجاد مراكز رشد ويژه علـوم انـساني بـراي آمـوزش و                 

ـ  آموزي آنان بـراي ورود بـه بـازار كـار مـي          مهارت يكـي از  . د كارسـاز باشـد  توان
هايي كه در حال حاضر در سطح آموزش و پرورش براي ورود سريعتر فارغ                مدل

در سطح  . هاي كار و دانش است      دبيرستانيالن به بازار كار موفق بوده است،      التحص
هـاي علمـي ـ كـاربردي توصـيه       آموزش عالي نيـز توسـعه و گـسترش دانـشگاه    

 .گردد مي
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هاي علمي مختلف در حوزه علـوم انـساني در            جمنسيس ان كمك و حمايت از تأ    
هـاي    هاي مختلف و تمهيد سازوكارهاي الزم جهت نزديكـي و همكـاري             گرايش

 علمي و صنفي؛
 علمي و تحقيقاتي بـا      گسترش و حمايت از توليد و نشر كتب، مقاالت و مجالت          

هـاي    به جامعه در رشته    محور در ارتباط با موضوعات بومي و مبتال          رويكرد مسأله 
 . مختلف علوم انساني

  
  ِرو هاي پيش علوم انساني و افق

هاي دانش، دوره و شـرايط دشـوار و           علوم انساني در ايران، نسبت به ساير حوزه       
سازي كه ايـن   رغم نقش راهبردي و سرنوشت پرچالشي را سپري كرده است؛ علي   

فرهنگـي و   هاي خرد و كالن توسعه اقتصادي، اجتماعي و           علوم در راهبري برنامه   
. مهري قـرار گرفتـه اسـت    توجهي و بي  مورد بي ،نيز راهگشايي مسائل كشور دارد    

هاي مختلف علم و دانش و        توجه نامتعادل به رشد و توسعه حوزه        گمان، تداوم     بي
استمرار وضعيت نامناسب و نامطلوب علوم انساني، به تداوم مشكالت و مسائل            «

 ).1382رحمان سرشت،  (»كشور منجر خواهد شد
گـذر از     در حـال   ني ايـران  هـا، علـوم انـسا       تفـاوتي   ها و بي    مهري  رغم كليه بي    علي 
هاي اخير، اين اسـت        مهمترين واقعه سال   .هاي تاريخي است    ها و چالش    سامانيناب

گير كشور، بتدريج نـسبت بـه اعتبـار،           كه جامعه و فرهنگ عمومي، و نظام تصميم       
كارهـاي خـرد و كـالن        و و تمهيد سـاز   نقش و كاركرد علوم انساني در مديريت        

. اي آگـاه شـده اسـت        جامعه و حل مسائل مختلف در سطوح ملي، بومي و منطقه          
، مهمترين و اثرگذارترين اتفاقي است كه در چند سال اخير در حوزه             »آگاهي«اين  

 در بعد نيروي انـساني،     علوم انساني ايران  . اشاره نمود علوم انساني مي توان به آن       
رو است    بهنظير دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد رو          و استقبال كم   با اقبال 

ثيرات عظيمي بر رشد و توسـعه علـوم انـساني كـشور             كه اين امر در درازمدت تأ     
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سـاله   ريزي كـشور، برنامـه پـنج        در بعد بيروني و در بخش برنامه      . خواهد گذاشت 
سـاله   هاي پنج   ي برنامه در ميان تمام  » چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي     «

اي اسـت كـه در آن نـه تنهـا بـه               ، تنها برنامه  )قبل و بعد از انقالب اسالمي     (ايران  
 بلكـه    ، اهميت، نقش و كاركردهاي علوم انساني و توسعه آن توجـه شـده اسـت              

تحقق مضامين، مواد و مفاد آن براساس توسعه مبتنـي بـر دانـايي و بـا محوريـت               
  .ريزي شده است  اجتماعي برنامههاي علوم انساني و رهيافت

ِرو بـراي     هاي پيش   البا وجود اين، يكي از مهمترين مسائلي كه ممكن است در س           
 عـدم اسـتقالل الزم و ابهـام در          ، علوم انـساني مـوانعي ايجـاد كنـد         رشد و ارتقاء  

پردازي و فعاليت كنشگران و پژوهـشگران و اهـالي      فضاهاي آكادميك براي نظريه   
عمـومي  » آگـاهي  «رود با ارتقاء  اني است كه اميد مي    وزه علوم انس  نقد و نظر در ح    

و فراهم شدن فضاي باز فرهنگي و سياسي و همت كنشگران علوم انساني و نيـز                
 ايـن مـسأله و ابهـام    گير مرتبط با بخش آموزش عالي كشور،        حمايت نظام تصميم  

هـا و     مامي سال در يك ديد كلي، علوم انساني امروز ايران، نسبت به ت          .مرتفع گردد 
اي برخـوردار بـوده اسـت؛       ابل مالحظه هاي گذشته از اعتبار، رشد و تحول ق         دوره

ورزي بر روي چند پرسش مقدماتي بـاقي اسـت    مل و انديشهاگرچه هنوز جاي تأ   
لـوم انـساني   هاي آينده توسـعه ع  تواند در برنامه دهي به آنها مي كه تالش در پاسخ   

 : از جمله راهگشا و اثربخش باشد؛
 گيرد؟  پردازي در حوزه علوم انساني در چه فضايي جان مي اصوالً، نظريه .1
ــه مــي .2 ــاز الزم در حــوزه عمــومي  چگون ــوان فــضاي ب ــراي كنــشگران و 1ت ، ب

 پردازان جهت رشد و تعالي علوم انساني فراهم ساخت؟ نظريه

                                                 
توانند آزادانه و خردمندانه، و به دور از  گران مي اي است كه در آن افراد يا كنش زه عمومي حوزهحو. 1

هر نوع سلطه و هژموني خاص راجع به مسائل اجتماعي و مسائل خودشان تبادل نظر و اطالعات 
  .نمايند و به خرد جمعي برسند
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عه علـوم  توس(نفسه و در ذات خود  گذاري و توسعه علوم انساني في    آيا سرمايه  .3
 تواند مطلوب و ارزشمند باشد؟ مي) انساني براي توسعه علوم انساني

 چـه گذاري، رشد و تعالي علوم انساني بر عهده چـه كـسي يا              مسئوليت سرمايه  .4
  كساني است و نقش مشخص دولت در اين زمينه چيست؟ 
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  گرا؛ تفكرنظام

  پيش نياز توسعه پژوهش در حوزه علوم انساني
  

  1دكتر رضا ساكي
 

  چكيده
ه  ب  عالمانه است؛  هايي  ششني در گرو كو   پژوهش و توسعه آن در حوزه علوم انسا       

نساني بايـد ابتـدا مقـصد خـود را          علوم ا در  اين معنا كه بخش پژوهش و توليدعلم      
سـب  امكانات متنا د ابزارهاو كت در اين مقص   درستي درك كند و سپس براي حر       به

تفكر نظام گرا مفهوم مناسـبي بـراي        .را تشخيص و به فراخور از آنهااستفاده نمايد       
. انـساني اسـت    ز براي توسعه پژوهش در حوزه علوم  توصيف مفروضات مورد نيا   

 خود را بر مباني سازگار بـا هـدف     نظام گرا پژوهشگر علوم انساني،اتكاء     در تفكر 
علمـي،  مي گذارد و با بنيادهايي فلسفي ،        هيت دانش پژوهي در علوم انساني       و ما 

. ، حركـت خـود را آغـاز مـي كنـد        كه درخور علوم انساني هـستند     ... .اخالقي و   
در راسـتاي   ن مخاطبان  منتشر و اشاعه مي دهد،         سپس دانش توليد شده را در ميا      

كنـد و در آخـرين گـام از          و متعهدانه عمـل مـي       هاي خود با برنامه    كاربست يافته 
گذارد و از    چرخه پژوهشي خود، كل فعاليت خود را به معرض نقد و ارزيابي مي            

                                                 
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.  ١
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يابد تا فعاليت ديگر پژوهشي خود را  با          دستاورد چنين فرايندي فكورانه رشد مي     
هاي پژوهشي در حوزه علـوم انـساني         سازمان .قوت و خبرگي بيشتري دنبال كند     

ين فرايندي در ابعادي وسيع تر و در تعامل پويا با محيط            نيز براي رشد به طي چن     
در حال حاضر شواهد متعددي وجود دارد كـه نـشان از نبـود يـا                . خودنياز دارند   

ضعف تفكر نظام گرا در توليد دانش پژوهشي در حـوزه علـوم انـساني در ايـران           
در اين  چنين نقصاني مي تواند حاصل صرف منابع متعدد انساني و مادي را             . دارد

  .حوزه بسيار ناچيز گرداند
  

، كاستيهاي پژوهش در علوم       تفكر نظام گرا ، پژوهش در علوم انساني         :كليد واژه 
  كاربست پژوهش، پژوهش در ايران  ، انساني، اشاعه پژوهش

  



 گرا؛ پيش نياز توسعه پژوهش در حوزه علوم انساني         تفكر نظام

 

35

   مقدمه
اين .  پژوهش به عنوان يك فعاليت ديرينه، ريشه در سرشت و طبيعت آدمي دارد            

هـا و     ي و جستجوگري انسان را در مسير كشف ناشـناخته         جوي  فعاليت حس كمال  
سـازد تـا      آنگونه كه فرصت مناسـب ايجـاد مـي        ؛كند  ها هدايت مي    گسترش دانايي 

ــاوت     ــامالً متف ــاي ك ــين دو دني ــلة ب ــه «فاص ــسان اولي ــا » ان ــصر  «ت ــسان ع ان
هاي اخير طي     ويژه در دهه   با سرعتي بسيار زياد به    » اطالعاتارتباطات و   ،آوري  فن
  .شود

امروزه دانشِ حاصل از پژوهش به عنوان مهمتـرين منبـع قـدرت و يـك ثـروت                  
استراتژيك جايگزين منابع سنتي اقتدار گرديده است به نحوي كه ميزان دسترسي            

هـا در عرصـة رقابـت     ترين عامل در تعيين سهم آنان از فرصـت          جوامع به آن مهم   
هـاي    گـستردة سـازمان   اصوالً توسعه فزاينده دانش با ظهـور        .شود  جهاني تلقي مي  

 پـژوهش در قالـب      .باشد  لف در سدة اخير همراه مي     پژوهشي در موضوعات مخت   
توسـعه  . سازمان هاي تحقيقاتي فرصت بهتري بـراي توسـعه پيـدا نمـوده اسـت                

ها و موضوعات علمي، متمركزسازي منابع مـالي و انـساني مـورد               تخصصي رشته 
هـاي سـازماني      وهش در قالـب   نياز پژوهش از جمله امتيازات حضور فعاليت پـژ        

  . است
پژوهـشي پـاي بـه عرصـه وجـود          در ايران نيز در زمينه هاي مختلف سازمانهايي         

در حـوزه علـوم   . مشغول هستند بع و امكانات در خوري به فعاليت  با منا  گذارده،
انساني نيز سازمانهايي با دايـره اي وسـيع از موضـوعات و عنـاوين مختلـف بـه                   

اما روند توليد علم در اين حوزه اغلب با دشـواري مواجـه   ت مشغول هستند؛  فعالي
  .و از انجام آن رضايت كافي وجود ندارد 

يكي از عامل هـاي ايجـاد ركـود و سـستي در سـازمانهاي پژوهـشي مـرتبط بـا                     
موضوعات علوم انساني ، فقدان تفكر نظام گـرا اسـت كـه اغلـب مـسير اصـالح         

تفكــر نظــام گــرا . ته اســت هــاي پژوهــشي را بــا مــشكل مواجــه ســاخ ســازمان
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صورتي منسجم در جهت تحقق اهداف پژوهشي هدايت         ههاي موجود را ب    كوشش
  .سازد مي
  

  ذاتي ينظام گرا پژوهش فعاليتي
يا حـل     معطوف به پاسخگويي به يك سوال       اغلب به يك مطالعه منظم      واژه پژوهش 

نظام مندي  ذاتي در خود با طور ه باز اين رو و پژوهشيك مسأله تعريف مي شود
چنين تعبيري از ماهيت پـژوهش در اغلـب         ). 1999 ، 1ورما و ماليك  (. است همراه

 ،  2كـوهن و الورنـس    ،  1998 آندرسـون ،     .(تعاريف صاحب نظران ديده مي شود     
نيــز   ديــسيپلين پــژوهش اصــوال)  3،1999زر هيبــرت وهيــو،1990،  گــي ،1996

، فلـسفه و متـدولوژي      يـه هاي مختلف در پيوند با سه خـرده نظـام ، نظر            درعرصه
، نظامهـاي خردتـري نيـز قابـل          و در هر يك از اين خرده نظامهـا        شكل مي گيرد    

ـ     . ) 2004  ،4جانسون (.رويت است    عنـوان يـك    هبه اين ترتيب هرگام پـژوهش ب
 شـود و اصـوالً     واع گامهاي ديگـر در نظـر گرفتـه مـي          حركت منظم در راستاي ان    

انـسجام ميـان   و  هـدف مندي،پيوسـتگي    كه  برحسب-م مندي پژوهش بدون نظا  
ايـن ماهيـت بنيـادين      . يـست   ممكـن ن   -حل و فعاليتهاي آن حاصل مي شـود       مرا

 ما مي آموزاند كه در فعاليتهاي سازماني مرتبط با آن نيـز بـيش از هـر                  پژوهش به 
چنين آموزه اي اصوال در مباني هر فعاليـت         . نظام مندي تبعيت كنيم    چيز از قاعده  

گرايـي بـه عنـوان       در همه امور بايد نظـام     . ريافت و استنباط است   سازماني قابل د  
امـا  . عامل وحدت آفرين انواع فعاليتها براي تحقق اهداف مورد توجه واقـع شـود             

  شود؟ هاي پژوهشي چگونه نمايان مي توجه به اين موضوع در قلمرو سازمان
  

                                                 
1.Verma & Mallick  

Lawrence &2. Lawrence 
3 . Heubert&  3. Huser  

4.  Jonassen , David  
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  هاي توسعه علم  كانون: هاي تحقيقاتي سازمان
كردي اساسي براي مطالعـه مـسايل و مـشكالت سـازماني و             پژوهش به مثابة روي   

عاملي براي گسترش مرزهاي دانش، امروزه جايگاه قابل تـوجهي را در مجموعـة              
هايي   ، سازمان     در همه جوامع  تقريباً  . صاص داده است  ت به خود اخ   بشريفعاليتهاي  

ي را  سيس شده تا با تمركز منابع مادي و انساني تحقق اهداف پژوهـش            پژوهشي تأ 
 توسعه اين سازمانها به نوبه خود موجبات توسعه دانش و علـوم              .سرعت بخشند 
  .هاي مختلف در قرن حاضر فراهم آورده است را در عرصه
گذار دانـش در توسـعه    ثير در پرتو نقش تأ   از هزاره سوم  ،صاحب نظران بسياري از   

رقابـت   محور   ، دانش كه در آن  كنند    ياد مي   و تفكر   به عنوان عصر دانايي    و تحول، 
هـاي   در صحنه  قرار مي گيرد و دانش آفرينان را         در عرصه هاي سازماني و جهاني     

انديشه كه علوم و فنـون        اين  امروزه .گيرند  قش آفرينان اصلي در نظر مي     مختلف ن 
شـته اسـت    در توسعه اقتصادي و اجتماعي جهان توسعه يافتـه نقـش بنيـاديني دا             

 صاحب نظران علـوم اجتمـاعي ،         دانشمندان، عي پذيرفته شده است و    طور وسي  هب،
وري و  ، بارهـا بـر نقـش بنيـادين پـژوهش و علـوم در توسـعه فنـا                   سياستمداران

انباشـت و بازيـابي     در ايـن دوران،     .انـد   اقتصادي در جوامع امروزي تأكيـد نمـوده       
له تا به آنجا    اين مسأ . است  را گرفته اطالعات جاي قدرت ماشين و ماهيچه انسان        

ست كه شاخص عقب ماندگي و پيشرفت جوامع بشري بتدريج به جـاي             رسيده ا 
در آمد ساالنه به ميزان اطالعات سازمان يافته و قابل دسترسي تغيير يافتـه اسـت                

بريتانيـا در    شايان ذكر است در آمـد فـروش اطالعـات علمـي و فنـي كتابخانـه                .
نـوري  (  بيش از درآمد فروش نفت در كشور ايران گزارش شده اسـت            1993سال

  .)1379يامچلو ، 
ميان موقعيت پژوهش با موقعيت توسعه جوامع ،         ) 1378(در مطالعه ارفعي مقدم     

 و  1980 در دو مقطـع زمـاني        طوري كـه   ه ب همبستگي كامل نشان داده شده است،     
صـد اطمينـان قـرار       در 95ثير گذاري و همبستگي بين دو متغير در سطح           تأ 1995
ي توسعه يافته بهتر نشان     موقعيت را در كشورها   همچنين نتايج اين پژوهش     . دارد
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سجم و هماهنـگ در كـل نظـام          كه حكايت از وجود يك نظام زنده و من         مي دهد 
  .  و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اينگونه كشورها دارد پژوهشي

 مي تواند پژوهش را در مـسير رشـد و توسـعه هـدايت سـازد،                 در اين ميان آنچه   
صورت منظم در چرخـه توليـد،         ههايي است كه ب    ع فعاليت انسجام و پيوستگي انوا   

چنين گامهاي منظمي كـه  .  و ارزشيابي پژوهش صورت مي پذيرد  ، كاربست اشاعه
ثرترين راهنمـا بـراي تـضمين    ز تفكر نظام گراي پژوهشي است ، مؤ خود برآمده ا  

توليـد دانـش بـه تبعيـت از ايـن تفكـر بـر پايـه                 . كيفيت پژوهش تلقي مي شوند    
اتي شكل مي گيرد كه ميان انواع فعاليتهاي پژوهـشي همبـستگي و پيونـد               مفروض

مي بيند و از طي هر گام و هر مرحله، دانشي بازخورانه براي طي گامها و مراحل                 
به همين ترتيب سازمانهاي پژوهشي زمـاني مـي         . كار مي بندد   هبعدي دريافت و ب   

اي آنهـا تـوام بـا       ليتهـ توانند به دانش موثر و كيفي دسترسي حاصل كننـد كـه فعا            
هـاي پژوهـشي در ايـران كـه بـا            اين موضـوع در سـازمان     . باشدتفكري نظام گرا    

ـ       عنـوان عامـل اساسـي غلبـه بـر دشـواريهاي             هدشواري زيادي نيز همراه هستند ب
  .موجود مطرح مي باشد

  ضرورت هاي نظام گرايي در علوم انساني
  اهميت علوم انساني  )الف

ت آور دانـش را در جهـان سـبب شـده،             توسعه حير  ،يردر طي دهه هاي اخ     آنچه  
هاي    در عرصه  توجه به توسعه انساني به عنوان عامل اساسي ايجاد و توسعه دانش           

، قدرت ايجاد و گسترش دانش را با خـود      انسان توسعه يافته  . گوناگون بوده است  
بايد ترين موضوعاتي است كه      اما پرورش انسان توسعه يافته خود از پيچيده       ؛  دارد

 در واقع علوم انساني بستر سـاز        نه دستيابي به آن را فراهم سازد؛      علوم انساني زمي  
 بـا وجـود مفروضـاتي نـسبتاً       . پرورش انسانهاي توسعه يافته در جوامـع هـستند          

،  فرهنگـي  ، مشترك در زمينه انسان توسـعه يافتـه در سـطح جهـان ، مبـاني دينـي           
وت هـستند و از ايـن رو الگوهـاي          اجتماعي و اقتصادي در جوامع مختلف، متفـا       
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ـ  باشـند؛   ختلف با يكديگر متفاوت مي    توسعه انساني در جوامع م     عبـارت ديگـر     ه ب
 مفهومي از الزامات جهان     علوم انساني تحت تاثير اين مفروضات و مباني،  تعادلي         

ايـن موضـوع   .  يافته هـستند گرا در باره تعريف از انسان توسعه      الزامات بوم گرا تا   
  .كند هش در علوم انساني را با پيچيدگي بيشتري همراه ميپژوشرايط 

 پرداختن به موضوع علوم انساني و بذل توجه بـه توسـعه دانـش در ايـن زمينـه،        
ويـژه ايـن مهـم در         جوامع در عرصه هاي گوناگون است، بـه        اي براي توسعه   پايه

  .جامعه در حال تحول ايراني نيازمند به توجهي دو چندان است 
  
  يي توليد علم در ايران به شيوه جديدنوپا) ب

تري است كه پژوهش      تحقيقات علوم انساني در ايران اصوالً متأثر از فضاي بزرگ         
شـود    در اين بخش كوشش مي    . را در مفهوم عام در كشور ما در احاطة خود دارد          

فضاي موجود تا حدودي معرفي شود تا با تكيه بر آن، تحليل محيط پژوهـشي در    
  .تر امكان طرح بيابد نيز عادالنهعلم انساني 

هـاي    موضوع پژوهش قدمتي به اندازة هستي انسان دارد و از اين رهگـذر تمـدن              
 كه ايران هم نيز در ايجـاد آنهـا          ر طول تاريخ بنيان نهاده شده است      عظيم بشري د  

ويـژه در دوران معاصـر       نقش و سهم مهمي داشته است، اما ويژگي اين فعاليتها به          
  چگونه بوده است ؟در كشور ما 

هـاي پژوهـشي بـه     هاي اخير به جز معدودي نهاد پژوهشي، غالب فعاليت         در سده 
عيـسي  . انـد     گرفته و عاري از شكل سازمان يافته بـوده          صورت فردي صورت مي   

ژوهش    انجـام پ    در گزارشـي از تـصميم بـه        يادگار عمـر       كتاب   در) 1344( صديق
 دانـشگاه   تصميم بر اين شـد اسـتادان      «يـد   دانشگاه چنين مي گو     توسط استادان 

پس مقرر شد كه عالوه بر نوشتن جزوه ها، كتاب هم           . تهران تحقيق هم بكنند   
گـي   ايـن موضـوع تـاز     . »استاد تاريخ درس جغرافيا ندهـد      ترجمه بكنند و ديگر   
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هـاي ايـران در دوران    انجام پژوهش و درك ماهيت آن را حتي در حوزه دانـشگاه          
  .كند جديد روشن مي

 بـا تأسـيس     به صورت سازمان يافتـه و تـشكيالتي       هاي پژوهشي در ايران       فعاليت
افزايش واحدهاي  شمسي آغاز شد و پس از آن هم،         1299پاستور در سال     انستيتو

هـا    هـا يـا وزارتخانـه       بـه دانـشگاه   پژوهشي كه به صورت مستقل و اكثراً وابـسته          
 بـراي   1369 سـال    در. از الگوي مشخصي پيـروي ننمـوده اسـت        ،    صورت گرفت 

 شوراي عالي   2و   1هاي     شوراي مشترك كميسيون   148اولين بار در جلسه شماره      
تعـاريف و ضـوابط تأسـيس مراكـز         «اي تحـت عنـوان        نامه   ينانقالب فرهنگي، آي  

هاي محقـق، گـروه پژوهـشي،         نامه واژه    ين اين آي  در. به تصويب رسيد  » تحقيقاتي
 مركـز   224 تعـداد    1382 در سـال     .پژوهشكده و پژوهشگاه تعريـف شـده اسـت        

نامه   موافقت ) مورد خصوصي  35 مورد دولتي و     189(پژوهشي دولتي و خصوصي   
ــيس ــ107(تأس ــي117ولي،  اص ــوم )  قطع ــت و  را از وزارت عل ــات درياف تحقيق

سسات پژوهشي در سـال     ؤدر گزارش ديگري تعداد م    ). 1382شريفي،  . (اند  داشته
. اسـت  حد گـزارش شـده اعـالم گرديـده        وا 567اساس طرح آمارگيري     ، بر 1379

بين دو آمار احتماالً مربـوط      تفاوت تعداد   ) 15، ص   106فرهنگ پژوهش شماره    (
 ندارنـد   ز وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري     سساتي است كه مجوز تأسيس ا     به مؤ 

ال طـور حـتم آمـار سـ     هب. سسه پژوهشي تلقي شده اندؤو در آمار وزارت ارشاد م   
  . باشد ه شده در اين مقاله مي آمار ارائ بسيار فراتر از1385

الن و متوليان موسسات پژوهشي حكم مـي كنـد كـه آنهـا              تفكر نظام گرا بر مسئو    
تجربيات خود را در طي اين مدت با نگاهي باز و منصفانه به بوته نقد بـسپارند و                  

قـدر   هارزيابي نمايند كه دانش موجود در طي اين مدت و با صرف امكانـات، چـ               
 هاي اگر متكي به شاخص     است؟ بديهي است چنين ارزيابي     آيا كارآمد بوده  بوده و   

سسات مشابه در داخل و خارج از كشور باشـد          بيروني و در مقايسه با عملكرد مؤ      
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سـسات در   ؤآيا تعدد م  . بار خواهد آورد   هگيري ب  ، نتايج دقيق تري را براي تصميم      
   شده است ؟هاي اخير به واقع به توليد بيشتر علم منجر طي دهه

  ناكار آمدي فعاليتها) ج
ر طـي ايـن مـدت    هـا در توليـد دانـش د    محصول رشد مراكز پژوهشي و دانشگاه 

هاي منسجم باشد تا كنـون       چه مطالعاتي كه متكي بر مالك     چگونه بوده است؟ گر   
نظـام  ويژه با تكيه بر رويكـرد         به –ي رشد علوم انساني در ايران       در زمينه چگونگ  

اي كه در اين زمينه وجود دارد، حكايت          شواهد پراكنده  ته است ،   انجام نگرف  -گرا
بررسـي شـواهد    . هاي علوم انـساني دارد     هايي اساسي در بخش پژوهش     از كاستي 

دهد كه در ايران بـيش از آنكـه بـه توسـعه بـسترهاي پژوهـشي                  موجود نشان مي  
ت پرداخته شود به توسعه ساختارهاي پژوهشي، بـدون توجـه مناسـب بـه الزامـا               

سـيس پژوهـشكده و مراكـز پژوهـشي         تب تأ . اي پرداخته شده است     توسعهچنين  
مين حداقل شرايط و بعضا بـا انگيـزه         در حوزه علوم انساني اغلب بدون تأ      ويژه   هب

و براي دسترسي به اعتبارات پژوهشي بوده است كه نتيجه آن             هايي غير پژوهشي  
  . علم در اين زمينه بوده استافزايش شمار سازمانها بدون افزايش متناسب توليد 

در بروز چنين تصويري از بخش تحقيقات در علوم انساني، فضاي كلي جامعـه و               
تحقيقات علـوم انـساني در ايـران  نقـش اساسـي              فقدان نظام گرايي ملي در زمينه     

پيامد چنين فضايي با ابعاد زير در سطح جامعه و نهادهاي پژوهـشي             . داشته است 
  :ستدرون آن قابل رويت ا

  
   ضعف فرهنگ پژوهش .1

اگر زمين فرهنگي پروژه مديريت دانش حاصـلخيز        «: آلپورت و ديگران اظهاركنند   
نباشد، نه مقدار تكنولوژي و نه محتواي دانش و نه داشتن يـك مـديريت پـروژه                 

ترجمـه صـراف     ،1385 گانـدي، (» كدام موفقيتي در بر نخواهند داشت     خوب هيچ 
بخش از محيط است كـه توسـط انـسان           رهنگ ، آن  ف ).زاده و حاضري بغداد آباد    
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، هــاي تحقيقــاتي  آزمايــشگاهمــثالً(ســاخته مــي شــود و شــامل اركــاني ملمــوس 
و عناصـري غيـر ملمـوس       ) اسباب و اثاثيـه اداري    تجهيزات، ساختمانهاي اداري،    

ترين مباني فرهنگ، فرضـهاي   از مهم. باشد مي) ها، هنجارها  قواعد، قوانين، ارزش  (
فرهنـگ سـازماني    .  در مـورد روش انجـام كارهـا در سـازمان اسـت               بيان نـشده  

، آن است كه مـشوق كيفيـت برتـر در كارهـاي تحقيـق و توسـعه، داراي             مطلوب
  ). 1376جين و ترايانديس،(انسجام دروني و مسلط بر مركز تحقيقاتي باشد 

تر اشاره به ايجاد محيط مناسب براي رشد پـژوهش           فرهنگ پژوهش به زبان ساده    
سسات ؤدر بررسي و تبيين فرهنگ سازماني حاكم بر م        ) 1378( مطالعه زالي    .دارد

پژوهشي در ايران نشان داد كه در وضع موجود، وجـه غالـب فرهنـگ سـازماني                 
مراكز تحقيقاتي كشور، فرهنگ بازاري است در حالي كه در وضع مطلـوب بايـد               

ه بـا نتـايج قنبـري و      نتايج ايـن مطالعـ    . فرهنگ تحقيقاتي و كارآفريني حاكم باشد     
  .منطبق است) 1373(تنكابني 
گـذار ملـي بـر حـوزه پـژوهش           ثيراز ناهمگوني عناصر تأ   ) 1382(اجري  اصغر مه 

به گمان وي هم ساختار دانشگاهي پژوهشگر را توليد نكرده و هـم   . كند گاليه مي 
ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به جاي فراهم كـردن شـرايط پـژوهش،              

نظام آموزشي هم كه بر مدار حافظه و فرهنگ ارباب رعيتـي  . نمايند نع مي ايجاد ما 
  .باشد  قادر به تربيت پژوهشگر توانمند نمي،تكيه دارد

فرهنگ حاكم بر جامعه ايراني را مانع اصلي رشد و پرورش           ) 1381(چيستا يثربي   
بـه گمـان وي وابـستگي تفكـر ايرانيـان بـه             . كنـد   روحيه جستجوگري معرفي مي   

مندي جـزء نگـر علمـي         كرد شهودي موجب مقاومت در برابر هر گونه روش        روي
در ، طلبـد  اي بلند مـدت را مـي   پژوهش از لحاظ زمان و سرمايه برنامه    . شده است 

حاليكه در جامعة ما نگاه به مسايل معموالً مقطعي و كوتاه مدت است و اصوالً به                
ز ديگر داليل مهم پژوهش     ا. گذاري بلند مدت، چندان رابطة خوبي نداريم        سرمايه

بينـي    گريزي در جامعه ايراني، نبود آمادگي جامعه نسبت به پـذيرش نتـايج پـيش              
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مهمترين ويژگي پژوهش در كسب اطالعات جديد و از بين          . نشدة پژوهش است  
اي   جامعـه . هاي ذهني و اثبات شده است       هاي قبلي و پيش فرض      داوري  بردن پيش 

مه پسند بنا شده است، كمتر عالقـه دارد كـه بـا             كه تفكر آن براساس اعتقادات عا     
كنـد و     هـا را آفتـابي مـي        رو شود و پژوهش واقعيت      واقعيت ملموس و عيني روبه    

  .برد ها را از بين مي پيشداوري
رجـستة  هـاي دو تـن از اسـتادان ب          به تلخيص ديـدگاه   ) 1381(مژگان شاه حسيني    
ا و نبايـدها در حـوزة        بايـده  دربـاره   نظـر در مـسائل پژوهـشي        دانشگاه و صاحب  

  :تحقيقات كشور پرداخته است
نقش و منزلت پژوهش و پژوهشگران در ايران به رغم همـة ادعاهـا در نـازلترين                 

بـه حـساب      انتظارمان در عصر پيشرفت آنچـه      سطح قرار دارد و در واقع برخالف      
مـتن  اگر حوزة تحقيقات در كـشور را در         . هاي آن است     پژوهش و يافته   ،آيد  نمي
 پژوهش در    متوجه خواهيم شد كه    عة ايران و در چارچوب مسائل آن بنگريم،       جام

معـه بـدان     كـه كـل جا     اسـت   هـايي   دهـا و نارسـايي    كمبو ايران كم و بيش از دچار     
  :از جملهمبتالست؛ 

حاكميـت روابـط ماننـد ويروسـي تمـام          : حاكميت روابط به جاي ضـوابط       ) الف
زينش، تأييـد مجـري، تـصويب       مراحل پژوهش را از انتخاب موضوع گرفته تا گـ         

بارهـا ديـده شـده اسـت كـه        . در برگرفتـه اسـت    هزينة اجراي طرح و تعيين ناظر     
هاي تحقيقاتي چون در سطوح گوناگون مراجـع          ترين طرح   ترين و بنيادي    ضروري

هـايي بـا حـداقل     تصميم گيرنده مدافعي نداشته، بايگاني شدند و در مقابل، طـرح     
ــا بودجــهان سرســخضــرورت و كــامالً تكــراري مــدافع اي كــالن  تي داشــته و ب

هـاي    تـوجهي نـسبت بـه اهميـت اولويـت            است كه ايـن همـان بـي        شده  تصويب
  .تحقيقاتي در كشور است
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پـژوهش مـستلزم دارا بـودن       : فقدان فرهنگ تحقيق و نبودن روحية پـژوهش       ) ب
روحيه و شوق و ذوق براي تحقيق است كه متأسفانه غالب پژوهشگران فاقـد آن               

  .هستند
متأسفانه كساني كه به عنوان ناظر      : عدم اعمال نظارت دائمي و مستمر پژوهش      ) ج

شوند اكثراً به دليل داشتن اشتغاالت فـراوان از           هاي تحقيقاتي تعيين مي     براي طرح 
هـا و راهنمـايي پژوهـشگران بـه طـور       اختصاص حداقل وقت براي بررسي طرح  

 فكـر پايـان هـر چـه سـريعتر           كنند و با انجام كار سطحي به        مستمر خودداري مي  
  .پروژه و دريافت حق نظارت خود هستند

انجام پژوهش را در ايران از مسير رشـد طبيعـي خـود         آنچه) 1381(مرتضي كتبي   
. كنـد     هاي پژوهـشي ذكـر مـي        خارج ساخته نوعي فئودالسيم سازماني در سازمان      

رد ،كنيم  ه مي زماني كه رفتار سازماني، تشكيالت و مراحل انجام پژوهش را مشاهد          
در واقع همـان خويـشاوندي      . بينيم  پايي از حضور رويكرد فئودالسيم سازماني مي      

هاي  اي پيدا كرده، شبكه   پرستي، هم طايفه و هم محله دوستي، شكل و گسترة تازه          
كـه  هـاي پژوهـشي را در برگرفتـه           متعددي از مناسبات دوستي و آشنايي سازمان      

قوق و امتيازات مختلف اجتماعي در درجـه         ح .منجر به اين گرايش گرديده است     
آثار اين بيماري مهلك و عـوارض       . محفوظ است » خودي«اول براي اعضاء گروه     

ن بـا ايـ   . هاي پژوهش با تحليل تخصصي قابل شناسايي است         آن بر پيكرة سازمان   
 بزرگ اجتماعي را شناخته و غدة اصـلي         توانيم بسياري از دردهاو موانع و       كار مي 

  .كشف كنيمبيماري را 
در » در اولويـت قـرار نگرفتـه اسـت        «گويد جملة     نيز مي ) 1382(جعفر سخاوت   

شـود كـه      ادي نوشـته مـي    هـاي پيـشنه      طـرح  بـر     ه اين دليل  بسياري از موارد تنها ب    
هـاي    ه دهنده طرح در شـورا يـا هيـأت كارشناسـي انتخـاب طـرح               پژوهشگر ارائ 

معتقد است  ) 1382( عقيلي   وحيد. پيشنهادي محبوبيت يا رابطة قوي نداشته است      
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از يـك طيـف خـاص        ،  هـا گزينـشي عمـل نمـوده          پژوهـشكده  در بسياري موارد  
  . در صورتي كه چنين موضوعي نبايد مطرح باشد،كنند پژوهشگر انتخاب مي

درك متفاوت و بعضاً متعارض از مقولة پژوهش را         ) 1381(زاده    عبدالعلي لهسايي 
كنندگان پژوهش را عـاملي در        و مصرف  ، پژوهشگران ]سياستمداران[نزد حاكميت 

دانــد كــه منجــر بــه تــضعيف  جهــت تــضعيف فرهنــگ پــژوهش در جامعــه مــي
اگر حاكميت به يك ديدگاه نظـري علمـي و          . هاي پژوهشي گرديده است     فعاليت

انجام پژوهش براي حل مسأله در جامعه مقيد باشد و در مقابـل پژوهـشگران بـا                 
ل مـردم بـه      كارگشايي را در حل مـسائ      هاي  پژوهشهاي علمي     رعايت چارچوب 

گيـري فـضاي فرهنگـي پـشتيبان فرهنـگ پـژوهش          توان به شـكل     عمل آورند مي  
  .اميدوار بود

. دانـد   اي مبتني بر نفت را عامل ركود پژوهش مـي           اقتصاد تك پايه  ) 1380(قريب  
ايم حتي نظريه، دانش و تئوري؛ اما در          ايم وارد كرده    با بودجه نفت هر چه خواسته     

امـروز  . اي در اين مملكت ندارد       زيرا ريشه  ؛كند  ملكت ما علم وارداتي رشد نمي     م
مشكل پژوهش كمبود امكانات نيست، بلكه نداشتن طريقة پژوهشگري است كـه            

  .باشد عالوه بر دانشجويان در ميان استادان نيز شايع مي
تحقيقـات و   به عنـوان معـاون پژوهـشي وقـت وزارت علـوم،             ) 1383(منصوري  

ليت مهمي را در هـدايت پـژوهش در كـشور برعهـده             وري و فردي كه مسئو    آ  فن
گويد، متأسفانه بايد در اين پست و مقام اعالم كنم كه در كشور اعتقاد بـه     دارد مي 

پژوهش ضعيف است و اين ضعف حتـي در سـطوح عـالي وجـود دارد و وقتـي       
 كه سه سـال     او. شود، آن تصميم پايدار نيست      دربارة تحقيقات تصميمي گرفته مي    

در جمـع منتقـدان     ماني كه اين سمت را برعهـده نداشـت،        و نيم پيش از اين نيز ز      
هـا را نثـار جامعـه تحقيقـاتي           وضعيت پژوهش كشور قرار داشت و همين حرف       

 ،گويد تـصويري كـه در گذشـته از تحقيقـات داشـتم              كرد، امروز نيز مي     كشور مي 
   ).1383به نقل از فرازمند، . (تغييري نكرده است
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ضاوت در بـاره آنهـا ،       گونه ق چنين ديدگاههايي درباره پژوهش در ايران بدون هر       
ه مي سازند كه ريشه در باورهاي فرهنگ  پژوهش      ائل پژوهش را ار   برشي از مسائ  

  . در جامعه دارد 
  
  قدمت مسايل پژوهش .  2

عنوان دردهايي مـزمن و ريـشه دار در كـشور مـا مطـرح                هل حوزه پژوهش ب   مسائ
دت عمـل   ه اغلب، اقدامات درماني نيز در نقش مـسكن هـاي كوتـاه مـ              هستند ك 

ل پـژوهش در ايـران در سـاليان ممتـد، نـشان از              حضور مـستمر مـسائ    .نموده اند 
  .  ناكارآمدي اقدامات و سطحي بودن تصميمات اجرا شده براي حل آنها دارد 

د اي تـاريخي يـا   له ضعف پژوهش در ايـران بـه عنـوان مـسأ     از) 1382( مهاجري  
حتـي در   . كند كه هيچگاه شرايط مساعد بـراي انجـام آن فـراهم نبـوده اسـت                 مي

خور براي توليد دانش برداشته نـشده        هم قدمي در   ترين دورة اسالم و ايران      طاليي
نشانة ايـن مـصرف     .است   شرايط براي مصرف دانش فراهم بوده     بلكه صرفاً   . است

 دانـش از ديگـران مـشاهده        توان در گسترش فرهنگ ترجمه و انتقال        گرايي را مي  
دهد حتي در زماني كه از آن به عـصر طاليـي توليـد دانـش در                  وي ادامه مي  . كرد

الترجمـه    هـا، بيـت      بايد گفت برازنده است كه به بيـت الحكمـه          ،كنند  ايران ياد مي  
  .!بگوييم

با تحليل تاريخي مسائل پژوهش در ايران و تعديل ديدگاه          ) 1383(جعفر شهيدي   
كنـد كـه در مقطعـي دچـار       پژوهش در ايران را پرتوان ذكر مـي       ) 1382(مهاجري  

وي، آغـاز سـير نزولـي پـژوهش را همزمـان بـا حكومـت                . شود  وقفه و نزول مي   
داند كه به نام دين، پژوهش علمـي را           هاي عباسي و حكام آنها در ايران مي         خليفه

دمات آن و   كردند و تنها دانش مجاز به مطالعه، دانش علوم اسـالمي و مقـ               منع مي 
وقتـي  «: اي از ممانعت آنها براي گسترش دانش چنين اسـت           نمونه. علوم ادبي بود  

كرد كه بدان سوي درياهـا بـه جانـب            مردي محمود بن سبكتكين را راهنمايي مي      
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 چنانكه در آن اوقات شـبي در ميـان          ،قطب، قرص آفتاب مدتي همواره پيدا باشد      
، برآشـفت و گفـت ايـن سـخن          محمود چنانكه عادت او در تعصب بـود       . نيست

پيداست كه گوينـده در معـرض تلـف افتـاد و بـيم آن               . ملحدان و قرمطيان است   
اما ابونـصر مـشكان و ابوريحـان او را          . بود كه به جرم قرمطي بودن كشته شود         مي

نتيجه آن سختگيري، بريدن ارتباط دانـشمندان مـسلمان از يكـديگر            . ياري كردند 
يز بايد بر اين حادثه افزود و سرانجام نـه تنهـا ايـران              آفت هجوم مغوالن را ن    . بود

  )25ص . (بلكه همه كشورهاي اسالمي از كوشش در علوم باز ماندند
ضمن بررسي گذشـته و حـال مؤسـسات پژوهـشي در            ) 1373(قنبري و تنكابني    

هـاي ايـن گـروه از         يهاي دور مشكالت و نارسـاي       ه از سال  كنند ك   ايران اعالم مي  
چنداني نكرده و اصوالً هنوز تحقيـق جايگـاه خـود را در فراينـد               موسسات تغيير   

اي كه قبل از پيروزي انقـالب   آنها با اشاره به مقاله. توسعه جامعه پيدا نكرده است  
يگـاهي قـرار دارد؟ نگاشـته شـده     اسالمي، با عنوان پژوهش در ايـران در چـه جا        

: كنـد   تعبير مـي   وضعيت كلي موسسات پژوهشي را در آن زمان بدين گونه            است،
شود و به جـز   در ايران به پژوهش از ديدگاه ساير كارهاي دولتي و اداري نگاه مي           

تعداد انگشت شماري، حاصل كار غالب مؤسسات پژوهشي از كاغذ بازي، وقـت            
رود و نهايتـاً اينكـه آنچـه در ايـن             گذراني و تنظيم گزارش و نظاير آن فراتر نمي        

تن نيروهـاي  تالف وقت و پـول و بـه هـدر رفـ    جز ااي  ، نتيجهگذرد  مؤسسات مي 
گيرنـد كـه       و با مقايسه آن با بعـد از انقـالب نتيجـه مـي              »ارزشمند انساني نيست  

ر مـسير توسـعه     توسعه مراكز پژوهشي چه قبل و چه بعـد از انقـالب نتوانـسته د              
  . كندكشور نقش مهمي ايفا

ــو  ) 1376(زاده  لهــسايي ــژوهش در ح ــع پ ــاعي در ا موان ــوم اجتم ــران زة عل ي
براساس نظر وي هنوز هم اكثر مشكالت قبـل از انقـالب بـا              . است كرده  رابررسي

 اي علوم اجتماعي سـايه افكنـده اسـت؛        ه  هاي مختلف بر پژوهش     شدت و ضعف  
هاي اجتماعي و نتايج آنها       در مورد پژوهش  » حساسيت سياسي «براي نمونه، هنوز    
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در ضمن،  . اند  نشده» نهادينه«ها، آن طور كه بايد        همچنين اين پژوهش  . وجود دارد 
» ارزش وافـي  «ها ندارد و بـراي آنهـا          از اين گونه پژوهش   » شناخت كافي «جامعه  

هـاي    دسـت و پـاگير پـژوهش      » تـشريفات اداري  «هنـوز تـار و پـود        . قائل نيست 
مـا هنـوز    . در اين زمينه بسيار پايين است     » گذاري  سرمايه«اجتماعي است و سطح     

ص ملـي كـه از طـرف يونـسكو بـراي تخـصيص بـه        به ميزانـي از درآمـد ناخـال       
ايم و فاصلة زيادي با ايـن سـطح           هاي اجتماعي تعيين شده است، نرسيده       پژوهش
اضـافه  . واقعي اجتماعي رو به رو هستيم     » كمبود پژوهشگر «ما هنوز هم با     . داريم

چنـد مـسأله گريبـانگير       بر موانع و مشكالت پـيش از انقـالب، در حـال حاضـر             
هاي اجتماعي، فاقد هدف      نخست اين كه در پژوهش     .تماعي است هاي اج   پژوهش

ما مشكالت را به صورت پراكنده و انفـرادي         . ملي و يكپارچگي تحقيقاتي هستيم    
 بـه همـين دليـل       دانـيم؛   مندانه و علل آنهـا را نمـي         كنيم، اما ربط نظام     شناسايي مي 
نهـا را در سـطحي      تـوانيم آ     نمـي  ال رفع موانع در سطوح خُرد بوده،      همواره به دنب  

ها سازمان يافتـه نبـوده و از اسـتقالل             پژوهش دوم اين كه  . تر شناسايي كنيم    سيعو
بـسياري از   . انـد   بهـره   طرفانه در پژوهشگران بـي      الزم براي ايجاد روحية علمي بي     

مـدت تحقيقـاتي    هـاي دراز    گيرد و برنامه     صورت مي  ها توسط افراد منفرد     پژوهش
اي از پـژوهش را بـه         چارچوب يك سـازمان گوشـه     وجود ندارد تا پژوهشگر در      

ه كـافي بـه   هاي دانشگاهي بـه انـداز       سوم اين كه متأسفانه در محيط      انجام برساند، 
شوند، عامـل   شود و ارزشي براي آنها قائل نمي        داده نمي  هاي اجتماعي بها    پژوهش

ر  مانع پنجم با   اهي در زمينه مسائل اجتماعي است،     چهارم، كندي انتشارات دانشگ   
 عامل ششم نبـود رابطـة        و  براي پژوهشگران علوم اجتماعي است    سنگين تدريس   
سسات پژوهشي در ساير بخش هـا  ز تحقيقاتي ـ دانشگاهي و مؤ نظامند ميان مراك

  .است 
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  كيفيت پايين عملكرد .3
 كـه در    دانـد   ن را كاري لوكس و تزييني مي      پژوهش در ايرا  ) 1381(محسن زماني   

هـاي دولتـي    دانـشگاه . شـود   ن به طور جـدي اسـتفاده نمـي        هيچ بخشي از نتايج آ    
كننـد كـه    كننـد و پـژوهش مـي      كنند كه بگويند از پژوهش استفاده مي        پژوهش مي 

هاي غيردولتي نيـز پـژوهش        در دستگاه . بتوانند قوانين و تصميمات را مستند كنند      
  .به عنوان امري تجاري در نظر گرفته شده است

وش شناسي را در تحقيقات علوم انساني، به عنـوان          هاي ر   دشواري) 1376(ايمان  
عنصر روش شناسـي بـه عنـوان        . كند  تنگناهاي اساسي تحقيق در ايران معرفي مي      

مندانه و هماهنـگ سـطح    مجراي ارتباطي بين نظريه و روش در ايجاد ارتباط نظام         
نبـود روش شناسـي     . كنـد   نقش مهمي ايفا مي   ) تجربي(و علمي   ) تئوريك(نظري  
 يا انتخـاب روشـي نامتناسـب بـا          ر تحقيق، ممكن است به ضعف نظري      دروشن  

توانند بيانگر واقعيتي باشند يا در        ميها ن   نظريه منجر شود كه در اين صورت، يافته       
 ضعف نظري تحقيقات در ايران، باعث شده است كـه           .شوند  هااستفاده  ريزي  برنامه
سته از تحقيقاتي    يا آن د   هش به سوي توصيف وضع موجود باشد      گيري پژو   سمت

شناسـي روشـن و       روشكه داراي خصيصة تبيين هستند، نتوانند با توسل به يـك            
مـشكل اساسـي    . هاي اجتماعي موجود در جامعه بپردازنـد         به تحليل پديده   مدون

ديگري كه در تحقيقات كشورمان وجود دارد، به چگونگي ارتباط سطح علمـي و              
  .گردد مي عملي يا سطح نظري و اجرايي بر

بـود  مسأله مهم پژوهش در حوزة علوم انساني و هنري را ن          ) 1382(بهزاد صديقي   
هـاي نـو در ايـن خـصوص تـاكنون بـه           نبود انديشه . داند    ه يك انديشه نو مي    ارائ

خطـوط  . تكرار انجام كارهاي پژوهشي و نتايج نه چندان مفيدي انجاميـده اسـت            
  . شده استهاي مرتبط با آنها گم  هاي پژوهشي و فعاليت زنجيره

با نقد موقعيت تحقيقات جامعه شناختي خانواده در ايـران ،ايـن             )1370(جاراللهي
ل اساســي در ســه حــوزه تهــاي پژوهــشي را در مواجهــه بــا مــسائحــوزه از فعالي
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ل نمايـد كـه ايـن مـسائ         وي اعالم مـي   . فرهنگي،سازماندهي و محتوا ذكر مي كند     
  . شدگريبانگير ساير حوزه هاي تحقيقاتي نيز مي با

  كمبود اعتبارات و امكانات .4
ل موجـود، كمبـود اعتبـارات پژوهـشي را از           توان بـا توجـه بـه مـسائ         چه مي   گر

 از بيان آن در بروز و ادامه         نمي توان  تبه اهميت پايين تر ياد كرد ،      دشواريهايي با ر  
در حال حاضر با توجه به شاخص هاي جهـاني،          . نظر نمود    ل موجود صرف  مسائ
ويژه در حوزه علـوم انـساني انـدك          خصيص يافته به بخش پژوهش به     رات ت اعتبا

چنين كمبودي به همراه ساير دشواريها ، همچنان مـانع از تحقـق اهـداف               . است  
شريفي مدير كل وقت پژوهشي وزارت علـوم        . شود پژوهشي در جامعه ايراني مي    

هـر چنـد    . به وجود چنـين مـشكلي در بخـش تحقيقـات اعتـراف دارد               ) 1382(
اگـر بـه     «:دانـد   وجـب بهبـود حـوزة تحقيقـات نمـي         فزايش اعتبارات را الزامـاً م     ا

هايي نگاه كنيم كه بايد مـصرف شـوند       هاي پژوهشي صرفاً به عنوان بودجه       بودجه
اي طـي   و بر فرايندهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه تأثيرگذار نباشـند، راه بيهـوده         

ص ( .»يت مسير درست حركـت را بـاز يـابيم         ايم و نخواهيم توانست در نها       كرده
15(  

 در اولين ارزيابي كالن علم و فناوري نيز اندك بـودن سـهم تحقيقـات از درآمـد      
   ).1382(ناحالص ملي به عنوان يك مانع جدي مطرح شده است

  
  مديريت ناكارآمد . 5

ضعف مديريت علمي   ) 1371(رضا منصوري معاون وقت پژوهشي وزارت علوم        
. دانـد   هـاي تحقيقـاتي در ايـران مـي          ترين نمود توسعه نيافتگي بخش      يترا پر اهم  

 نـاتواني در تحقـق      دادها، ناتوان بودن در جـذب مغزهـاو       ناتواني در پرورش استع   
هاي نو ، بخشي از مظاهر مديريت ناتوان در مراكز علمي ايران              بخشيدن به انديشه  

يت بـه عنـوان يـك        مدير بهترين مراكز علمي ما      هم در موفق   متأسفانه هنوز . است
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 مديريت ضعيف يـك مركـز علمـي كـه درك             كه  طبيعي است . شود  علم نگاه نمي  
صحيحي از چگونگي كار در يك مركز تحقيقاتي نـدارد، اجـازه رشـد بـه مركـز                  

. در واقع چنين مديراني حتي متوجه نيستند كه مانع رشـد هـستند  . دهد  علمي نمي 
پـذيراي افـراد كيفـي نيـست و         بديهي است شرايط در چنـين مؤسـسات علمـي           

آسيب حاصل از مـديريت  ) 1370(وي . خصيصه اين گونه مراكز علمي است     ،دفع
. دانـد  هاي پژوهشي، غيرمحسوس اما عميق مـي        پژوهش را به دليل ماهيت فعاليت     

شـود، امـا      ورشكستگي يك نظام اقتصادي يـا تجـاري خيلـي سـريع روشـن مـي               
. سـهولت قابـل تـشخيص نيـست       ورشكستگي يك نظام علمي به اين سـرعت و          
 در مـصاحبه بـا خبرگـزاري        1383منصوري درآخرين اظهار نظر رسمي در سـال         

 آن ذكـر    مهمترين نقطه ضعف بخش پژوهش در كشور را مـشكل مـديريت           ،ايسنا
 در صدد ساماندهي به آن      1 + 5 طي يك برنامه موسوم به       دارد  كند و اعالم مي     مي

  .هستيم 
ز و اصل را در نيل به موقعيت مطلوب در موسـسات            نياترين    مهم) 1382(شريفي  

راهبردي كه براي توليد دانـش و در        . داند  پژوهشي در كشور تبيين يك راهبرد مي      
هـاي   بايـد سياسـت  . جهت پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي پيش بيني شده باشـد         

عيـت  كالن توسعه علمي پژوهشي كـشور مـشخص شـود و در مـسير تبيـين موق                
  .الش شودمديريت پژوهش ت
نظـام تحقيقـاتي موجـود در ايـران را از جملـه             ) 1381(مقـدم     عبدالمجيد ارفعـي  

دانـد كـه در آن ارتبـاط سـازمندي ميـان عناصـر        هاي تحقيقاتي موزائيكي مي   نظام
ها عقالنيت ابزاري بر ساختار نظـام پژوهـشي           در اين نظام  . تحقيقات وجود ندارد  

 ارگانيـك از يـك سـازمندي درونـي          هـاي تحقيقـاتي     در مقابل نظام  . حاكم نيست 
عناصر مرتبط برخوردارند كـه عمـدتاً در كـشورهاي توسـعه يافتـه قابـل رؤيـت                 

سازي مديريت پژوهش در كشور را به عنوان راهبردي اساسي            وي بهينه . باشند  مي
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ايـن راهبـرد در واقـع بـه         . كنـد   هاي تحقيقـاتي پيـشنهاد مـي        براي توسعه فعاليت  
  .ي در نظام پژوهشي استكارگيري عقالنيت ابزار

ها و نهادهاي دولتـي       مديريت پژوهش را در سازمان    ) 1381(ا للهي     اله سيف   سيف
هـاي خـاص      به نظر وي جامعه ما با توجه به ويژگـي         . داند  نيازمند به بازنگري مي   

تاريخي، فرهنگي و سياسي خود به تحقيقات بنيادي، كاربردي و راهبـردي بـويژه              
الن امـر در  ي روي خوشي نشان نداده اسـت و مـسئو      نگتحقيقات اجتماعي و فره   

  .آورند  ها روي مي ها با اكراه به اين گونه فعاليت سازمان
مبهم بودن توليت و مسووليت پژوهش را در ايران از          ) 1376(حسيني و شمسايي    

تـا  . جمله تنگناهايي برشمرده كه وضعيت پژوهش را دچار ضـعف نمـوده اسـت             
صورت روشـن متـصدي      ههيچ ارگاني ب  ) وزارت علوم تاريخ تأسيس    (1346سال  

هـاي     به منظـور توجـه بـه پـژوهش         1350در سال   . امور تحقيقات در كشور نبود    
شوراي توسعه  «ها و نتايج تحقيقات، تأسيس        علمي و تربيت محققان و نشر كتاب      

 تحت عنـوان    1354به تصويب رسيد كه در سال       » و تشويق پژوهش علمي كشور    
 1357اين شورا تا سـال      . تغيير وضعيت يافت  » اي علمي كشور  ه  شوراي پژوهش «

كـشور،  در حال حاضر ركن اصـلي تحقيقـات         . فقط هفت جلسه تشكيل داده بود     
هـاي    وان اعمال رهيافـت   اما اين شورا هم فاقد ت     هاي علمي است؛    شوراي پژوهش 

ها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته است و نقش آن جنبـة              به وزارتخانه  تصويب شده 
ادين داشته و هنوز اشراف جامع و نفوذ عميقي براي رشد و توسعة تحقيقات و           نم

  .ريزي الزم را به دست نياورده است  تهية امكانات و برنامه
وابستگي پژوهش به بخش دولتي ، ضعف بخش خـصوصي و           ) 1381(عبداللهي  

نهادهاي مستقل و در نتيجه ضعف توليـد انديـشه و فرهنـگ سـازي را از جملـه                   
  . هاي پژوهش در ايران ذكر نموده است  ريدشوا

ـ  عمدتاً اريهايدشو) 1381(خسرو نورمحمدي    شـرح   ه مديريتي بخش پژوهش را ب
  : زير بر شمرده است
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ثر و همچنين بازتـاب     ضعف مديريت علمي كشور در ارائه برنامه پژوهشي مؤ         .1
 ر؛هاي انجام شده و لذا كم توجهي به تحقيقات علمي در كشو ناكافي پژوهش

هـاي    اعتمادي غالب مديران كشور نسبت به نقش پژوهش در تقويت بنيـان             بي  .2
 اقتصادي و اجتماعي؛ 

 هاي توسعه كشور جهت هدايت تحقيقات؛ روشن نبودن استراتژي .3
هـاي صـحيح، علمـي،        ضعف ساختار تحقيقات در طراحي و اجـراي سياسـت          .4

اتي در راسـتاي نيازهـاي      قوي، منسجم و كارآمد جهت ساماندهي نهادهاي تحقيق       
 .رشد و توسعه كشور

ريزي توسعه و شـالوده امـن اقتـصادي و            نبود فضاي سياستي مناسب در برنامه     . 5
اجتماعي در عمل براي بخـش تحقيقـات و لـذا شـكل نگـرفتن بـازار عرضـه و                    

 .تقاضاي محصوالت بخش پژوهش
 .ضعف شديد فرهنگ تعاوني و كارجمعي ميان محققان .6
ده نگري و كم توجهي به تحوالت جهاني كه به دليل عدم درگيـري              ضعف آين  .7

 .دهد فعال و پويا با آثار تحوالت جهاني رخ مي
و  ديد فاصلة علمي كـشور بـا سـطح جهـان    وي تداوم اين وضعيت را منجر به تش       

  .داند خروج محققان از كشور مي
ريت مشكل اساسي در حـوزة تحقيقـات در ايـران را فقـدان مـدي              ) 1381(صديق  

تجربه نشان داده اسـت كـه تزريـق         «:كند  وي تأكيد مي  . كمبود اعتبارات داند تا     مي
 واقعيت  .ما مديريت پژوهش نداريم   . كند  نميبودجه مشكل بخش پژوهش را حل       

. ايم در مـسير پـژوهش پيـشرفت درخـوري پيـدا نمـاييم          اين است كه ما نتوانسته    
بايد اقـدام   . ميزگرد گسترش داد  توان از طريق مطبوعات و تبليغ و          پژوهش را نمي  

  ).4ص  (».فرهنگي انجام شود
تر از سـاير      مشكالت مديريت و ساختار تحقيقاتي را بسيار جدي       ) 1382(شريفي  

لين مـرتبط بـا     وقتـي از مـسئو    «:گويـد    مـي  كندو  مشكالت از جمله بودجه ذكر مي     
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ز چـه   داننـد كـه در آن مركـ         كنيم، وزير و معاون وزير نمي       توسعه علمي سوال مي   
 توسـعه علمـي بـه    بـه  خبر است، متأسفانه در وزارت علوم و دولت اين عـزم كـه      

هماهنگي بين بخـشي و حتـي       . ، وجود ندارد  شود  توجه  ان زيربناي توسعه بايد   عنو
در يك وزارتخانه مجموعه معاونين     . بخشي در اين ميان بسيار ضعيف است        درون

ي كـه بايـد بـراي توسـعه      وزيـر 10 چه رسد بين حـدود    ،با هم همخواني ندارند   
وي توسعه پژوهش را در گرو نگاه جامع به موضوع مسير           . علمي هماهنگ شوند  

  .داند مي
  
   هاي توسعه با برنامه هاي پژوهشگسيختگي ميان برنامه .6

 پژوهشي در سطح كشور در ارتباط با بخشهاي مـرتبط           -اهداف و آرمانهاي علمي   
 با ايـن اهـداف و آرمانهـا تـصريح     مطرح نمي شود و وظايف بخش ها در ارتباط        

نتيجه آنكه اين دو مسير در جهت نيل بـه اهـداف بـا يكـديگر كمتـر                  . نمي گردد 
تالقي مي نمايند و به اين ترتيب تحقـق اهـداف و آرمانهـا دور از دسـترس مـي                    

  .   گردد
در حاليكه توسعه مبتني بر دانايي به عنوان اصل محـوري برنامـه چهـارم توسـعه                 

انداز روشني از توسعه پژوهش به عنـوان عامـل            شود، هنوز چشم    يكشور مطرح م  
شود و همچنان دردهاي مزمن حوزة پژوهش در ايـران            ايجاد اين دانايي ديده نمي    

هاي كالن حوزة پژوهش در آستانة اجراي برنامه چهـارم توسـعه              به عنوان چالش  
  :كشور به شرح زير مطرح هستند 

هـاي پژوهـشي و       هاي دسـتگاه    ن و مأموريت  هاي كال   عدم شفافيت در مأموريت   .1
 هاي سنجش محصوالت پژوهشي فقدان شاخص

 پراكندگي در مراجع سياستگذاري و مديريت كالن بخش پژوهش و فناوري.2
 ها به محصوالت ناكارآمدي نظام تحقيقات و فناوري براي تبديل ايده .3
 هاي مديريتي ناكارآمدي ساختارها و شيوه .4
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 رات حاكم بر پژوهش و فناوريپيچيدگي مقر .5
فقدان سازوكارهاي بازار دانايي و ناكارآمدي نظام اقتصادي و اجتماعي كـشور             .6

 سازي نتايج تحقيقات براي تجاري
هـاي    هـاي پژوهـشي و فنـاوري در مقايـسه بـا بخـش               جذابيت كمتـر فعاليـت     .7

 آموزشي، توليدي و بازرگاني
 عاتگسترش ناكافي فناوري ارتباطات و اطال .8
 المللي ضعف ارتباطات بين .9

هاي ابداع    تأكيد بيش از حد نظام آموزشي به انتقال دانش به جاي ايجاد زمينه             .10
اليحه برنامه چهـارم توسـعه و مـستندات    (و نوآوري و تقويت روحيه پژوهندگي  

 )آن
به شكل ديگري در گزارش ربـع قـرن عملكـرد نظـام جمهـوري                ها  اين دشواري 

  :نيز به شرح زير مطرح گرديده است )1381 ـ 1356(اسالمي ايران 
هـاي    هاي سياستگذار بخش و عـدم كـارايي مكـانيزم           ضعف ساختاري ظرفيت   .1

 هاي مناسب براي ارزيابي عملكرد  نظارت و تدوين شاخص
 هاي اجرايي ضعف در نحوة استفاده از نتايج پژوهش در فعاليت .2
 وري پژوهش ضعف در مديريت بهره .3
 م شفافيت اعتبارات در تحقيقات پايه و بنياديعد .4
هاي پژوهشي براي     ضعف در ظرفيت و توان تحقيقاتي و ميزان اثربخشي پروژه          .5

 ها رفع چالش
 هاي تحقيقاتي اجرا شده ضعف نظارت و ارزيابي ميزان اثربخشي پروژه .6
رن گزارش ربع قـ   (المللي و ايجاد شكاف علمي و فناوري          ضعف ارتباطات بين   .7

 )عملكرد
عالوه بر اين دستيابي به اهداف چشم انـداز توسـعه بيـست سـاله نظـام در گـرو               

بدون توسـعه و اصـالح نظـام پـژوهش         .  كارآمد سازي حوزه پژوهش خواهد بود     
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نمي توان به آرمانهاي تصريح شده در چشم انداز در طي بيست سال آينده دست               
مـاي اصـالح وضـع موجـود        در حال حاضر شواهد دلگـرم كننـده اي از ن          . يافت

  .خورد پژوهش در كشور به چشم نمي
 ســال 528اولــين ارزيــابي كــالن از علــم و فنــĤوري كــه نتــايج آن در درجلــسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد، بر ضـرورت عمـق بخـشي              1382
در اين گزارش موانع توسعه      .كيد دارد هاي اصالح نگر در اين حوزه تأ       كوششبه  

  :ناوري در كشور چنين اعالم شده استعلم و ف
  . هاي و راهبردهاي ملي علم و فنĤوري تعيين و تبيين نشده است سياست )1
،لذا علـم و فنـاوري تجـاري        اقتصاد كشور به علت تار يخي، دانش بر نيست            )2

وكاري مقرون بـه صـرفه نـدارد و داراي محركـي             توليد آن ساز    ؛ بنابراين دشو نمي
  .پايدار نيست

  .مديريت كشور كمتر مبتني بر دانش است  )3
 .سامانه علم و فناوري كشور از انسجام و هماهنگي دروني بر خوردار نيـست              ) 4

  .همكاري هم افزا بين آنها بر قرار نمي باشد ريت ها بدرستي تعريف نشده ومامؤ
ساز و كار و ابزار هاي حقوقي و ملي كارآمدي براي تـامين حقـوق معنـوي و      )5

  .ومكتشفان در كشور وجود ندارد مبتكران، مخترعان، محققان، ،  دانشمندانمادي
  .سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي بسيار اندك است  )6
پــشتيباني امــر تحقيقــات از تخــصص و جايگــاه شــغلي الزم  نيــروي فنــي و  )7

  .برخوردار نيست
  .سهم كشور در توليد جهاني علم اندك است  )8
زم براي اطالع رساني در زمينه علم و فنـاوري در كـشور وجـود               ساز و كار ال    )9

  .ندارد
هـاي آن نـاچيز      مين هزينـه  خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي و تأ     نقش بخش    )10

  )1382ارزيابي علم و فناوري،( .است
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ريزي نشود،    درستي برنامه   هاي موجود به    اگر متناسب با چالش      كهترديدي نيست   
در قـانون   . آوردن انتظارات فزاينده از خود نخواهـد بـود        حوزه پژوهش قادر به بر    

 و  100،  99اده  دهي نظام تحقيقاتي در كشور در مـ          سامان بر برنامه سوم توسعه نيز   
اما امـروز پـس از پايـان ايـن برنامـه همچنـان               تأكيدشده بود؛  103 و   102 و   101

  . شواهد از استمرار وجود مشكالت در اين حوزه حكايت دارد
اي از    تصويري كوچك امـا نـسبتاً روشـن از وضـعيت حـوزه            ،نظر گذشت از   آنچه

هاي اجتماعي در ايران بود كه قرار است كشور را در مسير توسعه هدايت                فعاليت
  و بدون ترديد چنين وضعيتي كمتر قابليت انجام چنين انتظـاري را داراسـت            . كند

ويژه اين وضـعيت     تري نمود، به    هاي اين حوزه تأمل جدي      بايد براي رفع دشواري   
  . بر جدي گرفتن و پرداختن به موضوع اساسي مديريت پروهش تأكيد دارد

  
  ل روش شناختي در تحقيقات علوم انساني مسائ. 7

هاي آموزشي به طور اخـص،       هاي علوم انساني به طور اعم و پژوهش        در پژوهش 
اسـتوار  انتخاب رويكرد پژوهش براي پي بردن به واقعيت، بر پايه ديدگاه فلسفي             

 زيرا پژوهشگران پاسخ سوال هاي زيربنايي از جمله اين كه ماهيت واقعيت             ؛  است
و چگونه اين شناخت بـه دسـت مـي آيـد؟ را              چيست؟ ماهيت شناخت چيست؟   

دنـزين و   ( نظـران    بـه تعبيـر برخـي صـاحب       . پندارند طور ضمني، مفروض مي    هب
ضـمني چـارچوب    پژوهشگر با انتخاب طرح تحقيـق بـه طـور           ) 1994 ،   1لينكلن
هـاي   هاي پژوهشي مورد نياز و ساير پيش فـرض          فلسفي تحقيق، مهارت   –نظري  

  ).1384بازرگان ، . (كند تحقيق را آشكار مي
 و  2طور مشخص با دو مفهـوم اساسـي معرفـت شناسـي            هفلسفه علم و پژوهش ب    

، معرفت شناسي همـان فلـسفه علـم         در مفهوم ساده  .  مرتبط است    3روش شناسي 
                                                 
1. Denzin & Lincoln 
2. epistemology  
3.  methodology.  
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شناسـي نيـز ماننـد       روش. دهـد  ر ما را براي رسيدن به دانش نشان مي        است و مسي  
معرفت شناسي ناظر بر چگونگي حركت ما در مسير حصول به دانـش و آگـاهي                

 .تـر اسـت    تـر و عملـي      در مقايـسه بـا معرفـت شناسـي دقيـق           امـا ماهيتـاً   ؛  است  
 هـاي خاصـي اسـت كـه مـا          ها و شـيوه    ه راه شناسي متمركز بر معرفي و ارائ       روش
 بـا   ايـن دو مفهـوم عميقـاً       .كنـيم   ن پيرامون، استفاده  توانيم براي درك  بهتر جها      مي

يـابيم   كنند كه ما چگونه به دانش دست مي        آنها مشخص مي  .يكديگر مرتبط هستند  
هـر معرفتـي از روش مناسـب خـود بهـره            .بنديم    كار مي   هو آن را در مسير عمل ب      

 ، هـاي يكـساني نـدارد      كي روش  و متـافيزي   ، انـساني    موضـوعات طبيعـي   . بـرد   يم
هـايي غيـر از روش       كننـد روش    هايي كه مقاصد و اهداف عملي را دنبال مي         دانش
برخـي از روشـها     . هايي دارند كه در صدد وصول به حقيقت و يقين هستند           دانش

و بعضي ديگـر مهـارتي و        هستند و بعضي ديگر حسي و تجربي      تجريدي و ذهني    
عرفتـي   از معرفت را به دنبال مي آورد و هر م          هر روش نوع خاصي   .عملي هستند   

اين روش نيز از جمله امـوري اسـت كـه در            از هر روشي به دست نمي آيد؛ بنابر       
هاي گوناگوني طلـب      ختلف تحقيق ، روش   سطوح م . تعينات معرفت دخيل است     

هـايي كـه در      روند بـا روش    هايي كه در تحقيقات بنيادين به كار مي        روش. ندك  مي
 روش مسيري است كـه بـراي  . شوند يكسان نيستند   ربردي استفاده مي  تحقيقات كا 

بـا توجـه     ) 7، ص   1385 افروغ،   ، ترجمه  ساير(. شود  تحصيل يك معرفت طي مي    
هـا بـراي بررسـي و        هاي مورد پژوهش و همچنـين تنـوع شـيوه          تيتنوع موقع به  

 اما وضعيت مـا در علـوم        اب روش براي پژوهشگر، يك هنر است،      انتخ،  پژوهش
شواهد از پيروي افراطي علـوم      . نساني نشان از دشواري فراوان در اين زمينه دارد        ا

د كه بـا ماهيـت تحقيقـات علـوم          دار) اثبات گرايي (ويسم  انساني از فلسفه پوزيتي   
پوزيتيويـسم در كلـي تـرين تعريـف خـود برابـر بـا رد                 .انساني همخواني ندارد    

انش را توصيف و درك پديـده       طور ساده اين رويكرد هدف د      هب.  است 1متافيزيك
                                                 
1 . metaphysics 
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تواند مـشاهده و انـدازه        مي به اين ترتيب آنچه   . كنيم  داند كه ما تجربه مي     هايي مي 
كـسب دانـش فراتـر از ايـن محـدوده            .گيـرد  باشد در محدوده علم قرار مي      پذير

اين رويكرد، يادآور رويكرد مشابهي است كه روانشناسان رفتار گرا           .ممكن نيست 
كوشـش   آنچـه . كردنـد   ن شناسي ابـراز مـي     ستم در مورد علم روا    در اواسط قرن بي   

گيـري     قابل مـشاهده و انـدازه      كرد روان شناسي را محدود به مطالعه رفتارهاي        مي
 توانيم مطالعه كنـيم    نمي ها را بطور مستقيم    در حاليكه ما احساسات و انديشه     كند،  

 انـدازه گيـري     قابـل  گر چه ممكن است قدري از پيامدهاي فيزيكي و رواني آن          (
اسـتوار    دارد و بـر ايـن رويكـرد    1اين مكتب ريشه در فلسفه تجربه گرايي      ). باشد

  كــانون كوشــشهاي علمــي اســت   3گيــري  و انــدازه2اســت كــه مــشاهده  
)net.researchmethods,social.www.(  اي پژوهشي ه تجربه گرايي، شيوه در رويكرد

 شيوه هاي كمـي      بر شوند و بر اين اساس     سازگار با علوم طبيعي در نظر گرفته مي       
   ).2006اسكات و موريسون ،( شكل دانش عيني است .شوند  مي ربي تأكيدو تج

آنها بر اين باور تكيه دارند كه تحقيق در علوم انـساني نبايـد بـه تبيـين نظـري و                     
هاي مناسب در تحقيـق      ر اساس اين ديدگاه روش    ب. ها بپردازد  متافيزيكي از نظريه  

و   بر پايه تجربـه، آزمـايش        علوم انساني ،همان روش علوم طبيعي است كه اساساً        
  ).421،ص 1375ايمان ،( مشاهده استوارند

تـواي  ترجيح روش بر موضـوع مح     تكيه بر اين فلسفه در تحقيقات علوم انساني ،        
 تربيتي را فراهم آورده كه موجبـات        از جمله علوم  پژوهش در حوزه علوم انساني      

اي از نشانگان اين وضعيت را مي        پاره.  گرايي افراطي گرديده است    4نوعي صوري 
 تقليـدي و    هاي غير خالق و عمـدتاً      فرضيه ، توان در طرحهاي پژوهشي كليشه اي     

پـاك سرشـت    . (هاي آماري مالحظه كرد    استفاده افراطي از برخي روشها و فرمول      

                                                 
1 . empiricism  
2 . observation 

.3. measurement  
.4.  Formalism  
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اثبات گرايي تحقيقات علوم انساني را خوش صـورت امـا كـم     .  )19 ،ص   1379،
شـكل  فقـط    روش يا تكنيك پژوهش هر چـه باشـد فقـط و           . محتوا نموده است    

و هيچ پذيرفتني نيست كـه ايـن شـكل چنـدان بـا              انجام پژوهش را معين مي كند     
اين حتـي اگـر اعتبـار و        ند كه گويي نوعي ارزش ذاتي دارد؛ بنـابر        اهميت جلوه ك  

و دلپذير چون روش علم قرار      شكل تحقيق را تحت پوشش الفاظي آراسته        ارزش  
بنده گفتـه باشـيم كـار        جز آنكه سخني فري    ، يا حتي واالتر از آن معرفي كنيم       دهيم

پيداسـت ناسـازگاري دانـش       ).67و 66ص ،1384ابوترابيـان ،  . (ايم ديگري نكرده 
بـر جامعـه را پيـدا       ثير گـذاري    ،كمتر فرصت تـأ   توليد شده با ماهيت علوم انساني     

  .خواهد نمود
  

   گرا در توليد علوم انساني هاي تفكر نظام ويژگي
، ي پژوهـشي در ايـران ديـده شـده اسـت           هـا  اغلب در روند توسعه سازمان     آنچه  

ن همچنـي . گسيختگي تجربيات و مطالعات در زمينه توسعه پـژوهش بـوده اسـت            
 انـساني بـه عمـل       ل پژوهش در حوزه علوم    كوشش نظام مندي براي تحليل مسائ     

هـاي علـوم     حتي خطاهاي روش شناختي همچنان در اغلب پژوهش       . نيامده است 
كيد دارد كـه ضـعف نظـام        اين مقاله تأ  .ن روند تداوم دارد    و اي  استانساني آشكار 

گرايي عامل اساسي بروز ضـعف در حـوزه پـژوهش در علـوم انـساني اسـت و                   
. هر گونه فعاليت پژوهشي اسـت     پيشنهاد آن تبعيت از اصل پايه اي نظم در انجام           

 رفع موانع موجود    بر اين اساس چارچوب مفهومي زير را براي توسعه پژوهش و          
  :نمايد پيشنهاد مي

علوم انساني در تعامل    : هاي مختلف علوم انساني    رشته تقويت ارتباط ميان  )الف  
ه توان كوششي را در اين زمين      نمي. هاي موجود در آن توسعه خواهد يافت       با رشته 

مندي و يكپارچگي ميان انواع موضوعات تشكيل دهنـده          بدون توجه الزم به نظام    
اين در اولين گام ضروري است كه ارتباط        ؛  بنابر  علوم انساني بدرستي دنبال نمود    
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 حقوق

زبان و ادبيات

ماعیعلوم اجت

 روانشناسي

 تربيتيو علوم 

 الهيات

فلسفه

 علوم سياسي

مديريت

  
پيوند ميان رشته هاي مختلف   )1شكل 

   علوم انساني در

ميان رشته هاي مختلف علوم انساني و تعامالت آنها را با يكديگر درك و در حد                
شـكل زيـر    . م انساني حمايـت نمـاييم     اي در علو   هاي ميان رشته   امكان از پژوهش  

  :كند ه ميهم تنيدگي ارائتصويري از اين ارتباط و در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نظام گرايي در اجراي مراحل پژوهش ) ب 
  : سازد نظام گرايي در عرصه تحقيقات ما را به درك نكات زير رهنمون مي

ژوهش در علوم انساني بر حسب سـطوح و ارتبـاط            ابتدا اينكه به  نقش مباني پ       -
 وآنها را در شكل زير بخشي از اين مباني را مشخص مـي               آنها توجه داشته باشيم   

  .كند كه براي درك آنها نيازمند به مطالعات بيشتري دراين زمينه هستيم
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بنيادهاي 
خالقي    

بنيادهاي 
ديني

بنيادهاي 
فلسفي

بنيادهاي 
علمي

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ش توليـد،   اينكـه در بخـ    . در مرحله ديگر به مفروضات اين مباني توجـه شـود           -

هـا بايـد برپـا       ها چگونه انتخاب شوند، سازمان پژوهشي با كـدام ويژگـي           اولويت
آيا پژوهـشگر مـا      نيروي انساني پژوهشگر با چه توانمنديهايي تربيت شود،        شود،

بايد بيشتر رسالت آكادميك داشته باشد يا يك پژوهشگر عمدتاً دلـواپس اصـالح              
دمات فنـي پـژوهش چگونـه ارائـه         وضع موجود در محيط هاي انساني باشد؟ خ       

  .  …شود و 
هـاي آن بـراي توليـد        ي پژوهش مي رسيم كه چارچوب     ر مرحله بعد به اجرا    د -

پس از توليد دانش بايد دغدغه اشاعه آن و پس          . دانش پژوهشي بايد روشن شود      
ـ 2 و 1 اين فراينـد در شـكل    .از آن بايد به كاربست پرداخت . شـده اسـت   ه ارائ

اجزايي به شرح   ،هرگاه در درون يك سازمان پژوهشي نهادينه شود       چنين فرايندي   
  :كند  ارايه مي3شكل 

 

 مباني تحقيقات در علوم انساني)2شكل
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بنيادها توليد دانش
 پژوهشي

ارزشيابياشاعه

كاربست

چرخه     
وم  پژوهش در عل

اني انس

 
  

    
  
  
  
  
  
  

  فرايند توليد دانش بر حسب تفكر نظام گرا ) 3شكل 
بر اين اساس ، پژوهش با تكيه بر مباني به جريان مي افتد و در مسير توليد قـرار                   

در . با ماهيت علوم انـساني اسـت   توليد متناسب با مباني، توليد سازگار     .مي گيرد   
مرحله بعد دانش توليد شده با استفاده از ابزار هاي مختلف و بر حـسب سـطوح                 

ثير گـذاري آن بـر      أمخاطبان اشاعه مي يابد و بر اساس آن گامهاي ديگري براي ت           
پـس از آن ، كـل فرايندارزشـيابي         . جامعه در مرحله كاربست برداشته مـي شـود          

براي توليـد دانـش      ي و تاثير پذيري از مباني ، حركت جديدي        ثير گذار أ با ت  شده،
  :ه شده استئارا) 2(در شكل شماره ) 1(ساده سازي شكل شماره . آغاز مي شود 

  فرايند توليد دانش بر حسب تفكر نظام گرايي رشد يابنده ) 4شكل 
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  :)ها تبيين شاخص( هاي پژوهشي بر اساس تفكر نظام گرا الگوي سازمان)پ
براي حمايت از تفكر نظام گرا در عرصه پـژوهش بايـد سـازمانهاي پژوهـشي را                 

چـارچوب پيـشنهادي زيـر بـراي كارآمـد          . متناسب با اين انتظار كارآمد سـاخت        
  :ه شده است ئسازي سازمانهاي پژوهشي ارا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الگوي سازمانهاي پژوهشي بر اساس تفكر نظام گرا ) 3شكل 
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سـازي نظـام     و، سازمان تحقيقاتي كوشش خـود را در جهـت كارآمـد           در اين الگ  
بـراي نيـل بـه ايـن دو       . بنـدد  كار مـي   هها و نظام اشاعه و كاربست ب       تعيين اولويت 

 گزيند كه شـامل اسـتقرار مـديريت راهبـردي،          هدف اساسي، سه راهبرد را بر مي      
      و هـر   اشـد   ب  و فرهنگ پژوهش مـي     استقرار نظام پشتيباني پژوهش و استقرار جو

بـديهي   .اند ه گرديدهئهايي است كه در شكل ارا لفهيك از اين سه راهبرد شامل مؤ   
ـ –هـاي الگـوي پيـشنهادي       است توجه همزمان به همه عناصر و مولفـه         عنـوان   ه ب

هـاي   تواند به ثمـر بخـشي فعاليـت         مي –هاي كارآمدي سازمان پژوهشي      شاخص
 چـه بيـشتر از ايـن الگـو بايـد      گيري هـر  همچنين براي بهره   .پژوهشي منجر شود  

هـاي مـشترك و      ابزارهاي معتبري در جهت سنجش شاخصها، بر حسب ويژگـي         
ـ       بومي هر يك از سـازمان      طـور مـداوم در جهـت تعيـين وضـعيت            ههـا تهيـه و ب

  . كار گرفته شوند ههاي پژوهشي ب سازمان
  

  گيري   خالصه و نتيجه
يل و مشكالت و عاملي براي      پژوهش به مثابة رويكردي اساسي براي مطالعه مسا        

هـاي   در مجموعـة فعاليـت    ابل توجهي را  گسترش مرزهاي دانش، امروزه جايگاه ق     
يي هـا  سـازمان  جوامع،همة  در   بر اين اساس  . صاص داده است  ت به خود اخ   بشري

 بـه همـين    مـشغول هـستند؛  فعاليتپژوهشي در موضوعات مختلف تاسيس و به    
ي نيروي انـساني در نقـش مـدير پـژوهش،           و تعداد زياد  منظور منابعي پيش بيني     

ــايف و     ــراي وظ ــراي اج ــي ب ــل اجراي ــژوهش و عوام ــناس پ ــشگر، كارش پژوه
سـسات  ؤدر ايران نيز تـاكنون م     . اند  شدهكار گرفته    ههاي پژوهشي خود ب    مأموريت

مختلفي براي انجام پـژوهش در موضـوعات مختلـف و از جملـه علـوم انـساني                  
نساني در توسعه همه جانبه جوامع بر ما حكـم          اهميت علوم ا  . وجود آمده است   هب

نمايد كه انجام پژوهش در ايـن حـوزه را بـا دقـت و جـديت بيـشتري دنبـال           مي
تفكر نظام گرا، مفهوم و راهنمايي مناسب براي انسجام بخـشي بـه بخـش     . سازيم
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ايـن مفهـوم كـه بـر گرفتـه از           . تحقيقات علوم انساني در ايران به شمار مي آيـد           
م گرايي فعاليت پژوهش است، چرخـه پـژوهش را بـر پايـه مراحلـي                ماهيت نظا 

سـازد كـه در آن تمـام مفروضـات و الزامـات              مشخص و مرتبط به هم مطرح مي      
شوند و مبدأ و مقـصد پـژوهش را بـراي تـأثير        علوم انساني وارد مي    هاي پژوهش

توانـد بـا فـراهم سـاختن         چنـين الگـويي مـي      .كنـد  منعكس مي گذاري بر جامعه    
ل پژوهش و راههاي رهيدن از آنها كمك        درك و تبيين مسائ     چوبي مفهومي، به  چار

  .و به اين ترتيب به كارآمد سازي بخش پژوهش در ايران كمك نمايد
را در    وزه علوم انـساني بايـد بتوانـد مـسائل و دشـواريهاي انـساني              درحپژوهش  

 به   است كه  ه كند و پژوهش خوب، پژوهشي     ارائ  و براي آنها راه حل    جوامع بكاود   
براين بايد بـين پـژوهش و عمـل در حـوزه            بهبود وضع موجود كمك مي كند؛ بنا      

اي ارگانيك برقرار ساخت تـا پـژوهش بـدون وقفـه در مـسير                علوم انساني رابطه  
 .كاربست قرار گيرد
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 .سلسله

فئوداليسم سازماني مانع پا گرفتن تحقيق در ايران، فرهنگ         ) 1381(كتبي، مرتضي   
  .100پژوهش، شماره 

 نگاهي گذرا به آسيب شناسي پـژوهش در رسـانه،    )  1379(مهاجري، عبدالرسول   
مجموعه مقاالت نخستين همـايش پـژوهش در صـدا و سـيما ، سـازمان صـدا و                   

  . سيماي جمهوري اسالمي ايران ، معاونت تحقيقات
هاي پژوهش در علوم رفتاري ، چـاپ دوم، نـشر            پايه ) 1368( هومن، حيدرعلي   

  .سلسله



 ورهايي براي ارتقاء علوم انساني در كشبردراه  

 

70

، مركـز  ابي اطالعـات يـ ت و بازيريمد هاي گنا چالش ها و تن )1385(يوسفي، امين   
  . شماره سوم دوره پنجماسناد ومدارك علمي ايران ، مجله الكترونيكي نما،
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  ترين كاركردهاي علوم انساني بنيادي: آگاهي بخشي و نقادي
  

  1دكتر بابك شمشيري
  چكيده
اگر در گذشته   . به صور گوناگون مطرح شده است     » مندي علم  فايده« اخير    در سدة 

ارزش و اهميت قائـل     » علم براي علم  «هاي دور براي علم، في نفسه يا به تعبيري          
 به طوري كـه فايـده منـدي و     است؛  شعار تغيير كرده   معاصر، اين    بودند، در دوران  

اگـر  . كنـد  كاربرد است كه شأن و جايگاه علوم مختلـف در جامعـه را تعيـين مـي     
زاره خـود حكايـت از      ، ايـن گـ    » توانـايي اسـت    ،دانـش «امروزه گفتـه مـي شـود        

به توانايي منجر شـود  مندي علوم دارد؛ به ديگر سخن، دانش بايد  موضوعيت فايده 
توانايي نيـز مفهـومي     . بر آن، اشتباه باشد   » دانش«ين صورت شايد اطالق     در غير ا  

بـه نظـر مـي آيـد كـه          . است كه در بطن خود داللت بر كاركرد و سودمندي دارد          
در اين  . رابطة علم و كاربرد آن در حيطة علوم تجربي بسيار شفاف و آشكار باشد             

يده منـدي خـود را در       حيطه حتي دانشهايي كه كامالً جنبة نظري محض دارند، فا         
 مهندسي نشان مي    -فناوري و ساير حيطه هاي كاربردي نظير علوم پزشكي و فني          

اين در حالي است كه پرسش دربارة كاركردهاي علـوم انـساني در جامعـه،           . دهند
 از اين رو مقالـة حاضـر        والي بنيادي به قوت خود باقي است؛      همچنان به عنوان س   

مـرور ديـدگاههاي    . ني در جامعـه پرداختـه اسـت       به تبيين كاركردهاي علوم انسا    
                                                 

  عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز. 1



 يي براي ارتقاء علوم انساني در كشوربردهاراه

 

74

دهندة آن است كه مي تـوان كاركردهـايي مثـل            مختلف دربارة اين موضوع، نشان    
  :موارد ذيل را براي علوم انساني در نظر گرفت

بيعي در گرو   فهم عميق علوم ط   ) 2ساخت مباني نظري علوم و فنون گوناگون،        ) 1
) 5امعـه،   هدفمند كردن فرد و ج    ) 4ف،  جهت دهي به علوم مختل    ) 3علوم انساني   

هـاي اجتمـاعي و سياسـت گـزاري           ريـزي   برنامـه ) 6 سالم سازي فـرد و جامعـه،      
  .رشد و تكامل فرد و جامعه) 8 و حفظ انسجام و يكپارچگي جامعه) 7 اجتماعي،

اين . ردتجزيه و تحليل اين كاركردها، حكايت از ناديده انگاري دو كاركرد مهم دا            
نتيجة مقاله حاضر   .  نقش آگاهي بخشي و نقادي علوم انساني       تند از كاركردها عبار 

هي آگـا (آن است كه هشت كاركرد نامبرده بدون در نظر گرفتن ايـن دو كـاركرد                
 به ديگر سخن، نقش اصـلي علـوم         يا ناقص هستند يا بي نتيجه؛     ) بخشي و نقادي  

گـاهي بخـشي    در رسالت آدانساني را نه در كاركردهاي ملموس و عيني، بلكه باي       
 نقشي كه به تنهايي كـافي اسـت تـا ضـرورت توجـه و      كرد؛و نقادي آن جستجو  

  . سرمايه گذاري در آن را توجيه نمايد
نكته اي كه هم در برنامـه  . سازد توجه به اين نقش، نكتة بسيار مهمي را آشكار مي  

زش عمومي و چه در سـطح آمـوزش         ريزي درسي علوم انساني چه در سطح آمو       
اين نكتة مهـم و  .  مورد اهتمام قرار گيرددم در شيوه هاي آموزش آن باي     و ه  عالي

 به ديگـر    يدگي شاخه هاي مختلف علوم انساني؛     اساسي عبارت است از در هم تن      
 بـه ويـژه     سخن علوم انساني زماني قادر به اجراي موفقيت آميز كاركردهاي خود          

خوبي فهم و درك     آگاهي بخشي و نقادي است كه در درجة نخست، اين علوم به           
 ط و مشروط بـه آمـوزش مناسـب آن اسـت؛           فهم و درك اين علوم نيز منو      . شوند

هـاي مختلـف علـوم        بدين ترتيب نگارنده بر اين باور است كه فهم و درك شاخه           
انساني، زماني صورت مي گيرد كه علوم انساني به صورت يك كل يكپارچه و در               

يهاي نارسـاي هي به نكتة فوق از جملـه  به نظر مي آيد بي توج   . هم تنيده ديده شود   
غفلتي كـه از تخـصص گرايـي بـسيار     . آموزش علوم انساني در سطح جهان باشد    

  . در سدة اخير ناشي شده است) از علوم تجربي(شديد، كليشه اي و بعضاً تقليدي 
ريـزي   برنامـه ،  )روشـنگري (،علوم انساني،آگاهي بخـشي     كاركرد: واژگان كليدي  

  .نقادي، درسي، شيوه آموزش
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  مقدمه
ضوعاتي است كه در دوران     وضعيت و جايگاه علوم انساني در جامعه از جمله مو         

 به شكلهاي مختلف مـورد توجـه مـسئولين،          ويژه بعد از انقالب اسالمي      معاصر به 
ن قـرار   سياستگزاران، انديشمندان و به طور كلي محافل علمي و دانـشگاهي ايـرا            

، بلكـه   ت، اختصاصي به ايران نداشـته باشـد       اين وضعي به نظر مي آيد   . گرفته است 
در خـصوص علـوم     . ويژه جوامـع غربـي نيـز بـشود         شامل حال ديگر كشورها به    

ماهيـت و چيـستي علـوم       . االت متعددي مطرح بوده و هـست      انساني همواره سؤ  
انساني، مرز بين علوم انـساني و طبيعـي، شـباهتها و تفاوتهـاي روش شناسـي در           

سبت ميان علوم انساني و علوم طبيعي، نسبت ميان علـوم           علوم انساني و طبيعي، ن    
انساني و دين و ايدئولوژي، نسبت ميان علوم انساني و فرهنـگ، بـه تعبيـر ديگـر                 
وابستگي يا نا وابستگي يافته ها و نظريه هاي علوم انساني به فرهنگ و چگونگي               

ه همـواره   ارتباط علوم انساني با يكديگر، از جمله پرسشهاي بنيـاديني هـستند كـ             
  .محل بحث و مناقشه بوده اند

.  كاركردهـاي آن اسـت     ت مهم در خصوص علوم انساني، مسأله      از ديگر موضوعا  
مندي علوم گوناگون، موضوع جديدي نيست بلكـه همـواره در             كاركردها و فايده  

اگر به سراغ كتب قديمي در قلمرو علـوم گونـاگون           . تاريخ علم مطرح بوده است    
، مبحثي تحت عنوان فايدة آن علم مشاهده خـواهيم كـرد كـه              برويم، در همة آنها   
فايده منـدي   ) 2: 1363خوانساري،  ( به حساب مي آمده است       1جزء رئوس ثمانيه  

خصوص از زماني بسيار مورد توجه محافل علمي قـرار گرفـت كـه طـرز                 علم به 
هاي گذشـته، دانـش فـي نفـسه           اگر در سده  . تلقي ها دربارة دانش تغيير پيدا كرد      

شفيلد، ترجمة  (اهميت داشته و هدف از آن كشف حقايق جهان هستي بوده است             
ويـژه نيمـة دوم آن       ، اين نگـرش در قـرن بيـستم، بـه          )22: 1375غالمعلي سرمد،   

                                                 
ابـواب و   . 5مؤلـف علـم     . 4فايـدة علـم     . 3موضوع علم   . 2تعريف علم   . 1: رئوس ثمانيه عبارتند از   . 1

  .انحاء تعاليم. 8غرض علم .7مرتبة علم   . 6مباحث علم 
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 به طوري كه جنبة كاربردي دانش روز به روز نقـش محـوري         تدريج تغيير كرد؛    به
  ).222منبع پيشين، (پيدا كرد 

ي الخصوص فلسفة جان ديويي كه ارزش دانش را نه          ظهور مكتب پراگماتيسم عل   
ت يابي آن بلكه در سودمندي و كارآيي آن جستجو مي كرد، نقـش              در توان حقيق  

اوزمن و كـراور، ترجمـة گـروه علـوم          (سزايي در اين تغيير نگرش داشته است         به
به دنبال آن رشد و گسترش جنبش پست مدرنيسم كـه هـر             ). 225: 1379تربيتي،  

 تلقــي كــرد 1آن را امــري نــسبي و متكثــرقــت مطلقــي را منكــر شــده،يگونــه حق
، باعت شد تا سودمندي و كـاركرد علـوم، بـيش از             )237-243،  1999رايشنباخ،  (

اين امر نيز به نوبة خود باعث شـد كـه علـوم             . پيش مورد توجه مجامع قرار گيرد     
نـه تنهـا    اين طرز تلقي    . گوناگون روز به روز به سمت كاربردي شدن پيش بروند         

از . در محافل علمي بلكه در بين سازمانهاي اجرايي نيز مورد عنايت قـرار گرفـت             
به سمت انـواع    جملة اين پيامدها به تغيير رويكرد تحقيقاتي از پژوهشهاي بنيادي           

خره  بودجه به اين نوع تحقيقات و بـاأل         اختصاص سهم اعظم   كاربردي آن و بالتبع   
هي با هدف كاربردي كـردن آنهـا، مـي تـوان          تغييرات وسيع در رشته هاي دانشگا     

ويـژه   در مجموع، تغييرات نامبرده موجب شد كه در عصر جديد و بـه            . اشاره كرد 
شدت به دنبال صنعتي شدن و مدرنيته هستند،         در كشورهاي در حال توسعه كه به      

چرا كه كـاركرد و سـودمندي آن در         ؛علوم انساني در درجة دوم اهميت قرار گيرد       
وضعيت موجود باعث شده كه انديـشمندان و صـاحب          . ز ابهام قرار دارد   اي ا  هاله

 با جديت هر چه تمام تـر ايـن موضـوع             علوم انساني به تكاپوافتاده،     ةنظران حوز 
دنبال آن كاربردي كردن آن رابحث و بررسـي         يعني كاركردهاي علوم انساني و به       

  .كنند
ذشته اين روند آغاز شده و با       البته اين موضوع جديدي نيست بلكه از دهه هاي گ         

براي تأييد گفتة باال مي توان، رونـد رشـد و گـسترش             . جديت بيشتري ادامه دارد   
                                                 

2. Plurar 
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روانـشناسي و شـاخه     نگاهي اجمالي به تـاريخ      . رشته هاي روانشناسي را مثال زد     
 نشان مي دهد كه با گذشت زمان، عالوه بر ازديـاد فـوق العـادة             هاي گوناگون آن  

 روانشناسي، تعداد موارد كاربردي آن نيز در مقايسه با مـوارد            شاخه هاي گوناگون  
  . نظري صرف، رشد و گسترش بيشتري پيدا كرده اند
به اين بحث كامالً آشكار مـي       با توجه به مقدمة باال، ضرورت و اهميت پرداختن          

جامعـه  از اين رو مقالة حاضر به دنبال تبيين كاركردهـاي علـوم انـساني در                شود؛
اصلي اين مطالعه عبارت است از اينكه كاركرد اصـلي علـوم             قع مسأله در وا . است

  انساني در جامعه چه بايد باشد؟
  روش

 بدين معنـي    وق، از روش تحليلي استفاه مي شود؛      به منظور پاسخگويي به سؤال ف     
كه كاركردهايي كه تا كنون چه در عرصة نظر و چه در عمل بـراي علـوم انـساني                

 سپس با توجـه بـه نتـايجي كـه از آن             شده،  يه و تحليل  ده اند،بحث و تجز   قائل ش 
استخراج مي گردد، مهمترين و ريشه اي ترين كاركردهاي علوم انساني، تبيين مي             

با توجه به روش نامبرده، كامالً روشن اسـت كـه مطالعـة حاضـر در زمـرة                  . شود
  .مطالعات فلسفي قرار مي گيرد

  بحث اصلي
ن علوم انساني و شاخه هاي مختلف آن مـي          با تجزيه و تحليل رشته هاي گوناگو      

البته ممكن است هر يك از ايـن        . توان كاركردهاي ذيل را براي آنها تشخيص داد       
 بنابراين منظور   ه از علوم انساني مصداق پيدا كند؛      كاركردها براي يك يا چند شاخ     

از برشماري كاركردهاي ذيل اين نيست كه هر يك از آنهـا دربـارة تمـامي رشـته                  
  .علوم انساني معنا مي يابدهاي 

   مباني نظري علوم و فنون گوناگونساخت. 1
ممكن است چنين به نظر آيد كه علوم طبيعي و تجربي يكـسره از علـوم انـساني                  

اده اين جدايي امكان ناپذير     جدا و مستقل هستند ليكن همان طور كه پوپر نشان د          
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از باورهاي متافيزيكي و     چرا كه پيش فرضهاي مربوط به علوم تجربي غالباً           است؛
همـان طـور كـه      . نشأت مي گيرند  ) 243: 1370پوپر، ترجمة احمد آرام،     (فلسفي  

روشن است، بنيادهاي متا فيزيكي نيز موضوعي است كه تعلق بـه حـوزة فلـسفه                
عالوه بر خاستگاه فلسفي پيش فرضهاي بنيـادي علـوم تجربـي، ايـن گونـه                . دارد

قعيتـي اسـت كـه      اين وا . ون فلسفه مي باشند   علوم به لحاظ روش شناسي نيز مدي      
در واقـع روشـهاي تجربـي و نيـز          . خوبي آشـكار مـي سـازد       تاريخ علم، آن را به    

، مـديون تالشـهاي     اسـتفاده شـود   روشهاي عقالني معتبر كه در علـوم گونـاگون          
كن، ديويـد هيـوم و      فلسفي انديشمنداني همچون ارسطو، دكـارت، فرانـسيس بـي         

  . فيلسوفاني كه به تبيين منطق قياسي و استقرايي پرداختند يعنينظاير آن هستند؛
  وم طبيعي در گرو علوم انسانيفهم عميق عل. 2

فيلسوفاني همچون توماس كوهن بر اين باورند كه تحوالت علمي در عرصه هاي           
به نقـل  (گوناگون به دنبال انقالب علمي و تغيير پارادايم هاي حاكم رخ مي دهند              

، پارادايم ها نيز به نوبة خود تحت        )107: 1378عيد زيبا كالم،    از چالرز، ترجمة س   
 به تعبير ديگر، نـوع باورهـا، اعتقـادات و           آيند؛  تأثير عوامل اجتماعي به وجود مي     

ارزشهاي حاكم است كه مي تواند ذهنيت و ديدگاه غالب جامعة علمـي را تحـت      
 ديدگاههاي مربـوط بـه       بدين ترتيب براي آنكه بتوانيم نظريه ها و        رار دهد؛ تأثير ق 

خوبي درك نماييم، در درجة اول بايد پارادايم          علوم مختلف را شناخته و آنها را به       
از طرف ديگر، شناخت اين پـارادايم هـا بـدون           . هاي حاكم بر آنها شناخته شوند     

 جامعه شناختي حاكم بر جامعة علمـي امكـان پـذير            -شناخت جنبه هاي تاريخي   
 ترتيب كامالً روشن است كه شناخت و فهم عميق هـر            بدين) منبع پيشين (نيست  

فهم تـاريخ و جامعـه شناسـي مـي          شاخة علمي و تحوالت مربوط به آن در گرو          
 به عبارت ديگر، براي شناخت تحوالت رشته هاي گوناگون علـوم طبيعـي،              باشد؛

در واقع، تـاريخ و جامعـه،       . بي نياز از شناخت تاريخ و جامعه شناسي نمي باشيم         
  .و زمينة وقوع اين تحوالت علمي مي باشندبستر 
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  جهت دهي به علوم مختلف.3
از ديگر كاركردهايي كه مي توان براي علوم انساني در نظر گرفت، عبارت اسـت               

 اره از كاركرد قبلي نتيجه مـي شـود؛        از جهت دادن به علوم ديگر، در واقع اين گز         
ويـژه فلـسفه،    نـساني بـه  ه ها و يافته هـاي علـوم ا  به ديگر سخن، اين وظيفة نظري   

تاريخ، جامعه شناسي، علوم سياسي و اقتصاد است كه علوم ديگـر اعـم از علـوم                 
 و سـمت و سـوي    مهندسي را هدايت كـرده  -طبيعي و علي الخصوص علوم فني     

 چرا كـه نتـايج بـه دسـت آمـده از مطالعـات و تحقيقـات                  آنها را مشخص نمايد؛   
اد و نيـز باورهـاي فلـسفي پذيرفتـه          تاريخي و جامعه شناسي، علوم سياسي، اقتص      

شده در جامعة علمي كشور، مشخص مي نمايند كه تحقيقـات و مطالعـات علـوم       
ديگر خصوصاً فناوري بايد در چه جهتي حركـت نماينـد تـا از ارزشـمندي الزم                 

 به عبارت سـاده     راه داشته باشند؛  برخوردار بوده و بتوانند سودمندي الزم را به هم        
ريها ني است كه مي تواند مشخص نمايد، جامعه به چه نوع فناو           تر، اين علوم انسا   

 براي مثال مي توان به تأثير علم اقتصاد و سياست           و تحقيقات علمي احتياج دارد؛    
در سمت و سو دادن به تحقيقات مربوط به نـانو تكنولـوژي و پيـشرفتهاي آن در                  

  . جامعه اشاره كرد
د و آن اينكه رشد و گسترش علوم        اين كاركرد، همچون سكه روي ديگري نيز دار       

ياسـي، اجتمـاعي و     و فناوريهاي مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط تـاريخي، س          
 يا به عبارت ديگر، بدون هماهنگي با مطالعات و تحقيقـات علـوم              اعتقادي جامعه 

انساني در اين زمينه، نه تنها در دراز مدت منجر به رشد و توسـعة پايـدار جامعـه       
 يـا حتـي دراز مـدت پيامـدهاي           ممكن است چه در كوتاه مدت       بلكه نمي گردد، 

عدم توجه به اين نوع ارتباط، همكاري و        . منفي زيادي را نيز به همراه داشته باشد       
هماهنگي بين علوم طبيعي، فناوري و علوم انـساني در بـين كـشورهاي صـنعتي،                

عنويـت  عواقب زيانباري از جمله بحران هاي زيست محيطي، از خود بيگـانگي، م        
اين روندي است كه متأسفانه نـه       . و نظاير آن را براي جهان به ارمغان آورده است         
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فقط گريبان كشورهاي پيشرفته، بلكه با سرعت و شـدت بيـشتري كـشورهاي در               
  .حال توسعه و جهان سوم را نيز گرفته است

  
  هدفمند كردن فرد و جامعه .4

گي فردي و چه جمعي، چيزي      همان طور كه مي دانيم تعيين اهداف چه براي زند         
اين رسالتي است كـه بـر       .  مهندسي بر آيد   -نيست كه از عهدة علوم طبيعي و فني       
ممكن است اين شبهه پيش آيد كـه علـوم          . دوش علوم انساني گذاشته شده است     

 چرا  ين نظر به مانند ديگر علوم است؛      انساني نيز قادر به تعيين اهداف نبوده و از ا         
 نيز توصيف و تبيين پديده هاي انساني و اجتماعي است و            كه هدف علوم انساني   

اساساً كار علم توصيف، تبيـين      . از باب توصيفي بودن تفاوتي با ديگر علوم ندارد        
 لـذا تعيـين بايـدها و        ،)8-9: 1370هومن،  (ي و كنترل است     و در نهايت پيش بين    

. صحيح آن نيـست   نبايد ها يا به عبارت دقيقتر، تجويز، كار علم به معناي دقيق و              
ش آن منافاتي با    اگر اين تعريف دربارة علم، به طور كلي صحيح به نظر آيد، پذير            

مگـر  .  نظريه هاي تجـويزي و تعيـين بايـدها و نبايـدها نـدارد              نقش علم در ارائه   
تجويز و تعيين اهداف بدون درك و آگاهي امكـان پـذير و پـسنديده اسـت؟ بـه                   

تـا  . جود است گاهي از واقعيتها و حقايق مو     ديگر سخن، مبناي هر نوع تجويزي، آ      
خوبي روشن نـشوند، طـرح ديـدگاههاي تجـويزي و تعيـين              واقعيتها و حقايق به   

زماني مي توان براي انسان و جامعه نسخه        . اهداف، موضوعي بي معنا خواهد بود     
. قل در حد امكـان شـناخته شـوند        خوبي يا حدأ    دا به هايي را تجويز كرد كه در ابت      

سان و جامعه نيـز در محـدودة علـوم انـساني از قبيـل تـاريخ، جامعـه                   شناخت ان 
در واقـع شـناخت     . شناسي، روانشناسي، علوم ديني و فلسفه امكـان پـذير اسـت           

بـه نقـل از     (مـصباح   . انسان وجه مشترك تمامي رشته هاي علـوم انـساني اسـت           
  :در خصوص رابطة دين و علوم انساني چنين مي گويد) 1361شريعتمداري، 
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ا معتقديم كه پاية همة رشته هاي علوم انساني، يك رشته مباحث انسان شناسي              م«
انـسان بايـد    . است كه در تمام رشته هاي علوم انساني، بايد وجـود داشـته باشـد              

هدف و فيت رشد و تكاملش، عوامل انحطاطش     شناسانده شود، ابعاد وجوديش، كي    
  .)167ص . (»نهايي از وجودش، همة اينها بايد مشخص شود

از سوي ديگر، تعميم تعريف فوق يعني توصيفي بودن صرف، هم به علوم طبيعي              
ته هـاي   اگـر ماهيـت رشـ     . و هم به علوم انساني، جاي تأمل و بحث بيشتري دارد          

، متوجه مي شويم كـه برخـي از ايـن           مختلف علوم انساني رابحث و بررسي كنيم      
مـي گيرنـد، تنهـا بـا        رشته ها كه خواه ناخواه زير مجموعـة علـوم انـساني قـرار               

يـدها و   توصيف و تبيين سر و كار نداشته بلكه به قلمـرو تجـويز يعنـي تعيـين با                 
يعني رشته اي كـه بـه       .  مثال بسيار بارز آن فلسفه است      نبايدها نيز وارد مي شوند؛    

نوعي تمامي شاخه هاي علوم انساني را تحـت تـأثير قـرار داده و عـالوه بـر آن،                    
، مثل فلسفة اخالق، فلسفة تعلـيم و تربيـت و فلـسفة     بخشهاي قابل توجهي از آن    

در اكثر شـاخه    اين ويژگي يعني تجويزي بودن      . سياسي به تجويز اختصاص دارند    
 يـا   ) رجـوع شـود    1994به آيزنر،   (» رسيبرنامة د «ويژه شاخة    هاي علوم تربيتي به   

صيف به نظر نگارنده، ايجاد مرزي تصنعي بين تو       . شود  علوم ديني نيز مشاهده مي    
و تجويز از جمله اشكاالتي است كه مي تـوان بـه نخـستين تالشـهاي پيـشگامان                  
علوم انساني غرب در دورة مدرن به خصوص از اوايل قرن بيـستم بـه بعـد وارد                  

در حالي كه ماهيت غالب اين علوم ايجاب مي كند كه خواه نـاخواه وارد              . ساخت
  .قلمرو تجويز نيز شوند

   ريزي و سياست گزاري هاي اجتماعيبرنامه.5
متعاقب كاركرد قبلي، برنامه ريزي و سياست گـذاري اجتمـاعي نيـز مطـرح مـي                 

بديهي است كه هر جامعه اي به منظور دستيابي بـه اهـداف خـود، نيازمنـد                 . باشد
برنامه ريزي و سياست گزاري به نوبة خـود         . برنامه ريزي و سياست گزاري است     

  . مديريت منابع مادي و انساني مي باشدنيازمند دانش الزم و
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يـزي و مـديريتي از علـوم انـساني          كامالً روشن است كه اين نوع دانش برنامـه ر         
ويژه رشته هايي مثل مديريت، اقتصاد، علوم سياسي، جامعه شناسـي، جغرافيـا،              به

اين نوع برنامـه ريـزي هـا و         . گيرد  روان شناسي و حتي فلسفه و تاريخ نشأت مي        
اري ها تنها شامل حال مراكز و نهادهاي انـساني جامعـه نـشده بلكـه                سياست گز 

بـه عبـارت    . ساير مراكز، از جمله مراكز صنعتي و توليدي را نيز در بر مـي گيـرد               
تر، پيشرفت و توسعة صنعتي نيز خـود در گـرو برنامـه ريـزي و مـديريتي                   روشن

وزه مراكـز   به همين دليل اسـت كـه امـر         حصول علوم انساني مي باشد؛    است كه م  
صنعتي و توليدي بزرگ جهان خود را از دانشهايي مثل اقتصاد، مـديريت، جامعـه        
شناسي و روان شناسي مديريت و روان شناسي صنعتي و سازماني بـي نيـاز نمـي      

  .دانند
  تداوم، انسجام و حفظ يكپارچگي جامعه.6

ع زماني كه دربارة تداوم، انسجام و يكپارچگي جامعـه بحـث مـي شـود، در واقـ                 
بقاي جامعه نيز موضوعي اسـت كـه خـواه          . بحث اصلي دربارة بقاي جامعه است     

بـر  . جامعه سـر و كـار دارد      » فرهنگ«ناخواه با هويت جامعه و به عبارت دقيقتر،         
همگان روشن است كه حفظ و تداوم هويت فرهنگي جامعه، در درجـة نخـست               

 حيطـة علـوم     شـناختي كـه   . نيازمند شناخت فرهنگ و عناصر متعلق به آن اسـت         
انساني و شاخه هاي گوناگون آن از جمله تاريخ، جامعـه شناسـي، روان شناسـي،         

اصوالً هـر يـك از شـاخه هـاي علـوم            . ادبيات و زبان شناسي، به حساب مي آيد       
 بدين ترتيب، فرهنگ وجـه      ي خاص به مطالعة فرهنگ مي پردازد؛      انساني از منظر  

توان مدعي شد كه      مي علت   همين  تمامي رشته هاي علوم انساني است؛ به       مشترك
  . هستند» علوم فرهنگي«علوم انساني، 

جامعـه  «نـدي تحـت عنـوان       و تداوم جامعه نيازمنـد فرآي     از سوي ديگر، حفظ، بقا    
 يعني فرآيندي كه از طريق آن نسلهاي جديد و جـوان تـر جامعـه،                است؛» پذيري

 در نتيجه، خود را   باورها، ارزشها و به طور كلي فرهنگ جامعه را دروني ساخته و           
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جامعـه پـذيري    . ترتيب كسب هويت مي نماينـد      با جامعه هماهنگ نموده و بدين     
همان طور كه دوركيم مي گويد، رسالتي است كه عمدتاً بر عهدة نهاد آمـوزش و                

). 48-55: 1376دوركيم، ترجمة علي محمد كاردان،      (پرورش گذاشته شده است     
 بـه   خوبي انجام دهد، ناگزير بايـد        خود را به   راي آنكه بتواند وظايف   اين نهاد نيز ب   

ن، دانشهايي مثل علوم تربيتي و بنيادهاي آن يعني فلسفه، دين و علوم مربوط بـه آ        
  . داشته باشدروانشناسي و جامعه شناسي اتكا

  سالمت فرد و جامعه. 7
نخستين معناي آن،   . معناهاي گوناگوني داللت مي كند     مفهومي است كه بر   سالمت،
از سوي ديگر   . ز سالمت جسماني افراد و وضعيت بهداشتي جامعه است        عبارت ا 

  . اين مفهوم دال بر سالمت رواني فرد و وضعيت بهداشت رواني جامعه است
عالوه بر آن، مفهوم سالمت مي تواند بر وضعيت اخالقي فرد و نهادهـاي جامعـه                

 و انـواع    داللت داشـته باشـد، در ايـن معنـا ميـزان شـيوع انحرافـات، بزهكاريهـا                 
فسادهاي اخالقي، مالي و اداري نشان دهندة نابهنجاري و فاصله گرفتن از مـالك              

  . و معيارهاي سالمت مي باشد
طبيعي است كه هر جامعه اي براي حفظ انسجام و يكپارچگي خود بـه سـالمت                

 هر جامعـه سـاز و       همين علت    معناي فوق احتياج دارد؛ به     فرد و جامعه در هر سه     
.  هاي گوناگوني را براي حفظ سـالمتي خـود بـه وجـود مـي آورد                كارها و شيوه  

تشكيالتي مثـل وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـا هـدف تحقـق                   
ايـن در حـالي اسـت كـه         . بهداشت جسمي و رواني در جامعه شكل گرفته است        

وزارت آموزش و پرورش، مطبوعـات، صـدا و سـيما، وزارت فرهنـگ و ارشـاد                 
، وزارت دادگـستري و ديگـر مـوارد مـشابه اهـدافي را در               اسالمي، قـوه قـضاييه    

ايـن نـوع نهادهـا و       . راستاي تحقق سالمت در معناي دوم و سوم، دنبال مي كنند          
تشكيالت در صورتي به موفقيت دست مي يابند كه برنامه ها و روشهايشان مبتني              

عـات  كامالً روشن است كه عمدة اين دانش ها و اطال         . بر دانش و اطالعات باشد    
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در واقع تحقق معناي دوم و سوم سالمت، بـدون         . بر گرفته از علوم انساني هستند     
سي، اقتـصاد،   تكيه بر يافته هاي علوم انساني از قبيل حقوق، علوم ديني، روان شنا            

  . و علوم تربيتي امري غير ممكن مي نمايدمديريت، جامعه شناسي
  رشد و تكامل فرد و جامعه . 8

 به ديگـر     حد زيادي در گرو موارد قبلي است؛       تحقق آن تا  اين كاركردي است كه     
سخن، رشد و تكامل فرد و جامعه زماني امكان پذير است كه كاركردهاي پيـشين               

بدين ترتيب در مي يابيم كه تحقـق رشـد و تكامـل چـه از        . خوبي محقق شوند   به
ه هـا و    فتجنبة فردي و چه اجتماعي، زماني اتفاق مي افتد كه به علوم انساني و يا              

در واقع علوم انساني، اطالعات و دانـشي را در          .  داده شود  نتايج حاصل از آنها بها    
  .آورند اختيار مي نهند كه به نوبة خود شرط الزم پيشرفت و تكامل را فراهم مي

  
  نتيجه گيري

همان طور كه مالحظه شد، هـشت كـاركرد گونـاگون را بـراي علـوم انـساني در                 
به نظر مي آيد، ديگر كاركردهاي احتمالي نيـز بـه           . فتنظر گر  جامعه مي توان در   

بـسياري از كاركردهـاي     . نوعي قابل خالصه شدن به همين هشت كاركرد باشـند         
نامبرده، جنبة عيني و ملموس دارند به ماننـد برنامـه ريـزي اجتمـاعي و سياسـت       

در حـالي كـه تمـامي ايـن         . گزاري، سالم سازي و هدفمند كـردن فـرد و جامعـه           
سزايي دارند، ليكن توجه بـيش از حـد          ها در جاي خود، نقش و اهميت به       ردكارك

كاركردي كه رد پاي آن در      ؛شود  به آنها موجب ناديده انگاري يك كاركرد مهم مي        
 يـا بـه     ياين كاركرد چيـزي نيـست جـز روشـنگر         . ساير كاركردها ديده مي شود    

هـشت گانـه،    تجزيه و تحليل هر يك از كاركردهاي        . عبارت ديگر آگاهي بخشي   
 به تعبير ديگر، هر يك از اين        د كه عنصر اصلي آنها روشنگري است؛      نشان مي ده  

ند كه پـيش از آنهـا آگـاهي         كاركردها در صورتي مي توانند با موفقيت همراه گرد        
منظور از آگاهي بخشي، فراهم آوردن شرايطي       . خوبي حاصل شده باشد    بخشي به 



 هاي علوم انساني ترين كاركرد بنيادي: بخشي و نقادي آگاهي

 

85

 جهت شناخت و درك هـر چـه عميقتـر    است كه هم فرد و هم اجتماع بتوانند در 
خود، ديگران، جهان پيراموني، شرايط و همچنين تعامل بين ايـن مؤلفـه هـا گـام                 

  .بردارند
در واقع، روشـنگري    . روشنگري مستلزم تحليل عميق خود، ديگران و جهان است        

شايد ايـن   . به خود آگاهي، جهان آگاهي و در نتيجه به خدا آگاهي منجر مي شود             
هـر كـس خـود را       « تعبيري از حديث پيامبر اكرم باشد كه مي فرمايد           سير آگاهي 

زماني كه فرد و جامعه به اين درجه        . 1»بشناسد، خداي خويش را خواهد شناخت     
 پـذير   نيـز امكـان   ) رشـد و تكامـل    (از آگاهي دست يابند، تغيير و تحـول مثبـت           

 آن نقـد     و متعاقـب   2چرا كه تغيير و تحول مستلزم حركت فـرا رونـدگي          گردد؛  مي
بدين معني كه چه فرد و چه جامعه به درجه اي از خودآگاهي دسـت               خود است؛   

. يابند كه بتوانند از منظري انتقادي به خويش نگريسته و خـود را ارزيـابي نماينـد               
اين گونه ارزيابي هاست كه مقدمه و زمينه تغيير و تحول و به طور كلـي رشـد را           

 روشنگري، ديگر كاركرد بنيادي علوم انـساني  در اينجا عالوه بر   . 3فراهم مي نمايد  
بدين ترتيب متوجه مي شويم كه هر نـوع رشـد و   . آشكار مي گردد » نقادي«يعني  

دو مفهومي كـه توأمـان معنـا پيـدا كـرده و             حول مثبتي نتيجة آگاهي و نقد است؛      ت
در واقع نقادي، شاخصي است كه از نظـر برخـي           . بدون يكديگر ناقص مي باشند    

، )186-187: 1379سروش،  (ن مثل فيلسوفان مكتب نقدي فرانكفورت       انديشمندا
 بدين معنا كه وظيفـة علـوم انـساني تنهـا         تمايز علوم انساني از طبيعي است؛      وجه

توصيف، تبيين و پيش بيني نبوده بلكه نقد وضع موجود به منظور ايجاد تغييـرات               
هـر گونـه رشـد و       پس مي توان نتيجه گرفت كه       ). 189منبع پيشين،   (بهينه است   

تكاملي منوط و مشروط به نقد است و نقد نيز به نوبـة خـود تـابعي از آگـاهي و                     
                                                 

  من عرف نفسه فقد عرف ربه.1
2.Transcendental 

خود را ارزيـابي و     (يعني به حساب خود رسيدگي كنيد       » حاسبو قبل ان تحاسبو   «: مي فرمايند ) ص(پيامبر اكرم   . 3
 .قبل از اينكه به حساب شما رسيدگي كنند) نقد كنيد



 يي براي ارتقاء علوم انساني در كشوربردهاراه

 

86

 مهندسـي   -خالل علـوم طبيعـي و فنـي       از  نه  اين فرآيندي است كه   . بينش مي باشد  
اگر اين فـرض را بپـذيريم كـه علـوم           . بلكه از طريق علوم انساني حاصل مي آيد       

خشي از آگاهي و بيـنش فـرد و جامعـه را            توانند ب   مهندسي نيز مي   -طبيعي و فني  
تأمين نمايند، اين امـر در صـورتي امكـان پـذير اسـت كـه از منظـري انـساني و                      

 به عبارت    مهندسي نظر بيفكنيم؛   -طبيعي و فني  اجتماعي به يافته ها و نتايج علوم        
هـاي   روشن تر، زماني كه اين گونه يافته هـا را دسـت مايـة مطالعـات و بررسـي                  

هـا   مثال بسيار بارز اين گونه پردازشگري     . زة علوم انساني قرار دهيم    مربوط به حو  
 و  را مي توان در حيطه اي مثـل فلـسفة علـم، فلـسفة تكنولـوژي، روان شناسـي                  

 يعنـي شـاخه هـايي از علـوم انـساني كـه از               شناسي صنعتي مشاهده كـرد؛     جامعه
 يـا حتـي     نـد  مهندسي استفاده مـي نماي     - فني هاي علوم طبيعي و    اطالعات و يافته  

بـراي  . هاي آنها را از منظري انتقادي بررسي و تجزيه و تحليـل مـي نماينـد                 يافته
زيـست شناسـي بـسيار بهـره       شناسي از يافته هاي علوم طبيعـي مثـل           نمونه، روان 
هـاي علمـي و     در حالي كه در فلسفة علم به تجزيـه و تحليـل يافتـه          گرفته است، 

هـاي    گيـري     موع با در نظر گرفتن نتيجه     در مج . حتي نقادي آنها پرداخته مي شود     
كردهاي ملمـوس و    فوق، مي توان گفت كه نقش اصلي علوم انساني را نه در كار            

نقـشي كـه    .  در رسـالت روشـنگري و نقـادي آن جـستجو كـرد             عيني، بلكه بايـد   
  .تنهايي كافي است تا ضرورت توجه و سرمايه گزاري در آن را توجيه نمايد به
  

  ها پيشنهاد
كـات بـسيار مهمـي را     نقش ها و كاركردهاي بحث شده در اين مقالـه، ن          توجه به 

هـاي كـالن     ها و برنامـه ريـزي       نكاتي كه هم در سياست گزاري      آشكار مي سازد؛  
و هـم در برنامـه ريـزي درسـي          ) مثل سند توسعة ملي و چشم انداز بيست ساله        (

 عـالي زش عمومي و چه در سطح آموزش        علوم انساني و طبيعي چه در سطح آمو       
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اهـم ايـن    . ورد اهتمـام قـرار گيرنـد       شيوه هاي آموزش اين علوم، بايد م       و نيز در  
  :نكات عبارتند از

 مهندسي، پايـه    –توسعه پايدار و همه جانبه زماني محقق مي شود كه علوم فني             .1
و علوم انساني، به موازات يكديگر، رشد و گسترش يافته و به آنهـا اقبـال نـشان                  

در عـصر روشـنگري     .  اي اسـت كـه تـاريخ گـواه آن اسـت            اين نتيجه . داده شود 
در اين دوران اگر در علوم پايـه        . باشيم ، شاهد چنين رشد هماهنگي مي     )رنسانس(

تحوالتي عظيم به وقوع مي پيوندد، در فلسفه و عرصـه هـاي علـوم انـساني نيـز                   
از ). نـو مـشهور اسـت    مثل انقالب دكارت كه به پدر فلسفة (انقالب رخ مي دهد     

فيزيكي  مهندسي به پيش فرضهاي متـا      -و فني وي ديگر، نيازمندي علوم طبيعي      س
و به تعبير ديگر نياز آنها به قلمرو فلسفه كه پيش تر مورد بحث قرار گرفت، گواه                 
بر اين است كه نمي توان به توسعة پايدار رسيد در حالي كه علوم انساني مغفـول                

  .واقع شده باشند
ن چنين استنباط كرد كه در برنامه هاي درسي به خصوص           از نكتة فوق، مي توا    . 2

 - علـوم پايـه، فنـي      بايـد ) مقطع ابتدايي تا دبيرستان   از  (در دوران آموزش عمومي     
 به طوري كه دانـش      ر ارتباط و تعامل با يكديگر، ارائه شوند؛       مهندسي و انساني د   

ات رآموزان با چگونگي شكل گيري اين علـوم در طـول تـاريخ و همچنـين تـأثي                 
بـراي  . خره ضرورت با هم نگـري آنهـا، آشـنا شـوند       متقابل آنها بر يكديگر و باأل     

 مطرح هستند   1رسيدن به اين مقصود، امرزوه انواع برنامه هاي درسي در هم تنيده           
، به نظر مي آيد كه براي دستيابي به          علت به همين ). ، رجوع شود  1382به پارسا،   (

كـه در آن،     مة درسي تلفيقي يا در هم تنيـده       ناتوسعة پايدار و همه جانبه الگوي بر      
موضوعات درسي وحدت پيدا كرده و تنها به عنوان شاخه هاي علمي مـستقل از               

  ).211: 1382شمشيري، (يكديگر مطرح نيستند، بسيار مناسب باشد 

                                                 
1. Integrated curriculum 
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وم گونـاگون  همان طور كه مالحظه شد، فلسفه در تاريخ بنياد مشترك تمامي عل          .3
هم اكنون نيز اگر قرار بر ايـن باشـد كـه          . انساني بوده است  يااعم از طبيعي و پايه      

رشد و گسترش علوم گوناگون به موازات هم تحقق يافته و تعامالت متقابل بـين               
 چـرا كـه      بازگشت؛ هاي مختلف علمي صورت پذيرد، مجدداً بايد به فلسفه         حوزه

وزه فلسفه قابليت نزديك سازي، هماهنگي، همكاري، تلفيق و بـا هـم نگـري حـ               
هاي تـسبيح را  اي است كه دانه   فلسفه همچون رشته  . هاي علمي گوناگون را دارد    

 به همين دليل، نگارنده بر ايـن بـاور اسـت كـه هـيچ رشـتة           به هم پيوند مي زند؛    
 قين و انديشمندان هر حـوزه، بايـد       علمي از فلسفه بي نياز نبوده و از اين رو محق          

ايـن نتيجـه، ضـرورت بـازنگري در         . دكم و بيش با مباحث بنيادين آن آشنا شـون         
برنامه هاي درسي دوره هاي دانشگاهي و حتي آمـوزش عمـومي را آشـكار مـي                 

نقش فلسفه در رشد و توسعه به قدري مهـم اسـت كـه امـروزه برخـي از                   . سازد
انديشمندان به دنبال همگاني كردن آن و از جمله آموزش فلسفه به كودكـان مـي                

 چرا كه مبناي رشد و توسعه، پرورش تفكر         ؛)ع شود  رجو 1998،  1به ليپمن (باشند  
 است و اين هدفي است كـه از طريـق آمـوزش             3 و انتقادي  2به ويژه تفكر تحليلي   

  .گردد فلسفه بهتر و راحت تر ميسر مي
، تـالش در جهـت روشـنگري و نقـد           دارد وجـود انتظاري كه از علوم انساني       .5

زي، نوسـازي و در كـل رشـد و          آگاهي بخشي و نقدي كه در راستاي بهسا       . است
علوم انساني زماني قادر به اجـراي موفقيـت آميـز           . توسعة فرد و جامعه قرار دارد     

خـوبي فهـم و درك       ست كه در درجة نخـست، ايـن علـوم بـه           كاركردهاي خود ا  
آن ط و مشروط به آموزش مناسب آن اسـت؛        فهم و درك اين علوم نيز منو      . شوند

اخه هاي مختلف علوم انساني، زماني تحقـق        گونه كه مشاهده شد، درك عميق ش      
مي يابد كه اين علوم نه به صورت منفك از يكديگر بلكه بـه شـكلي يكپارچـه و                  

بـه نظـر مـي آيـد بـي تـوجهي بـه نكتـة فـوق از جملـه              . در هم تنيده ديده شود    
                                                 

1. Lipman 
2. Analytical thinking 
3. Critical thinking 
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غفلتـي كـه از تخـصص       . نارسائيهاي آموزش علوم انساني در سطح جهـان باشـد         
و همچنين تمركـز    ) از علوم تجربي  (اي و بعضاً تقليدي      شهگرايي بسيار شديد كلي   

  .بيش از حد بر كاركردهاي ملموس و عيني در سدة اخير ناشي شده باشد
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شناختي روش شناسي الكاتوشي راهي براي حل معضل روش
  )مطالعه موردي علم اقتصاد در ايران(تحقيقات علوم انساني 

  
  1دكتر محمد واعظ

  2اله شهنازيروح
  

  چكيده
اهميت نظريـه   . ترين وظايف عالمان علوم انساني نظريه پردازي است       يكي از مهم  

-ت و رفتار و ويژگي    كه مرتبط با انسان اس    پردازي بومي در علوم انساني، از آنجا        
 باشد و بـه نـوعي در ايـن علـوم عمـدتاً            ها متفاوت مي  انسان هاي فردي و جمعي   

تئوري واحد، ثابت و جهان شمولي وجود نـدارد،  بـسيار بيـشتر از سـاير علـوم                   
  . است

شـناختي نظريـه پـردازي در علـوم         كمبود نظريه پردازي صـحيح و معـضل روش        
 علم اقتصاد از جمله مشكالت نظريه پردازي در علـوم انـساني          صاًانساني و خصو  

باتوجه به اينكه فراينـد نظريـه پـردازي نيازمنـد يـك             . و علم اقتصاد كشور است    
انـد، بـه     متدهاي نظريه پردازي كار كرده     درباره  مهندسي است و دانشمندان زيادي    
                                                 

   عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان .1
 Rshahnazi2004@yahoo.comكارشناسي ارشد اقتصاد . 2
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بتوانـد  ) ساير متـدها  به  ردبا توجه به ايرادات وا    (رسد متدولوژي الكاتوش    نظر مي 
. پردازي علوم انساني و علم اقتصاد كارايي بيشتري داشـته باشـد           در طراحي نظريه  

اين مقاله به دنبال بررسي امكـان اسـتفاده از چيـنش و متـد الكـاتوش در نظريـه                    
  .پردازي اقتصادي كشور است

اله در مق. اي استاز مطالعات كتابخانه اين مقاله تحليلي بااستفاده روش مطالعه 
رسد كه براي نظريه پردازي در حوزه اقتصاد در اين مقطع نهايت بدين نتيجه مي

توان از روش الكاتوش استفاده كرد با اين شرط كه از تاريخ اقتصادي كشور مي
طوري كه نه صرفا اقتباسي باشند و  هب(فروض هسته مقاوم به دقت انتخاب شوند 

 هسته مركزي اقتصاد مرسوم هاي رتي فرضه عباب؛)نه فارغ از تجربيات عام بشري
  .بايد تعديل شده و توسعه يابد

  
    اقتصاد،روش شناسي الكاتوش انساني،علم پردازي،علوم نظريه :كليدي واژگان



 ...شناختي  شناسي الكاتوشي راهي براي حل معضل روش روش

 

95

  مقدمه. 1
شـناختي نظريـه پـردازي در علـوم         كمبود نظريه پردازي صـحيح و معـضل روش        

 پردازي در علـوم انـساني     علم اقتصاد از جمله مشكالت نظريه      انساني و خصوصاً  
هـاي انجـام شـده حـوزه علـم          همچنين نظريه پردازي  . و علم اقتصاد كشور است    

وجـه بـه    در سطح باال عدم ت    : روست هاقتصاد در ايران نيز با دو مشكل اساسي روب        
هـاي علمـي    شناسـي كارگيري روش  هتر عدم ب  و در سطح پايين    شناسيحوزه روش 

جه به تئوري ها و نظريـه هـاي ارائـه شـده در              تو. موجود به طور دقيق و صحيح     
اسي سـازگار  آنها فاقد يك دستگاه روش شندهد اكثره اقتصاد كشور نشان مي  حوز

  . 1 يا از روش شناسي علمي به اشتباه استفاده كرده اندبا وضعيت ايران بوده
رسد جهت رفع مشكالت نظريه پردازي اقتصادي، بايـد تئـوري سـازي             نظر مي  هب

. شناختي متناسـب حـل گـردد      كشور بر مبناي به كارگيري اصول روش        اقتصادي  
 نيازمند توجه به روش شناسي علمـي اي اسـت كـه در آن فرضـيات و      اين مسأله 

در تـالش   . هستة مقاوم به هويت و فرهنگ ايراني مبتني بر اسالميت توجـه كنـد             
براي كاستن از معضل فوق، اين مقاله يك الگوي روش شـناختي جهـت تئـوري                

مقاله در ابتدا برخي شواهد تجربي      . سازي براي اقتصاد كشور معرفي خواهد نمود      
در ادامـه بـه معرفـي       تصادي در ايران را  بررسي كـرده،       مشكالت نظريه پردازي اق   

آن گـاه روش  . پـردازد روش شناختي هاي موجود و نقـاط ضـعف هـر يـك مـي              
در نهايـت   ده،كاتوشـي مقايـسه كـر     شناسي اقتصاد اسالمي را بـا روش شناسـي ال         

وبي بـراي نظريـه     كند يك الگوي روش شناختي مناسب به عنوان چارچ        تالش مي 
را قـادر     دانـان  اقتصادالگوي مطلوب بايد بتواند   . نمايدايران ارائه   پردازي در اقتصاد  

به تئوري سازي و معرفي سياست هاي پيشنهادي منطبـق بـا سـاختار فرهنگـي و                 
ياسـت گـذاري هـاي اقتـصادي بتواننـد          تـا از ايـن طريـق س       . اجتماع كشور كنـد   

                                                 
 سازي از اقتصاد ليبرالي و تئوري سازي فرضيات كمربنـد محـافظ بـراي    مثالً لحاظ نمودن هستة مقاوم تئوري  .  1

  .جامعه ايراني
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معـضلي بـر دوش      را حل كنند، نه اين كه هـر سياست،         معضالت اقتصادي كشور  
  .معضالت اقتصادي كشور اضافه نمايد

اين نوشتار، در واقع تالشي است بـراي ارائـه راهكـار كلـي و ناپرداختـه جهـت                   
 آزمـون   مشكالت روش شناسي در اقتصاد كشور كه بي گمان تا پيش از نقـدها و              

  .هاي جدي ابعاد آن روشن نخواهد شد
  شناختي در تحقيقات اقتصادي ايران معضل روش.2

دهد اين  هاي انجام شده حوزه علم اقتصاد در ايران نشان مي         بررسي نظريه پردازي  
 و  شناسيعدم توجه به روش   در سطح باال    : روست هحوزه با دو مشكل اساسي روب     

هاي علمي موجود به طور دقيـق و        شناسيي روش كارگير هتر عدم ب  در سطح پايين  
توجه به تئوري ها و نظريه هاي ارائه شده در حوزه اقتصاد كـشور نـشان        . صحيح

 اسي سازگار با وضعيت ايـران بـوده،       دهد اكثر  آنها فاقد يك دستگاه روش شن        مي
در زير برخـي    . هاي علمي موجود به اشتباه استفاده كرده اند       حتي از روش شناسي   

  .شونداهدات تجربي مويد دو مشكل بيان شده ارائه ميمش
 مقـاالت منتـشر شـده در اولـين          در مطالعه خودبر  ) 1381(ه مالجو   از اطالعاتي ك  

از ابتـدا تـا     ) يعني مجله تحقيقات اقتصادي   (مجله علمي و پژوهشي اقتصاد ايران       
ـ     ، شـماره  5شود كه تنها در     نتيجه مي ، انجام داده  57شماره   اب روش   مقـاالتي در ب

هاي دانـشجويان كارشناسـي     نامههمچنين بررسي پايان  . شناسي اقتصاد وجود دارد   
اي دهد هيچ پايان نامه   مي به بعد نشان     1380ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال       

را در سـاير     ايـن مـسأله   . اد بپردازد وجـود نـدارد     كه به بررسي روش شناسي اقتص     
نامه، كتاب، مقالـه     در ايران چه در سطح پايان      موارد تحقيقات اقتصادي انجام شده    

  . توان مشاهده كردهاي تحقيقاتي نيز ميو طرح
-شناسـي ارگيري روش ك هعدم ب (وجود مشكل دوم    مؤيد  ازطرفي مشاهدات تجربي  

تـرين سـطح تحقيقـات اقتـصادي         از پايين )موجودبه طوردقيق و صحيح     علمي  هاي
 اقتصادي موجود در كـشور عمـدتا در         تحقيقات. باشد كشور تا باالترين سطح مي    
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هـاي مختلـف بـوده و در اكثـر ايـن         قالب روش تحقيق پيمايشي آماري با تكنيك      
صـــورت اســـتقراي نـــاقص  هبرآوردهاي آمـــاري بـــتأكيدبرتحقيقـــات صـــرفاً

 نتـايج اسـتقراهاي انجـام شـده قبلـي           حتي بااستقراء . باشدبرمشاهدات مي   يخيتار
ر همان سطح اوليه بـاقي مانـده اسـت،          لعات د توليد تئوري صورت نگرفته و مطا     

ي دهد تحقيقاتي كـه     هاي تدوين شده نشان م      پايان نامه   فهرست  براي مثال مطالعه  
 ســر تــرين از زبــان و تعــابير رياضــي اســتفاده شــده، كــم درددر آن هــا صــرفاً 

هـاي     از چـارچوب   در ايـن تحقيقـات اكثـراً      هستند هرچنـد      موضوعات پژوهشي   
هـاي  نامـه   بررسـي پايـان   . اسـت   نـشده     استفاده    طور صحيح     به  ي  علم  متدولوژيك  

 به بعد رشته اقتصاد دانـشگاه اصـفهان         1380كارشناسي ارشد خاتمه يافته از سال       
  دهـد فقـط در يـك پايـان        به تفكيك روش تحليل در زير ارائه شده كه نشان مـي           

به اتفاق آنهـا در      قريب    تحليل غير كمي استفاده شده است و اكثريت        از روش  نامه
  .باشندقالب روش تحقيق پيمايشي آماري و استقراي ناقص تاريخي مي

سال  هاي كارشناسي ارشد خاتمه يافته ازبندي پايان نامه طبقه): 1(جدول 
   به بعد رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان به تفكيك روش تحليل1380
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 مطالعات سسهؤستندات موجود مبا توجه به م) 1383(همچنين تحقيقي كه اميري 
 طرح تحقيقاتي انجام شده در آن موسسه 300 بيش از بر و پژوهشهاي بازرگاني
 قريب به اتفاق آن تحقيقات نيز در قالب روش دهد اكثريتانجام داده نشان مي

  . باشندتحقيق پيمايشي آماري و استقراي ناقص تاريخي مي
  

  
  
  
  
  
  
  

   
  نتاج اميري: ماخذ

اسـناد  ر تحقيقـي از روش تحليـل محتـوا بـر        د) 1384(ادقي و قاسـمي     واعظ، ص 
هاي فـوق    هاي مبنايي برنامه   هاي دوم، سوم و چهارم نتيجه گرفتند كه نظريه         برنامه

باشند، به طوري كه براي برنامـه دوم، يـك نظريـه تعـديل               متفاوت از يكديگر مي   
هاد گرايي و براي برنامـه      يافته رشد نئوكالسيكي، براي برنامه سوم نظريه اقتصاد ن        

چنين تغييراتـي در نظريـه      . 1 مبناي برنامه ها مي باشد     ،چهارم اقتصاد دانايي محور   

                                                 
واعـط برزانـي، محمـد، زيـن العابـدين صـادقي،       . اين بررسي در مقاله منتشر نشده زير صورت گرفتـه اسـت    .  1

مه هاي دوم،   مطالعه موردي برنا  (مباني نظري مدل هاي كالن برنامه هاي توسعه ايران          ). 1384(محمدرضا قاسمي   
روش بررسي تحليل محتوا با توجه به مفـاد مـواد و            . زير چاپ ). سوم و چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران       

تبصره هاي قانون برنامه بوده است به طور كه تمركز آن ها مي تواند بيانگر تأكيدات نظري و بالتبع نظريـه مبـاني                       
 .برنامه تلقي گردد
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هاي مبنايي برنامه ها، حاكي از فقـدان يـك دسـتگاه سـازگار روش شـناختي در                  
از طـرف ديگـر عنايـت بـه       . توليد و ارزيابي نظريه هاي اقتصادي كشور مي باشد        

پژوهشي كشور نشان مي دهد در اكثـر مـوارد، فـروض            مقاالت، مجالت علمي و     
اين مقاالت علمي براساس فروض اقتصاد نئوكالسيكي بـوده و روش تحقيـق بـه               

. اص خـود اسـت    يي است كه اين روش داراي مسائل خ       گونه اي روش استقراگرا   
برخي ديگر از تحقيقات اقتصادي انجام شده در ايران نيز براساس روش شناسـي              

ط به دنبال نتيجـه و پـيش بينـي اسـت و سـبب كـم محتـوا شـدن                     ابزارگرايي فق 
تحليـل شـرايط اقتـصادي،       كشور گرديده و بـه جـاي تمركزبر        تحقيقات اقتصادي 

در ذيل اين دو روش اخير توضيح داده خواهـد          . معطوف به پيش بيني شده است     
  .شد و ايرادات هر يك بيان مي گردد

  
  هاعلمي و ايرادات آنهاي  برخي روش شناسي.3
  روش استقراگرايي. 3-1

گزاره هايي كه مربوط به يك      (در روش استقراگرايي با مشاهدة گزاره هاي جزيي         
و طبقه بندي آن ها، پس از تعمـيم         ) وضعيت خاص در مكان و زمان معيني است       

گزاره هايي كه مربوط بـه تمـام وضـعيت هـا در هـر      (كلي آن به گزاره هاي كلي   
 مثالً پس از اين كه چندين بار مشاهده شـد بـا             يم،مي رس ) زمان مي باشد  مكان و   

يك نتيجة كلي گرفته    . افزايش قيمت كاالها تقاضاي افراد براي آن كاهش مي يابد         
  ).1374. گالس و جانسون(مي شود كه رابطة بين قيمت و تقاضا معكوس است 

  : بر روش استقراگراييايرادات وارد
 و الزامـاً    چند گزاره جزيي نتيجـه گرفـت      ان از    يك گزارة كلي را منطقاً نمي تو       .1

دليلي وجود ندارد تئوري كه بر اساس يك سري مـشاهدات نتيجـه گرفتـه شـده                 
  .ها ثابت باشدها و مكاناست در تمام زمان
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به عبارتي براي مشاهده و اين كه دنبـال         ( تئوري پيچ است     ، از آنجا كه مشاهده    .2
). يـه در ذهـن وجـود دارد       چه چيـز بـراي مـشاهده بايـد رفـت يـك تئـوري اول               

 پـس مـشاهدة   ذهن، بـر جهـت دهـي مـشاهده مـؤثر اسـت؛      هاي قبلي در     تئوري
  .خالصي نداريم كه براساس آن تئوري كلي ساخته شود

به عبـارتي خطـايي در      ؛ ممكن است گزاره هـاي مـشاهده شـده، اشـتباه باشـد             .3
 خطـاي   اعم از خطاي اندازه گيري، خطاي تركيـب و        (مشاهده وجود داشته باشد     

د نه آن عاملي كـه مـا         يا اين كه مشاهده شده ناشي از عامل ديگري باش          )1گشالتي
مثالً در مورد رابطه قيمت و مقدار تقاضا شايد يك عامل بيروني بـر              فكر مي كنيم؛  

  )1383رناني، . (هر دوي آن ها اثر گذاشته باشد
  :روش شناسي ابزارگرايي. 3-2

قراگرايي گرفته شد و ايـن كـه الزامـاً تئـوري            با توجه به ايراداتي كه به روش است       
هاي مبتني بر مشاهده ادراك واقع بينانه اي ايجاد نمي كند، روش ابزارگرايي ايدة              
خود را بر ابزاري بودن تئوري ها قرار داده و بيان مـي كنـد، درسـتي يـا غلطتـي                     
 تئوري ها مهم نيست و فقط آن چه مهم است، اين است كه تئوري ابزار مناسـبي                

از ايـن رو تئـوري      ) تئوري ابزاري است براي پيش بينـي      . (جهت پيش بيني باشد   
 پـس درسـت و غلـط بـودن يـا            ه پيش بيني هاي بهتري ارائه كنند؛      هايي بهترند ك  

همچنين درسـت يـا غلـط       . ي ندارد قدرت توضيح دهندگي و تفسير تئوري اهميت      
  )1375نوري، . (گرا نداردابزار مشاهده نيز اهميتي براي .بود

  : بر ابزار گراييايراد وارد
اين روش به تئوري ها، صرفاً به عنوان ابزارهايي براي پيش بيني مي نگـرد و بـه                  

از ايـن رو در ايـن روش، عمـق          ،ميزان قدرت توضيح دهندگي آنها كـاري نـدارد        
اني سـطحي    تئوري پـردازان صـرفاً عالمـ       قيقات اهميت خود را از دست داده،      تح
ح علي رويدادها ندارند، علـم نيـز        ه تئوري ها نياز به توضي      و از آن جا ك     شوند  مي

                                                 
 .اند شاهده گر، مكان و زمان مشاهده جز مشاهدهبراساس خطاي گشالتي م.  1
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 صرفاً پر از تئوري هاي پيش بينـي كننـده اي مـي شـود كـه در                   پيشرفتي نداشته، 
مورد نقض ديگر هيچ ارزشـي نداشـته، ركـود علمـي پـيش              صورت مشاهده يك    

هـا و     به عبـارت ديگـر علـم از جايگـاه اصـيل خـود در شـناخت پديـده                   آيد،  مي
  .شود ي ايجاد كنندة آن ها خارج ميرفتارها

 روش شناسـي الكاتوشـي توجـه بيـشتر و           ،هاي موجود علـم    شناسي از بين روش  
  .ها دارد كه توضيح داده خواهد شد گيري تئوري اي به شكل ويژه

  روش ابطال گرايي پوپر. 3-3
. ابطال گرايي اطالعات بشر را به دو قـسم علمـي و غيرعلمـي تقـسيم مـي كنـد                   

دست كم به طـور     (لمي آن قسم از دانش بشري است كه ابطال آن ها            اطالعات ع 
در نظريـه ابطـال     . از طريق مشاهدات تجربي وجود داشته باشـد       ) اصولي و بالقوه  

شـوند   هاي اوليه و موقتي تلقـي مـي      ها به عنوان حدس و گمان     گرايي پوير، نظريه  
بـار باطـل شـد        كدر ابطال گرايي اگـر نظريـه يـ        . كه بايد به آزمون گذاشته شوند     

در صـورتي   گـردد و      و نظريه جديد جايگزين آن مي     كلي كنار گذاشته مي شود       به
  .كه مقاومت كند تا زماني كه باطل نشده معتبر است

  :ايرادات وارد بر ابطال گرايي
ند يك نظريه را ثابت     توا نهايت گزاره مويد نمي     در ابطال گرايي در حالي كه بي       .1

در عين حـال ابطـال گرايـان        . آن را باطل كند    قادر است كند، يك مشاهده مخالف     
. معتقدند تمامي مشاهدات لبريز از نظريه است و مـشاهده خـالص وجـود نـدارد               

ايراد وارده در اينجا اين است كه اگر مشاهده خالص وجود ندارد ابطـال خـالص                
  .نيز وجود ندارد

ي اسـت كـه   فرضيه اصـلي داراي چنـدين فرضـية كمكـ      :  كراين - قضيه دوهم    .2
د و شكـست فرضـيه اصـلي        زمايش فرضيه اصلي آن ها نيزآزموده مي شو       هنگام آ 

از باشـد؛ ) فرض ثبات (خي فرضيات كمكي    ممكن است به دليل نادرست بودن بر      
  .»آزمايش قاطع وجود ندارد«اين رو دوهم معتقد است 
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  ي الكاتوشي روش شناس.4
تهـاجمي بـدين دليـل كـه        (در مقابل روش شناسي ابطال گرايي، تهـاجمي پـوير           

 طبق اين روش شناسي بايـد از حيطـة علـم خـارج     ،چه علم مي دانيم   بخشي از آن  
الكاتوش در جهت به وجود آوردن نوعي مصالحه ميان روش شناسي هـاي             ) شود

مختلف و تعدي ابطال گرايي پوپري، روش شناسي برنامه هاي پژوهشي علمي را             
ي مــشتمل بــر دو نــوع اصــول  روش شناســي الكاتوشــ1 (MSRP)ارائــه كــرد 

همچنـين  . پژوهشي اسـت، اصـول پژوهـشي سـلبي و اصـول پژوهـشي ايجـابي               
فرضيات در روش شناسي الكاتوشي بـر دو نـوع اسـت هـستة مقـاوم و كمربنـد                   

آن فرضياتي كه فرضيات    : دهد اصول پژوهشي سلبي اين نكته را تذكر مي       . محافظ
حت عنوان هستة مقـاوم از آن هـا         پايه و اساسي در پشت برنامه اند و الكاتوش ت         

نبايد در معرض ابطال قرار گيرند و طـول گـسترش و تـداوم برنامـه،                ،ياد مي كند  
هستة مقاوم دست نخورده و بي تغيير باقي مي ماند و از طرفي اصـول پژوهـشي                 

 محققين را راهنمايي مي كند كه چـه روش هـايي را دنبـال كننـد و ايـن                    2ايجابي
دهد چگونـه آن      است كه نشان مي    ها  وعه اي از دستور   پژوهشي شامل مجم  اصول  

برنامه را مي توان به پيش برد و چگونه مي توان هستة مقاوم برنامه را تكميل كرد                 
از ايـن   هايي از پديدة مورد بررسـي بدهـد؛         تا برنامه بتواند توضيحات يا پيش بيني      

 كـه در آن هـر       رو راهبرد ايجابي براي توليد تئوري ها به برنامـه اي مـي انجامـد              
بلكه تـضمين كننـده هـستة       شود،    نها حول هستة مقاوم ساخته مي     تئوري ويژه نه ت   

وهـشي از دو گـروه فرضـيات سـاخته          در كـل يـك برنامـه پژ       . باشد مقاوم نيز مي  
 يك گروه به نام هستة مقاوم كه شـامل فـرض هـاي پايـه اي و اساسـي                    ؛شود مي

گيري از ابطـال    مه پژوهشي جلـو   نهفته در پشت برنامه تحقيقي است و هدف برنا        
 بنابراين هنگامي كه فرضيات هستة مقاوم با عـدم تأييـد يـا              باشد؛  آن فرضيات مي  

                                                 
1. Methodology of Scientific Research Programms  
2. Positive Heuristic 
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 ؛تكذيب تجربي رو به رو مي شوند اين فرضيات اصالح يا تعويض نمـي گردنـد               
يعني با يـك فـرض اوليـه روش شـناختي آن فرضـيات غيرقابـل ابطـال معرفـي                    

 بـه نـام فرضـيات كمربنـد محـافظ هـم چـون               گروه ديگر فرضيه هـا،    . گردند مي
هنگـام ابطـال برنامـه      . كمربندهاي محافظ از هـستة مقـاوم، محافظـت مـي كننـد            

پژوهشي فرضيات كمربند محافظ در جهـت حفاظـت از فرضـيات هـستة مقـاوم         
  .اصالح و ابطال مي گردند

  :براي مثال يك برنامة پژوهشي اقتصاد خرد متعارف مبتني بر فرضيات زير است
بـدون در    اند و هـر فـرد        به دنبال نفع شخصي    افراد در يك اقتصاد   : (فردگرايي .1

  ).كثر كردن رفاه خود مي باشدصدد حداًنظر گرفتن رفاه ديگران در
هر فرد اقتصادي طوري عمل كند كه با ترجيحات مفروضش سازگار           : عقالنيت. 2

  .باشد
فراد حـق مالكيـت     اكند  تحليل اقتصاد خرد فرض مي    : يحقوق مالكيت خصوص  . 3

 بلكه از نظر تحليـل      ،بر كار خود دارند و هيچ توزيع اوليه اي را در نظر نمي گيرد             
اقتصاد خرد هر نوع اختصاص اوليه عنوان مالكيت بر كاالهـا و خـدمات و منـابع                 

  .طبيعي را مي پذيرد
فرض مي شود افراد در يـك اقتـصاد بـازاري، مبـادالت خـود را                : اقتصاد بازار . 4

  .دهند ميانجام
چهار فرضيه بيان شده در باال فرضيات هستة مقاوم در اقتصاد خود متعـارف مـي                
باشند كه تمامي فرضيات ديگر اقتصاد خرد اعم از نظريات مربوط بـه مطلوبيـت،               

حول اين چهار فرضيه پايه اي بـه عنـوان   ... مصرف كننده، توليد كننده، بنگاه ها و   
ثال راهبرد ايجـابي شـامل ايـن رهنمودهـا مـي             براي م  ؛كمربند محافظ قرار دارند   

رقابـت كامـل،    (بحث عرضه و تقاضا و تفكيك و تشخيص سـاختار بـازار             : گردد
  .....)ناقص، انحصار 
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با توجه به موارد بيان شده در باال مي توان نتيجه گرفت هـستة مقـاوم كـه ابطـال                    
ر يك حيطه يـا     ناپذير تلقي مي شود در واقع شامل بايدها و نبايدهايي است كه د            

هـستة مقـاوم شـامل    «مارك بالگ بيان مـي كنـد    . در ذهن فردي افراد وجود دارد     
و در نتيجه همان چيـزي اسـت   باورهايي است كه به لحاظ تجربي ابطال ناپذيرند  

الكاتوش همچـون پـوپر معتقـد اسـت كـه           . »اي آن را متافيزيك مي نامند      كه عده 
و متافيزيـك علـم    زيكي ناممكن اسـت تن تعهدات متافياكتشافات علمي بدون داش   

  ).1380بالگ، (در هستة مقاوم تعمداً دور از دسترس قرار مي گيرد
   روش شناسي اقتصاد اسالمي.5

بر مبناي ادبيات موجود اقتـصاد اسـالمي، دو قلمـرو مطـرح در اقتـصاد اسـالمي                  
مكتب اقتـصاد   . مشتمل بر مكتب اقتصادي اسالم و علم اقتصاد اسالمي مي باشند          

اسالمي شامل مجموعه اي از انديشه هاي بنيادين اقتـصادي اسـت كـه متفكـران                
 بـه   انـد،   ي به اجماعي نسبي روي آنهـا رسـيده        مسلمان تحت تأثير ارزش هاي دين     

پديـده  همين ترتيب علم اقتصاد اسالمي تبيين و پيش بيني رفتارهاي اقتـصادي و              
اكميـت ارزش هـاي دينـي      كه اين رفتارها منبعث از ح      هاي برآمده از آن ها است     

  .مي باشند
كه با مالحظه احكـام جزئـي       ب اقتصاد اسالمي از طريق اجتهاد     روش شناسي مكت  

امكان معرفت نسبت به نظريه مبنايي آن ها را فراهم مي كند، ميسر است و روش                
شناسي علم اقتصاد اسالمي مبتنـي بـر اصـول موضـوعه و مبتنـي بـر يـك روش                    

تجربه، عقـل،   (اخت   استفاده از تمامي ابزارهاي شن     شناخت دين محور با توجه به     
 به عبارتي اقتصاد اسالمي برخوردار از دو وجـه ثابـت و متغيـر               مي باشند؛ ) شهود

در . مي باشد كه وجه ثابت آن در هر يك از ايـن قلمروهـا شـكل خاصـي دارنـد           
قلمرو مكتب، انديشه هاي بنيادين محوري و در حوزه علم آكسيوم هاي بنيـادين              

  . اصول موضوعه اساسي به عنوان وجه ثابت مي باشنديا
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اي عبارت از طرقي كـه آن جامعـه توسـط     مكتب اقتصادي را در هر جامعه    «در  ص
مي داند و مكتـب اقتـصادي       » اقتصادي و عملي خود را حل مي كند       آن مشكالت   

و عـدالت   لكيـت مخـتلط، آزادي اقتـصاد محـدود        اسالم را بر مبناي سه عنـصر ما       
مالكيـت مخـتلط، آزادي     (به عبارتي از نظر صدر اين سه اصـل          ؛ داند اجتماعي مي 

فروض ابطال ناپذير مكتب اقتصاد اسـالمي       ) اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي    
هستند كه تحت هيچ شرايطي نمي توان آن ها را ابطال كرد و مناقشه در نظريه يا                 

 فروض اصـلي    نظراتي در مكتب اقتصاد اسالمي به هيچ وجه نمي تواند سبب رد           
  .آن مثالً عدالت اجتماعي شود

ارزش : از نظر زرقا اقتصاد اسالمي از چهار جزء به دست مي آيد كـه عبارتنـد از                
 قـضاياي اثبـاتي كـه از    ز قرآن، سنت و منابع مـرتبط بـا آن و  هاي به دست آمده ا 

طريق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسالمي مي شود و روابطي كـه مـسلمانان و                 
  . تجزيه و تحليل و كشف كنندن ممكن است از طريق مشاهدات،ديگرا

از نظر زرقا پاية اقتصاد اسالمي از قرآن و سنت و فقه و ساير علـوم اسـالمي كـه                    
ن جا كـه قـرآن و سـنت ابطـال           از آ . مبتني بر قرآن و سنت است استوار مي گردد        

ـ              ،استناپذير ل ابطـال   اقتصاد اسالمي داراي هستة مقـاومي مـي باشـد كـه در مقاب
تئوري هاي آن حفاظت شده و ابطال ناپذير است و از اين نظر شباهت زيادي بـا                 

  .روش شناسي علمي الكتوشي دارد
 بررسي شباهت هاي ساختاري روش شناسي الكاتوشي بـا روش شناسـي             .6

  اقتصاد اسالمي
 برخـي فرضـيات     ،به نظر مي رسد از آن جا كه هـم در روش شناسـي الكـاتوش               

 بايدها و نبايدها مي باشـد       به لحاظ تجربي ابطال ناپذير بوده، شامل      ) هسته مقاوم (
فيزيكي تلقي مي گردند و هم روش شناسي هاي دو قلمرو اقتـصاد اسـالمي               و متا 

يعني مكتب مبتني بر اصول ثابت غير قابل ابطال و متـافيزيكي مـي باشـد و علـم                   
 لذا اين دو    بتي است؛ اي از پيش تعيين شده و ثا      اقتصاد اسالمي مبتني بر آكسيوم ه     
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در جهـت تقويـت     توانند    مي  ساختار شباهت هايي به هم داشته،      روش شناسي در  
  .گيرندب متقابل از هم كمك

وجه مشترك روش شناسي الكاتوشي به عنوان يك روش شناسي علمي جديـد و              
بسيار كاربردي در علوم انساني و خصوصاً اقتصاد و روش شناسي اقتصاد اسالمي             

 تئوري سـازي در حيطـة هـر دوي ايـن روش شناسـي هـا نيـاز بـه                 اين است كه  
چـه در علـوم انـساني    آن. ري ها براساس آن شكل مـي گيـرد  زيربنايي دارد كه تئو   

به عبارتي تئوري سازي در علوم انساني       ميت خاص دارد، توجه به انسان است؛      اه
بـت  دارد كه تئوري هاي ثا    ) چون رياضي و فيزيك   (اين تفاوت را با علوم محض       

 براي كليه مكان ها و كليه زمان ها نداريم و با توجـه بـه زمـان و مكـان خـاص،                     
 به عبارتي علوم انساني در هـر زمـان و مكـان             تئوري هاي علوم انساني متفاوتند؛    

 و الزاماً   برآمده از افراد، فرهنگ و نهادهاي حاكم بر جامعه مورد بررسي مي باشند            
 در كـشوري بـا   ، غربي جواب مي دهـد  كه در يك كشوريك تئوري علوم انساني  

بررسي روش شناسي هاي بيان شده در بـاال بـا           . فرهنگ شرقي درست نمي باشد    
توجه به تعاريف و ايرادات هر كدام بيانگر اين مطلب است كه از ميان اين روش                
شناسي ها، روش شناسي الكاتوشي توجه زيـادي بـه ايـن مـسأله دارد و در ذات                  

ي بر هستة مقاومي مي داند كـه آن هـستة مقـاوم بـسته بـه                 خود تئوري ها را مبتن    
  .فرهنگ، زمان و مكان خاص مي تواند متفاوت باشد

تواند به عبارتي فرضيات پايه اي جامعه اي كه در آن علم انساني رشد مي كند مي               
 بـراي مثـال در جامعـه اي كـه           ته اي مقاوم مورد توجه قـرار گيـرد؛        به عنوان هس  

فردگرايي و منفعت شخصي است، تئوري هاي علوم انـساني          فرهنگ آن مبتني بر     
آن بايد حول اين فرهنگ شكل بگيرند و نمي تواند تئوري هايي در ايـن فرهنـگ      
رشد كند كه زيربناي اصلي آن را نداشته و عمالً قابليـت توضـيح دهنـدگي و يـا                   

  .پيش بيني متغيرهاي آن جامعه را پيدا نكنند



 ...شناختي  شناسي الكاتوشي راهي براي حل معضل روش روش

 

107

چـه بايـد     علم اقتصاد حاكم در كـشور مـا اگر         كه  توضيحات فوق مبين اين است    
از آنجا كه كامالً ويژگـي ترجمـه اي دارد،          ر فرهنگ و اجتماع ايراني باشد،     مبتني ب 

نه مبتني بر فرهنگ و نه برآمده از اجتماع بوده و از اين رو تئوري هـاي آن قـادر                    
ت و مـشكالت اقتـصادي كـشور        به توضيح و پيش بيني و در نتيجه حل معـضال          

 به عبارتي از آنجا كه فرهنگ ايراني مبتني بر سه آبشخور اصلي ايرانيـت،               ستند؛ني
اسالميت و تجدد است و در تئوري پردازي اقتصادي و تحقيقات و برنامـه هـاي                
اقتصادي ارائه شده، به اينها توجهي نشده اين تحقيقات قادر بـه توضـيح و پـيش                 

عبـارتي ديگـر چـارچوب       بـه    ل معضالت اقتصادي كشور نمي باشـند؛      بيني و ح  
تئوري سازي در كشور هستة مقاومي را كه الكاتوش به عنوان فرضيات ثابت بيان              
مي كند كه كليه تئوري ها بايد حول آن شكل گيرد، مورد توجه قرار نمي دهـد و                  
تئوري ها براي توضيح، پيش بيني و حل معضالت اقتصادي به گونه اي از مـوارد    

  .دكنن مشابه، نسخه برداري مي
  : روش شناسي منطبق با شرايط ايران.7

پس از بررسي شـباهت هـاي روش شناسـي اقتـصاد اسـالمي بـا روش شناسـي                   
پردازي اقتصادي در كشور بايد در نظر داشـت در          الكاتوشي و بحث معضل نظريه    

پردازي اقتصاد ايران بايد بـه سـه جنبـة فرهنـگ و هويـت ايرانـي،               موضوع نظريه 
 كه نتيجه آن توجه به منفعت فـردي، منفعـت جمعـي و              اسالم و تجدد توجه كرد    

وجود اين مثلث بـه ظـاهر متنـاقض در فرهنـگ          . اثر پذيري از فطرت آدمي است     
اي   مي طلبـد تحقيقـات اقتـصادي كـشور از دسـتگاه روش شـناختي               ،مردم ايران 

 اي مربوط بـه جامعـه ايرانـي         استفاده كنند كه قادر به تركيب و تلفيق فروض پايه         
ز اين رو نه روش شناسي اسالمي كه توجه اصلي و عمدة خود را بر جهت                اباشد؛

هـاي اقتـصاد      نـه روش شناسـي     ها در جهـت آرمـان دينـي قـرار داده،          دهي رفتار 
نئوكالسيكي و اقتصاد مرسوم كه توجه اصلي آن ها بر منفعت شخـصي و تـأمين                

ـ . تواند فروض اجتماعي ايرانيـان را پوشـش دهـد          دنيوي مردم است نمي    ه نظـر   ب
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رسد جهت انجام تحقيقات بومي شده نيازمند يك روش شناسي واسـطه اي از      مي
چند روش شناسي يا تركيبي از چند روش شناسي بوده كه هم قادر بـه تحليـل و                  
پيش بيني رفتارهاي غالب موجود در جامعه ايراني باشد و هم بتواند جهت دهندة              

  .دهاي ديني باش رفتارهاي افراد در راستاي آرمان

  
شناسـي الكاتوشـي دارد و       روش شناسي تركيبي ارائه شده، چارچوبي چون روش       

نكتـه قابـل    . هستة مقاوم آن تلفيقي از مباني رفتاري اجتماعي جامعه ايراني اسـت           
ذكر اين كه برعكس چارچوب هاي نئوكالسـيك و اسـالمي كـه فـروض هـستة                 

-ر ايـن فـروض مـي      مقاوم در طول زمان ثابتند در روش شناسي تركيبي مورد نظ          
توانند به صورت دوره اي تغيير يابند كه طول دوره ها بستگي به پيشرفت فكـري                

 بـه عبـارتي اگـر        جهت تحقق آرمان هاي ديني اسـت؛       و روحي جامعة ايراني در    
 ساله توانست عالوه بر تحقق اهداف اقتصادي خود در جهـت            5اجراي دو برنامه    

 در سطح آرمان هاي ديني مردم ايجـاد         رفتارهاي غالب موجود در كشور، ارتقايي     
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كند در برنامه بعدي در هستة مقاوم تئوري هاي اسالمي صورت گرفته و مـثالً در                
كه تأكيد بر برابري من و او با ارجحيت من بود، ارجحيـت             ) 3(بحث اول جدول    

من رنگ كمتري گرفته و تقليل يابد تا جايي كه ارجحيت به طـور كامـل حـذف                  
پس اين مـسألة مهـم وجـود        . حيت از طرف ديگر شروع گردد     شده و كم كم ارج    

دارد كه در روش شناسي تركيبي ارائه شده هستة مقاوم فقط در طـول يـك دورة                 
كه طـول زمـان   (ولي در انتقال از يك دوره به دورة بعد    ؛اصالح و ابطال نمي شود    

ي هر دوره بستگي به عملكرد تئوري ها در جهت ارتقاء درجه آرمان خواهي دينـ              
  .گردد هستة مقاوم اصالح و در برخي موارد حتي ابطال مي) افراد دارد

از آنجا كه اين روش تالشي است براي ارائـه راهكـار كلـي و ناپرداختـه جهـت                   
گمان داراي معايـب بـسياري نيـز          روش شناسي در اقتصاد كشور كه بي       مشكالت

بـه نظـر كمتـر از    هر چند معايب آن براي تئوري سازي در اقتصاد ايران (باشد  مي
از ايـن رو    فـراوان بـراي ارتقـاء آن وجـود دارد؛         جـاي كـار     ) ها است ساير روش 

پيشنهاد مي شود محققان و پژوهشگران و كارشناسان ارشـد سـازمان مـديريت و               
موضوع دستيابي به يك دستگاه روش شناختي علمي متناسـب    ،برنامه ريزي كشور  

با اولويت برنامه هاي تحقيقاتي خـود  براي تحقيقات اقتصاد ايران را از محورهاي   
  .قرار دهند

  :جمع بندي و نتيجه گيري .8
شـناختي نظريـه پـردازي در علـوم         كمبود نظريه پردازي صـحيح و معـضل روش        

 علم اقتصاد از جمله مشكالت نظريه پردازي در علـوم انـساني          انساني و خصوصاً  
زه علـم اقتـصاد در      هاي انجام شده حـو    نظريه پردازي . و علم اقتصاد كشور است    

در سـطح بـاال عـدم توجـه بـه حـوزه             : روست هايران نيز با دو مشكل اساسي روب      
هـاي  شناسـي  كارگيري روش  هتر عدم ب  شناسي و متدولوژي و در سطح پايين      روش

هـاي ارائـه شـده       ها و نظريه   توجه به تئوري  . علمي موجود به طور دقيق و صحيح      
اسـي  آنها فاقـد يـك دسـتگاه روش شن          ثردهد اك در حوزه اقتصاد كشور نشان مي     
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. انـد  يا از روش شناسي علمي به اشتباه استفاده كرده         سازگار با وضعيت ايران بوده    
جهت رفع مشكالت نظريه پردازي اقتصادي در كشور اين مقالـه سـعي در طـرح                
اين مشكل و در حد خود تالشي جهت ارائه راهكاري بر رفع آن نموده كه نتيجه                

هــاي اقتــصاد اســالمي و   روش شناســي تركيبــي از روش شناســيآن ارائــه يــك
 دي دارد، روش شناسي ارائه شده اگر چـه نقـاط ضـعف زيـا            . الكاتوشي مي باشد  

تواند زمينه ساز توجه محققان اقتصادي كشور به حل معضل اساسي تحقيقات            مي
  .باشد) شناسي صحيح و سازگاريعني نبود يك روش(اقتصادي ايران 
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   اهميت روش تحقيق و كاربرد آن درباره
  

  1دكتر غالمرضا فدايي
  

  چكيده
چنانچه روش متناسبي با موضوع     . روش تحقيق اساسي ترين مقوله پژوهش است      

پـس از   .  كار تحقيق سريع تر و مطمئن تر انجام مـي شـود            ،پژوهش انتخاب شود  
بعـد وجـه غالـب      هاي سنتي ارسطويي، اثبات گرايـي از زمـان دكـارت بـه               روش

ويژه در علوم انساني محققان را         عدم كارآيي آن، به    اما اخيراً ها بوده است؛      پژوهش
و روش انتقـادي درقالـب اقـدام           تفسيرگرايي اخيراً. به عدول از آن واداشته است     

اين مقاله مـدعي اسـت كـه تقـسيم تحقيـق بـه              . پژوهي بسيار متداول شده است    
لـو تجربـه ذهنـي       هـا از تجربـه و      همـه پـژوهش   . تجربي و عقالني صحيح نيست    

ممكـن اسـت وجـه غالـب        . رسـند  خيزند و با استمداد از عقل به نتيجه مـي          برمي
، امـا خـالي از آن دو نيـست،          تجربه و عقالنيت در هـر پـژوهش متفـاوت باشـد           

براين اثبات گرايي اگر به معناي اين باشد كه وراي تجربه چيزي نيست اشـتباه               بنا
گـذرد،    ي ناگزير از دهليـز تجربـه مـي         اين معنا باشد كه هر پژوهش      است و اگر به   
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تـوان از يـك      ها را مي   نگارنده مدعي است كه همه پژوهش     . امري پذيرفتني است  
در اين مقاله به اهميت رويكرد      . منظر به دو بخش آزمودني و پيمودني تقسيم كرد        

لـب هـشت محـور      هـا را در قا     كند و مطالعه همه پديـده      در پژوهش هم اشاره مي    
پديداري، پنداري، ساختاري، رفتاري، اسـتقراري، اسـتمراري، مقـداري و آثـاري             

هر يك از اين رويكردها روشي مناسب با خـود را طلـب مـي               طبعاً. داند ميسر مي 
  .كند

  واقعيت اثبات گرايي، تحقيق كمي، روش تحقيق، تحقيق كيفي، :كليد واژه ها
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  مقدمه
. اي است كه در هر پـژوهش مـورد توجـه اسـت             هترين مقول  روش تحقيق اساسي  

 نسبت به خود و محيط پيرامـون        خواهند  ل كشف واقعيت هستند و مي     همه به دنبا  
 خود اطالع داشته باشند و بر اساس آن ساختمان معرفتي خـود را بـسازند و هـر                 

 تنوع و كثرت موجودات جهان به عنوان متعلقـات  علت به. تر كنند   روز آن را كامل   
 اگـر   ؛، راه و روش رسيدن به آن و كسب معرفت به آن  بسيار مهم اسـت                شناخت

درجهان، همه فالسفه و   . هايي هم داشته باشند    چه ممكن است راهها با هم تفاوت      
دريچـه  نيز مذهبيون به نوعي به دنبال كشف حقايق بوده و هستند و هـر كـس از     

 ،انـد  قعيت دست يافتـه   كه آنها به همه وا    اما در اين  چشم خود به آن نگريسته است؛     
ودنـد  اگر همه بـه واقعيـت رسـيده ب        . توجه شود بدان   است كه بايد     اي خود مقوله 

  ها براي چيست؟  تخطئهها و پس اين همه اختالف نظر و گاه  مناقشه
يكي از فوائد بحث اين اسـت كـه چنانچـه روش تحقيـق متناسـب بـا شـناخت                    

ود مي رساند و بـر عكـس اگـر          واقعيت تعيين شود ما را زود تر به سر منزل مقص          
 ممكن است نه تنها كـشف واقعيـت نكنـد بلكـه بـر               ،به اين امر توجه الزم نشود     

تالش همه انديـشمندان    . حيرت ما بيفزايد و بناگزير ما را به انكار واقعيات وادارد          
جهان از گذشته تا حال صرف اين مطلب بوده و هست و  هنوز شـناخت بـديهي             

اينكه در جهان كنوني بـا افـرادي مواجـه          . ها است  ين آن تر ترين امور جزو مشكل   
 يا آن را قائم به وجود انـسان         ن است اصل واقعيت را انكار كنند      شويم كه ممك   مي

 يا عدم انتخاب روش درست براي تحقيق        ، اغلب ناشي از همين عدم توجه      بدانند
 .مي تواند باشد

دانند كه در   ميهمه. نكته ديگر در اهميت اين موضوع در علوم انساني است
ويژه پس از دوران نوزايي اروپايي و طرح مباحث شناخت  دنياي امروز وبه

آنچه ) پوزيتيويسم(شناسي و به دنبال آن روش تحقيق بر پايه اصول تحقق گرايي
يا يگانه گرايي در  گانهرويكرد دو . بيش از همه آسيب ديد علوم انساني است
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بر  . باشد، شايد ناظر به همين مسألهاند ن بودهكه دكارت و پاسكال مدافع آعلوم 
ويژه علوم  دكارت براي بررسي علوم و به)  8- 10، 1378،فرجي دانا(اين اساس 

از .  پديده ها بايد آن ها را به اجزاء تبديل كردماعي معتقد بود براي تحقيق براجت
توان  ميالگوي پاسكال را . نيمه دوم قرن بيستم، روش پاسكال جاي آن را گرفت

ه نه تنها به الگوي پيچيده ارزشي در برابر الگوي ساده ارزشي دكارت تعبير كرد ك
ها  پژوهش براساس اين روش،. مكمل آن است هبلك، كند دكارتي را نفي نمي روش

 شيء، قرائت بر مبناي غايتكيد بيشتر بر روابط نه بر أ تچونهاي  با ويژگي
، به حساب  گشودگي پويا ابستگي متقابل،و مان و منطقها،كثرت سطوح ساز ،»كل«

 ،1378،فرجي دانا(پذيرد  انجام مي  و چند رشتگي با شيء گر ه مشاهدهآوردن رابط
هاي گسترده  سازد، بحث مي  آنچه ضرورت بحث را بيشتر نمايان ).14-13

 چيستي علوم انساني و تفاوت آن با علوم  قرون اخير دردانشمندانمحققان و 
هاي در  آراء و نظريه«عنوان  در كتاب خويش تحت ) 1362(روندف. طبيعي است
سيطره كميت در علوم و . است كرده  رابحث خوبي اين مسأله به» علوم انساني

ويژه علوم انساني و يك سو نگري جريان پوزيتيويستي آسيب هاي فراواني به  به
از ؛ )1365،گنون(لوم انساني زده است بار آورده است و ضربه هايي بر شناخت ع

اين رو با باز نگري در روش تحقيق و تبيين جايگاه علوم انساني و اينكه نبايد 
زيتيويسم به معناي حاد آن  يا پوائل را از زاويه تنگ كميت گراييهمه مس

درهر حال سواالت پژوهش در اين . تواند فوائد فراواني داشته باشد مينگريست، 
  :مقاله عبارتند از

يـا متكـي بـر آگـاهي و         وآيا واقعيت خارجي وجـود دارد        واقعيت چيست . 1
  شناخت ما است؟

  يا ذهن؟آنكه واقعيت را درك مي كند چيست؛آيا نفس است. 2
 روش تحقيق كـدام     ،راه رسيدن به واقعيات چيست و به عبارت روشن تر         . 3

 است؟
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 بگو است؟روش تحقيق به تجربي و عقالني جواآيا تقسيم . 4
 ه عنوان روشي مستقل وجود دارد؟آيا روش تاريخي ب. 5
  يا به هدف محقق؟گردد آيا توصيف و تحليل به روش بر مي. 6

 نـاگزير بايـد از دو مقولـه         ،هاي تحقيق پرداخت   براي اينكه بتوان به تحليل روش     
بـه  . مهم سخن گفت و به قول معروف بايد با دو پيش فرض به بحـث وارد شـد                 

نشود بحث درباره تحقيق و روش آن       اين دو پيش فرض مشخص      رسد تا    نظر مي 
  .است بيهوده

آيا اين واقعيت مـستقل از      و  ن است كه آيا واقعيتي وجود دارد       پيش فرض اول اي   
   يا آنكه واقعيت ساخته و پرداخته ذهن است؟ما است

آنچه در اين باره گفتني است ايـن اسـت كـه اغلـب دانـشمندان قـديم اگـر چـه                   
 به واقع آن را قبـول       اند،  ي هايي رو به رو بوده     ي با گرفتار  درتحليل واقعيت خارج  

افالطـون واقعيـات را     . انـد  دانـسته  عدم قبول آن را مساوي با سفـسطه مـي         داشته،  
ولي ارسطو بر خالف او معتقـد بـود كـه           ؛  دانست هاي مثالي مي   پرتوي از واقعيت  

 فالسفه اسالمي هم، گاه جانـب افالطـون  . توان واقعيات خارجي را ادراك كرد    مي
  ). ق1405 فارابي،(اند  و گاه جانب ارسطو و گاهي هم هر دو را گرفته

يـا ناخواسـته    ،خواسته خود را مطرح نمود »كوژيتوي«از زمان دكارت به بعد كه او        
به جـاي اعتقـاد بـه واقعيـات خـارجي، انـسان،         .  قضيه به شكل بارزي تغيير كرد     

فاعـل  (لـق جهـان     مطمحور همه مسائل شد و وجود او بـه عنـوان ادراك كننـده               
 به عبارت روشن تـر، او وجـود خـويش را ناشـي از فكـر                 مطرح گرديد؛ ) شناسا

 يعني چون فكر مي كند پس وجود دارد و شناخت خود او بـا      ؛كردن خود دانست  
مـا در   . كنـد   تحقق پيدا مي  وديت اوست، فكر و ذهن او كه بخشي از وجود و موج         

تيم كه خود جـاي بحـث فـراوان         باره صحت گفتار او نيس    اينجا در صدد بحث در    
دارد و پارادوكسي ايجاد مي كند مبني بر اينكه چگونه مـي تـوان شـناخت اصـل                  

يم كه از اين پـس ديگـر        اما در صدد بيان اين مطلب     آن مستند كرد؛  چيزي را به جزء   
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ذات آگـاه و    .  ويژه فكر و ذهن او محور شناخت همه چيز قرار گرفت           انسان و به  
در گذشته در قالب نفس مطرح بود از اين پس با مطالعات        آگاهي بخش انسان كه     

روانشناختي در ذهن تجلي پيدا كرد و نفس در مطالعات معرفـت شـناختي رنـگ                
اهميت آن سخن بگويند از ذهـن و         ويگر به جاي اينكه فالسفه از نفس        د. باخت

ابراين  بن را منبع اصلي شناخت تلقي نمودند؛     به دنبال آن از حافظه ياد كردند و آن          
قضيه به اين صورت درآمد كه ذهن است كـه مـي شناسـد و اگـر ذهـن  نباشـد                      

آهسته آهسته با اظهارات و تعليقـات فالسـفه ديگـر           .  شناخت امكان پذير نيست   
سيد كه وجـود    چون هيوم و كانت قضيه اصالت ذهن مطرح شد و كار به جايي ر             

 به   اشياء دانستند؛  ن و ادراك ذهني از    متكي به شناخت ذه   و موجوديت خارجي را   
اين معني كه اگر انسان با ذهن خود جهان را نشناسد پس ممكـن اسـت واقعيتـي              

ــد  ــته باش ــود نداش ــسأله   . وج ــن م ــد در اي ــاي تردي ــوم در منته ــيهي ــد  م  گوي
كه او ترجيح مي دهد مانند افراد عادي به زنـدگي خـود ادامـه               ) 1362كاپلستون،(

را اسير لفاظي هـاي منطقـي و فلـسفي          دهد و از لذت هاي دنيا بهره ببرد و خود           
  .نكند

ارجي في الجملـه    فالسفه پس از او چون هگل با آنكه از يك طرف به واقعيت خ             
هگل نيز سر انجام به اصـالت       . با ترفندي خاص از آن مي گذرند      تصريح مي كنند،  
و باز همان حرفي را مي زند كه اسـالف او گفتـه     ) 1355استيس،(انديشه مي رسد  

شايد آخرين گروهي باشـند كـه در        ) 1376صانعي دره بيدي،  ( شناسان پديدار. اند
نبايد وقت خود را صـرف        كيد دارند كه  آنان براين تأ  . ظهار نظر كرده اند   اين باره ا  

آنهـا همـين واقعيـت      . كـرد ) علوم عقالني و متافيزيكي   (آنچه دست نيافتني است     
اصـل   نـه داوري دربـاره    دهنـد و از هـر گو        ر مي خارجي را به عنوان پديده مبنا قرا      

  . گذارند واقعيت خودداري مي كنند و به قول خودشان آن را در پرانتز مي
زيرا اگـر  وانيم واقعيات خارجي را بشناسيم؛ پيش فرض دوم اين است كه ما مي ت  

بـراي توضـيح    .  خواهد بـود   سخن از روش تحقيق عبث    ،  چنين امري ميسر نباشد   
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 پرداخت و اينكه منبع شناختي كه در وجـود          بايد به ساز و كار شناخت     اين مسأله   
تـي  اين موضوع نيز با همه اهمي     . كند آدمي است چگونه با جهان ارتباط بر قرار مي        

  .كنيم آن را به مقاله ديگر موكول ميكه دارد چون خارج از بحث ماست، 
قيـق در   روش تح . شـويم  با اين توضيح وارد بحث اصلي يعني روش تحقيـق مـي           

. دهـد   يا كشف واقعيت آنگونه كه هست را نـشان مـي   به مطلوب واقع راه رسيدن  
 شـود  نيز روش تحقيق به كليه تدابير، ابزار و فنوني براي كشف حقيقت گفته مـي              

وب با تـأخير تـوام   مناسب رسيدن به مطل   چه بسا با اتخاذ روش نا     ). 1381 دياني،(
 مادي و غير مادي     اگر بپذيريم كه امور بر دو قسم      .  يا اصال امكان پذير نباشد     شود

 خواهيم پذيرفت كه روش برخورد ما  با اين دو مقوله            تقسيم مي شود آنگاه قطعاً    
هايي كه   حتي در امور ملموس و مادي هم با توجه به تفاوت          . متفاوت خواهد بود  

كردند  تصور مي ) 1362،61شاله،  ( در گذشته . روش مطالعه ما متفاوت است    ،دارند
امـا روش    طريق قياس و از ذهن استخراج كـرد؛          وان از ت قوانين عالم خارج را مي    

  تأييد علمي با شكاكيت در همه چيز كار را آغاز نمود و مشاهده و تجربه و احياناً               
از يكجانبـه   روش به اصطالح علمي هـم       . يا رد فرضيه را مبناي كار خود قرار داد        

 تصريح  ألهر كتاب روش علمي خود به اين مس       د) 1362(شاله. گرايي بر كنار نبود   
سـيدن بـه    يا عالئق خويش در ر    ها    بعضي از فالسفه در سايه پيش داوري      دارد كه   

ــات راه   ــشف واقعي ــوب و ك ــد؛   مطل ــراط پيمودن ــارت   اف ــال دك ــوان مث ــه عن ب
اي كه به رياضـيات داشـت اميـدوار بـود كـه              با توجه به عالقه   ) 1385طهماسبي،(

ــا ســر پنجــه رياضــيات حــل كنــد   ــه نظــر دكــارت . بتوانــد همــه مــسائل را ب ب
  ):1385دبيري،(

درعرف دانش، روش مجموعه شيوه و تدابيري است كه براي شناخت حقيقـت و              
بر اساس نظر وي، روش متضمن پوشـش    . شود بر كناري از لغزش به كار برده مي       

مجموعه طرقي كه انسان را به كـشف مجهـوالت و حـل             : سه فضاي عملي است   
كـه بـه گـاه پژوهيـدن و بررسـي      مشكالت هدايت مي كنـد، مجموعـه قواعـدي       
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يـا فنـوني كـه فـرد را از مجهـوالت و      يد به كار روند و مجموعـه ابزار   واقعيات با 
اختيار گذاردن تكنيك، جـستجو گـر       درعرصه معلومات رهنمون ساخته و به مدد        

  .كند را هدايت مي
ضرورت و كليت به عنـوان دو مفهـوم سـنتي در      ) 1،2006والنر و گرنير  (هم اكنون 

فهم بـودن   و به جاي آن قابل        شده  ها نقد جدي    وپايي از جانب پست مدرن    ارعلم  
دارد و در نتيجه    ر نسبيت گرايي بيش از پيش تاكيد         ب اين مسأله . مطرح شده است  

در هـر حـال،     . كنـد  كشد و تعميم ها را خدشه دار مـي         ها را به چالش مي     پژوهش
ت كه محقق متناسـب بـا       هاي متفاوت در جعبه ابزار اس      روش تحقيق همانند ابزار   

 و  در يـك تحقيـق    ). 1385موحـدي، نيكجـو،   ( تحقيق خود بايد آن را به كار ببرد       
هـاي گونـاگوني را      براي رسيدن به مطلوب و در اسـرع وقـت، دانـشمندان روش            

يـا     تقسيم بنـدي كلـي بـه روش ارسـطويي          ها در يك   اين روش . اند مطرح نموده 
 متكـي بـر      روش جديد كه عمـدتاً     منطق صوري كه متكي بر جنس و فصل بود و         

  .تجربه و به تعبير خودشان اصالت تحصل استوار است
  

  نقد وضع موجود
روش تحقيق به معناي استفاده از راه و روش و حتي ابزاري است تا محقق را هر                 

 اما پاسخ سوال بدون شك در بستر پيش فرض هايي           ،چه زودتر به جواب برساند    
ـ . اي بند است  گيرد كه محقق به آن پ      شكل مي  س از دوران كالسـيك كـه منطـق         پ

بـه تجربـي تنـزل دادنـد و تـا همـين             ارسطويي حاكم بود روش تحقيق را عمدتاً        
اواخر، پارادايم اثبات گرايي در مورد همه علوم به كار مي رفت و به عنوان مثـال،              

 نظـرات   امـا اخيـراً   آن پذيرفتـه شـده بود؛       ر علوم اطالع رساني نيز مقبوليت     حتي د 
درحال حاضر پـارادايم    .د كه اين پارادايم جوابگو نيست     گشته و بسياري معتقدن   بر

 و  اثبات گرايي، تفسير گرايي   : ه اند بر سه دست  ) 170 ، 1385محمودي،(هاي تحقيق 
                                                 
1.Wallner & Greiner  
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بازرگان . استگرايي   روش تحقيق در علوم طبيعي مبتني بر پارادايم اثبات        . انتقادي
 آن را بـه چهـار دسـته         »وم رفتـاري  روش تحقيق كيفي در عل    «در مقاله   )4 ، 1384(

  . را به آن افزوده است1تقسيم كرده است و پسا ساختار گرايي
هـاي تحقيـق در      ميالدي برخي خواستار تغيير جهـت در روش  80در اواخر دهه    

گرايش بيـشتر  ): 1385،171محمودي،( شدند آتي ه در راستاي محورهاي  اين حوز 
، گـرايش بيـشتر بـه       ات قطعـي و معـين     به ذهنيت گرايي، گرايش كمتر به تحقيقـ       

 بـر ايـن اسـاس محمـودي       . و گرايش بيشتر به سـاخت تئـوري       مطالعات موردي   
  :انتخاب روش تحقيق را بر عوامل زير مبتني كرده است) 1385،173(

  4، تشريحي3، توصيفي2اكتشافي:  شاملپارادايم مناسب هدف تحقيق
  و چگونهتا، چه زماني، چرا كي، چقدر، چندكجا، چه،:  شاملنوع سواالت تحقيق

سـاخت تئـوري، جمـع آوري       :، شـامل  نوع تحقيق و جايگاه آن در سيكل تحقيـق        
  . و نوع داده هاي جمع آوري شده به لحاظ كمي و كيفيتئوريآزمايش شواهدو
داننـد و آن     شـامل سـه اصـل مـي        اركان تحقيق را   )1385خسروي، بيات، (بعضي  

از نظر اينان، انـواع     . ي و روش شناسي   عبارت است از تاريخ شناسي، فلسفه شناس      
  :هاي تحقيق عبارتند از روش

   تبييني، ارزيابي-روش توصيفي
  اي قياسي روش فرضيه

  اي  كتابخانه- تجربه اي-روش اكتشافي
  وش تجاريروش جمعي، ر
   مجدد- ايجادي- كپي سازي- معكوس-روش مهندسي همزمانروش ابزاري، 

  

                                                 
1. Post positivism 
2. exploratory  
3. descreptive  
4. explanatory 
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  روش ميداني و آزمايشگاهي
رسد همه اين موارد را تحت عنوان روش مطرح كـردن نـوعي سـر در                 ميبه نظر   

از فلـسفه، پـارادايم،     در واقع، در فرايند تحقيق مي توان به ترتيب          . گمي مي آورد  
 روش ناميـدن خـالي از   اما همـه را بـه عنـوان   عملي ياد كرد؛و كاربرد  نظريه، مدل 

نكـه بـه عنـوان نـوع        به عنوان مثال، توصيف و تحليـل بـيش از آ           مسامحه نيست؛ 
 هـدف او در همـه  .  بيشتر ناظر به نگاه و هدف پژوهشگر اسـت ،روش تلقي شود 

 در  به اين معنـا كـه     انواع پژوهش ها مي تواند توصيف يا تحليل و يا هر دو باشد؛            
مـي   پژوهـشگر قـصد      ، يا پيمايش انجام مي شود     هر پژوهش كه با شيوه آزمايش       
 يا كم و كيـف  يابي و مانند آن را انجام دهدز يا اركند كه مقايسه، تحليل، توصيف  

ـ              يـا مـورد انتظـار       دسـت آمـده     هبيش از آنكه به روش بر گردد به نوع داده هاي ب
. در هر حال، اختالف نظر در باره روش هاي تحقيق بسيار است           . مربوط مي شود  

عده اي معتقدند روش پژوهش در علـوم پايـه و مهندسـي توسـعه كـافي نيافتـه                   
هاي علوم تربيتـي و اجتمـاعي        اختالف نظر در حوزه   ).  539،  1385 اميري،(است

اين اخـتالف هـا كـه در        ). 1385سعيدي رضواني، محمود و هادي،    (فراوان است   
 ناشي از معادل يابي براي واژه هاي        بعضاًمنعكس است، كتب نگارش شده تحقيق     

ن هـم    يـا مترجمـا     از اختالف سليقه هـاي نويـسندگان        ناشي ترجمه شده و بعضاً   
بنابراين روشـها   ني و سر درگمي دانشجويان شده اسـت؛       هست و موجب سرگردا   

از طريـق   .  يـا دانـشمند روش شـناس متكـي اسـت           ، بر رويكرد فيلـسوف    عمدتاً
ي ، مي توان نگرش ها و شيوه هـاي تحليـل و بـاز خـوان               )1385دبيري،  (رويكرد  

ها كه منبعث از پيش      به عبارت ديگر تا رويكرد    فرايند هاي تحقيق را باز شناخت؛       
حقيق هم مبناي درستي نخواهـد      يافتن روش براي ت   ،  فرض ها است روشن نباشد    

يعني وقتي معلوم نباشد كه بر اساس چـه پـيش فرضـي حركـت معرفـت                 داشت؛
  .در گمي مواجه مي شود، طبعا روش انتخابي با ابهام و سرشناسانه انجام مي گيرد
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توان از چند منظر به آنهـا     قعيات جهان مي  نگارنده معتقد است كه در برخورد با وا       
 كـرد  مطالعه »پديده «از آنجا كه همه پديده اند مي توان آنها را به عنوان        : نگريست

و از آن جهت كه ما ناگزير از نام گـذاري آنهـا بـر اسـاس طبقـه بنـدي يـا نـوع                         
 بايـد نـوع نگـرش و سـطح برداشـت معرفـت              ،برداشتي كه از آنها داريم هـستيم      

گـاهي  .  براي استفاده خـود يـا انتقـال بـه ديگـران بيـان كنـيم                )پندار( را   شناسانه
آن مورد توجه است،    »استقرار«شود يا محل      موجود مورد بحث واقع مي     »ساختار«

 »مقـدار « كه دارد مورد مطالعه قرار مي گيـرد و گـاه       »رفتاري« گاه، پديده به لحاظ   
و موجوديـت آن و سـر        حيـات    »اسـتمرار «آن بررسي و گاهي     ) كميت و كيفيت  (

بـا توجـه بـه چنـين     . آن مطالعـه مـي شـود    »آثـار «انجام، زماني پديـده از لحـاظ      
هايي، بديهي است كه روش مطالعه و برخورد با واقعيـات و كـشف آنهـا                 رويكرد

  .متفاوت خواهد بود
اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين رويكردهاي هشتگانه در واقع                نكته

چقدر، چندتا، چـه،     كه، چه وقت، كجا، چگونه،       «ن سواالت معروف    پاسخ به هما  
كي و كجا در رويكرد استقراري، چنـدو چقـدر در رويكـرد             . است»چرا و مانندآن  

چه در رويكـرد    فتاري، چرا در رويكـرد اسـتمراري،      مقداري، چگونه در رويكرد ر    
ري در رويكـرد پديـدا   )بـه طـور غيـر مـستقيم       (ساختاري، آثاري و پنـداري و كـه       

  .  تواند مطرح شود مي
 اشاره شد در همه موارد تجربه با تعقل همـراه اسـت و ايـن دو                 همانطور كه قبالً  
 ، يا انتخاب زياد مطرح نيست     ه مقايسه در مراحل ساده و بسيط ك     .انفكاك ناپذيرند 

كار عقـل در مقايـسه و   ،اما وقتي گزينه مطرح است،عقل كمتر خود نمايي مي كند    
اي  عقل بر اساس پيش فرض هايي كـه دارد و مبـاني           . ي شود انتخاب پررنگ تر م   

نمـودار  . دهـد   ست به داوري مي نشيند و گزينه برتر را نـشان مـي            كه قبول كرده ا   
  :نماياند ميمطلب را بهتر )1(
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شود نگارنده چنين مـي پنـدارد كـه تحقيـق و              مالحظه مي  1همچنانكه در نمودار    
) 1385زراء نژاد، انواري،  ( آزمودني است يا پيمودني      روش آن در يك نگاه كلي يا      

 تقـسيم كـرده انـد       2 و منطقـي   1همچنانكه در نگاه ديگري آن را به دو حوزه فنـي          
آزمودني به اين معنا كه يا بايـد در آزمايـشگاه           ). 616،  1385يوسف پور نظامي،    (

. شود مي  بررسيرسمي و معمول يا درمحيطي باز كه آن هم نوعي آزمايشگاه است             
با اين نگاه هر چيزي را كه بتوان با معيار و محكي مانند استاندارد هـاي پذيرفتـه                  

محك زد مـي توانـد در       ) خود ساخته و يا ديگر ساخته     (شده آماري و غير آماري      
ها آنهايي هـستند كـه محقـق         پيمودني. اين بخش قرار گيرد و آزمودني تلقي شود       

در منطق قـديم     با اين نگاه، تمثيل و استقرا      .پيمايد آنها را با جمع آوري شواهد مي      
زيرا در پيمايش گاه فقط به دو چيـز اكتفـا           گيرند؛    ز جهاتي در يك طيف قرار مي      ا

. گيـرد  رود و موارد كثيري را در بـر مـي   شود و گاه دائره تحقيق از دو فراتر مي    مي

                                                 
1. Technical  
2. Logical 



125          درباره اهميت روش تحقيق و كاربرد آن                                              

در . شـود  قياس نيز در  واقع بر استقرا متكي است، استقرائي كه هيچگاه كامل نمي             
ها متغير به صـورت طبيعـي        ولي در پيمودني  ،  شود ها متغير دستكاري مي    آزمودني

ق اسـت كـه مطالعـات تفـسير         ها گاه پيمايش در عم     در پيمودني . گردد مطالعه مي 
تواند در اين جا دسته       يا انتقادي و نيز اقدام پژوهي و مطالعات موردي مي          گرايانه

اري نشود و تفسير بر مبناي مطالعه صـرف         بندي شود به شرطي كه متغيري دستك      
ممكن اسـت  ،است ه تحقيق يك پارادايم به هم تنيده  البته از آن جا ك    . صورت گيرد 

 هاي مختلف آن بـه كـار گرفتـه          هاي گوناگون براي قسمت    در يك تحقيق، روش   
توان آن را به      ت مي اما در يك نگاه جامع، وقتي غلبه با يك روش خاص اس           شود؛  

بـه عنـوان    ) 1385محمـودي،  (1 بـه عنـوان مثـال، اقـدام پژوهـي          د؛آن منتسب كر  
برخـي  . اي از مطالعات موردي به همراه تجربه ميداني قلمداد شده اسـت   مجموعه

اقدام پژوهـي فراينـدي   : داده اند وگفته اندگر تعريف كامل تري از آن به دست   دي
 اقـدام   در. تكراري، در برگيرنده محقق و مـشاركت كننـدگان بـا يكـديگر اسـت              

تـشحيص مـسأله، مداخلـه     : شود  وره اي تكرار مي   پژوهي مراحل زير به صورت د     
در اقدام پژوهي، فرد در دو نقـش مـشاركت          . ها ها و آموخته    و پااليش يافته   عملي

پژوهشگر ابتدا در حوزه مورد مطالعه اقدام مي كند و          . كننده و محقق حضور دارد    
رسـي عميـق و دقيـق و    ه، بـا بر وقعيت يك محقق دست به تحقيـق زد      سپس در م  

هـاي موجـود در پيكـره        دست اول، نتايج اقدامات خود را در چـارچوب تئـوري          
  .برد دانش تفسير مي كند و از اين راه شكاف بين تئوري و عمل را از بين مي

 كـه در هـر دو نـوع          به اين معنـي     و تحليل به هدف محقق بر مي گردد؛        توصيف
 يـا تحليـل داشـته        ممكن است نيت توصـيف     مودني محقق  يا آز  پژوهش پيمودني 

هر جا فرضيه باشد حكايت از اين دارد كه پژوهشگر مـي خواهـد تحليـل                . باشد
 عنوان مثال وقتي     به ود را با معيار و مالكي بيازمايد؛      كند و دست كم مشاهدات خ     

اسـت امـا    آن را توصيف كـرده      صرفاً،ي را بر بدن مطالعه مي كند      پزشكي اثر داروي  
                                                 
3.. action research 



126 يي براي ارتقاء علوم انساني در كشورها راهبرد 

سنجد به تحليل پرداختـه      يا نتيجه را با معيار و مالكي مي       ست كاري متغير    اگر با د  
،ولي اگـر    بيسوادي مطالعه شـود توصـيف      مقولههمچنين اگر در يك كشور    . است

 معيار و يا آمار ساير كشور ها باشـد تحليـل صـورت گرفتـه                مقايسه آن با مالك     
  .است

 سـنتي آن اسـت،ارزيابي      فاقـد فرضـيه بـه معنـاي       گرايي كه گاه    در پاراديم تفسير  
 همين امر سبب شده است تا محققان از استفاده از ايـن             تحقيق امري دشوار است   

  .در اين گونه موارد ما نيازمند ارزيابي قضاوتي هستيم. روش نا كام بمانند
 تحقيـق   نكته ديگر اينكه در اين نمـودار، تحقيـق تـاريخي بـه عنـوان يـك روش                 

ا تحقيـق تـاريخي نـوعي پيمـايش شـواهد در             زير مستقل به حساب نيامده است؛    
 تقريـب و    عمدتا مبتني بـر   ) 1381 (1گذشته اي كه به قول گرگكور     . گذشته است 
، تاريخ، زنده كردن انديشه در      )1380داوري اردكاني، (2 يا به قول كار    تخمين است 

از نظر او اين مورخ اسـت كـه         . ذهن مورخ است كه وي سرگرم مطالعه آن است        
 يعني تفكري كه مبتني بر شـواهد، پيمـايش شـده            ؛ريخ را مي سازد   با فكر خود تا   

  .است
  

  گيري نتيجه
باره آن، بـر مبنـاي آنچـه         با توجه به اهميت تحقيق و دشواري اظهار نظر قاطع در          

  :نگارنده به نتايج زير دست يافته است، گفته شد
ين  تحقيق  بر دو عنصر شواهد و استنباط عقالني استوار است و ا             )روش. (1

ممكن است در اين طيف تمايل به سمت يكـي از  . دو از هم انفكاك ناپذيرند    
،ولي دو طرف بيشتر باشد و به اصطالح تجربه محور و يا عقـل محـور باشـد               

                                                 
1. Kierkegaard1 
2. Kar 
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 2 و عقالنـي   1بنابراين تقسيم روش تحقيق به تجربي     خالي از هيچ كدام نيست؛    
 . موجه به نظر نمي رسد) يا تعقلي(
آزمـودني هـا    .  يـا پيمـودني    لي يا آزمودني اسـت    يق با نگاهي ك   روش تحق . 2

بـه  ) باز و يـا بـسته     (آنهايي هستند كه محقق با دستكاري متغير در آزمايشگاه          
. را نظاره مـي كنـد     ) ها(ير  متغ،ولي در پيمودني ها محقق صرفاً     نتايج مي نگرد  

 . يا توصيف در هر دو مورد به هدف محقق بستگي داردتحليل
 عقالني، موضـوعات    ي است  حتي در امور صرفاً      تجربه اساس هر پژوهش   . 3

مورد بحث، تجربه هاي ذهني ما هستند كه در واقع، به نـوعي و لـو بـا چنـد         
 .مرتبط اند) عين(واسطه، با خارج

اسـت و عنـصر عقـل       ) عينـي و ذهنـي    (عقالنيت هميشه متكي بـر تجربـه      . 4
كي از قـواي    در واقع، عقل به عنوان ي     . همواره ارزيابي و نتيجه گيري مي كند      

ولي در مـواردي كـه انتخـاب        همواره در حضور و خدمت نفس اسـت؛       نفس  
 .وجود داشته باشد خود را بيشتر نمايان مي سازد

اگر به اين معنا باشد كه همه چيـز متكـي بـر             ) پوزيتيويسم(اصالت تحققي . 5
ولي اگر منظور اين باشـد كـه همـه چيـز بايـد              ،درستي است ،نظرتجربه است 

شـايد واضـعان اصـلي      . باشد اشـتباه اسـت    ) كمي و مقداري  (ملموس و عيني  
 سـوء   اما پس از آنـان از ايـن مطلـب         ؛اند پوزيتيويسم هم چنين مرادي نداشته    

 :گويد باره پراگماتيسم ميدر) 1380(داوري اردكاني. بهره برداري شده است
اينكه مـي گوينـد    . مشكل اين است كه پراگماتيسم هم درست فهميده نشده است         

ي ناظر به نتيجه عملي مفيد و مضراست كه         گماتيسم حقيقت هر قول و نظر     در پرا 
نادرست نيست به شرط آنكه از آن نتيجه نگيرنـد كـه حقيقـت              از آن پديد مي آيد    

 .عين فايده عملي و مصلحت زندگي است

                                                 
1.  exprimental 
2. rational 
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 بـه   –نظريه هاي تفسير گرايي و انتقادي       ،آنجا كه عنصر استنباط غلبه دارد     . 6
 .ر خود نمايي مي كند بيشت–فرض قبول آن 

تمثيل در دو مورد و     ( يا استقرايي  به لحاظ دامنه و گستره يا موردي      تحقيق  . 7
و سر انجام قياس است كه با تسامح بـر گرفتـه    ) بيشتر از دو مورد    در استقراء 

. اين هر سه از آخر به اول بر هم متكي است و نه بر عكـس               . از استقراء است  
 . يا نشودي تواند تعميم بر آن مترتّب شودم. مورد پژوهي آغاز پژوهش است

 كـربن    تحقيـق بـر     مثالً دني؛تحقيق تاريخي هم يا آزمودني است و يا پيمو        . 8
 ني و جمع آوري شواهد پيمودني است؛       براي پژوهش هاي تاريخي آزمود     14

 . بنابراين روش مستقلي نيست
يكردي كـه   رودر انتخاب روش تحقيق تاثير دارد،     رويكرد معرفت شناسانه     .9

اگر بپـذيريم كـه مبنـاي معرفـت شناسـي بـر             . برگرفته از پيش فرض هاست    
يا آثار است آنگـاه  استقرار، استمرار،پندار، پديداراساس ساختار، رفتار، مقدار،     

هر يك از روش هاي تحقيق فوق الذكر براي موارد باال و يـا تلفيقـي از آنهـا           
 .به كار خواهد رفت

ـ          توصيف و تحليل، قبل ا     .10 ه غايـت و هـدف     ز آنكه نـوع پـژوهش باشـد ب
هـا   هدف آزمودني . اين بايد در هدف مطرح شود     پژوهشگر بستگي دارد؛ بنابر   

در عين حال يك تحقيـق      . معموال تحليلي است و هدف ييمودني ها توصيف       
. تواند تركيبي از اهداف توصيف و تحليل را با خود به همراه داشته باشـد               مي

زيرا كم ده هاي تحقيق است و نه روش تحقيق؛  ه دا همچنين كم و كيف ناظر ب     
و كيف در عين حالي كه به هم قابل تبديل اند درمقوالت جاي دارنـد و گـاه                  

همچنانكـه مـا   ). 1355اسـتيس، (نـد  آنها را مساوي و مرادف با وجود مي گير       
؛ يعنـي نمـي گـوييم روش    باره ساير مقوالت چنـين برخـوردي را نـداريم        در

 ....  يا زماني، مكاني، وضعي
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و  مـشاهده، مـصاحبه   . مـورد فـرق مـي كنـد        ابزار اندازه گيري بر حسب       .11
پرسشنامه ابزار اصلي پـژوهش هـستند و در همـه آنهـا دو عنـصر شـواهد و         

 .استنباط حضور دارد
 تحقيق بسيار مهم انـد و بـر روش تـأثير            در) پارادايم ها (  پيش فرض ها     .12

ـ         دارند؛  پژوهـشي صـورت     ،ل قبـولي نباشـد     بدين معنا كه تا پيش فـرض قاب
ويژه در پژوهش هاي انساني و كيفـي         علت اختالف نظر محققان به    . گيرد  نمي

پيش فرض هـا مـورد بحـث قـرار          تا آن   . ناظر به پيش فرض هاي آنان است      
 بنـابراين   ، ايـن اخـتالف همـواره وجـود دارد،          يا به هم نزديك نـشوند      نگيرد

 بايد به    قطعاً ،وهش هايي استفاده كنند   خواهند از نتايج چنين پژ     كساني كه مي  
 يـا   آگاه شوند و موافقت     نيت پژوهشگر و پيش فرض هايي كه او قبول دارد           

 .عدم موافقت خود را پس از آن اعالم كنند
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  راهكارها و پيامدهاي آن ها، ؛ضرورت تفكر خالق
                                  

  1دكترغالمعلي طبرسا
  

  چكيده
تفكر عالي ترين فعاليت ذهن است آدمي فرهنگ و تمدن خويش را مديون تفكر 

را  او كه آدمي رااز ساير موجودات متمايز ساخته،اين قدرت تفكر است . مي داند
  .برتري مي بخشد 

هيچكس را نمي توان .انديشه در مرحله توليد،تقسيم پذير و تضييق بردار نيست
. اش فكر كند و اين ماهيت و خاصيت انديشه است  وادار كرد كه به اندازه جيره

آنچه مهم است ،  توليد مي شود ؛ اما – چه بخواهد و چه نخواهد –انديشه 
،آن هم با آگاهي از چگونگي توليد  دخالت در مرحله توزيع و مصرف آن است

  .انديشه و رعايت قواعد
 تفكر خالق و منطقي را از هم متمايز ساخته، معتقدند كه 3دوبونو و 2گيلفورد

به جاي برداشتن يك قالب و بسط آن مي كوشد تا از طريق پيوند  4تفكر خالق

                                                 
  دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده مديريت و حسابداري عضو هيأت علمي . ١

2. Gilford 
3. De Bono 
4. creative thinking 
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هيچ قضاوتي   اينكه  ضمن.اي ديگرساختار قالب را تغيير دهد  نهچيزها به گو
اما تفكر  گردد؛ گيرد؛ بلكه در بروز خطا اصرار مي صورت نمي ها ايده  درباره

رسند؛ تفكر  گزيند كه اطمينان وجود دارد به نتيجه مي هايي را بر مي منطقي راه
ها   ممكن است اين راهچرا كه ورزد؛ مطمئن مبادرت مي خالق به كشف راه هاي نا

هاي موجود  به نتايج با ارزشي منتهي گردد؛ بنابراين تفكر منطقي با واقعيت
البته اين دو . گذارد اما تفكر خالق پاي در مسير مجهوالت مي ، شود محدود مي
  .توانند با حفظ جايگاه خويش مكمل هم باشند جنبه مي

مراحل و  ، تفكر خالق، اي خالقيته روشن ساختن واژه با اين مقاله بر آنيم تا در
فنون ترويج آن و لزوم به كارگيري اين مهم را در  هاي اين نوع تفكر، ويژگي

  .حوزه مطالعات علوم انساني متذكر شويم 
، 4 و همگرا3، تفكر واگرا2تفكر جانبي  ، تفكر خالق،1خالقيت: ها كليد واژه

  استدالل تفكر

                                                 
1.  creativity 
2. lateral thinking  
3. divergent 
4. convergent 
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  مقدمه
ه اكثر مواقع داراي جهت خاصي نسان است كهاي ا تفكر هسته اصلي فعاليت

و هدف   جهت  داراي است كن مم هاي ذهني هم  چند برخي از فعاليتهراست؛ 
ها و رؤياهاي روزانه كه همه كمابيش با آن آشنا   مثل خيالبافي؛خاصي نباشند

  . هستيم
ن دانشمندان انسان را حيوان متفكر مي دانند و از تفكر به عنوان فصل مميز انسا

اگرچه قيقت تفكر اساسي مخصوص انسان است؛ در ح. از حيوان ياد مي كنند
تفكر . تفكر در سطح ابتدايي در بعضي از حيوانات هم مشاهده شده است

و  از قواي ذهن، انديشه  وشد تا با بهره گيريجرياني است كه در آن فرد مي ك
به قول جان . تجربيات خويش براي حل مشكلي كه با آن روبرو شده اقدام كند

ابزاري است در خدمت زندگي و هدف ) انديشه(ديوئي، فيلسوف معروف ،تفكر 
از صرف نظر از سوي ديگر، . است  سازگاري ميان موجود زنده و محيطآن ايجاد

، تفكر در ذات خود فرايندي يا آينده باشد حال، گذشته  اينكه رويدادي متعلق به
  هاست ا براي تحليل اشيا و پديدهيم و رمزهعقاليي است كه مبين استفاده از مفاه

هم به  و  خاطرات يا تجارب گذشتهلذا تفكر ممكن است هم از طريق يادآوري 
 محيط زندگي فعلي ماست صورت وسيله تأثيراتي كه منبعث از عوامل و امكانات

 شناخت نيز روشيدهد و  ر، تفكر پايه شناخت را تشكيل مياز سوي ديگ .گيرد
به اختصار . شود و استدالل فرد پي ريزي مي پايه آن ساخته انديشه است كه بر 

دار و صاحب  را معني  كه موجوديت انساناستو تفكر توان گفت قواي عقالني مي
  .باشد از انسان ميسر نمي عملي  گونه كند و بدون تفكر اساسا ًهيچ ويت ميه
  

  جايگاه تفكر در توسعه علوم
شناختي انسان است كه از جايگاه مهمي برخوردار تفكر يكي از فرايندهاي ذهني 

كند و  اهميت اين مبحث از آن جهت است كه كمك به خودشناسي مي. است 
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كمك مؤثري به »  من عرف نفسه فقد عرفه ربه«اين امر به استناد حديث شريف 
صدرارحامي (مباحث مهم يادگيري است  يكي از طرف ديگر از .كند خداشناسي مي

رسد كه مقدار  نظر مي  به دليل توسعه فناوري چنين بهامروزه).31 ، ص1381،
از توانايي افراد در ها و وسايل ارتباطي،   طريق رايانهاطالعات در دسترس از

مجموعه  خاطر سپردن  هبالعات پيشي گرفته است و انسان را در استفاده از اط
 هدف تعليم و اساساً. است ر بمباران اطالعاتي ناتوان ساختهاطالعات در عص

ر تربيت هم تداعي همه اطالعات دريافتي نيست بلكه گزينش اطالعات مورد نظ
 تفكري ثمره واقعي نظام تعليم و تربيت در يك جامعه فعال ساختن فرايند.است

از طريق جمع  شودنه هاي تحصيلي مختلف حاصل مي است كه از مطالعه در رشته
  يژگي تفكر انباشت محض اطالعاتو  ديگر،  عبارت ه  بآوري محض اطالعات؛

ها،  ، ايدهتواند مفاهيم ها مي و برقراري ارتباط بين يافتهبا پويايي  ، بلكهنيست
  .هاي جديدي را خلق كند ها و سازه روش

خالقيت كس داراي توانايي خالق ذاتي است؛ براي مثال، بايد بگوييم كه هر 
ز طريق آموزش ب خالقيت ااغل در سنين بزرگسالي.  نظر بگيريدكودكان را در

 براي  تمام آنچه.را بيدار كرد توان آن وجود دارد و مي سركوب شده اما هنوز
 لذا به خالقيت و صرف وقت براي آن است؛خالق بودن بدان نيازمنديم، تعهد 

غايي   آموزش تفكر خالق و انتقادي به عنوان ثمرة اصلي نظام آموزشي و هدف
 واقع خالقيت يك رويكرد است كه توانايي پذيرش در. تعليم و تربيت مي باشد

  .شود ها و امكانات را شامل مي تغيير و تازگي و همچنين آمادگي بازي با ايده
به . هدف از تفكر، جمع آوري اطالعات و بهترين استفاده ممكن از آن است

، ما قادر به برد دائمي به كار ميهاي  اي كه ذهن در جهت خلق قالب علت شيوه
آنكه وسايلي براي د به بهترين وجه ممكن نيستيم مگرفاده از اطالعات جدياست

در . ي كهنه و هدايت آن به نرخ روز در اختيار داشته باشيمها تغيير ساختار قالب
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تفكر « در كتاب 2 و جي اسميت1، هولفيشهاي ذهن ساخت فعاليت العه تفكر ومط
احساس، :  بارتند ازع ردازند كه پ مي  تفكر  مختلف جنبه  سه  تحليل   به» منطقي

هاي اساسي تفكر در تعامل با  اساس تحليل آنها اين جنبهبر . و تخيل حافظه 
قل يكي از سه شود كه حدأ فكر كردن وقتي مشخص مييكديگرند و عمل خاص 

  ).39، ص  1375شريعتمداري، (جنبه مذكور را براي توصيف آن به كار بريم 
نجام دهد، متأثر از عمل آوري معلومات را ا ت وجمعچنانچه ذهن يادآوري خاطرا

اگر فرد ضمن يادآوري معلومات و مفاهيم گذشته در عالم رؤيا و است؛  حافظه
اگر افكار با  و خيال نيز سير كند، فكر او در ميان حافظه و تخيل سير مي كند

  ). 43، ص 1380سليمان پور، (تر است   تخيل فعال،اي نداشته باشد محيط رابطه
و تشخيص  سيستم اطالعات ذهن در خلق.  استذهن يك سيستم سازنده قالب

هاي  موفقيت. صبي مغز استهاي ع وظيفه سلول ،اين رفتار. ها دخيل است قالب
ي خلق، ذخيره و تشخيص  معلول همين تواناي،ت خود با محيطذهن درارتباطا
نوان رفتار هاي كمي در ذهن ساخته شده، به ع  قالبممكن است. قالب هاست

كه هاي ساخته شده و آماده را  است قالبذهن همچنين قادر. غريزي جلوه كند
هاي  اما مهمترين خاصيت سيستم، توانايي خلق قالبكند؛   شود قبول مي آن عرضه به

توان  در همين رابطه مي). 30 ، ص 1376يعسوبي ، (مربوط به خودش است 
در حين آموزش، . توار باشد صحيح اسهو تحصيل بايد بر پاي گفت آموزش

شخص حقايق صحيح، قياس و استنتاجات صحيح ناشي از آنها و روش درست 
رهيزد و به كار از اشتباه بپ گيرد كه ميآموزد و فرا  بنا نهادن اين استنتاجات را مي

شخص . گيرد  را فرا مي»نه«بردن قضاوت را در هر مرحله و متعاقب آن برچسب 
، » باشدتواند  طور نمي اين«، » اين طور نيست«، »نه« بگويد گيرد كه چگونه ياد مي

اين قبيل .  و غيره»دليلي براي آن وجود ندارد«، »اين هرگز عمل نخواهد كرد«

                                                 
1. Hulfish  
2. J Smith 
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 كافي پنداشتن تفكر عمودي خطاست؛. هستند  1موارد جوهر اصلي تفكر عمودي
اه خالقيت  در تمام اوقات سد رعبارت ديگر تأكيد بيش از حد بر صحيح بودن هب

تا از آنها نادرست باشد بهتر   هايي داشته باشيم و چند اگر ايده. شود و پيشرفت مي
  .اي باشيم است از اينكه همواره دور از اشتباه بوده اما كامالً فاقد هر گونه ايده

وسعه تفكر همبستگي امروزه توافق همگاني وجود دارد كه توسعه علوم با ت
القيت و نوآوري بر مبناي بخت و اقبال حاصل نمي  زيرا هيچ خمستقيم دارند؛

در همين رابطه دو نگرش .شود مگر اينكه انديشه و تفكري آن را پشتيباني نمايد 
  :شود نسبت به تفكر مطرح مي

   نگرش ايستا .1
   نگرش پويا.2

در نگرش ايستا ذهن با حجم عظيم و انباشته اي از اطالعات شب و روز را 
به خروجي و ن قادر به تركيب اين اطالعات و دستيابي نمايد، ليك سپري مي

هاي تجمعي و  كه در نگرش پويا ، ويژگي  درحاليباشد؛ محصولي جديد نمي
توان گفت اگر چه نگرش  به اختصار مي. تراكمي با خلق ايده جديد همراه است

نگرش پويا و زاينده در حوزه شود،  راي توسعه علوم قلمداد ميايستا شرط الزم ب
تفكر به عنوان شرط كافي و به تعبيري علت تامه براي دستيابي به انديشه و ايده 

 بر پويا و زاينده در مقاله حاضر همانا. گردد  جديد از طريق خالقيت تلقي مي
 . شود بودن تفكر تأكيد مي

  فرايند تفكر 
در عصر حاضر از جمله فالسفه اي كه به تفكر و ماهيت آن توجه خاصي مبذول 

   :داند ا شامل مراحل ذيل مي جان ديوئي است كه جريان تفكر ر،هداشت
گردد و  فرد با يك موقعيت پيچيده مواجه مي: رويارويي با ابهام و ترديد. 1

  .آيد راي آن برميب درصدد يافتن پاسخي 
                                                 
1 . vertical thinking 
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در اين مرحله هر راه حلي كه به ذهن مي رسد براي رسيدن به نتيجه :  پيشنهاد.2
  .شود ارائه مي

يق جمع آوري مدارك مربوط به هاي مختلف كه از طر با بررسي راه حل: تعقل .3
  .شده اند ،فرد به تفكر مي پردازد مسأله حاصل

ر احتمال دارد به جواب برسد بر راه حلي را كه بيشتفرد: فرضيه سازي. 4
  .گزيند مي
 ي مي شود و با معيار استداللدر اين گام هم فرضيه مجدداً بررس: استدالل. 5

  . شود  مي فتهپذير
شود و امكان اثبات آن  فرضيه پذيرفته شده عمالً به كار گرفته مي:  كاربرد.6

  . گردد مشخص مي
با طي مراحل شش گانه فوق فرد به حل مسأله دست : دستيابي به نتيجه .7

  .يابد مي
ذهن افراد با ظرافت از يك . هيچيك از مراحل فوق را نمي توان حذف كرد 

كند و هر فرد بايد با رعايت مراحل مشروح باال به  رحله ديگر گذر ميبه ممرحله 
   ).41 ، ص 1376حسيني ، ( ايده سازي خالق بپردازد

با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت فرايند تفكر بر تركيب يادگيري گذشته و 
در اين رابطه گفته سولسو مبني بر اينكه تفكر . اطالعات فعلي مبتني است 

 است كه از طريق آن يك بازنمايي ذهني جديد به وسيله تبادل اطالعات فرايندي
ايجاد  ن خصوصيات ذهني، قضاوت، انتزاع،استدالل وحل مسأله و تعامل بي

  .كند تبيين فرايند تفكر را كامل ميگردد،  مي
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  انواع تفكر 
افرادي گيلفورد و دوبونو از جمله  .انواع تفكر نظرات مختلفي وجود دارد درباره 
. پردازند تفكر واگرا و همگرا به بررسي انديشه منطقي و خالق مي با تميز كه هستند

ت كه گيلفورد معتقد است كه تفكر همگرا همان استدالل يا تفكر منطقي اس
كه تفكر واگرا يا خالق  در حالي؛كند  جستجو ميجوابي صحيح را براي حل مسأله

  .كند يوجه مت يك مسألههاي مختلف  به راه حل
و بر اين كند   جانبي و عمودي اين مقوله رابحث ميدوبونو هم تحت عنوان تفكر

 يا توسعه قالب هاي ذهني است در كه تفكر عمودي در رابطه با تهيهباور است 
هاي  ها و برانگيختن قالب كه تفكر جانبي در رابطه با تغيير چنين قالب  حالي

سطح حافظه است كه ذهن  در روي منظور از قالب، نظم اطالعات. جديد است
البته او تفكر عمودي و جانبي را مكمل و الزم و ملزوم هم .  دهد را تشكيل مي

، 1364بشارتيان ،( اشد ب داند و معتقد است كه مهارت در هر دو الزام آور مي مي
  ).9ص 

 برخي ديگر ،به رغم آنكه اكثر دانشمندان بين تفكر همگرا و واگرا تفاوت قائلند
معموالً مفاهيم تفكر واگرا و همگرا . كنند وايزبرگ اين نظريه را رد ميثل م
   نتيجه هاي بزرگ در اين ديدگاه خالقيت.دانند را ثمرة نبوغ مي) و خالقمنطقي (
اي  افسانهرا  نبوغ   فرضيه  است؛ اما وايزبرگ معمول افراد نابغه  غير فكرت  كارگيري هب

در تجارب گذشته و افكار  وي تفكر خالق ريشه نظر  هب.  داند هزار ساله مي
هاي قديمند و  يد مبتني بر انديشهوي معتقد است نظريات جد.  روزمره دارد

وايزبرگ در پاسخ به اين سؤال . وجود ندارد ،ايم كرده تجربه   آنچه   و راي چيزي
  پسهاي تفكر خالقند كه اگر فرايندهاي فكري كه همه از آن برخورداريم، پايه

هاي فردي تعيين كننده عملكرد  گويد تفاوت  ميكنيم، چرا همه يكسان عمل نمي
انگيزه و دانش ها،  معمولي با مبتكرين در سطوح مهارتتفاوت افراد . افراد است

بين انواع . يابند وسعه ميت ها با كار، تالش و مطالعه البته مهارت.  آنهاستخاص
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هاي  هاي مختلف به مهارت ؛ زيرا فعاليتهست هايي   تفاوت هم  خالق  هاي فعاليت
   ).42،  ص 1376حسيني، (مختلف نياز دارند 

 منطقي و دو دسته تحت عنوان تفكر در يك طبقه بندي ديگر، انواع تفكر به 
جان ديوئي تفكر منطقي را شامل بررسي فعال، . است انتقادي طبقه بندي شده

 ). 3ص ،1984كروديگران، ال(هر عقيده و دانش برمي شمرد دقيق  پايدار و
يدگاه گرايش در قالب طرح پرسش، متوقف نمودن و كنار گذاشتن قضاوت و د

از قواي ذهني   جزيه و تحليل اطالعات با استفادهتآوري اطالعات، شخصي، جمع
شمار  به  تفكر منطقي اجزايايده جديداز  و نهايتاً استنتاج و دستيابي بهو تفكر

اما در تفكر ؛  چند با تفكر منطقي داراي ارتباط استتفكر انتقادي هر. رود مي
دل و تا حدي خارج از انتقادي رويكرد اصلي همانا ايجاد يك جو يا فضاي نامتعا

، تعديل،  د بتوانند فرايندهاي فكري خود را اصالحافراتا  است  شرايط معمول 
ذشته آنها متفاوت با تفكر گكنند كه  اي فكر اساساً به گونه،  تغيير و بازسازي نموده

هاي  زير سئوال بردن مجموعه دانش و ايده اين نوع تفكر  گيري اصلي جهت. باشد
هاي نو در قالب رسيدن به ايده يا تفكر جديد  حمايت از ايدهباگذشته همراه 

   ).30ـ 40، ص1374،  چت مايرز(است 
هاي  وه از تمامي شيتوسعه و گسترش دانش و علوم بايدنظر مي رسد كه  هچنين ب

و اهميت آنها ليكن در شرايط خاص اين شيوه ها ترتيب ؛تفكر بهره الزم را ببرد
 مثالً در امر آموزش شايد طراحي و كاربرد تفكر انتقادي در دچار تغيير مي شود؛

 به  گيرندگان بايد زيرا دانشجو و آموزش؛مقايسه با روشهاي ديگر اولويت يابد
 همواره نسبت به صحت و درستي برخي گونه اي تحت آموزش قرار گيرند تا

ها دچار ترديد شود چه بسا كه شك منطقي پايه يادگيري و  مفاهيم و دانش
  .خالقيت است
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  زمينه الزم براي بروز تفكر خالق
هاي فكري بشر را بدون توجه  استنبرگ معتقد است امكان ندارد ما بتوانيم توانايي

وي از جمله كساني است .  تحليل كنيمبه زمينه و شرايطي كه در آن عمل مي كند
، تجربه و دنياي بيروني مورد بحث اط تفكر و هوش را با دنياي درونيكه ارتب

  ). 43 ، ص 1376حسيني ، (قرار داده است 
موفقيت در رسيدن به اين شيوه تفكر و ) خالقيت(ن دستيابي به تفكر خالق ميزا

يد بتوانيد ذهن خود را براي شما با. به نحوه بهره گيري از ذهن بستگي دارد
ي در تخصيص اوقاتي برا). 61، ص 1381آقازاده ،( خالقيت آسوده نگه داريد 

منظور  ه مثالً بوجود آوريد؛ هيك محيط خالق بريزي كنيد و تفكر خالق برنامه
اي باشد  اداره يك جلسه حل خالق مسأله، جو و فرهنگ سازماني بايد به گونه

يا همان (اين امر با تمهيد شرايط زير .  را ترغيب كندكه نوآوري و تفكر خالق
   ):309، ص 1998 ، 1مك فازين ( محقق مي گردد) زمينه الزم براي تفكر خالق

از   كه كاركنان  در صورتي .تضمين شود امنيت مشاركت كنندگان در جلسه . 1
 ترغيب شوند؛  خالقانه توانند براي انديشيدن مينبيه واهمه نداشته باشند، تانتقاد و 

ي با شكست مواجه شود و رئيس آن پروژه ترس از دست ا مثالً چنانچه پروژه
شود ريسك تفكر خالق را دوباره  ديگر حاضر نمي دادن شغلش را داشته باشد،

  .تجربه كند
در زمينه  ت و ادراكاتشان  بايد كاركنان را براي به چالش كشيدن مفروضا.2
  . رايندها تشويق كردخدمات و فها، توليدات،  رويه 

نگرند و  متفكران خالق به آينده مي. آينده نگري را تشويق كنند بايد  مديران. 3
  .كنند جايي كه آنها مايلند در پنج يا ده سال آينده باشند را در ذهنشان تصور مي

 مديران يك فضاي متعالي ايجاد كنند به گونه اي كه اطمينان حاصل كنند .4
  .ن به باالترين عملكرد متعهد هستندكاركنان براي رسيد

                                                 
1 . Mc Fadzean 
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از طريق برهم زدن وضع . افرادي به كار گرفته شوند كه ناهمگون باشند. 5
جاي اينكه با  هبديدي متفاوت به موقعيتها بنگرند؛موجود افراد را ترغيب كنيد تا با 

هاي نو را  ل را بررسي كنند كه اين خود مي تواند خلق ايدهائديد جمعي مس
  .سبب شود

هاي مورد عالقه شان مشغول به كار  در پروژه به افراد اين امكان داده شود كه. 6
  .شوند

بايستي حمايت خود را از طرح هاي خالقيت و نوآوري نشان ارشد  مديران . 7
آنها بايد منابع كافي را براي اين كار .دهند نه اينكه فقط ادعاي آنرا داشته باشند 

را براي افراد فراهم سازند، افراد را براي خلق اختصاص دهند و زمينه آموزشي 
  .هاي جديد ترغيب كنند و حمايت مالي الزم را بعمل آورند ايده

اگر افراد .  با ايجاد جوي از نشاط و شادي ترويج افكار خالق را محقق سازيد.8
  .گردد از كار كردن احساس لذت كنند، زمينه بروز افكار خالق بيشتر فراهم مي

احتمال اعتماد مابين آنها،  حل خالق مسأله و باال بردن ميزانهاي  ايش تيم با افز.9
  .تحقق هرچه سريعتر اهداف سازماني را افزايش دهيد

هاي خالق يا نوآور را به شرح  هاي سازمان از ويژگي توان برخي به همين منظورمي
  :ذيل آورد

صورت واحدهاي  هساختار بسيار غيرمتمركزند و چنين سازمانهايي بآنها از نظر
متخصصان همه دانشمندان، . ار ارگانيك هستندنظر ساخت اند كه از كوچكي درآمده

جوياي . روز باشند ش مي كنند تا از نظر اطالعات بهو مديران شركت همواره تال
از وقت خود را % 15نام بودن باعث شده كه دانشمندان و مهندسان بيش از 

شركت . اند ع كننده و پيشنهاد دهندة آن بودههايي نمايند كه خود ابدا صرف طرح
كند و چه فرد موفق شود و چه با شكست  كاركنان را تشويق به ريسك پذيري مي

نكته مهم تر اينكه . كند خا طر تالشي كه نموده، پاداش دريافت مي همواجه گردد، ب
 در مثالًكند؛  اد را اخراج يا استخدام نميشركت با افت و خيزهاي اقتصادي، افر
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ه بود، با وجود اينكه هايي كه نظام اقتصادي آمريكا دچار ركود شديدي شد سال
هايشان تعدادي از كاركنان را  اي بزرگ جهت كاهش هزينهه شركت از  بسياري

در چنين  .  كسي را منتظر خدمت نكرد3Mمنتظر خدمت كردند، شركت 
ي براي افراد به هاي تشويق هايي وقتي كاهش نيرو ضرورت يابد، برنامه شركت

زودتر از شوند،  توانند بازنشسته  ر سابقه خدمت ميآيد تا آنان كه از نظ اجرا درمي
كه تمام وقت در  در مواردي هم كسانيموعد مقرر تقاضاي بازنشستگي كنند و 

كار  هصورت نيمه وقت ب ه ب هاي كوتاه مدت  كت هستند، براي دورهاستخدام شر
  ). 429 ـ 430، ص 1381رابينز، (شوند  گرفته مي

  
  اهميت تفكر خالق و ويژگي هاي آن

ده مرداب است و آب ايستا ؛آب است و روان انسان«: فرمايند مي) ع( امام علي 
است و بزرگترين  نساندر هزاره سوم بزرگترين سرمايه ا. »مرداب هم مرگ آب

نيست، م كاخ مجلل، ابزار و وسيله هاي هزاره سو پايه. سرمايه انسان هم زمان
يم و ها نشسته و تحت عناوين پارادا بلكه آن چيزي است كه در كاسه سر انسان

از تفكر خالق و برخوردار بودن از گيري  لزوم بهره. شود قالب ذهني از آن ياد مي
آنجا كه غالباً تفكر ، اما از است زمان ديگري محسوساين مطلوب بيش از هر 

شود، الزم است با توجه به آنچه  د ميمنطقي مرسوم تنها روش تفكر مؤثر قلمدا
يز تفكر خالق و منطقي را بيان كنيم تا ضرورت يقبالً ذكر شد، موارد تم

  : گيري از آن را آشكارتر سازيم بهره
ترين راه  مطمئن تفكر منطقي يك راه را با ناديده انگاشتن بقيه راه ها به عنوان .1

خالق حتي پس از كشف اطمينان  راما با تفككند؛ نزديك به يك مسأله انتخاب مي
  .دهد هاي متعدد ادامه مي ترين راه ، فرد به جستجوي راه بخش
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كه تفكر منطقي فقط زماني كه مسير و جهتي موجود باشد حركت   در حالي.2
كند، تفكر خالق صرفاً حركت مي كند تا يك جهت و مسير ايجاد كند و اين  مي

  .سازد  را در حركت مشخص ميتفكر تفاوت و اختالف نگرش اين دو نوع
 تفكر منطقي داراي توالي است و هر گام به گام قبلي وابسته است و حتي پس .3

از نتيجه گيري،صحت نتيجه به وسيله درستي گام هايي كه حصول نتيجه را 
ها پي  ولي در تفكر خالق لزومي ندارد كه گام؛ شود  مي اند، سنجيده  ساختهممكن

اي پرش كرد و سپس برگشت و فضاي خالي  ن به نقطهتوا در پي باشند و مي
  .پشت سر را پر كرد

در تفكر منطقي براي مؤثر بودن بايد در هر گام عاري از خطا باشيم و اين يك . 4
، لزومي به  به شرطي كه نتيجه درست باشداما در تفكر خالق. امر اساسي است

  . باشد صحت هر گام  نمي
د كه از هر مطلب نامرتبط به موضوع اجتناب تفكر منطقي شخص دقت داردر. 5

 شود؛  عكس در تفكر خالق از موضوعات نامرتبط استقبال ميكه بر  در حالي؛كند
به عبارتي نفي از ابزارهاي تفكر منطقي است و در آن گزينش به كمك حذف 

  .پذيرد انجام مي
ق  ولي در تفكر خال،شود در تفكر منطقي مسيرهاي مطمئن تر گزينش مي. 6

در واقع تفكر خالق عمداً در خطا اصرار . شود مسير نامطمئن تر دنبال مي
ورزد و سعي در مالحظه راه هاي غير بديهي دارد تا راه هاي مطمئن تر و  مي

  .محتمل تر
تمالي؛ با ح ا  معين است و تفكر جانبي يك جريان تفكر منطقي يك جريان.7

خالق احتمال كه در تفكر الي است؛ در ح   منتظر يك جواب تفكر منطقي شخص
 ديگر تفكر منطقي حداقل يك كه اصالً جوابي وجود نداشته باشد؛ به عبارتدارد 

 ولي تفكر خالق شانس حصول به يك راه حل ،دهد راه حل قطعي را نويد مي
   ).32، ص 1376عوبي، ي(كند  ، اما آن را تضمين نميقوي را افزايش مي دهد
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  ق مسألهاداره و هدايت جلسات حل خال
ق مسأله ارائه كرده است كه در حل خال چارچوبي براي بهبودجلسات1ون گاندي

  :گيرنده موارد زير استبر
به عقيده بسياري از تئوري پردازان اين  : فنون محرك و مشوق تفكر خالق. 1

تواند شامل وارونه سازي مفروضات، قياس خيال پردازي، تفكر مثبت،  فنون مي
  . تحريك اهداف ، طوفان مغزي و غيره باشد

هاي جديد بعنوان محرك راه حل  يدها رگيري كا هباين تأخير در قضاوت، : تنوع .2
، پدر طوفان مغزي، دو قاعده 2آسبورن . گيرد و تشويق مشاركت برابر را در بر مي

  :كند استفاده از اين مورد مطرح ميرا براي 
  . بدون تجزيه و تحليل و ارزيابي انجام شودبايد مرحله خلق ايده -
 .نجامد ها نهايتاً به كيفيت ايده ها بيكميت ايده -

نظر ون گاندي گروه هاي حل خالق مسأله بايد متفكران مختلف و  هب: افراد .3
نه بيشتر مگر اينكه داشتن ناهمگن را شامل شود و شامل پنج تا هفت نفر باشد 

   ).531، ص 1992دنيس و واالسيچ ، (گروه بزرگتر براي آن امر كاراتر باشد 
 3مطابق نظر وان اوچ .  داشتن يك جو بانشاط و آرام بسيار مهم است:خنده .4

 ،شود رفت شما ميبرخورداري از يك چارچوب ذهني شاد نه تنها موجب پيش
   ).91 ، ص 1990اوچ ،(ال مي برد بلكه قدرت خالقيتتان را هم با

 بر اهميت شادي براي تفكر خالق اشاره كرده و سه 5 به نقل از كاستلر4كوگر 
 را  اولين حوزه، خالقيت هنري است كه وي آن:  كند حوزه خالقيت را مطرح مي

حوزه بعدي را كه خالقيت علمي است عكس العمل . نامد مي» 6هآ«عكس العمل 

                                                 
1 . VanGundy 
2 . Osborn 
3 . Von Oech  
4 . Couger 
5 . Arthur Koestler 
6 . ah 
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شود را با واكنش  آخرين حوزه كه خالقيت كمدي تلقي ميخواند و  مي »1آها«
   ).238 ، ص 1995كوگر ، ( كند  معرفي مي» 2هاها«

دهد كه خنده موجب آزاد شدن اندورفين  تحقيقات دانشگاه ميشيگان نشان مي
ضمناً نشاط و . برد شود و با ايجاد موجي از انرژي انگيزه خالقيت را باال مي مي

كند تا چيزها را كمتر جدي بگيرند و در نتيجه   كمك ميشوخي به اعضاي گروه
از ميان نظر رسيدن است،   يا احمقانه بهكه ترس از اشتباهرايكي از موانع خالقيت 

   ).311 ، ص  1998مك فازين ، (  مي برد 
ريزي براي اداره يك جلسه حل خالق مسأله  آماده سازي و برنامه: فرايند .5

 دستور جلسات ضعيف تنظيم شده و فرصت زماني ، آمادگي بد. ضروري است
  .تواند تأثيرات سوء زيادي بر كارايي و اثربخشي بگذارد محدود مي

كه گيرند  كار مي ههاي تفكر خالق را ب هاي زيادي برخي از تكنيك اگرچه گروه
 است، تحقيقات نشان 3)سيال سازي ذهن (ترين آنها هم طوفان مغزي  رايج
كنند و مك  يگري هم وجود دارد كه خالقيت را تشويق ميهاي د دهد تكنيك مي

  : كند بندي مي فازين آنها را در سه دسته طبقه
 4حفظ پارادايم. 1
 5بسط پارادايم. 2
   6نقض پارادايم. 3

 در ندارد؛ ديدگاه شركت كنندگان وجود تغيير  به  تمايلي  پارادايم  حفظ   شيوه در
. شود عنصر يا روابط جديدي معرفي نمي  چهي  در فضاي مربوط به مسأله  واقع
 7هاي ناشي از تراوشات مغزي   و نوشته از اين تكنيك طوفان مغزي هايي  نمونه

                                                 
1 . aha! 
2 . haha 
3 . brain storming 
4. paradigm preserving 
5 . paradigm stretching 
6 . paradigm breaking 
7 . brainwriting 
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بوط به  افراد براي گسترش مرزهاي حوزه مربسط پارادايمشيوه   در. باشند مي
اين مهم از طريق معرفي عناصر جديد يا روابط جديد . شوند مسأله ترغيب مي

براي كنند؛  مي ه اعضاي گروه موارد جديدي را مالحظه گردد تا اينكحاصل مي 
  . را عنوان كرد2 و استعاره ها1توان برانگيختن اهداف نمونه مي

كند تا بكلي مرزهاي   شركت كنندگان را تشويق مينقض پارادايمتكنيك روش 
ين حالت ا. ديدي كامالً جديد بنگرندچيزها با مشكل را بشكنند و به مربوط به ليقب

جديد و هم روابط جديد معرفي گردد؛ ازجمله زماني رخ مي دهد كه هم عناصر 
اشاره   4 و تصاوير غني3)مثبت ( توان به تفكر مشتاقانه  مي شيوه  هاي اين  نمونه 

  .كرد
 از حفظ پارادايم تا 5هاي حل مسأله در يك پيوستار خالقيت بنابراين تكنيك

هاي مجرب و   به گروه، هاي حفظ پارادايم درتكنيك. گيرند نقض پارادايم قرار مي
كنند؛  خاطر مشاركت، كامالً احساس شادماني مي  و افراد به نيست آموزش نيازي 
 دارد 6اعتماد زيادي به تسهيل كننده   كه مجرب يا گروهي  گروه  اما تنها يك

 ممكن است كار گيرد ، در حاليكه يك گروه ناآزموده هها را ب تواند اين تكنيك مي
  .در چنين محيطي احساس ناراحتي و عدم امنيت كند

  
  هاي حفظ پارادايم  روش

بازي . است ر عدم ارزيابي در مرحله خلق ايدهاين شيوه مبتني ب :طوفان مغزي
ها  بدون نقشه قبلي تشويق مي گردد تا اينكه ليست عريض و طويلي از ايده

اير اعضاي شان را با س اشند تا ايدهاعضاي گروه بايد اجازه داشته ب. فراهم گردد

                                                 
1 . object stimulation 
2 . metaphors 
3 . wishful thinking 
4 . rich picture 
5 . creativity continuum 
6 . facilitator 
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نظر  هاي كه ممكن است در ظاهر غيركاربردي ب گروه در ميان بگذارند، ضمناًايده
  .اي از راه حل باشد تواند دربرگيرندة ريشه برسد، مي
  ): روش عملياتي( راهكار

تهيه   از مسأله  اي كند تا بيانيه را مالقات مي تسهيل كننده مسئول مسأله : آمادگي. 1
  . ترتيب دهداي ندگان را انتخاب كند و جلسهكند، مشاركت كن

و  كند، قاعده  گروه تصريح مي رابراي فرد تسهيل كننده،مشكل: 1جهت گيري. 2
را در مورد هدف و فرايند   گروه ،سازد  مي  را مشخص)اساسي وظيفه(طرز عمل 

 اگر الزم باشد، ي كند و يك تمرين شروع كننده كاررا،طوفان مغزي راهنمايي م
  .كند رهبري مي

هاي  حل خواست مي كند تا راهتسهيل كننده از مشاركت كنندگان در: ايده خلق . 3
ها توسط تسهيل  ايده.  دقيقه بيĤفرينند30 ـ 45مدت هبممكن را، البته بدون انتقاد، 

  .شوند  درج مي2كننده بر روي يك فليپ چارت
بازگردند و از طريـق       يب مي كند تا به عقب       غتسهيل كننده گروه را تر    : ارزيابي. 4
  .جديدي ايجاد كنند ، ايده  ارزشمند  هاي ايده  ياشناسايي    تركيب 

تسهيل كننده يك نفر را براي دريافت هر ايده : 3پيگيري كننده جلسه بعدي. 5
  .گمارد اضافي كه ممكن است بعدها در ذهن اعضاي گروه شكل گيرد، مي

خواهد  اين تكنيك هم تصويرسازي زياد نمي : مغز  تراوشات از حاصل  هاي نوشته
  رفته يا كارآزموده نيستند، استفادههايي كه اخيراً شكل گ تواند توسط گروه و مي
  .شود

  راهكار
هاي جداگانه  هايشان را روي ورقه ايده شود كه  از اعضاي گروه درخواست مي. 1

  .ندبنويسند و سپس آنها را در ظرفي وسط ميز بگذار
                                                 
1.orientation 
2. flip chart 
3. post-session follow up 
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اش را تغيير دهد،  ايدهخواهد  به برانگيخته شدن دارد يا مي نياز  فردي زمانيكه . 2
  . اي ديگر عوض كند اش را با ورقه تواند ورقه مي
ايده و نظر ديگران بايد به  واسطه  هو برانگيخته شدن بها  ايند نوشتن ايدهفر. 3

  .مدت ده تا پانزده دقيقه ادامه پيدا كند
، دهد كند كه ممانعت را كاهش مي حفظ مي گمنامي را  تنها شكلي ازاين تكنيك نه

كه تسلط يك يا چند نفر را  را  و همزمان  آن همچنين امكان ارتباطات موازي بلكه
  .سازد را هم فراهم ميكند،  خنثي مي

  
  هاي بسط پارادايم تكنيك

 تا فضاي دشو مي استفاده   كه است   ايده  يك تكنيك خلق اين :هدف برانگيختن
اين تكنيك مشاركت . ند و نيز ايجاد راه حل را ارتقاء دهدمشكل را بررسي ك

  .كند تا وضعيت را از ديدگاهي متفاوت ببينند كنندگان را ترغيب مي
  راهكار

نند كه كامالً از اهدافي را ايجاد ك  شود ليستي  درخواست مي اعضاي گروهاز . 1
  . هستندغير مرتبط به مسأله

صورت مشروح  هآن را بدارد كه يك هدف را انتخاب كرده، د نياز هر فر. 2
آن گروه بايد هر توصيف يا شرح را به عنوان محركي براي خلق . توصيف كند

  .كار گيرد ههاي جديد ب ايده
  .تسهيل كننده بايد هر ايده را يادداشت كند. 3
 هدف را توصيف ادامه پيدا كند تا وقتي كه هر عضو گروه يك اين فرايند بايد . 4

  . كند يا هر هدف توصيف شده باشد
و بد طل  مي  نسبت به تكنيك هاي حفظ پارادايماين تكنيك تصوير سازي بيشتري

بنابراين ممكن است كه براي برخي از اعضاي تيم كه احساس مي كنند آن 
اند كه  محققان نشان داده. تواند اتالف وقت باشد منجر به ناراحتي شود مي
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هاي حفظ  ن اهداف يك ابزار قوي تر در زمينه خالقيت نسبت به تكنيكبرانگيخت
  ). 313، ص1998مك فازين ، (مي باشد ) مثل طوفان مغزي(پارادايم 

 در ي بسط و نقض پارادايم گروه بايدمنظور مؤثرتر ساختن تكنيك ها هب
همرديفان و  آنها بايد بهمجرب باشد،  خالق مسأله حل هاي ككارگيري تكني هب

 عالقه وافري به دستاوردهاي جلسه داشته ل كننده شان اعتماد كنند و بايدتسهي
  . باشند

روند تا يك وضعيت خيالي را بيĤفرينند تا نگرشي  كار مي هبا ه استعاره :ها استعاره
ود دارد كه مي ها وج استعاره از انواع  شمار مختلفي .  مسأله شكل گيردجديد به

تواند در بر  ها مي انواع استعاره. فتن فرصتها مؤثر باشدل و ياتواند براي حل مسائ
هاي مربوط به  ، استعاره2ابزاري  هاي ، استعاره1هايي از طبيعت گيرنده استعاره
  . و نظاير آن باشد3آفرينش خلقت 

  راهكار
  .شود كه عبارتي مختصر از مشكل را بنويسند از اعضاي گروه درخواست مي. 1
  هاي مثالً استعاره برگزينند؛ هارا استعاره گروه از يك كه خواهد مي ازگروه كننده تسهيل. 2

  .  كند انتخاب ميها را  از استعاره  يك دسته  كننده خود فرد تسهيل هم  خلقت، گاهي 
ها  آن گروه از استعارهسپس الزم است كه هر فرد وضعيت را با استفاده از . 3

ه مشخص سازد توصيف بايد و اين بر عهده تسهيل كننده است كتوصيف كند
  .بيانگر وضعيت حال باشد يا آينده

، مشاركت كنندگان  هاي بسط داده شده توسط هر عضو تيم از طريق توصيف. 4
  .توانند ايده اي جديد بيĤفرينند يم

                                                 
1 . metaphors of nature 
2 . vehicle metaphors 
3 . creational metaphors 



152 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور بردراه 

ها ممكن  توسعه استعاره. اين تكنيك هم تا حدودي به تصويرسازي نيازمند است 
كه  زمانيتمرين زياد نياز دارد،با اين حال، اعدتاًبهبرخي دشوار باشد كه ق است براي

  .توانند خيلي خالق باشند دست آمده مي هنتايج بخوب ياد گرفته شود،
  هاي نقض پارادايم تكنيك

تماالً به تفكر خالق بيشتري  هستند، اح1نشده و باز بندي بخوبي ساختار مسائلي كه
تواند  ي باز باشد، ميزاني از تخيل ميا مطالعات نشان داده كه وقتي مسأله. نيازدارند

ون (هاي منحصر به فرد زياد ارائه كند  اي از واپاشي الزم را براي ايجاد ايده درجه
مشاركت كنندگان  توانندبه نقض پارادايم مي هاي روش). 127، ص 1988گاندي، 

هاي جديد كمك  كمك كنند تا خيال پردازي هايي كه ممكن است به خلق ايده
  . گسترش دهند كنند را

اين شيوه تفكر مشاركت كنندگان را بر آن مي دارد تا به آينده اي : تفكر مثبت 
اين روش اعضاي گروه اجازه دارند تا يك از  با استفاده .  بنگرند2ايده آل و كامل

تواند  ضمناً آن مي. توانند بدان دست يابند هدف را تا آنجا بسط دهند كه مي
شان را  را افزايش داده و به آنان كمك كند تا ديدگاهانگيزه مشاركت كنندگان 

  . تغيير دهند
  

  راهكار
كه در قالب عبارتي كوتاه مسأله را شود  درخواست مي  گروه  ز اعضايا. 1

  .بنويسند
سپس  .گويد كه فرض كنند هر چيزي ممكن است تسهيل كننده به گروه مي. 2

نچه واقعاً الزم است تا سازمان آ: ر فرد با تعدادي عبارت خيالي مثلالزم است ه

                                                 
1. open - ended 
2. perfect future 
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كردم و  مي... يا اگر من مسئول اين وضعيت بودم ... را متعالي سازد اين است كه 
  . آينده را متصور شود... 
ضروري است كه هر يك از اعضاي گروه هر عبارت خيالي را بررسي كند و . 3

  .ايده اش را گسترش دهد
سي شوند و به وضعيت موجود الزم است هر يك از ايده هاي جديد برر. 4

  .مسأله مرتبط گردند
عملي  هاي  حل گسترش عبارات خيالي به راهاين يك تكنيك آسان نيست زيرا 

منظور  هب. ي بايد صبور وبسيار مشتاق باشدچنين گروه. كار دشواري است
ايستي در هم تسهيل كننده بو   گروه  تكنيك، هم  اينكارگيري  هاثربخش بودن در ب

  الزم به يادآوري است كه.  باشند  باتجربهCPS 1هاي  تكنيك ده از انواع استفا
از  بااليي  درجه  به  باشند و  كننده بايد قبالً با هم كار كرده اعضاي گروه و تسهيل 

كار گرفته شود، شماري از  هدرستي ب به روش اينچنانچه  . اعتماد رسيده باشند
هاي حفظ پارادايم قابل  از طريق تكنيك  كهآيد مي وجود  هب  هاي متنوع ديدگاه

  .وصول نمي باشند
شاركت تواند به م است كه مي هايي تكنيكاز ديگر   اين تصاوير هم: تصاوير غني

تواند  ميكامالً متفاوت بنگرند و  اي كنندگان كمك كند تا به مسائل از زاويه
  .الگوهاي تفكر را درون گروه ها تغيير دهد

  
  راهكار

اي را به اختصار در مورد مسأله يا  شود كه جمله  گروه تقاضا مي ضاياز اع. 1
  .مشكل بنويسند

توانند  تصاوير مي. واهد تا دو تصوير بكشدسپس تسهيل كننده از هر فرد مي خ.2
چگونه   باشد از اينكه   بايد تصويري اولين نقاشي.  اشندوضعيت ب  از آن اي  استعاره

                                                 
1.creative problem solving 
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نقاشي دوم هم بايد تصويري از چگونگي . بيند  ميدر آينده را  هر فرد موقعيت
  .تصور مشاركت كنندگان از وضعيت حال باشد 

د كه ابتدا شرحي از وضعيت حال را ارائه از هر شركت كننده خواسته مي شو. 3
  .بعد هم توصيفي از تصوير مربوط به آينده بايد صورت گيرد. دهد 

هاي جديدي  توان به ايده  مياز توصيفات ارائه شده توسط شركت كنندگان. 4
  .دست يافت

زيرا گروه ميتواند خيلي سريع ادراكات ساير ؛ تصاوير غني روشي مفيد است
عالوه  هب. ، مشاهده كندكه چگونه مايلند آينده را ببيننداعضاء را از مسأله و نيز اين

ت، ارتباطا از اطالعات را از قبيل الگوها، حجم عظيمي تواند بخوبي مي يك تصوير
 در 1ها يخ عنوان شكننده  هتواند ب اين روش مي. ها و صفات نشان دهد ويژگي

نده به مشاركت كنندگان الزم است كه تسهيل كن. گرفته شودكار هشروع جلسات ب
 اثر هنري شناخته شود كه ضرورت ندارد نقاشي آنان به عنوان يكدهد  اطالع 

مك فازين، ( تشريح كند  در كمال سادگي وضعيت را براي سايرينبلكه بايد
   ).314 ، ص 1998

  پيامدهاي تفكر خالق
جود تفكر خالق حكايت آنچه مطرح شد همگي از موجوديت و ضرورت و

شود كه با استفاده از فنون مناسب بتوان به  اين مقوله هنگامي كامل مي كند، اما مي
 ا تفكر خالق هدف نيست بلكهزير؛ پيامدها و نتايج مورد نظر دست يافت

رمز را  چنانچه خالقيت و نوآوري . نظر استبراي حصول نتايج مورد  اي وسيله
 سايه تفكر  واضح است كه اين مهم در، هاي معاصر بدانيم  سازمانبقاي جوامع و

از سوي ديگر اگر وجه مميزة جوامع توسعه يافته معاصر .حاصل مي شود و الغير
اي كه شاخص هاي توسعه  ه گونهني كيفي و شايسته بدانيم برا وجود نيروي انسا

يافتگي از منابع فيزيكي و زيرزميني به منابع انساني تغيير يافته به مدد فناوري 
                                                 
1 . icebreaker 
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  تغيير مرزها را از زمين به هوا در نظر بگيريم و حجم عظيم اطالعات و1اطالعات
خواهيم يافت كه  ، بسادگي درهمچنين سرعت تحول و نوآوري رادرنظربگيريم

ترين عامل يعني قواي فكري و ذهني منابع  عيت مديون كليديتمامي اين وض
  .انساني است نه كالبد و قالب فيزيكي آن
اي است كه بدون وجود خالقيت و  گونه در هر حال شرايط دنياي معاصر به

البته ميل به .جوامع و سازمانها متصور نمي باشدنوآوري امكان بقا و ادامه حيات 
 بل براي اين توسعه است كه آن هم از قكور محر نيز موت2موفقيت و پيشرفت

پس به اختصار مي توان گفت .وجود تفكر و اساساً دورانديشي حاصل مي شود
 جامعه بدون تفكر همانند آب راكدي است كه همواره داراي سكون و وضعيتي

مصرف شدن و نهايتاً فناپذيري غير قابل يكنواخت است كه ماحصل آن گنديدن،
كاركردهاي نظام هاي ارد محتوا، ساختار، فرايندها و  ضرورت د بنابرايناست؛

هاي الزم را در حوزه  آموزش و پرورش و آموزش عالي در كشور بازنگري
  آموزشي خروجي نظام  دهد كهانجام  اي گونه محيطي به هاي دروني و مؤلفهعوامل و 

، انسانهاي فكور، كشور و آموزش عالي متوسطه  ،  راهنمايي ابتدايي،   از سطوح اعم
اين موارد . نوآوري باشدپرسشگر و داراي تحمل ابهام زياد با رويكرد خالقيت و

ه مقولة تفكر خالق و توسعه آن هرچنداز گذشته نماياند كه پرداختن ب چنين مي
  .در دوره معاصر امري اجتناب ناپذير و حياتي استاما مورد همت بوده

  
   از نظر دوبونو )جانبي(جنبه هاي اساسي تفكر خالق 

هايي در اين   مهارتت بلكه بايدآشنايي مختصر با مفهوم تفكر خالق كافي نيس
  دست ه ب ممارست  و  ها با تمرين  د و البته اين مهارتسبك تفكر هم كسب كر

                                                 
1. information technology 
2. need for achievement 
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با اين توضيح دوبونو جنبه هاي اساسي تفكر ). 53 ، ص 364بشارتيان، (  آيند مي
  :ده استخالق را به شرح زير مطرح كر

خالق براين است كه هر زاويه ديد  اصل اساسي تفكر: پيدايش دگرگوني •
يرو متنوع موجود هاي امكان پذ راه  سبت به يك موضوع تنها يكي ازن

انديشيدن  كشف اين راه ها به كمك تغيير ساخت  شيوه وظيفه اين. است 
  .و تنظيم مجدد اطالعات موجود است

معمول نگرش بر يك چيز  متداول و راه كليشه،: ترديدنسبت به مفروضات •
شود بلكه معطوف  ها نمي و شرح آن است كه تنها مربوط به تنظيم ايده

هدف و منظور تفكر جانبي ترديد نسبت به . ها نيز مي باشد به خود ايده
مفروضات است و از اين منظر اتفاق آراء عمومي در مورد هر فرض، 

 .دليل و ضامن صحيح بودن آن نيست
هاي متفاوت نگرش بر  جنبه اساسي تفكر جانبي يعني ايجاد تعمدي روشدو 

 تحليل يك امور و ترديد نسبت به مفروضات هر دو براي توزيع يا تجزيه و
يعني واند تفكر به سمت عقب ناميده شود،ت اين موضوع مي.اند كار رفته موضوع به

 و تحليل يك تفكر به سمت جلو بيش از تجزيه. نگرش بر چيزي كه وجود دارد
متضمن ابداع و خالقيت هم . چيز قديمي بوده و متضمن ساخت چيزي نو است

يشتر در رابطه با در واقع، تفكر به سمت عقب بباشند؛  تفكر به سمت جلو مي
كه تفكر به سمت جلو بيشتر در رابطه با ايجاد يك  در حاليشرح يك اثر است، 

  .اثر است 
ز آن ا استفاده  در جهت   و لزوم آن اولين گام تفكر جانبيآگاهي نسبت به طبيعت

بردن تفكر كار ههاي عادي ب روش. است؛ اماآگاهي و رضايتمندي كافي نيست 
تر  تر و عمومي ، قطعي جانبي عملي تر است اما نيازي مبرم به چيزي ساده تر

  .شود احساس مي
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        گيري نتيجه
اي كه  سير فزاينده. رده استو ساختار جوامع بشري آهنگ ديگري ساز ك توسعه 

آلوين تافلر موج سوم ارزاني داشته، دارد آرام آرام تأثير   و يا به قول ريجوامع بش
 ارتباطي پيشرفته  ها و وسايل يانهرا .گذارد خود را بر كليه شئون زندگي بشر مي

آدمي را در اين وادي سرگشتگي رها  و  روزي نقش انسان را متحول ساختهام 
آنچه   به  زاد خواهند گذاشت تا فقط، انسان را آ هاي ابرقدرت سيستم. تكرده اس

همان چيزي كه از ؛ يعني تفكر، كه مخصوص آدمي است و خواهد بود، بپردازد
  ).6 ، ص 1364بشارتيان ،(رود  انسان انتظار مي

سعادت و خوشبختي يا خواري و ذلت نوباوگاني كه پا به عرصه وجود 
ايي نه چندان دور، در گروي توانايي و ناتواني آنها در انديشه گذارند ، در فرد مي

چه بسا كه آينده متعلق به كساني است كه بهتر از ديگران . و تفكر خالق است
مقوله خالقيت، نوآوري و   به  اين هم در سايه توجه. انديشند ميفكر مي كنند و 

  .شود تفكر خالق حاصل مي
تواند  ي نيست كه نمي هزاره سوم بي سواد كسو به حق به گفته آلوين تافلر در

ي است كه نمي تواند ياد بگيرد يا ياد ، بلكه بي سواد كسبخواند و بنويسد
هاهمگي حكايت  اين ضرورت. چيز جديدي بياموزد وكند خودرافراموش هاي گرفته

اهميت مضاعف تفكر خالق دارد تا بشر بتواند معني و مفهوم حيات را از 
  .ي آن درك نمايدصورت حقيق  هب
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  منابع 
، مجله تعليم الگوي تفكر خالق و راه هاي دستيابي به خالقيت ؛آقازاده، محرم

 .5و تربيت، سال هفدهم، شماره 
انتشارات سمت، چاپ اول، ،  اردبيلي  خدايار  ، ترجمهانتقاديتفكر آموزش ؛مايرز

  1374تهران، 
، شماره  ه كيهان فرهنگي، مجل هاي تفكر خالق ويژگيحسيني، افضل السادات؛ 
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  چكيده
در اين مقاله به موانع معرفتي بروز خالقيت بـا توجـه بـه هـدف تعيـين شـده در              
مديريت خالقيت پرداخته شده است و سپس با توجه به موانع معرفتي طرح شده              

يريت خالقيت رفـع    راهكاراصلي دستيابي به بروز خالقيت و زمينه هاي پايدار مد         
اين موانع معرفتي بالحاظ برخي توجهات معرفت شناسي در حوزه آموزش و نيـز            

  . تحول در برخي مفاهيم اساسي از جمله قدرت دانسته شده است
هـاي معرفتـي كـه       در مجموع جايگاه برخي توجهات معرفت شناسي و بـن مايـه           

عنوان زمينه هاي پايدار    شايد در ذيل عنوان پست مدرن قابل طرح بندي باشند به            
  .با هدف بروز خالقيت به تحليل نهاده شده است  مديريت خالقيت و

   .چارچوب ، قدرت، سياليت مديريت خالقيت، معرفت شناسي، : واژگان كليدي
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  مقدمه و طرح مسأله 
. بيگانگي اي بي بديل با ذهن خـود و تراوشـات آن           . از مسخ است     چيزي بيشتر «

   »!بيگانگي با دانش
 ساختاري قائم به ذات     – شايد نه به اغراق      –گسترش دانش تا آنجا پيش رفته كه        

را فراهم آورده و انسان را بيش از هميشه به انزواي مصرف انديشه هاي خـويش                
و چنين  اند     و در اين ميان قواي خالق بيشترين آسيب را متحمل شده           1رانده است 

 و پيشرفت گـام بگذارنـد، احاطـه         است كه جوامع ، پيش از آنكه بر مسير تحرك         
 شكوفايي و    دانش بر انسان صورت گرفته و انسان پيش از آنكه در مسير باروري،            

آيـد و   خالقيت ذهني و عملي قرارگيرد، در چنبره عظيم دانش بشري گرفتـار مـي           
گيرد و از آنجا كه اين   چشم به حقايق باز نكرده در هجوم روايت حقيقت قرار مي          

ش رويكرد  كنند، مديريت دان    هستند كه ابعاد و جهات را تعيين مي        كالن ساختارها 
روز بيش از پيش به ساماندهي وصـورتبندي فراينـد            هر مسلط را ازآن خود كرده    

  2. شناخت و آگاهي بشري مي پردازد
 موجودي كه تنها محـدود بـه طبقـه    –در اين ميان تنها شيوه بازيابي دوباره انسان        

پـويش بـراي يـافتن و       . پرورش خالقيت هـاي اوسـت        –بندي اطالعات نباشد    
  .آموزش ابداع نمونه هاي خالق مي تواند از هم اينك آغاز شود

 نمايد، مديريت آن اسـت؛      در ارائه طرحي براي پرورش خالقيت ضروري مي        آنچه
 ويژگي خاصي كه انـسان را در        ي از شاخص ترين ويژگيهاي انساني؛     مديريت يك 

ي متفاوت زندگي رهنمون بـوده و و نتـايج شـگفتي را در              يافتن و تداوم فرايندها   
صفتي هم ذاتي و هم اكتسابي كه در باالترين سـطح           . جوامع بشري رقم زده است    

  . خود مي تواند به نبوغ ختم شود
توان براي گـسترش خالقيـت       اي است كه ازآن مي    نكته ويژگي اكتسابي خالقيت،  

در اين ميان يكي    . نيروي بالقوه بهره برد   در ميان تمامي انسانها و بالفعل شدن اين         
هـاي افـراد     از بهترين محيط هايي كه مي تواند براي پرورش و گسترش خالقيت           
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هـا اسـت كـه كـاربرد         واقع شود مراكز آموزشي از جمله مدارس و دانـشگاه          مؤثر
شدن محيط آموزشي و افـزايش       اي خواهد توانست به هرچه بارورتر      چنين برنامه 

  .نجامد آموزشي بيكزكيفيت در مرا
  مديريت خالقيت
هاي مراكز آموزشي دو وظيفـه اصـلي مـديريت           رسد كه دربرنامه  چنين به نظر مي   

تـرين   درواقع شـايد بتـوان اصـلي      يريت خالقيت قابل تعريف هستند؛      دانش و مد  
،  هاي طرح بحث مديريت خالقيت را در فضايي دانست كه مـديريت دانـش         زمينه

 روندهاي تكامل و نـداوم شـناخت بـشري را از آن خـود               تسلط بر تمامي امور و    
هاي معرفتي    يهكرده و چتر حضورش بر همه جاگسترانيده شده و در تمامي بن ما            

له را در   هـاي ايـن بعـد از مـسأ          تـوان ريـشه      مي چنانكه حتي ريشه دوانيده است؛    
هـا و آراء   هاي گفتمان و قدرت در سـير تحـول و تطـور دانـش درانديـشه        تحليل
   3.ني چون ميشل فوكو بازيافت كسا

بدين ترتيب در چنين بستري از گسترش احاطه مديريت دانش بـر رونـد توسـعه           
 كـه البتـه   –آن بود كه جاي خالي شيوه اي ديگر در توسعه فهم و شناخت آدمـي      

رويكـردي  .  آشكار شد–نقش بسيار موثري هم در ادوار گوناگون ايفا كرده است         
 درونـي انـسان در ارائـه      –هـاي ذهنـي       آمـاج شـگفتي    كه جز خالقيت و اتكا بـه      

  . هاي جديد نبود ها و شيوه هاي جديد و خلق موقعيت فهم
توانـايي آفريـدن     درواقع خالقيت با ويژگي اساسي و ساختاري خود كه تكيه بـر           

هاي مديريت دانـش   رفع محدوديت توانست در  بود كه مي   بود از مزيتي برخوردار   
  .كود بشدت مطلوب و كارا باشدهاي ر بويژه در موقعيت

ظـايف اصـلي    ها و و     عنوان يكي ديگر از مولفه     چنين بود كه مديريت خالقيت به     
جـوار مـديريت     هاي آموزشي و روندهاي فهم و شـناخت در         تعيين استراتژي  در

  .  دانش و حتي درتقابل با آن سر برآورد و مطرح شد
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اي دانست كه با كاربرد      ن وظيفه توادرتحليلها آمده است مي    مديريت دانش را چنان   
هاي بازيـابي مـسائل، بانـك داده هـا و مـنظم              ، روش  هايي چون دسته بندي    شيوه

هاي بشري به ساماندهي فرايند دريافتها،       ساختن قواعدي براي دانسته    كردن آنها و  
تـر و    دانستنيها، كشفيات و اختراعات ياري رسانده و امكان دستيابي و ترقي سهل           

  . انش بشري را فراهم ساخته استسريع تر د
ا طلبـد و اگـر آن ر       رسد كه مديريت خالقيت ابعاد ويژه خـود را مـي          اما به نظرمي  

هاي ذهني بدانيم كه     يهاي انسان بويژه تواناي     رويكردي منعطف و سيال به توانايي     
انديشد، نتيجتاً بايد لوازم متفاوتي را نيز ضروري بر          به تداوم و توسعه ابداعات مي     

  .آن بدانيم
درواقع شـايد ضـروري اسـت پـيش از تحليـل مبـاني و رويكردهـاي مـديريت                   

ردازيم تـا شـناخت هرچـه       هاي آن بپـ    معنا و ويژگي      تحليل خالقيت،  خالقيت، به 
له به موقعيت مناسبتري در تحليـل چگـونگي مـديريت آن رهنمـون              دقيق تر مسأ  

  . باشد
  :  به تعاريف ذيل اشاره دارندرامون خالقيت عموما ًبررسي تعاريف طرح شده پي

 يا اقتـصادي    اجتماعي  خالقيت يعني تالش براي ايجاد يك تغيير هدفدار در توان         
تواناييهاي ذهني بـراي ايجـاد يـك فكـر يـا مفهـوم                كارگيري خالقيت به  سازمان؛

 يعني توانايي پرورش يا بـه وجـود آوردن يـك انگـاره يـا                 خالقيت جديد است؛ 
ث مديريت نظير به وجود آوردن يك محصول جديد اسـت؛           انديشه جديد در بح   

خالقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به                
خالقيت يكـي از    ،  تعريف خالقيت از ديدگاه روانشناسي     در  همچنين.طرزي نوين 

تفكـر عبـارت    بدين ترتيب كه    شود؛    دانسته مي هاي اصلي تفكر يا انديشيدن       جنبه
اطالعـات و نمادهـاي كـسب شـده موجـود در             فرايند بازآرايي يا تغييـر     است از 

  :تفكر بر دونوع است .حافظه درازمدت
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همگرا عبـارت اسـت از فراينـد بـازآرايي يـا              تفكر . تفكر واگرا .2 همگرا  تفكر .1
 تفكـر   ؛موجود در حافظه درازمدت   دوباره سازي اطالعات و نمادهاي كسب شده        

كـسب شـده    از فرايند تركيب و نوآرايي اطالعات و نمادهاي         واگرا عبارت است    
براسـاس ايـن تعريـف      . خالقيت يعني تفكـر واگـرا      ،موجود در حافظه درازمدت     

ايـن  . خالقيت ارتباط مستقيمي با قوه تخيل يا توانـايي تـصويرسازي ذهنـي دارد             
 هـاي ادراك شـده در      توانايي عبارت است از فرايند تشكيل تصويرهايي از پديـده         

جديد براي انجام دادن بهتـر      هاي   ذهن و خالقيت عبارت است از فرايند يافتن راه        
  ا؛ كاره

خالقيت يعنـي ارائـه     ؛خالقيت يعني توانايي ارائه راه حل جديد براي حل مـسائل          
فكرها و طرحهاي نوين براي توليدات و خدمات جديد استمرار آن پس از غيبت              

  4.ها آن پديده
ي نگاه جديد و متفاوت به يـك         خالقيت عبارت از تواناي    يگر اينكه و در تعريفي د   

موضوع و به عبارتي فرايند شكستن و دوباره سـاختن دانـش خـود دربـاره يـك                  
  .موضوع و به دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن

با توجه به تعريف ارائه شده درسطور فوق چنين به نظر مي رسد كه سـنگ بنـاي      
گسست از قالب هاي مستمر كـه در نهايـت          . دارد   خالقيت برنوعي گسست قرار   

جديـد بـودن، تـازگي و تفـاوت را          . به پي ريختن راه و مبنايي جديد مي انجامد          
شايد بتوان از ويژگي هاي نتيجه عمل خالقانه دانست و چنين است كه خالقيـت               

طور ضمني و همـواره داراي نـوعي سـياليت و            هبراي پديد آوردن چنين نتايجي ب     
و ايـن   راهم آوري بروز اين ويژگي هستند     ف پذيري ويژه است كه متضمن ف      انعطا

  . سازند  ميمسائل هستند كه مولفه هاي قابل توجه در مديريت خالقيت را بر
بدين ترتيب به عنوان مبناي اصلي و بنيادن پي ريختن مديريت خالقيت بايـد بـه                

درون انسان نهفته    كه در ياد داشته باشيم كه خالقيت و نيروي فراوان ناشي از آن،            
هاي مناسب بروز، شفافيت و محيطـي سـالم و           هاست، بشدت نيازمند آزادي، زمين    
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را  هت مديريت خالقيـت در سـطح گـسترده        گام نخست در ج    روبه رشد است و   
 د و نمو خالقيت دانـست؛  فراهم سازي بسترهاي مناسب براي بروز و رش توان  مي

 را كمابيش شبيه به هـوايي بـراي تـنفس           عاملي كه شايد بتوان درجه ضرورت آن      
  .دانست

ـ     دراينجا گام ديگر   كـار بـردن روشـها و شـيوه هـايي در آمـوزش،               هرا مي توان ب
دانـشگاه و   (تا مراحـل پيـشرفته تـر        ) در خانواده   (پرورش و تربيت افراد از ابتدا       

هايي كه خود به شكلي خالقانه طراحي شده باشند و           شيوه. دانست) محيط شغلي 
بـه شـكل نـاخود      (ه را به فرد      در فرايند يادگيري، چگونگي بروز عمل خالقان       نيز
شـود كـه او      در واقع در اين شيوه ها به فرد آموزش داده  مي           . آموزش دهند ) آگاه
نهايـت   افكـار و عواطـف و بـا بـي         عنوان انساني مملو از استعداد ها،       تواند به    مي

 اطرافيـانش شـكل و معنـايي        هاي خالي براي يادگيري به زندگي خـود و         ظرفيت
ويژه و زيبا ببخشد و نيز اينكه در ابعاد متفاوت زندگي احساس مسئوليت داشـته               

كـه هـر انـسان         با اين ديـدگاه   . و قادر به تحليل و تغيير محيط پيرامون خود باشد         
تواند خود را به عنوان آخرين منجي انـسانها دانـسته و بپنـدارد كـه بـا تـالش            مي

اي فراتـر از آنچـه      ت زندگي ديگر انسانها و نيز خود را به زندگي         خويش قادر اس  
كه هست، تبديل كند و امكان جديدي از زندگي را بيافريند و تمامي اين موارد را                
با اين توجه معرفت شناسي لحاظ كند كه اين موارد نه فقط در چارچوب آموزش               

انـد بـه بخـشهايي از       ايده آل گرايي بلكه آموزش اين ايده هستند كه آدمي مي تو           
  5. آرمانهايش در زندگي جامه عمل بپوشاند

  موانع معرفتي مديريت خالقيت 
رسـد   در اشارات فوق روندهاي اصلي مديريت خالقيت آمده است اما به نظر مي            

 واقـع در   در. مسائلي قابل توجه و با اهميت ويژه      . كه نكاتي ديگر نيز مطرح است     
  ؟توان به اين هدف دسـت يافـت        كه چگونه مي  اين پرسش مواجه هستيم      اينجا با 

 و توجـه    كيـد خيزد كه تأ     خالقيت از اينجا برمي    اين پرسش درباره اعمال مديريت    
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 به اين معنا    گيرد؛ ناملموس بودن و سياليت خالقيت صورت مي       ياي بر ويژگ   ويژه
 ها و  مين هزينه ر به جمع آوري، چارچوب گذاري، تأ      كه مديريت خالقيت بايد قاد    

 چـرا ؛  رسد امري كه تقريباً غيرممكن به نظر مي      ها باشد؛     عهده گرفتن مسئوليت  بر  
، پنهان و سـيال اسـت و هـيچ كـس، حتـي               كه خالقيت اساساً امري تعريف نشده     

دهـد از نتـايج و چگـونگي آن مطلـع            خود فردي كه خالقيت خاصي را بروز مي       
پذيرش مـسئوليت   اين امكان وجود دارد كه سيستم تعريف شده قادر به            نيست و 
 بـه   اند نباشد و پـس از مـدتي         محيطي كامالً آزادانه ابراز شده     هايي كه در   خالقيت

نجامد، در اين صورت بخشي از عمل سيـستم،         سركوب و چارچوب بندي آنها بي     
كاهد و باز    ال برده و از تداوم آن مي      ر و يا اساساً كل سيستم را زير سؤ        بخشي ديگ 

  .ماند مي
راسـتاي اجرايـي و      هايي وجـود دارد؟ درواقـع در        چه پاسخ  در مقابل اين پرسش   

تواند اين  توان كرد؟چه چيز مي   عملي ساختن خالقيت در معناي اصيل آن چه مي        
پس پـرده هـزاران      اطمينان را ايجاد كند كه عمل خالقانه بروز خواهد يافت و در           

 چنــين هــا دربــاره واهــد مانــد؟ بررســي پاســخمــانع و محــدوديت ابــراز آن نخ
هـاي ابـراز خالقيـت       هايي كه در نهايت هدف خود را در دستيابي به شيوه           پرسش

اي كه مي تواند به عنوان بنيادي ترين هدف مديريت خالقيـت نيـز           دانند مسأله   مي
اي روان شناسـانه تلقـي        عموماً و از آنجا كـه خالقيـت را مـسئله           –برگزيده شود   

انـد و     ه روانـشناسي انجاميـده    مطـرح در حـوز    هـاي    ها و شـيوه    كنند به راهكار   مي
عدم پرداختن بـه    ،  اي كه شايد در اينجا بتوان جاي خالي آن را احساس كرد            مسأله

 زمينه هايي كه حتي در پيدايش       هاي معرفتي در بروز خالقيت است؛       نموانع و بنيا  
ر اسـت كـه      و بخـوبي آشـكا     وز خالقيت بـي تـأثير نيـستند       موانع روانشناسانه بر  

آن خواهد توانست به ميزان قابـل تـوجهي در    درباره پرداختن و حل و فصل مسأله   
بازيـابي   اينك پرسش مطرح بررسـي و     . بروز خالقيت افراد در جوامع موثر باشد        

فعـال اسـت مـي       شرايط ويژه مديريت خالقيت كه پديدآورنده روندي پايـدار و         
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يين دقيق و مناسب بنيانهـاي معرفتـي        روندي كه به گمان اين مقاله جز با تع        شد؛با
گـام  . آن در همخواني با خصلتهاي خالقيت ، پايدار، فعال و موثر نخواهـد بـود                

  .معرفتي در مسير بروز خالقيت است يافتن موانع ،نخست دراين راه
واكاوي مفهوم مديريت خالقيت چنان كه طرح شد نكاتي را آشكار مي سازد كـه               

چنـين بـه نظـر مـي رسـد كـه        .  را رهنمون خواهد بود      در يافتن موانع معرفتي ما    
مفهـوم آمـوزش رهـايي بخـش        معناي اصيل مديريت خالقيت را مـي تـوانيم در           

  .بازيابيم
آموزش رهايي بخش با اين ارائه كه مضمون اصلي آن تبـديل دوبـاره انـسان بـه                  
محوري ترين پرسش هر نسل و زمان واصلي ترين هسته فكـري حيـات بـشري                

مبناهاي اصلي وبن مايه هاي ريشه اي سـويه هـاي تحـول را درخـود       در   است و 
آموزش رهايي بخش مي تواند به ايـن معنـا باشـد كـه آدمـي را در                  . نهفته است   

هـاي   هـا و شـگفتي     يانساني برآمده از همه توانـاي     . ند  معناي نهايي خود بازيابي ك    
ا باشـد و بتوانـد بـه        نهاده در وجودش، كه قابليت ابراز آنها را به بهترين وجه دار           

  . گسترش ابعاد بشري در تمامي سطوح ياري رساند
كــه موانــع خــود را بــاز اي از مفهــوم مــديريت خالقيــت اســت  در چنــين ارائــه

يابد   لد و رشد نمي   با در بستر آزادي نمي    هاي وجود بشري جز    شگفتي ؛  نمايانند  مي
ي يعني محـدوديت    طور ذاتي، همزاد با عدم آزاد      هاي است كه ب    و آزادي خصيصه  

آن درابعـاد    آيـد و از آنجـا كـه تكامـل آزادي و ابـراز             و اعمال قدرت پديـد مـي      
 هدف نهايي بـشريت اسـت؛       - چنانكه عموم مردمان اتفاق نظر دارند        -اش   نهايي
ن هـدف   توان به اي   هاي بسياري برانگيخته شده است، چگونه مي       آن پرسش  درباره

اين  در و... ؟ و   آزادي را در آغوش كشد     تواند شاهد   مي دست يافت؟ چگونه بشر   
هـاي زيـادي را بـراي ارائـه          ميان متفكران، فيلسوفان و انديشمندان بـسيار تـالش        

هايي نيـز     ها، پاسخ   شچنانكه درميان اين تال   .  پاسخي به اين پرسش انجام داده اند      
قلي يـا حـداكثري و در سـطوح و ابعـاد گونـاگون              هايي حدأ   شود؛ پاسخ   يافت مي 
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 تـالش اصـلي در پاسـخ بـه ايـن            كـه  نمايـد  ها چنـين مـي     بررسي. ي بشري زندگ
تمـامي  : كوشش در جهت رفـع موانـع موجـود بـر سـر راه آزادي اسـت                پرسش،

و چنين است كه بررسـي سـير تكامـل بـشر بخـوبي      ! ها و قيد و بندها   محدوديت
ن طـي   ، از موانع آشكار به موانع پنها       سازد كه روند كيفي رفع اين موانع       آشكار مي 

ي بـيش از  رويـم موانـع پنهـان آزاد    شده است و امروزه هرچه كه بيشتر پيش مـي   
گيرند و اين باز نمايي در واقع در بـستري           كيد قرار مي  پيش آشكار شده و مورد تأ     

ـ        تحول معنايي قدرت صورت مي     از د، گيرد چنانكه هم اينك قدرت درمعنايي مولّ
 و ايـن چيـزي      6» قدرت زندگي است   «: شود  اي، چنين بازنموده مي     بكهمتكثر و ش  

  .   عمق گستردگي معنايي موانع پنهان آزادينيست جز بازنماينده
از  از ايـن موانـع پنهـان و درواقـع يكـي            توان يكـي    نين است كه آموزش را مي     چ

كيـد بـر    وان بـا تأ   ت اين نكته را همچنين مي    . هاي اصلي اعمال قدرت دانست     شيوه
بع اقناعي قدرت انجاميده اسـت، بررسـي   وني منا تحول در منابع قدرت كه به هژم      

  . كرد
اعمـال قـدرت اسـت و در        هاي پنهـان     بدين ترتيب فرايند يادگيري يكي از شيوه      

 تـر  تر و ناگسستني   هاي آموزش و يادگيري مبتني بر موانع سخت         شيوه واقع هرچه 
تر برآموزش گيرنـده      احاطه كامل  يعني تالش بيشتري در جهت       –از قدرت باشند    

اش فاصـله  تري از آزادي در معنـاي نهـايي       تر و ژرف    به نحو عميق   –داشته باشند    
  . دارند

هاي مبتني بر نظم و      سازد، عمده شيوه   هاي آموزش آشكار مي    چنانكه بررسي شيوه  
ديسيپلين خاص آموزشي كه آموزش گيرنده را در تمامي مراحل يـادگيري تحـت         

ها اعمال قدرت    اين شيوه . گيرند اي مي نظارت و كنترل دقيق دارند دراين دسته ج       
آميزي پيش ببرند و آن       حو موفقيت ن هتوانند ب  و كنترل خود را تنها از يك طريق مي        

 چرا كه همه ايـن مـوارد        تهي ساختن فرد از هدف، انگيزه و قدرت انديشه است،         
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 اعمـال   مدي جهـت خنثـي سـازي آثـار        آرهاي كار بويژه پارامتر آخر چونان پادزه    
  . قاومت در برابر آن هستندقدرت و م

تهـي   درون خود از قـوه انديـشه و فكـر    كه يك انسان در چنين است كه هنگامي  
اين فراينـد بـه      اي و عملي بپذيرد،   ديگران را به عنوان نتيجه نهايي انديشه       شود و 

اي كه كانت توجـه ويـژه        نكته حد نهايي آن؛     اعمال قدرتي در   .شودكمال اجرا مي  
 پاسـخ بـه پرسـش       در«اصلي روشنگري دانسته و در مقالـه        ان بنياد   بدان را به عنو   

  : آورد  چنين مي»روشن نگري چيست؟
،  خروج آدمي است از نابالغي به تقصير خويـشتن خـود و نابـالغي              روشن نگري ،  «

بـه تقـصير    . ناتواني در به كار گرفتن فهم خويشتن است بدون هـدايت ديگـري              
 ه علت آن نه كمبود فهم، بلكـه كمبـود اراده و           خويشتن است اين نابالغي، وقتي ك     

كـار بـستن     هدلير باش در ب   . دليري در به كار گرفتن آن باشد بدون هدايت ديگري         
  7 ».اين است شعار روشن نگري! فهم خويش 

  
  زمينه هاي پايدار مديريت خالقيت : تحول در مباني معرفتي 

ركوبگرانه هـاي سـ    ر شـيوه  چنانكه كه بازنموده شد موانع معرفتي بروز خالقيت د        
هايي كه بـه داليـل گونـاگون انـسان را از بـاز         شيوه اند؛  خالقيت در آموزش نهفته   

هـاي    در انبـوهي از حـصار     را او و هاي وجودي اش بـاز مـي دارد        نمودن شگفتي 
  .معرفتي و شناختي قرارمي دهد 

ريشه سويه هاي   .   مديريت خالقيت نيازمند لحاظ يك ايده چند سويه تحول است         
تحول در زيـر سـاختارها مـي توانـد در ابعـاد ذيـل               با   دراعماق انديشه و عمل    دار

. صورت پذيرد تا بسترهاي مناسب و پايداري در مديريت خالقيت را فراهم سازد            
دربـسترهاي  . چنين مديريتي نيازمند تحول در عمده مباني شناختي آدمـي اسـت             

و فلسفه علم در تمامي      شناسي ششناسي ، رو   ، انسان   شناسي شناسي ، معرفت   هستي
هـايي كـه     طور عمومي تمـامي ايـده      هو ب .. شناسي و   روان  شناسي ،  ها ، جامعه   رشته
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برسازنده روندهاي باثبات زندگي آدمي هستند و تحول در آنها مي تواند در تغيير              
  .آدميان موثر واقع شود 

ر انديشه و عمل    در بستر هاي فوق است كه با تمركز زدايي و زدودن مركز ثقل د             
. سويه هاي تحول معرفتـي را بـر مـي سـازند     آدمي مواجه هستيم كه بخشهايي از   

رش نـسبيت  تكثر گرايي در سويه افراطي آن كه به نسبي گرايي مي انجامد و پـذي              
 در شـناخت و فهـم       8، ميزانهاي شناخت و ايده عدم ايقـان       در تمامي روابط ، اشيا    

 فلـسفه علـم، بررسـي تـاريخ علـم و      همچنين در سطح روش شناسـي و  . بشري  
نمودن رونـدهاي متعـدد و متكثـر و تحـوالت موجـود در آن كـه بـازگو كننـده                     

  . روند هاي فهم و شناخت و دريچه هاي متعدد نگرش به هستي به شمار مي شيوه
 چنين است كه نقاط عطف در تاريخ انديشه بخوبي از تغيير و حتـي گـاهي فـرو                 

زگـاري نماينـده سـامان و ثبـات درانديـشه و ايـده              ريختن نظم و نظامهاي كه رو     
  .  پرده بر مي دارد،اند صحيح و مقبول بوده

 گرفتـه و در     چنين است كه تغيير و تحول مباني اصـلي نگـرش بـه هـستي قـرار                
 با كثرت انديشي، به ايجاد فضايي سرشار از امكـان بـراي            تنيدگي بي چون و چرا    

مكـان و زبـان      تمامي سطوح ، انديـشه ا      امكان در . انديشه و عمل ياري مي رساند     
  .  اجرايي آن–كيد بر واقعيات زبان و وجه كاربردي امكان ، همزمان با تأ

رونـد تكامـل جهـان اصـل و مبنـا،            همچنين گسترش اين ايده كه براساس آن در       
مـضموني كـه معنـاي ضـمني آن         . ايجاد تفاوت است و هيچ چيز كامـل نيـست           

 يـا محـدوديت ذاتـي در         فهـم و شـناخت     ه در پذيرش امكان خطاپذيري گـسترد    
هـا و رويكردهـا و    لزوم آموزش تفاوت در ديدگاه. هاي شناخت آدمي است    امكان

عدم قطعيت و نسبيت در تمامي امور و نيز حذف تمامي نقاط اتكـا و فراروايتهـا                 
هـاي گونـاگون    در زندگي انسان و در عين حال نشان دادن و شناسـاندن واقعيـت   

  .هستي
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ـ  نه اي است كه آموزش بدون چارچوب        ظ چنين زمي  با لحا  ا چـارچوب هـاي     يا ب
در  اجـزا و عناصـر    ،شناسايي تمـامي    همچنين ازديگرسو  منعطف صورت مي بندد،   

كنند بـه    كننده و در عين حال ضروري راايفا مي        نظام يادگيري كه مضمون محدود    
داليـل  عنوان كليشه ها و چارچوب ها و نه اموري مقدس گونـه يـا ضـروري بـا           

عقلي ، با اين استدالل كه حتي عقل هـم مـي توانـد شـيوه هـاي متفـاوت را كـه           
و اينكـه    تصميم گيري هـستند را ايجـاب كنـد           ضروري و الزم فرايند شناخت و     

رت لزوماً فهم بهتر در چارچوب صورت نمي گيرد و چه بسا فهم بهتر كه درصـو               
جديـد از عقـل و      همچنين ارائـه تعـاريف      عدم وجود چارچوب صورت بپذيرد،      

شيوه هاي شناخت و تداوم اين روند تـا آشـكار شـدن تحـول در انديـشه هـا و                     
  . هاي آن صورت بندي

همچنين سويه ديگر پيكان تحول ، مي توانـد بـه سـوي قـدرت زدايـي و ايجـاد                    
شـكل گيـري معنـايي    . ساختارهاي ذره اي و شبكه اي از قدرت معطـوف باشـد    

آدميـان و    آن كه در تمامي اجزا نظامها و فرد فرد           د و متكثر از قدرت و اعمال      مولّ
تر  تر و گسترده   شناخت دقيق  شان نهفته است در راستاي     ، انديشه و زندگي    شناخت

از قدرت و امكان نقد گسترده تر از آن و درنهايت افـزايش آزادي در سيـستم تـا                   
  9.شود حذف بخشي از فرهنگ كه به مثابه بخشي از گفتمان قدرت فهميده مي

  
  گيري  بندي و نتيجه جمع

چـرا   هدف بروز خالقيت بسيار دشوار اسـت؛    رسد كه دستيابي به     چنين به نظرمي  
 هم تنيده است تا او بـر       كه موانع پيدا و پنهان بسياري در تمامي زندگي آدميان در          

 و بـسياري از ايـن       گفتي درونش نفهمد و زندگي نكند     اساس فهم و شناخت و ش     
ار توي مباني فهم و شـناخت بـشر          اي هستند كه پاي در هز      موانع ، موانع معرفتي   

اين مباني   با اين حال اين امكان و اميد وجود دارد كه در صورت تحول در             . دارند
تـر،    نـسبي  تـر و   تـر ، متكثـر     ، معطـف   تـر  معرفتي به سوي مباني و مفاهيمي سـيال       
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 ترتيـب در    بدين. قلي در مسير بروز خالقيت فراهم شود        هايي هر چند حدأ    زمينه
بستري كه مباني شناخت شناسـانه آن التيـام دهنـده جراحـات آزادي طـي قـرون        
هستند و نيز بسترهاي رشد و نمو آن ، فضاها و روند هاي سياسي تعريـف شـده                  

ل به گسترش آزادي مي انجامند ، بي ترديد آموزش نيـز بتـدريج از معنـاي اعمـا                 
ريت خالقيتي فراهم مي شود     زمينه براي مدي  قدرت و سلب آزادي خود تهي شده،      

م و شـناخت و عمـل       اي از فضاي فه    كه در آن آموزش گيرنده در سطوح گسترده       
ايـن   در جز به ضرورتهاي شگفتيهاي درونش پاسـخ نمـي دهـد و           بدان آزاد بوده،  

ميان آموزگار خوب كسي نيست جز آنكه به گفتـه كنفـسيوس شـاگردانش بـرآن                
نديشيدن و آزادانه انديشيدن سـرآغاز فراينـد        مين ا  ايجاد و تأ   شوند كه بينديشند و   

  .مديريت خالقيت است
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  ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق در جامعه امروز
  
  1راضيه ندافي

  
  چكيده

 و خالق متفكر را افـراد بتوان    است  ممكـن  كه شد مي فكـر  ندرت  به  گذشته در
فياتي كيت اعتقاد همگانـي دربـارة ماهيت تفكراين بود كه اين مشخصا. بارآورد

تصرف درآنها وجود و دخـل  كنترل و نامكا هوج هيچ ذاتي و موروثي هستند كه به
هاي  خالقيت پديده حل مشكل و كه تفكر، داد  نشان اما نتايج تحقيقات؛  ندارد

تفكر يك واقعيت و پديـده اي طبيعي است كه تمام  بلكه متـافيـزيكي نيستند،
 صادق است آن نيز در  انسان رفتار  بر  حاكم  نظامها و اصول قـوانيـن و

كردن شرايط  توان افراد را با فراهم بنابراين مي فتـاري يادگرفتني است وتفكرر.
  .قابل كنترل ، متفكر و خالق بارآورد

و تحليـل و كاربرد  تجزيه ، تفكرانتقادي و خالق برپاية اطالعات به تقسيم بندي
هاي  قوانين علمي و ارائة نظريه كشف مي پردازد و برهمين اساس با اطالعات
  صلي تعليم و تربيتنـابراين هدف اب؛بخشد  روند توليد علم شـدت ميجديد به
 امروزه كارشنـاسان وو خالق باشـد و  هاي متفـكر تربيـت انسـان دباي  امروزه

                                                 
  كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي. 1
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 از  تنـها بايد يكي  تقـادي و خالق نهتفكران پژوهشگران اتفـاق نظردارند كه
مقطعي  هر موزش دربلكه بايد بخش الينفك آ اهـداف تعليم و تربيت باشد

  .باشد
در  و خالق  ر انتقادي ترويج و آموزش تفك،اكنون ضرورت دارد براين آنچهبنا

اما در توسعه هر نوع آموزشي موانع و مشكالتي نيز وجود دارد كه است؛  جامعه 
نگارنده بر آن است  .بايد شناخته شوند و در حل آنها اقدام موثري صورت گيرد

موزش و تعليم و تربيت آ در  راانتقادي و خالقتا ضرورت ترويج تفكر 
ها و  وبااستفاده از ديدگاه كرد سرعت در حال پيشرفت امروز بررسي به        جامعه

نظرات پژوهشگران و صاحبنظران در اين زمينه به ارائه نكاتي در باب ضرورت 
  .ترويج تفكر انتقادي و خالق بپردازد

  آموزش و پرورش  ي، تفكر خالق،ترويج، تفكر انتقاد: كليد واژه ها
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  مقدمه
 چرا؟ چون آمـوزش     .كنند  بيشتر مردم، نه فقط مردم ما كه اكثر مردم دنيا، فكر نمي           

هـاي    شان بـه موفقيـت       كه در زندگي   مهارت است و آنها   فكر كردن يك    . اند    نديده
انـد و بـه كـار         اي اين مهارت را آموخته      اند، سريع و حرفه     چشمگيري دست يافته  

  . اند گرفته
مـا    مـردم   جريـان گـسترده اطالعـات ،     با پيشرفت روز افزون دانش و فنـاوري و        

 جامعـه    يـك   سـوي   افكـار نـو بـه       كـه بـا خلـق      خالقيت هستند    نيازمند آموزش 
همچنين مردم نيازمند يادگيري تفكر انتقادي هستند كـه بـا           .بردارند  سعادتمند قدم   

 و  نماينـد دهي ، طبقه بندي ، مقايسه و ارزشيابي         اطالعات را سازمان  استفاده از آن    
  .كنندو پيشرفت آن فراهم زمينـه را براي ارتقا

درمحافـل آموزشـي پديـدة      و خـالق    يهـاي تفكّـر انتقـادي       يعالقه به توسعة توانا   
 معتــقد اسـت     »آموزش تفكّر انتقـادي   «چت مايرز مؤلف كتاب     . جديدي نيست   

 سـال   2500 در   سـقراط . گـردد    ـون بر مـي   منشأ چنين عالقه اي به آكادمي افالط      
شوند انسان قبـل از پـذيرش         اهميت پرسش سؤاالت عميق را كه موجب مي        پيش

ايـده اي به تفكّر درآن بپـردازد و نيز اهميت جستجوي شواهد ، آزمايش دقيـق ،               
روش او كـه اينـك      . استـدالل ، فرضيـه ها وتحـليل مفاهيـم اساسي را نشان داد           

 روش سـقراط بـه وسـيله        .مـي باشـد    ـوزش تفكّـر انتقــادي    هبـرد آمـ بهتـرين را 
   .افالطون و ارسطو دنبال شد

دربـاره تفكـر انتقـادي و         ، تعاريف زيادي از متفكران و پژوهشگران علوم مختلـف        
توانـايي ايجـاد    ( يعني قـدرت تنظيـم كليات    1تفكر انتقادي . خالق بيان شده است   

توقـف   و) پيشداوريها   پرهيزاز(ماالت نوين   پذيرفتن احت ) يك چارچوب تحليلي  
  ) .38، ص 1374مايـرز،)( تعجيـل درقضاوت  ترديد سالم ، پرهيزاز( داوري 
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ان بـا   تفكر انتقادي به معناي يافتن نوعي از دانـش و بيـنش اسـت كـه بـا آن بتـو                    
 فرصت آزادي دادن بـه فكـر و انديـشه اسـت كـه         گسترش علوم همخواني يافته،   

تفكـر انتقـادي جهـت      . انايي بحث و اظهار نظر در فـرد مـي شـود           سبب ايجاد تو  
  . دهنده ذهن به تفكر است

ست از فرآيند درك مشكالت ، مسائل ، كمبـود اطالعـات و             ا   عبارت 1تفكر خالق 
ارزيابي و  : عوامل جا افتاده ؛ حدس زدن و فرضيه ساختن در مورد اين كمبود ها               

ـ  و بـاأل  ي مجـدد آنهـا    يـاب ها و حـدس هـا ؛ اصـالح و ارز           آزمون فرضيه  ه خره ارائ
  )18،ص1382حائري زاده ،.(نتايج

در همين راستا در اين مقاله در ابتدا بـه بيـان مراحـل آمـوزش تفكـر انتقـادي و                     
، ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق همچنين موانع موجود بـر سـر راه                خالق

عملـي تفكـر    آموزش اين دو نوع تفكر پرداختـه ايـم و در ادامـه دربـاره تـرويج                  
كـارگيري ايـن دو نـوع تفكـر در           هانتقادي و خالق در جامعه و كابردهاي شيوه ب        

 حاصـل از    در پايـان نتيجـه    .رائـه نمـوده ايـم       پژوهش هاي علوم انساني مباحثي ا     
  . ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق در جامعه امروز را بيان كرده ايم

  آموزش تفكر 
 وقتـي بـه مـرور       فراينـد گيريم و اين      ردن را ياد مي   كما معموالً به مرور زمان فكر       
 موهايمـان كـه      رود، عمرمان كه تمـام شـد و همـه           يزمان باشد خيلي كند پيش م     

 تـازه يـاد     ،سفيد شد اگر در طول مدت عمر حواسمان به اين قـضيه بـوده باشـد               
كنـيم     سـعي مـي    در طول مدت عمـر، مـا معمـوالً        . گيريم كه چگونه فكر كنيم      مي

 فكـر   فراينـد ه كمتر فكـر كنـيم يـا بـه قـولي             ان را طوري شكل بدهيم ك     عادتهايم
 هكـرد    بيان زيبا بسيار برنارد شاو اين موضوع را    . شدمان كوتاه و محدودتر با      كردن

امـا  . زنند كه فكر نكننـد      دست به هر كاري مي    . مردم از فكر كردن متنفرند    «: است 
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سـم و رسـمي دسـت و پـا          اي يكي دوبار فكـر كـردن، بـراي خـودم ا             من با هفته  
  .» !ام  كرده

در زير مراحل آموزش تفكر و سپس به تفكيك مراحل آموزش تفكـر انتقـادي و                
 .خالق آورده شده است

  :مراحل آموزش تفكر )الف
  :سه رهيافت را مي توان براي آموزش تفكر تلقي نمود 

بـه عنـوان يـك       براي آموزش مـستقيم تفكـر     : آموزش مستقيم مهارتهاي تفكر   . 1
 ،گرفته شـود   نظر اي براي آن در    برنامه ريزي درسي ، جايگاه ويژه      مهارت بايد در  

  .به طوري كه به عنوان يك موضوع مستقل جايگاه واقعـي خود را بازيابد 
آمـوزش   را به عنوان جزئي ضروري در      اين رهيافت تفكر  : آموزش براي تفكر  . 2

آموزش روزانـه    عنوان بخشي از  بايد به    تأكيد دارد كه فعاليتهاي تفكر     ،تلقي كرده 
 بـراي موفقيـت هـر      تمام موضوعهاي مورد توجه قرارگيرد و مهارتهاي تفكـر         در

  .فعاليت تـربيتي ضروري است 
تـا دربـارة     فراگيران خواسته مي شـود     اين رهيافت از   در :آموزش دربارة تفكر  . 3

 – 500،ص 1374شعباني وركـي ،    ( .نديشندمهارتهاي فراشناختي خود بي    و تفكر
501 (   

ريچارد پـل پنج راهبرد آموزش را تحت عنوان راهبردهـاي جهـاني آمـوزش كـه               
  : كند موضوع درسـي هستند معرفي مي زا فـراتـر

   نقش معلم.1
   پرسش و پاسخ سقـراطي.2
  نقش بازي و دوباره سازي ديدگاههاي مخالف .3

   تجزيه و تحليل تجربيات.4
ارزشـيابي و قـضاوت منطقـي بـه          دگاه و  آموزش تفـاوت ميـان واقعيـت ، ديـ          .5

يـادگيري  «: وايتـهد با كالم معـروف خـود كـه         ) 47،ص 1997آنجلي،.(شاگردان



180 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور بردراه  

 گم كنند، جـزوات خـود را        شاگردان بي فـايده است مگر اينـكه  كتابهاي خود را         
 تلويحاً به اين معنا اشاره دارد كه ثمرة واقعي تعليم و تربيـت بايـد                …و  »بسوزانند
ـ          يك فرا  وجـود مـي آيـد نـه از طريـق            هيند فكري باشد كه از مطالعة يك رشـته ب

   ) 8،ص 1374مايرز،( .اطالعات جمع آوري شده 
ست از نظم بخشيـدن به اطالعاتي كه       ا  اساس معـرفت عبـارت   كهكانـت معتقد بود  

، پس منظور از تدريس تنها ارائـة اطالعـات بـه    شوند از راه حـواس گردآوري مي    
كليــت    بلكه مقصـود از آن ياري بـه شاگـرد است تا اطالعـات را           شاگرد نيست 

معـلم بايد ذهـن شـاگرد را برانگيــزد تـا تـصـورات             . بخشيـده و با معنـا سازد      
   )141،ص1367نقيـب زاده ،.(موجود در ذهن وي زنده شـود 

 بـه منظـورايجـاد تحــوالت اجتمـاعي، مربيــان تعــليم و            كه    است نالس معتقـد 
آمـوزش   دوباره فكركنند و فعاليتهـاي خـود را بـر          بيت بايـد دربارة نقش خود    تر

كه شاگردان براي تحقيـق مستقل بدان احتيـاج         سازند روشهايي متمركز  مهارتها و 
   )7،ص 1374مايـرز، . ( دارند 

كيد فراوان داشته اند كـه تفكـر        هميشه متفكران بر اين نكته تأ         مالحظه مي شود كه   
آنهـا  .انـد   نيز جهت تـسهيل آن پيـشنهاد نمـوده         ي باشد و راه هايي    قابل آموزش م  

خوبي  ، امكان دستيابي به اين مهارت به      معتقدند كه با فراهم آوردن شرايط مناسب      
تفكر انتقادي و خالق دو مقوله اي هستند كه مورد بحث در ميان             . فراهم مي شود  

دو نـوع   هر   تفكرين دنيا  بزرگترين و قدرتمندترين م    .بسياري از متفكرين بوده اند    
 تفكر يعنـي تفكـر انتقـادي و تفكـر خـالق را ماهرانـه و اسـتادانه بـه كـار                        شيوه
گـور فكـر كـردن بـه خودمـان       في،بيشتر ما، آنجـا كـه بايـد فكـر كنـيم         .گيرند  مي
دوزيم و مـدتي   گذاريم و چشمها را به سقف مي  دستي زير چانه مي    مثالً؛گيريم  مي

 حرفـي   -ايـم      كه در واقع كاري نكـرده      - س از مدتي  وقت پ  كنيم و آن    سكوت مي 
  عادتي است كه پيش از آن داشتيم       زنيم كه يا انتقاد است به كار ديگران يا بيان           مي

ها و امكانات جديد باز   ما براي خلق ايده   . كنيم به بعد    يا اصوالً قضيه را موكول مي     
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ـ                مي ه و تحليـل قـرار      گرديم به گذشته و مطلبي انتقادي را بـار ديگـر مـورد تجزي
 خيلي هم مهم و پـر        حال اين نكته خيلي ظريف و ساده است و در عين         . دهيم  مي

و يـك تفكـر خـالق       ما بايد ياد بگيرم كه چطور يك تفكر انتقادي خوب           . قدرت
  .داشته باشيمدائمي 

براي آموزش اين دو شيوه تفكر مراحل مختلفي پيشنهاد شده است كه در زير بـه                
  :مپردازي  مييكمستقل به هر طور 
  :مراحل آموزش تفكر انتقادي) ب

 ماهيـت تفــكّر انتقــادي را بــررسي          »چگونه فكـر مـي كنـيم      «ديـوئي در كتاب    
  : به عقيـده او تفكّر منطقي شامل دو مرحله است .ستا كرده

پيچيدگي و مشكل دمـاغي اسـت كـه درآغـاز            ،مرحله اول آن حالت شك ،ترديد     
، تحـقيـق و پيـدا كردن مطالب و مـواد         ـل كنجكاوي تفكّر بـه كار مـي رود و عم      

پيـچيـدگي مرحله دوم آن مـي       جهـت بيرون آمدن از آن حالت شـك و ترديد و         
وي  .كنـد   باشد كه مراحل پنجـگانة حل مـسـأله را در ايـن ارتبـاط پيـشنهاد مـي        

  ) 15 ،ص1374 مايرز،( .كند انتقادي را ترديد سالم معرفي مي ماهيت تفكر
بـودن  قابـل آمـوزش       بر »روانشناسي تفكرانتقادي در «بنسـلي درمقدمة كتاب    آلن  

را دريـك   مي گويد  همان طوركه شـما مفـاهيم وكـار      ،تفكرانتقادي تأكيد كــرده  
انتقادي هم قابل انتقال بوده وآمـوزش         مهارتهاي تفكر  ،رشتة خاص فرا مي گيريد    

   )8 ،ص 1997، بنسـلي (.داده مي شود
رشته هاي مختـلف    انتقـادي در  روشهاي آموزش تفكر   كه  د است چت مايـرز معتق  

انتقـادي بـه    هاي مختلف توسعه يابد،آموزش تفكر  فـرق مي كند و بـايد بـه شيوه      
هـا بـراي     بلكه بيشتر شامل آموزش ديدگاه     ،نيستشاگردان شامل مبادلة اطالعات     

  )64،ص 1374مايـرز، (.تجزيه وتحليل و تفهيم اطالعات است
 فــرد شـيوة خـاص خـود و     مهارتهاسـت ، هـر   ماننـد ســاير    انتقـادي نيـز    تفكر

 ولي همه مي توانند با كسب آگاهي و آموزش          ،هاي خاص خود را دارد     توانمندي



182 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور بردراه  

گذشته مي آموختيم كه چگونه مطالب خود را حفـظ كنيـم           در. آن را كسب كنند     
 كه حفـظ كــردن     اما اكنـون مي دانيم   ؛كه درك و ياد سپـاري بهتـري داشته باشيم       

 ( .مغزها بي فايده است و كمكي به درك اطالعات نمي كند           و مطالب براي افكار  
   )140،ص 1995آلفارو ،

، پـردازش و ارزشيــابي       انتقــادي  واتـسـون و گـليــزر معتقدنـد توانـايي تفكـر         
اطالعات قـبلي با اطالعات جديـد و پيـامد و حاصل تلفيـق اسـتدالل قياسـي و                

تفكــر   ازتعريف واتســون و گليـــزر   . باشد    با فـرآيند حل مسألـه مي     استقـرايي
وسيـعي  كه امـروزه به طـور    انتقـادي شـد  انتقـادي پـايه اي بـراي آزمودن تفكر     

هـاي   رشـته  محققيــن در   بـراي اكثـر    و انتـقادي به كار مي رود     سنجش تفكر  در
-100 ص،  1996ن ، هـاون اشـتاين و همكـارا      (  .مختلف علمي قابل قبـول است    

  : گليزر–اساس آراي واتسون  انتقادي بر تبييـن اصول پنجگانة تفكر ) 101
  :استنبـاط. 1

 ؛آورد بـه دسـت مـي     پديده هاي به وقوع پيوسته       اي است كه فرد از     استنباط نتيجه 
قــي  داخـل خــانه صـداي موسيـ    چراغ هاي خانه اي روشـن باشد و از        مثالً اگر 

البتـه  . خانـه اسـت    ـواند استنباط كند احتـماالً كسي در     ، شخص مي ت   شنيده شود 
 خــانه   هـل  مـثالً ممكـن اسـت ا       ؛ مي تواند درست يا نادرسـت باشد      اين استنباط 

اسـتنباط توانـايي    .اديـو را خـاموش نكـرده باشـند        هنـگام بيرون رفتن چراغها و ر     
نادرست از ميـان اطالعـات داده شـده مـي باشـد             تشخيـص داده هاي درست از    

   ).32،ص  1980اتسون و گليـزر ،و(
  : شناسايي مفروضـات.2

 بديهـي فـرض شـده    ، دشو گرفتـه مي  نظـر پيش در  مفـروض عبارتي است كه از    
مــرداد مـاه     گوييـد مـن در     وقتي مـي  . گردد    پيشنهاد مي يا بـراي پذيرفتـه شـدن     

ـ       فـارغ التحصيل خواهم شد ، فرض مي كنيد           يـا   ودتا مـرداد ماه زنده خواهيــد ب
مـرداد اعالم خواهد كرد و مـواردي ازايـن          دانشكده ، فارغ التحصيـلي شما را در      
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حــقيقت تــوانايي تـشخــيص مــفروضات         شنـاسايي مفروضــات در   . قبيــل  
   ).44 ، ص1980واتسـون و گليـزر،( باشد  عبارات بيانـي مي پيشنـهـادي از

  :استنـتـاج. 3
سـتنتاج پـيش    ا در. يا نتايجي گرفته مي شود      جه  مقدماتي منطقي نتي   استنتاج از  در

 چرا كه ايـن فرآينـد       ؛بگذارد قضاوت و نتيجه گيري تأثير      بر دداوريهاي ذهني نباي  
.  نتيجه گيري نادرست مي شـود         شيوة منطقي خـود خارج مي كند و باعث        را از 

 بــدين ترتيـب كـه از      ؛دراستنتـاج حركت ذهني ازجزء بـه سـوي كـل مـي باشد            
همچنين دراستنتـاج توانايي تفكيـك     . ي جزئي نتيجة كلي گرفته مي شود        مقدمـات

واتـسـون و گليــزر ،      ( نتيجة كلـي حائـــز اهميـت اسـت           مقدمات و داده ها از    
  .)61، ص 1980

  :و تفسير تعبير.4
ايـن   در. آنهـا مـي باشـد        توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار      و تفسير  تعبير

داده و مقدمـه هـاي   منطـقي از ــود كه آيا نتــايج به طور     قضاوت ش  دفرآيند بـاي 
و تفسيـر استنتاجي صورت     تعبيــر خود گرفتـه شده است يا خيـر؟ بنـابراين در       

است كه داده هـا  دسترس ما مي باشد و موضوع مهم اين  نمي گيرد بلكه نتايج در    
آنهـا   رفته شده از   و برآورد شود كه آيا نتايج گ        شوند و مقدمه هاتجـزيه و تحليـل    
  )72 ، ص 1980واتسـون و گليـزر ، ( درست است يا نا درست ؟ 

  :ارزشيـابي استداللهاي منطقي. 5
هـاي قـــوي و ضعيــف،        گيري دربـارة انتخــاب اسـتدالل       موارد مهم تصميم   در

 .هاي قوي و ضعيف را تـشخيص دهـيم       آن است كه بتـوانيـم استدالل     تـر مطلوب
ارتباط مستقيم با سـؤال      وقتي قوي است كه هم مهم وهم در       يك استدالل منطقي    

 ارتبـاط بـا سـؤال نباشـد     در و يك استدالل وقتي ضعيف است كه مـستقيماً     باشد
 يـا تنهـا بـا       يـا كـم اهميــت باشـد       ) باشد   از اهميت زيادي برخوردار    حتي اگر (
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 ،  واتـسـون و گليــزر    ( ارتبــاط باشـد     هاي علمي و كم اهميـت سـؤال در       جنبه
   ).89 ، ص 1980

  :مراحل آموزش تفكر خالق. ج
هـاي مغـز     ند هرمان معتقد است كه هدف آموزش بايد اسـتفاده از تمـام ويژگـي              

آنچه مورد نياز اسـت يـك تـوازن بهتـر و ارزش قايـل شـدن بـراي همـه                     . باشد
بايد ياد بگيريم كه چگونه از اين تواناييها استفاده كنـيم و            . هاي تفكر است   توانايي

  .كار گيري كل مغز در هم آميزيم ه با بها را براي تفكر و حل مسأله توانايين اي
 بـه طـور      است اولين مرحله فائق آمدن بر انسدادهاي ادراكي      : مراحل تفكر خالق  

ساده تشخيص اين نكته كه حل خالق مشكل مهارتي است كه مي تواند پـرورش               
كـه گروهـي داراي آن و       كيفيتـي نيـست      ألهحل مس  به كارگيري خالقيت در   . يابد

نتـايج  «: خاطرنـشان كـرده اسـت كـه       » دائو«همانگونه كه   . گروهي فاقد آن باشند   
افزايش توانـايي فـرد درآوردن       ألهرورش خالقيت مس  پژوهشها نشان مي دهد كه پ     

نيـست،بلكه موضـوع بهبـود نگرشـهاي     ) IQ(امتياز باال در آزمون ضريب هوشي    
ي خالقـي اسـت كـه از زمـان بچگـي بـه              ذهني فرد و عادات و پرورش مهارتهـا       

  )60 ، ص 1976دائو ،. (»صورت غيرفعال در گوشه اي پنهان شده است
  : پژوهشگران به طوركلي هم رأي هستند كه حل خالق مشكل چهار مرحله دارد

ايـن مرحلـه شـامل جمـع آوري اطالعـات، تعريـف مـشكل، ايجـاد                 : آمادگي. 1
تفـاوت  . دسترس اسـت   مام اطالعات در  هاي جايگزين و بررسي آگاهانه ت      حل راه

اصلي ميان حل خالق مشكل به صورت ماهرانه و حل عقاليي مشكل اين اسـت               
حـل كننـدگان مـشكل بـه صـورت          . كه چگونه با اولين مرحله برخورد مي شـود        

خالق انعطاف پذيرتر و روان تر در جمع آوري اطالعات وتعريف مشكل، ايجـاد              
حله است كـه آمـوزش      درحقيقت در اين مر   . دجايگزين و بررسي گزينه ها هستن     

  .بخش باشد  مي تواند به طور قابل مالحظه اي اثرألهدرحل خالق مس
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 شامل فعاليت ذهني ناآگاهانه اي است كـه در آن ذهـن، افكـار               كثراا كه:  تكوين .2
مرتبط را به دنبال يك راه حل با هم تركيب مي كند و تالش آگاهانـه وجـود                   غير

  .ندارد
زماني رخ مي دهد كه بصيرتي موجود باشد و يـك راه خـالق بـه                : گريروشن. 3

  .طور رسا بيان شود
مرحله آخر كه شامل ارزيابي راه حل خالق نسبت به برخي از سـتانده              :  تاييد . 4

  .هاي قابل قبول مي شود
هاي خالق آن است كـه        هاي انسان   يكي از خصلت   و   يكي ازمولفه هاي خالقييت   

 . كنند ط با هم، ارتباط برقرار ميارتبا ميان امور بي
هـاي كالسـيك ندارنـد، از مـواردي اسـت كـه               تشويق به حل مسايلي كه راه حل      

 . موثر باشددر ميان افراد جامعهتواند در بهبود بخشيدن به تفكر خالق  مي
  خواندن انتقاديضرورت 

فـرد  خواندن متون در علوم مختلف بايد همواره همراه با ديدي منتقدانـه باشـد و              
  .بتواند پس از خواندن متن به قضاوت درستي دست يابد

ديگر با نگـاهي      بايد آن را بار    شدپس از آن كه خواندن يا درك اوليه متن تكميل           
خواندن نقدي به معناي در دست گرفتن شمشير و حملـه بـه هـر               . خواندانتقادي  

نكات مهم يـا     تا   مبلكه بايد تمرين كني   ، نيست م،جمله اي كه با آن مواجه مي شوي       
 كـه  مـي تـوانيم قـضاوت كنـيم    در انتها، . نماييمدرست بودن نكات مهم را تعيين      

ده كامال به حق، نسبتاً به حق، يا نسبتاً نادرست يا صـرفاً غلـط بـوده                 نمطلب نويس 
  .است

 ،برخي از پرسشهاي ضروري كه بايد هنگام خواندن نقدي مورد توجه قرار گيـرد             
  : بدين قرار است

  صلي واضح است؟نكات ا) 1
  است؟ شدهي ها با استداللهاي پذيرفتني حمايت نكات اصلي يا نتيجه گير) 2
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  آيا ضعفهايي وجود دارد كه نويسنده به آن توجه نكرده باشد؟) 3
  اين اثر چقدر به هدف خود نزديك شده است؟) 4
  آيا مي توانيد از انتقاد خود با استداللهاي مناسب دفاع كنيد؟) 5

موضـوعي كـه    خـوبي مـي تـوانيم بـه تحليـل            از طرح اين پرسشها بـه     با استفاده   
 مطالب بسيار حائز اهميت است؛ زيرا     امروزه خواندن انتقادي    .ايم بپردازيم    خوانده

خوبي قادر به تـشخيص درسـتي يـا نادرسـتي مطالـب انبـوه دربـاره                  افراد بايد به  
   .موضوعات مورد نظرشان باشند

  ضرورت خواندن خالق 
اگر سير تاريخي ايـن موضـوع را بررسـي           . دارد تاريخ   يندن به قدمت  موضوع خوا 

انـسان  . بينيم كه موضوع خواندن درازايي بـه انـدازه تمـدن انـساني دارد               كنيم، مي 
همواره نياز داشته كه اطالعاتش را با نوشتن، ثبت كند و بعد آنها را با خواندن بـه   

عمولي داريم كه به آن خوانـدن       ما يك خواندن م   . خاطر آورد و از آن استفاده كند      
گويند تا شخص بتواند اطالعاتي بگيـرد و بـا آن اطالعـات اهـداف و                  روزمره مي 

توانـد    ظـاهر مـي    جامعـه مـا بـه     . نيازهاي خود را تامين كند و يك خواندن خالق        
دچـار  ايـن زمينـه      حدي كه نياز دارد، انجـام دهـد البتـه در           خواندن اطالعاتي را تا   

چون به هر حال مـا      .  خواندن خالق بحران ما بيشتر است      ألهمسدر  . هستيمبحران  
ايم و آنچـه      شده) مكتوب(اي هستيم كه از عصر شفاهي وارد عصر  نويسا             جامعه

آموز داريـم امـا        ميليون نفر دانش   16ما حدود     . شود بايد خوانده شود     مكتوب مي 
پردازنـد و     يو درصد به خواندن خالق مـ      دآموزي فقط يك يا       از اين جامعه دانش   

 . اند  درصد با آن بيگانه98

حـس   عنـصر الزم و سرشـت اصـلي       . واندن خالق با هنر و ادبيات ارتباط دارد       خ
وقتـي  .  پس اولين پارامتر خواندن خالق، همين حس اسـت         ؛شناختي است   زيبايي

برد، روانـش      به وجود آيد، از خواندن لذت مي       فردبا خواندن خالق اين حس در       
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شـود  پاسـخهايي كـه در هـر            هد و اين پـااليش روان باعـث مـي         د  را پااليش مي  
  .تر باشد ورتر و عميق دهد، انديشه اي به جامعه خودش مي زمينه

يكـي  . موضوع بعدي كه در خواندن خالق بسيار اهميت دارد، تفكر انتقادي است           
 مثالً وقتي بـا     ؛ است افراداز عناصر اساسي خواندن خالق، ايجاد تفكر انتقادي در          

تواند احـساسي را      شود، اين شعر مي     حساساتي درباره زلزله بم بيان مي     اك شعر،   ي
شود كه مخاطب از منظري منتقدانه به خود نگاه كند و بگويد              برانگيزد و سبب مي   

اين شيوه، تفكر انتقـادي و      . نقش من به عنوان يك انسان نسبت به همنوع چيست         
ـ     يكنـد و مـ       خالق ايجاد مـي    پرسشي است كه خواندن    ثيرات اجتمـاعي،   أتوانـد ت

  .سياسي، اقتصادي داشته باشد
در خوانـدن خـالق بـه هـر حـال           .  ويژگي بعدي در خواندن خالق، تخيل است      

( .نيروي تخيل سهم بسزايي در سـاختن جامعـه دارد         . شود  نيروي تخيل درگير مي   
  )2،ص1384محمدي ، 

روزمره افـراد   روشني مي توان ضرورت خواندن خالق را در همه جاي زندگي             به
افراد به خوبي بـا ايـن سـبك خوانـدن آشـنا              اهده كرد و بنابراين نياز است كه      مش

  .كار گيرند هشوند و روش خواندن خالق را ب
  :ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق

  و دانـشي    و علـم    از تجربـه     هر انساني    كه   است  شده   ، سبب    اطالعات  رشد فزاينده 
   جريـان   لذا بـه  ؛باشـد    آنهـا را نداشـته        كـسب   فرصـت   ري   ديگ  برخوردار باشد كه  

از رمـوز      انـسانها يكـي     در بـين     و تجربـه       و دانـش     علم   حاوي  اطالعات  انداختن  
هـر     واقعي  اطالعات     ميزان     به  قادر نيست    كس  هيچ.   امروز است    در دنياي   موفقيت

   حركـت   بـه    زمـاني   اطالعـات     ايـن . ببرد  پي  است    او نهفته       ذهن   در گوشه   كه  كس
  . ذهن مي شود بيرون   سبب رها شدن آن به   قوي اي   انگيزه آيد كه درمي
، توانــايي پــردازش دنيــاي كنــوني ارزشمنداســت اطالعــات درارتبــاط با در آنچـه 

 ثـروت ، اكنـون عـصر       عصر و شكار پس ازعصر  به گفتـة تافلـر  .اطالعات است   
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قـدرت دست كسي است كه اطالعات بيشتـري        اين عصر  ي است ، پس در    يدانـا
پـردازش و بهـره گيـري      در كسي است كه توانايي بيشتـر     گمان منظور   دارد و بي  

   .از اطالعات داشته باشد
دسترس  در وفور ، اطالعات به  امروزه به واسطـة فـن آوري اطالعات و ارتباطات         

 بديل به دانش گردد و    اطالعات هنگامي داراي ارزش است كه ت       .همگان قرار دارد  
  )8: 2001بلينـگـرو اسميـت ،. (براي توانايي ابداع فرد، منبعي ارزشمند است  دانش

چـون بـراي افـرادي كـه در جامعـه           ؛نياز به تفكر انتقادي دارد    امروز  دنياي مدرن   
مدرن زندگي مي كنند، آرا و نظرات و مدهاي مختلفي پيشنهاد مـي شـود و ايـن                  

ا يكي را انتخاب كند، اينها را نقد و بررسـي كنـد و بعـضي را    فرد بايد از ميان آنه 
  .كنار بگذارد و آنچه بهترين است ، انتخاب كند

     و موجود در زندگي امـروز بـسياري از متفكـران درصـدد             با توجه به شرايط و ج
 بـه   انـد؛   رورت ترويج اين نوع تفكر بـر آمـده        ارائه مطالبي در توجيه اهميت و ض      

از متفكران انتـقادي معاصـر تفكّـر انتقـادي را هـدف             ـو فـريـره پائـولعنوان مثال   
اسـتفاده   از تـعـمــق   وي به جاي واژة تـفكـــر     .آموزش و پرورش تلقّي مي كند     

آمـوزش و   «: كرده و از آمـوزش وپـرورش متـداول انتقـاد نمـوده و مـي گويـد                   
پـرورش تبديل به نوعي عمل ذخيـره سازي شده است كـه در آن دانـش آمــوز                 
ذخيـره كننـده و معلّم ذخيـره سپــار اسـت و بــه جـاي برقــراري ارتبــاط دو                    
جانبـه، معلّم اعالميه هايي ارائه مي كند كه دانش آموز صبـورانه آنهـا را دريافـت              

اين مفهوم  بانـك داري در تعلـيم و تربيـت اسـت كـه           . تكرار مي كنـد     حفـظ و 
افت ، پـر كردن و ذخيـره سـازي         دامنة عمل براي دانش آموز تنـها محدود به دري        

فـريره به عنوان يك راه ديگر بـراي برنـامه ريـزي درسـي،            . »اطالعات مي باشد    
 تأكيـد ايـن رويكـرد بـه طـور خالصــه             .كند را پيشنهاد مي  ه  رويكـرد آزاد منشان  

  .هاي عينـي در زندگي فـرد است بر اساس واقعيتـ برتفكّر نقـادانـه
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 طرح مسأله كه توسـط فريـره مطـرح مـي شـود ،                بر خالف روش بانكي، روش    
دو در   مستلزم تبادل افكار و عقايد ازطريق گفتگو است كـه معلّـم و شـاگرد هـر                

پژوهش نقادانه همراه يكديگرند و به ايـن ترتيـب آنها بـه تفكّر انتقـادي دربـارة               
مـل   يعنـي ع »پراكسيس«اين فرايند نهايتـاً بـه . زندگي خـود برانگيخته مي شوند   

براساس تفكّر انتقادي منجـر مـي شـود كـه در روش فريـره هــدف محــسوب                   
 وي به اين ترتيب خواسته است كه اهميـت روز            )38 : 1372پـوزتر ،   (  .شود مي

افزون اين نوع تفكر را متذكر شود و در عين حال راه حلي براي پـرداختن بـه آن         
 .ارائه دهد

ي در م و ضرورت ايجاد تفكـر انتقـاد  با وجود اينكه سالهاي درازي است كه مفهو   
كننـد كـه      محـصالن مـا هنـوز جـرأت نمـي          بين محـصالن مطـرح شـده اسـت،        

 بگويـد،   »مـن «آموز امـا بايـستي بتوانـد          دانش. »ما«گويند    ، معموال مي  »من«بگويند
تشويق شود كه نظر خود را داشته باشد، با ديگران از جمله بـا آموزگـار خـويش                  

 »!انديشم، پـس هـستم      مي«.داند، دفاع كند     حقيقتش مي   آنچه بحث كند و نترسد از    
هـستم، چـون    : بدا به حال مردماني كه در ميان آنان عكس اين سخن صادق باشد            

  .انديشم نمي
تحقيقات نشان داده است كه تفكـر انتقـادي در ميـان دانـشجويان مـا نـسبت بـه                    

 يعنـي   ؛ديگر تا حد قابل توجهي پـايين اسـت        دانشجويان هم رشته در كشورهاي      
بيشتر دانش آموزان و دانشجويان ما در حين تحـصيل، بـه دنبـال گـرفتن مـدرك                  

هـايي بـه      اصوالً چنين آموزش  . هاي فكري   اند و نه تجهيز خودشان به مهارت        بوده
خواهنـد يـا       از آنهـا مـي     شود و معموالً    آموزان و دانشجويان ما كمتر داده مي        دانش

 مطـالبي را    ورد و بدل كنند، كتـاب بخرنـد        جزوه   شوند جزوه بردارند، يا     وادار مي 
 يادگيري تفكر انتقادي به دانشجويان آمـوزش        فراينددر صورتي كه در   . فظ كنند ح
يعنـي  كننـده؛   ا بخوانند، آن را درك كنند و تجزيـه و تحليـل             دهند كه مطلب ر     مي

  .تفكر انتقادي را ياد بگيرند و به كار هم ببرند
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  تمام دروس باشد؟چرا تفكر انتقادي بايد قسمتي از 
اسـتادان  . امروزه هم استادان و هم شاگردان اطالعـات فراوانـي در دسـت دارنـد              

گاهي اوقات از دانستن اينكه چگونه همه اين پيشرفت ها در رشته هاي تحصيلي              
. دست آيد ، نااميد مي شوند        هتواند براي تعيين موارد مورد نياز شاگردان ب        آنها مي 

مـي   ي شديد تر از اسـتادان خـود احـساس           ات را حت  شاگردان يورش عصر اطالع   
اش بـر     فهـم دنيـاي پيچيـده     از عهـده تحمـل فـشار آن و          تواننـد   كنند و كمتر مـي    

تواننداز طريق پيشنهاد چارچوبها و نظرگاه هاي تحليل براي دسته           استادان مي .آيند
بندي كردن امور تفكـر انتقـادي دربـاره آنهـا شـاگردان را در رويـارويي بـا ايـن                     

  .پيچيدگي كمك كنند
 با گوش   تواناييهاي تفكر انتقادي شاگردان طي تحصيل بدون كمك استادان صرفاً         

استادان بايد بدانند كه منظورشان از تفكر انتقادي چيـست؟          .آيند وجود نمي   هدادن ب 
آنها بايد  . و بايد فرصت هايي را براي تمرين مهارتهاي تفكر انتقادي تدارك ببينند           

ي ، در ميـان گذاشـتن روشـهاي حـل           كردن چارچوبهاي تحليلـ   از طريق منسجم    
له خود با شاگردان ، صحبت با همكاران و شركت در سـمينارهاي آموزشـي،               مسأ

مسئوليت آموزش مهارتها و روشهاي تحقيق و بررسي انتقادي را بپذيرنـد عـالوه              
بر آموزش مهارتهاي واضح تحليلـي ، اسـتادان بايـد جنبـه هـاي رفتـاري تفكـر                   

، مانند منابع فطـري عالقـه ، اعجـاب و كنجكـاوي شـاگردان را پـرورش                   اديانتق
  )45، ص 1384 مايرز ،.(دهند

  ترويج تفكر خالق 
نگـام مواجهـه بـا      از طرف ديگر نيز فرد بايد تفكري خالق داشته باشـد كـه در ه              

راه حلي نوين دست يابد كه او را در خـروج از مـشكل     بتواند بهچالشها بالفاصله  
راي جبران نقطه ضعف ها و نقـائص آموزشـي و همگـام شـدن بـا                 ب.ساندياري ر 

 . بهره جست  است از مهارتهاي خالقانه حل مسأله     پيشرفت هاي سريع علوم الزم      
كيـد دارنـد    تا دانشگاه همگي، بر اين نكته تأ      سيستمهاي مدارس ما؛ از كالس اول       
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 جديـد و تبـديل      كه به جاي استفاده از قدرت شگفت انگيز مغز براي ايجاد افكار           
نون يا روشهاي ديكتـه     هميشه به ما ف   . آنها به واقعيت، به ذخيره اطالعات بپردازيم      

نيز ياد  » كند و پر زحمت     « را آموخته اند كه از آن به عنوان روش           شده حل مسأله  
 ليكن امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه در حال تغييـر و تحـول                  است؛ هشد

ـ            است ؛ دنيايي بسيار پي      رو اسـت؛    هچيده ،دنيايي كه بـا مـسائل بـسيار دشـوار روب
هـاي تفكـر خـالق، قابـل انعطـاف و دقيـق             بنابراين همگان نيازمند كسب مهارت    

هستند تا عالوه بر رويارويي با چنين مسائلي قادر به يافتن راه حـل هـايي بـراي                  
، قـادر    گيري از تفكر خـالق     با بهره . پيشبرد فيزيكي و اجتماعي محيط خود باشند      

خواهيم بود به آن دسته از تحوالت اساسي كه مدارس و دانشگا هها ي مـا بـراي                  
  . توسعه آموزش براي تمام فراگيران به آن نياز دارند، دست يابيم

افكـار تحليلـي و تخيلـي را در هـم            ارتهـاي حـل خالقانـه مـسأله         از آنجا كه مه   
هاي تفكر خالقانه به افـراد       مهارت. ، باعث ايجاد تعادل در تفكر مي شود        آميزد مي

تفكـر  .اين امكان را مي دهد كه عالوه بر قبول تغييرات ، خود را با آن وفق دهنـد                 
اگر تغيير تنها يك امر موردي و       . خالق ناگزير است خود را با تغييرات وفق دهد          

بي اهميت در زندگي بود ، هيچگاه نياز به مهارتهاي تفكر خـالق احـساس نمـي                 
 اين امكان را به ما مي دهد كه عقايد خوب ديگران را تشخيص              تفكر خالق . شد  

  .تر بهره مند گرديم داده و از آنان حمايت كرده و از مزاياي آن سريع
 مثالًاسـت؛   حل خالقانه مسأله مهـم و ضـروري       جنبه هاي مختلف تفكر در فرايند       

 حين ارزشيابي و قضاوت تفكر خالق براي غلبه بـر اشـتباهات و مـشكالت الزم               
كه با آدمهاي پيچيده سرو كار داريم ، زمان سرو كار داشتن             مي شود و حتي زماني    

با تحول ، هنگام طرح ريزي كردن و پرورش اهداف براي آينده نيز تفكـر خـالق                
  .ضروري است
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  :موانع تفكر انتقادي و خالق و راه حل آن
ان دو  ق به عنو  در مطالب ارائه شده در باال به ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خال            

اما هميشه بر سر راه هر نظريه اي مـوانعي وجـود            جزء الينفك آموزش اشاره شد؛    
در زير به برخي از موانـع  . را با مشكل مواجه مي كند    دارد كه رشد و پيشرفت آن     

  .نيمك عمده بر سر راه تفكر انتقادي و خالق اشاره مي
  

  : موانع تفكر انتقادي
كار گيري تفكر انتقادي نداشـته       هگردان انگيزه اي براي ب    كه شا  تا زماني : انگيزه  . 1

شـاگردان   .باشند، تعليم چارچوبي براي تجزيه و تحليل ، كاري عبث خواهد بـود            
. بايد به اتفاق استادان خود فعاالنه با مسائل و مـشكالت واقعـي در سـتيز باشـند                 

 و سـخنراني  پرداختن به جنبه هاي علمي و رفتاري تفكر انتقادي بهتـر از موعظـه        
  )70 ، ص 1374مايرز ،  .(.درباره آن است

نتقـادي  آمـوزش تفكـر ا   بزرگترين مـانع در سـر راه  : د  نگرش و ديد كنوني افرا   .2
افراد مختلف اعم از شـاگردان و دانـشجويان و          . باشد مينگرش و ديد كنوني افراد    

دان وارد   براي پـذيرش عقايـد اسـتا       همانند لوحه هايي عاري از نوشته و صرفاً       ... 
روشـهاي  آنها از دوران كودكي بينش ، طرز تفكر و          . محلهاي آموزشي نمي شوند   

فراگيـري تفكـر انتقـادي شـامل توسـعه        . له خـود را تنظـيم كـرده انـد           حل مـسأ  
فرايندهاي فكري از طريق  سـير بـه مـاوراي نگرشـها و تـصورات خودمحـور و                  

مـايرز ،   .(اينـد دارنـد   تجربه حسي است و استادان نقش اساسي در توسعه ايـن فر           
  )72 ، ص 1374

يكـي از مـشكالت دشـوار در آمـوزش          : انتقال از تجربه عيني به امور انتزاعي        . 3
 از عقايد و ارزشـهاي      تفكر انتقادي ،چگونگي كمك به شاگردان در فاصله گرفتن        

در . كـار گيرنـد    هاز اين طريق قادر باشند انواع انتزاعي تر تصور را ب          خود است، تا  
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اول تجربه عينـي و بعـد   :  تفكر عيني به انتزاعي نكته مهم ، ترتيب آن است    انتقال
  )؟  ، ص1374مايرز ، .(انتزاعي ولي روشهاي آموزش سنتي بر عكس است 

بدون عالقه ، رشد فكـري امكـان نخواهـد داشـت و             : پرورش عالقه در افراد     . 4
  .عالقه جزء الينفك توجه و درك كردن است

ل برانگيـز    طرح مسائل تعجب آور و سـؤا      ) الف: يق عالقه   برخي از روشهاي تشو   
  )78 ، ص 1374مايرز ، .(پرسش و پاسخ) جاستعاره و تمثيل ) ب
بـراي  . شاگردان بايد به تمرين تفكر انتقادي بپردازنـد         :  رشد تدريجي مهارتها     .5

 چون خالصه كـردن ، شـناخت مـسائل      اين كار شاگردان بايد با عمليات ساده اي       
 سپس مي تواننـد     و يادگيري پرسش مناسب شروع كنند،     و مفاهيم كليدي    اساسي  

. به مهارتهاي پيچيده تري چون شناخت فرضيات و ايجاد و نقد مباحث بپردازنـد             
فراگيري تفكر انتقادي همانند رشد ديگر تواناييهاي فرد است و بايد براي تـسلط              

يـد بداننـد كـه درگيـر        آنهـا با  . بيشتر پيوسته در سطوح پيچيده آن را تمرين كـرد         
،  1374مايرز ،   .( لحظات فكري را مي گذرانند     موضوعات واقعي اند نه اينكه صرفاً     

  )82ص 
ـ       : و اعتماد و حمايت   جعدم وجود . 6 شويق بـه   در تدريس هر استادي حمايت و ت

 يا ايجـاد چارچوبهـاي تجزيـه و تحليـل در شـاگردان              اندازه تهيه محتواي درس     
  ) ، ص ؟1374،  مايرز(.اهميت دارد

مـل  أمـراه بـا ت    كه آموزش و پرورش بدون فلسفه و تفكر ه        متفكران مي گويند     
مي كنند، بعد امتحـان مـي دهنـد و نمـره مـي گيرنـد و                   حفظ همه يعني   ؛است

طي بايـد وارد آمـوزش و پـرورش         روشهاي فلسفي يا سـقرا    . فراموش مي كنند  
 بگيرند، تفكر به روشهاي      را وادار كنند از كودكي فكر كردن را ياد         افراد تا   شوند

تفكر انتقـادي بـه روش خـالق و تفكـر مراقبتـي را يـاد                . مختلف را ياد بگيرند   
از طريـق آمـوزش و       وارد كردن تفكر انتقادي در داخل جامعـه          تنها راه . بگيرند

  .آن استپرورش و نهادينه كردن 
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،  وجـود دارد   تفكر انتقادي  اصل ديگري كه در مبحث كاربردي و عمومي كردن          
كه   چنان ؛تغيير نقش دادن معلم يا استاد است       منظور. تغيير نقش آموزشگر است   

جان ديويي پيشنهاد مي كند معلم نقش قبلي خـود را از دسـت مـي دهـد و بـه            
عنوان يك دوست و رفيق يا رابط در كنار دانش آموزان يا دانشجويان قرار مـي                

را توصيه نمي كنـد و همـان   او حفظ كردن .گيرد و آنها را وادار به تفكر مي كند     
له يا استنباط رياضـي مـي كنـد، معلـم           أمس را وادار به حل      افرادطور كه سقراط    

جديد سعي مي كند به ديگران بياموزد خودشان حقيقت را كشف كنند، تـا ايـن                
معلـم بايـد راهـي را بـراي         . ملكه ذهن شان شود و هميشه برايشان باقي بمانـد         

وقتـي  در ايـن جـا      . واند بسادگي به فعليـت برسـد      شنونده باز كند كه شنونده بت     
دانش آموزان به رديف و پشت سر هم نمـي نـشينند بلكـه در يـك حلقـه دور                    

ر اين  د.كاو تشكيل مي دهند    و كالس مي نشينند و حلقه اي براي تحقيق يا كند         
حلقه دانش آموزان حق دارند از معلم سوال كنند، نقد كنند، دليل بخواهند، دليل              

 به سوي يافتن حقايق و معاني پيش مي رود و      گفتگوهند و كالس با يك      ارائه د 
گيرند وقتي نقدي بر آنها وارد مي شود، عصباني نشوند و تامـل               ياد مي  آنهاالبته  

كنند و از دوستان خود دليل بخواهند و همين طور وقتي نقدي بر ديگـران وارد                
يـا  نتقل كننـد كـه دوسـتان     را طوري م مي كنند دليل ارائه دهند و انتقادات خود       

 را در كـالس مـي       گفتگـو معلم خود را ناراحت نكنند و آنها در واقع يك نـوع             
فراگرفتن اين نوع تفكـر و بـه كـار گـرفتن آن در طـول مـدت                  بنابراين  ؛آموزند

ي كاري بسيار مهـم اسـت و          زندگي و در هنگام انتخاب شغل و گذراندن دوره        
  .خورد  ميفراد جامعههمه امطمئن باشيد كه بسيار به درد 

ه را بـر  همانطور كه گذشت موانع موجود بـر سـر راه تفكـر انتقـادي و خـالق را       
اما آيـا ايـن موانـع ، قابـل بـر طـرف كـردن                . اند   گسترش اين دو نوع تفكر بسته     

نيستند؟تمام موانع ذكر شده همراه با راه حل رفـع آنهـا آورده شـده انـد و كـامال                  
بـر سـر راه     ...هستند كه خـود مـا ، سيـستم مـا و             مشخص است كه اينها موانعي      
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كافي است بجاي نوشتن ، شعار دادن توضيح دادن          .ايم ان قرار داده  پيشرفت تفكرم 
نديشيم و در كوتاه ترين زمان به اصالح        جيح نمودن ، به حل اين مشكالت بي       و تو 

  .سيستم آموزشمان بپردازيم 
ـ               وع تفكـر و ارزش آنهـا ،        سالهاي متمادي است كـه در مـورد محاسـن ايـن دو ن

متفكران به بررسي و پژوهش مشغولند و سالهاست كه اين دو روش مورد توجـه               
ضرورت تفكر انتقادي و خالق ، مدت زيادي است كه بر همگان روشـن              . هستند
 قبل از اينكه    بنابراين بايد كوشيد كه    زمان عمل مدتهاست فرا رسيده است؛      شده و 

 و نظـرات متفكـران      ه بگيريم ، با اسـتفاده از آرا       ينداز نسل آ  فرصتهاي پيشرفت را  
  .اين دو زمينه ، به گسترش و توسعه آن اقدام كنيم

  :موانع تفكر خالق 
 در حاليكـه    ؛ درصد افراد خالق هستند    90 سالگي   5در سن   :  فرضيات نادرست  .1

اين در حالي بوده كـه      . درصد كاهش مي يابد     10 سالگي اين مقدار به      17در سن   
تـر     بنـابراين در سـنين پـايين       ي براي گسترش خالقيت نديده بودنـد؛      وزشافراد آم 

نـشده   زيرا هنوز موانع تفكر خالق بـه افـراد آمـوزش داده              خالقيت بيشتر است؛  
يد پس با .ثير بسزايي در ميزان خالقيت افراد دارد      نحوه نگرش به خالقيت تأ    . است

موزش قادر به ابراز خالقيت      با آ  مي توانند خالق بوده،       اعتقاد بر اين باشد كه همه     
حـائري زاده ،    . (نقطه مقابل اين تفكر مانع جدي در راه تفكر خالق اسـت           . باشند
  )95 ، ص 1382

 نبايد فرض بر اين باشـد       زمان حل مسأله  : خ صحيح وجود دارد      يك پاس  صرفاً. 2
كه تنها يك پاسخ صحيح وجوددارد، چرا كه اين فرض باعث ايجـاد مـانع ذهنـي              

  )103 ، ص 1382حائري زاده ، . (قيت را در فرد كاهش مي دهدشده و خال
 ؛  براي افراد متخصص صـادقتر اسـت  اين مسأله: صورت مجزا    ه ب نگاه به مسأله  . 3

از مسائل سرو كار دارنـد و بـه افقهـاي    اي  ا در حوزه كارشان دائما بادسته  زيرا آنه 
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خصصيشان با ديد جديـد     آنها بايد هر بار به مسائل ت      .جديدتر تفكر توجهي ندارند   
  )104 ، ص 1382حائري زاده ، . (و نويي توجه كنند و تغيير طلب باشند

هـاي خـاص و       يكي از موانع تفكر خالق انديشيدن در قالـب        :  تبعيت از قواعد   .4
هاي ثابت و قراردادي است و براي اينكـه ايـن مـانع               ترس از رها كردن اين قالب     

 بايـد   ألهموخـت كـه گـاه بـراي حـل مـس           مـوزان آ  بايد بـه دانـش آ     بشكند  ذهني  
همچنـين بايـد بـه      . هاي ثابت و حاكم را شكست و از آنها خارج شد            چهارچوب

والدين و مربيان آموخت كه هرگونه عدول دانش آمـوز و فرزنـد از چهـارچوب                 
 . نوجوانان در تفكـر و عمـل شـد    تدليل مانع از خالقي     خطرناك نيست و نبايد بي    

 )106 ، ص 1382حائري زاده ، (
.  پيش از ايجاد باورهاي نوين ضروري است كه موانع موجود را زير سوال ببريم               

 فرصتهاي تفكر    مطمئناً ،اگر از زير سوال بردن سنتها يا معيار هاي اختياري بترسيم          
  . خالقانه را از دست خواهيم داد 

هنـي  منفي گرايي و انتقاد و بهانه جويي ، تمسخر و تحقير موانـع ذ : تفكر منفي   .5
 بنابراين بايد آموخت كه افكار خالقانـه را         ند كه آثار تخريبي مضاعفي دارند؛     هست

  )109، ص 1382،  حائري زاده. (ارج نهيم و خالقيت ديگران را پشتيباني كنيم
دهد  عدم خطرپذيري زماني خود را بروز مي      : از شكست   پرهيز از خطر يا ترس     .6

اين عدم خطرپـذيري مـانعي      . يا نگران باشيم    ، ايرادگير   كه ما بيش از حد قانونگرا     
  )113 ، ص 1382حائري زاده ، . (است در برابر افكار نو و جديد

هـاي   سـوء تفاهمـات و تنـاقض     هاي مبهم ممكن است به     موقعيت:  ابهام  گريز از  .7
بايـد بيـاموزيم كـه    . كنـيم  شوند و بنابراين سعي داريم كه از آنها پرهيز    جدي منجر 

 ذهن ناخود آگاهمان   به و از زواياي مختلف به آن بنگريم      وقعيت مبهم م يك براي رفع 
زاده،  حـائري ( .مناسـبي برگزينـد    لحـ   راه و نديـشد درباره آن ابهـام بي     اجازه دهيم كه   

  )116 ص ،1382
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  تقويت تفكر خالق 
ثبت و بازي با افكـار تـشويق   ه بازخورد هاي متوانيم خالقيت ديگران را با ارائ      مي

بارت ديگر با ايجاد محيط اجتماعي حمايتگر و ايجاد محيط فيزيكي پر             به ع  كنيم؛
خالقيـت خلـق    .، براي افراد در هر گروه سني خالقيت را به همراه آوريـم     تحرك

بت و جستجوگر را تمرين     تفكر مث .  و براي آن بايد برنامه ريزي كرد       الساعه نيست 
ـ         نمود ، در   هـدف اصـلي   . دوجـود آور  هحين آموزش خطر پـذير بـود و نگـرش ب

  . آموزش جمع آوري دانش نيست بلكه يادگيري تفكر خالق است
  ترويج عملي تفكر انتقادي و خالق در جامعه ايران

طور عملـي اجـرا      هرسيم كه آموزشي را در سطح وسيع ب        اي مي  لهكه به مرح   زماني
، بايد تمامي جوانب را در نظر گرفتـه و كنتـرل امـور را بدرسـتي در دسـت                     كنيم
در آموزش عملي تفكر انتقادي و خالق بايد به اين نكته توجه شـود    .ته باشيم داش

  :كه آموزش صورت گرفته مصداق اين بيت نشود 
  رود ديوار كج تا ثريا مي      خشت اول چون نهد معمار كج 

، ايجـاد آمـادگي ذهنـي در          زمانبندي  در هر آموزشي نيازمند برنامه ريزي صحيح ،       
ها هستيم كه اين خود مي تواند موضوعي بـراي           شها و الگو  افراد، جهت تغيير نگر   

اما در زير نهادها و سازمانهايي كه بايـد در          شتن مقاالت و كتابهاي زيادي باشد؛     نو
طور عملي آموزش تفكـر انتقـادي و خـالق را بـر              هاين زمينه تغيير الگو دهند و ب      

  .شود عهده گيرند، ذكر مي
  خانواده 

 بنـابراين پـدر و مـادر در         ؛  گيـرد   تدا در خانواده شكل مي    ي اب بنيان فكري هر انسان   
تواننـد زمينـه     و مـي   گيري شخصيت متفكر و خالق فرد نقش اساسي دارند         شكل

تـرين   اي بنابراين پايه هاي آتي در شخصيت كودك شكل دهند؛          لتفكر را براي سا   
ـ       كتاب. هاي عملي بايد در بين خانواده ها صورت گيرد         آموزش ان هايي كـه بـا زب

ساده همراه با ذكر مثالهاي عيني به آموزش گام بـه گـام تفكـر انتقـادي و خـالق                    
هـاي كوتـاه مـدت آموزشـي         ين تأسيس مراكزي كه بتوانند دوره     بپردازند و همچن  
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ها برگزار نمايند و آنها را با پرورش صـحيح ايـن دو نـوع تفكـر در                   براي خانواده 
ر كشورهاي صنعتي صـورت گرفتـه و        ها د  اين نوع فعاليت   .فرزندانشان آشنا كنند  

ـ          كـار گيـري تفكـر انتقـادي و خـالق در             هنتايج آن نشان دهنده افـزايش ميـزان ب
  .هاي آتي در بين دانش آموزان بوده است سال

  مدرسه 
 مدرسه است و پس از خانواده نقش اساسي در پرورش استعداد            خانه دوم هر فرد   

ه قبـل از شـروع مرحلـه عملـي          دو نكتـ   .و خالقيت فرد را مدرسه بر عهـده دارد        
  : آموزش تفكر انتقادي و خالق بايد در مدارس مورد توجه قرار گيرد 

 منابع آموزشي مناسب جهت آموزش تفكر انتقادي و خالق به معلمين و دانش              .1
  آموزان 

   معلمين آموزش ديده و خبره ، با توان تربيت افراد منتقد و خالق .2
 چيز بايد بـه سـراغ منـابعي بـراي آمـوزش تفكـر               پس در جامعه ايران قبل از هر      

انتقادي و خالق به معلمين رفت و سپس اين آموزشها را در برنامه هاي آموزشي               
ضمن خدمت اين قشر گنجاند و معلمين خبره را به سراغ ذهنهاي آماده پـذيرش               

 گـام در جهـت پـرورش        تـر،  مهم آموزش صحيح به معلمان   .وزان فرستاد دانش آم 
  .نتقد آينده استنسل خالق و م

  دانشگاه 
پيدا كردن منابع علمـي     . بزرگترين وظيفه دانشگاهيان ، پژوهش و تحقيقات است         

مورد اطمينان و قابل استناد در ايران ، ارائه روشـهاي صـحيح آموزشـي ، تـدوين                  
هاي متنوع آموزشي براي اقشار مختلف جامعه از جمله مهمترين           ككتابهايي با سب  

بار سنگين مسئوليت ترويج     .ها عهده دار آن مي باشند      شگاهن دا فعاليتهايي است كه  
آموزش تفكر انتقادي و خالق در جامعه امروز بر عهـده پژوهـشگران و محققـان                
دانشگاهي كشور است كه قبل از هر چيز بايد در پي يافتن منابع الزم براي شروع                

 تعداد معـدودي    تنها .يك اقدام گسترده عملي در آموزش اين دو نوع تفكر باشند          
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كتب ترجمه شده و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در اين زمينه، نمي تواند نيـاز                
بيش از هـر چيـز نيازمنـد تـدوين و            بنابراين   ؛آموزشي اين موضوع را فراهم كند     

از طرف ديگـر ضـرورت آمـوزش تفكـر انتقـادي و             . ليف منابع الزم مي باشيم    تأ
 زيرا اين افراد بايد قبل      ؛ اولويت قرار دارد   خالق در بين قشر دانشگاهي كشور در      

از اقدام به تدوين منابع ، توانايي هاي الزم را كسب نمـوده باشـند تـا بتواننـد بـا                     
  .بينش صحيح به اين امر مهم بپردازند

  محيط هاي كاري 
حضور بسياري از افراد جامعه در محيط هاي كاري يكنواخت سبب شـده اسـت               

در . توسعه توانايي ها و استعدادهايشان سوق پيدا كنند       كه اين قشر كمتر به سمت       
هاي آموزشي در جهت ايجاد عالقـه و افـزايش تـوان فـرد در                نظر گرفتن ساعت  

، مي تواند زمينه ساز تحولي نوين در         كارگيري تفكر خالق و رشد تفكر انتقادي       هب
  . تغيير ساختار يكنواخت مشاغل باشد
ويج عملي تفكر انتقـادي و خـالق در ايـران،           همانطور كه مالحظه مي شود در تر      

هاي دقيقتر و كاملتري مي باشيم تا بتـوانيم          نيازمند زمان كافي جهت انجام بررسي     
برنامه ريزي درستي براي فراهم سازي شرايط آموزشـي در بـين اقـشار مختلـف                

  .جامعه داشته باشيم
  كاربرد هاي تفكر انتقادي و خالق در پژوهش هاي علوم انساني

افش ردي كه با ذهني خالق پرورش يافته و بـا ديـدي منتقدانـه بـه محـيط اطـر                   ف
هـاي    ارزيـابي روش خوبي مشكالت را بشناسد و به تحليـل و      ب نگرد مي تواند    مي

هاي اساسي   هاي علوم انساني يكي از نياز       بنابراين در پژوهش   حل مشكل بپردازد؛  
  .پژوهشگران داشتن ذهني متفكر ، نقاد و خالق است

  ها ربرد هاي تفكر انتقادي و خالق در پژوهشكا
 باالرفتن توان پيدا كردن و انتخاب موضوعات مهم و قابل بررسي جهت اقـدام               .1

  به پژوهش
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 افزايش توانايي تجزيه و تحليل مطالب انتخابي و تعيين ميزان صـحت و سـقم                .2
  آنها

 تطبيق آنهـا     رشد توان سنجش و ارزيابي منابع متنوع علمي ايراني و خارجي و            .3
  با شرايط كنوني جامعه 

  ، تحقيقاتي و آموزشي  كارگيري شيوه هاي متنوع پژوهشي ه بهبود نگرشها در ب.4
كارگيري شيوه هاي تفكر انتقادي و خالق باعث طي مراحل صحيح            هدر مجموع ب  

  .انجام پژوهش مي شود
  نتيجه گيري 

گـسترش   ود در زمينـه   نيازهـا و موانـع موجـ      آنچه از نظر گذشت ، خالصه اي از         
ي آمـوزش و پـرورش      تفكرات خالق و نقادانه بود كـه از ضـروري تـرين اجـزا             

بحـث و   . مدتهاست مورد توجه متفكران ساير ملـل اسـت           باشد؛ آنچه  امروزي مي 
بررسي در زمينه گسترش و ترويج تفكر انتقادي و خالق در ايران سابقه چنـداني               

 در اكثر   ت تنها نوشتارهايي بوده كه تقريباً     ندارد و آنچه در اين مقوله بيان شده اس        
  .موارد به مرحله اجرا نرسيده اند

 موفقيت هـاي افـرادي      خوبي مي توان درفرايند     ضرورت ترويج اين دو تفكر را به      
آنهـا بـا    .  ديد كه آگاهانه به يادگيري شيوه هاي اين دو نوع تفكر اقدام كـرده انـد               

هاي گوناگون   از راه عه علوم مختلف،    ون اطالعات و توس   توجه به گسترش روزافز   
اند و در مدتي كوتاه افـرادي خـالق و           هاي علمي خود پرداخته    به افزايش توانايي  

انـد   خـوبي توانـسته    انتقادي گسترده، گـشته انـد كـه بـه         نوآور و متفكراني با ديد      
در جامعه امـروز مـا، نيـاز          آنچه .مين نمايند ازهاي اطالعاتي و نگرشي خود را تأ      ني
 كـه گـسترش     ت برنامه ريزي دقيق و گنجاندن اجباري دروس و مطالبي است          اس

بايد با توجه به تجربيات گذشـته،       . خالقيت و نقد در بين افراد جامعه باشند        دهنده
در اين ميان آموزش و پرورش       .در راه آموزش تفكر انتقادي و خالق گام برداريم        

 پـرورش نـسل آينـده را در     زيـرا  ؛مهمترين و كليدي ترين نقش را بر عهـده دارد         
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هاي دانشگاهي نيز نبايد غافل شد و بايـد       از نقش مهم پژوهش   . برنامه ي كار دارد   
ي نمـود   ريز ها پي  هاي الزم براي رشد و گسترش اين تفكرات را در دانشگاه           زمينه

در اين ميان نقـش     .  در اين زمينه حداكثر بهره را گرفت       و از توانايي باالي استادان    
 زيرا آمـوزش و     ؛ني در ميان ساير علوم در اين زمينه پر رنگتر بايد باشد           علوم انسا 

اميـد  . ريزي براي آن از جمله وظايف خطير پژوهشگران علوم انساني است           برنامه
هاي عملي   ريزي بر روي كاغذ نباشيم و به اجراي برنامه         است كه تنها شاهد برنامه    
، دانـشجويان    آمـوزان ميان دانشهاي خالق و نقادانه در       در زمينه گسترش مهارت   

هـاي نهفتـه      نزديك شاهد شـكوفايي توانـايي      ر آينده  بپردازيم و د   و حتي استادان  
  .افراد جامعه باشيم
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 رعايت حقوق و تكاليف متقابل افراد در بهره گيري
 از محيط زيست سالم

 
  1دكتر فاطمه جمالو

 
 چكيده

 نيز باشد، ظلم    از نظر تعاليم اسالمي، تضييع حقوق ديگران، ولو بسيار كم و اندك           
دا، بــزرگ تــرين گنــاه محــسوب  بعــد از شــرك بــه خــو ســتم محــسوب شــده،

جامعـه   « ن ها زماني شايـستگي اطـالق عنـوان        نسااصوالً زندگي گروهي ا   .شود  مي
 از سوي ديگران محتـرم شـمرده         خواهد داشت كه در آن حقوق هر كس        »انساني
در همـه  .  هر كس از ناحيه ديگران در امنيت كامل مادي و معنوي به سر برد     شده،

 جـزء وظـايف دينـي شـمرده         اديان الهي و آيين هاي بزرگ، پاكي و عدم آلودگي         
 به حفظ پاكي در همـه زمينـه هـا اعـم از انـسان،                »لنظافة من االيمان  ا«.شده است 

لـوگيري از آلـودگي هـا كـه     بنـابراين ، ج ، آب، هوا و غيره اشاره مي نمايد؛      زمين
اهداف حفاظت محيط زيست مي باشد، مـسأله امـروزي نبـوده ، بلكـه               اينك جزء 

 . مسأله اي است كه در طول تاريخ بشر اهميت داشته است
  علوم انساني، حقوق، محيط زيست، جامعه، اسالم:ژهكليد وا

                                                 
 Email:Fjamalloo@yahoo.com.  سالمي واحد قماستاد ياردانشگاه آزاد ا. 1
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 تأثير طبيعت بر انسان
البتـه نـوع   . مـنش افـراد دارد    اخالق و طبيعت آثار گوناگوني بر وضعيت جسمي ،      

 محيط زيست در تغذيه انـسان     . دتأثير در حدي نيست كه از آدمي سلب اراده گرد         
ـ . و تغذيه در خصوصيات جسمي و روحي او اثر دارد          د متعـال سرنوشـت     خداون

انسان را به گونه اي رقم زد كه در دامن طبيعت رشد كرده و ببالد و به طور كامل                   
بدان وابسته و نيازمند باشد، متقابالً طبيعت را نيز طـوري آفريـد كـه در خـدمت                  
انسان قرار گيرد، نيازهاي وي را برآورد و آرامش ، لذت و شـادي را بـرايش بـه                   

اني آب ، بلندي و استواري قامت كوه، لطافت و طـراوت  زاللي و رو. ارمغان آورد 
شادي آفرين گل ها و سبزه ها ، چشم انداز زيبـاي جنگـل هـا و درختـان انبـوه،                     

، چهچه بلبالن و پرندگان      سبزي بهجت آور مزارع و مراتع، صداي دلنواز آبشارها        
ساز  همه و همه مواهب الهي است كه در خدمت انسان و زمينه           ... خوش الحان و    

 . بقا و حيات اوست
امروزه بقاي حيات بر روي كره زمين به صورت نگراني جـدي و فـوري درآمـده         

مصيبت بارش هر   ابعاد اين بحران مجموعه جهان را در برمي گيرد و چهره            . است
 . گردد مي شود و دلهره اي ژرف تر را سبب ميروز بيشتر آشكار

شهاي علمي، فرهنگي، اقتـصادي و      شرايط كنوني ايجاب مي نمايد كه در تمام بخ        
از جانب  اين شرايط همچنين توجه بيشتري      . سياسي اقدامات فوري صورت گيرد    

همه ما در برابر اين دشمن يعني بر هم خوردن          .  مي نمايد  تمام افراد بشر را اقتضا    
تعادل محيط زيست و نابودي ميراث متعلق به نسلهاي آينده، مـسئوليت مـشترك              

 . ج شويمداريم و بايد بسي
اگر مي خواهيم از يك فاجعـه بـزرگ بـشري در آينـده جلـوگيري كنـيم و اگـر                     

خواهيم سياره ما كه تنها مسكن ماست براي هميشه و به طرز غير قابل جبراني                مي
هـاي خـود نـسبت بـه زمـين و حيـات           ناقص نشود، بايد در تعهدات و مسئوليت      
 .موجود در آن ، تغيير عمده اي ايجاد كنيم
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شرايط كنـوني از مـا   . معياري كه به قضيه بنگريم زمان كمي در اختيار داريمبا هر  
مي طلبد كه به طور همزمان در چندين جبهه دست به تغييـرات مهمـي بـزنيم تـا               
بتوانيم آن حالت تعادلي را كه براي حفظ قابليت سكونت كـره زمـين الزم اسـت                 

 . مجدداً برقرار كنيم
اصر مختلفي بايد لحاظ شود     ست، عوامل و عن   براي پيشگيري از تخريب محيط زي     

بنابراين اولياي امـور اگـر      ر زمره آنها بلكه مهمترين آنهاست؛     ل فرهنگي د  كه مسائ 
، دمند به حفاظت محيط زيست و جلوگيري از تخريب محيط زيـست باشـن              هعالق

كه صرف مي كننـد، توجـه و سـعي      الزم است در كنار بودجه ، وقت و نيروهايي          
و مقتضيات عصر،اين   اين زمينه مبذول دارند و با آشنايي به روح زمان           اي در    ويژه

 . خوبي درك كرده و به اهميت و ارزش آن واقف گردند حقيقت را به
آرام بخش و نشاط آفرين جلوه هاي طبيعت اشـاره          در برخي از آيات قرآن به آثار      

ت از در سوره نحل به زيبـايي و جمـال در زمـان آمـد و شـد حيوانـا         . شده است 
. چراگاه و در سوره بقره به رنگ حيوانات و اثر نشاط بخش آنها اشاره مي گـردد                

آنها را بـه    ن گياهان را شـادي آفـرين دانـسته،        همچنين در سوره هاي مختلف قرآ     
 .1بهجت انگيزي توصيف مي كند

تأثير مثبت گياهان بر جسم و جان آدمي در احاديث مختلف نيـز مطـرح گرديـده                 
 اين قبيل روايات ، از تأثير مناظر سرسـبز بـر تقويـت ديـده و                 در برخي از  . است

بصيرت انسان و زدودن افسردگي ها و از بين رفتن بيماري هاي روحي و رواني،               
هـاي ديگـر     ، از مقايسه لذت تماشاي گياهان با لذت        بحث شده است و در برخي     

 .كنيم سخن به ميان آمده است كه تنها به مقداري از آنان اشاره مي
 :نقل شده است) ع(از امام صادق 

تماشاي گياهان خرم   چهار چيز چهره را نوراني و روشن مي كند كه يكي از آنها              «
 )73ج /10 (».و سرسبز است

                                                 
 )60آيه (و سوره نمل ) 7آيه (، سوره ق )63آيه( حج  .1
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نگـاه  «چنين گزارش شده اسـت      ) ع(بر پايه روايتي ديگر از امام موسي بن جعفر          
/ 10( ».فزايد بر روشنايي آن مي ا     به گياهان خرم و سرسبز چشم را جال مي دهد و          

  ) 75ج 
سه چيز چـشم را قـوت مـي دهـد،      «نيز در اين باره مي فرمايد   ) ع(حضرت علي   

 )7 (».يدن سبزه و آب جاري و روي زيباد
بـوي  « :فرمودنـد ) ع( كه حـضرت علـي       از پدران خود نقل فرموده    ) ع(امام رضا   

خـي  خوش، عسل، سواركاري و نگاه كردن به مناظر سرسبز باعث از بين بردن بر             
 ) 76ج /10 (».ماري هاي رواني و روحي مي گردداز بي

هـاي    نگاه به گل هاي رنگارنگ ، شـكوفه  «:در اين باره مي فرمايد    ) ع(دق  امام صا 
را بـا  زيبا و درختان سرسبز و خرم چنان لذتي به آدمي مي بخشد كه هـيچ لـذتي      

 )3ج /10 (».آن برابر ، نمي توان كرد
 به آب جـاري توصـيه شـده اسـت و آن را سـبب                از طرف ديگر ، در اسالم نگاه      

 :نقل شده اسـت   ) ع(از امام صادق    . جالي چشم و افزودن روشنايي آن دانسته اند       
آنهـا نگـاه كـردن بـه آب         چهار چيز چهره را روشن و نوراني مي كند و يكي از             «

 )     76ج /10(».جاري است
جاري چشم را جـال داده      نگاه كردن به آب     ) ع(بر پايه روايتي ديگر از امام كاظم        

 )).        59 و ج 10ج (10. (افزايد و به روشنايي آن مي
 خود نقش بسزا در شـادي     بودن  جريان آب   اين قبيل روايات ، نظاره گر      بر اساس 

و انبساط روحي داشته و افزون بر روشـن كـردن چـشم دل و افـزايش بـصيرت                   
 .هري استآدمي، داراي تأثير قابل توجهي در تقويت نور چشم ظا

محيط . گذارد سالمت محيط زيست بر هوش ، استعداد و لياقت هاي فردي اثر مي            
زيست افزون بر تأثير در قد و قامت و چگونگي اندام ظاهري، بر فكـر، انديـشه،                 

 .اعمال و رفتار انسان داراي تأثير شگرف است
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 بـه   متفكران و دانشمندان مسلمان از ديربـاز بـه ايـن نكتـه مهـم توجـه داشـته و                   
فيلسوف بلند آوازه مسلمان، ابن سينا، پستي و        . هايي آن را يادآور شده اند      مناسبت

. دانـست  بلندي هاي زمين را در چگونگي سامان يابي تن و روان آدمي مـوثر مـي               
وي كوهستاني بودن منطقه سكونت انسان را سـبب چـاالكي و دليـري دانـسته و                 

منطقه سكونت، افسردگي و بيمـاري را       متقابالً بر اين باور بود كه پستي و خفگي          
 .در پي دارد

هاي خاصي هـستند كـه       ها و روحيه   ساكنان مناطق معتدل كره زمين داراي ويژگي      
در مقايسه با جامعـه هـاي سـاكن در منـاطق گـرم و سـرد ، از تفـاوت بـسياري                       

 . برخوردار است
دليـر و   از طرف ديگر، ساكنان منـاطق مرتفـع كوهـستاني ، نيرومنـد، قـوي بنيـه،                  

چاالك هستند و كساني كه در مناطق خوش آب و هوا سكني گزيده اند از نشاط                
مردمان سرزمين هاي مرتفع ، تندرسـت،       . و شادابي و سالمتي خاص برخوردارند     

نيرومند، چست و چاالك و داراي عمر زياد هستند و سـاكنان منـاطق سـنگالخي                
ه در عين حـال، قـوي       داراي تن سخت و درهم فشرده و مفاصل محكم هستند ك          

 .بنيه و در جنگ ها دليرند
 بي حد و حصر نبودن آزادي انسان در استفاده از منابع طبيعي

رابطه انسان با منابع حياتي مانند هوا، گياهان، جنگل ها ، منـابع آبـي و جـانوران                  
هرگز رابطه مالكانه نيست كه به هر شـكل دلخـواه بتوانـد در آن تـصرف كنـد و                    

، به بهره برداري آنها بپردازد بلكه مي توان         معيارهاي حفاظت و بقا   ن توجه به    بدو
گفت فقط حق انتفاع و استفاده محدود در چـارچوب ضـوابط شـرع و قـانون را                  

 . دارد
حتـي  ( در قرآن تعبيرهاي قاطعي مي يابيم كه با بياني روشن ، حدود تصرفات را               

ال «ازد، ماننـد  محـدود مـي سـ     ) ان اسـت    درباره تصرف آنچه خود شخص مالك       
در تـصرفات   : التطغـوا فيـه     «،»زياده روي نكنيد  : التعتدوا«،  »اسراف نكنيد : تسرفوا
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اموال يكـديگر را بـه باطـل        : ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل    « و»نكنيدخود طغيان   
 .»مخوريد

 علـت   هـان بينـي اسـالمي انـسان را بـه          علي رغم تفسير ماترياليستي از توسعه، ج      
نـسته ، ولـي بـه مثابـه         گونه اش ، فرمانرواي اكولوژيك زمـين دا       ساختمان خداي   

الهي كه در نهايت امر، همه چيز متعلق به خداست، آزادي انسان بـراي               عامل اراده 
تغيير منابع و سازگار ساختن محيط در جهت منافع خود به وسيله عدل ، تقوي و                

 راه درسـت يـا      علم تحت ضبط درآمده است و انسان مي تواند با در پيش گرفتن            
پيوسته از سوي خدا به انـسان هـشدار         . نادرست ، خود را متنعم يا معذب گرداند       

 بر روي زمين به     ت واو بايد  داده شده است كه اين جهان تنها جايگاه گذراي اوس         
طريقي كار كند كه سرانجام در جهان ديگـر پـاداش يابـد، كـه آن جهـان سـراي                    

 .جاويد و جايگاه هميشگي اوست
دهـد، ايـن امـوال كـه در           در قرآن به همه ظالمان و ستمگران هشدار مـي          خداوند

اختيار آنهاست ، جاوداني نيست، همان گونه كه حيات خـود آنهـا هـم جـاوداني                 
 مـا زمـين و تمـام        «:فرمايـد   باشد، بلكه وارث نهايي همه اينها خدا است ، مي           نمي

ام به سوي ما باز مـي       كساني را كه بر آن هستند به ارث مي بريم و همگي سرانج            
  1».گردند

روز « : سـوره مـومن اسـت كـه مـي فرمايـد            61 آيـه    در حقيقت اين آيه همـسوبا     
  2».رستاخيز مالكيت و حكومت از آن كيست؟ از آن خداوند يگانه پيروز است

اگر كسي به اين واقعيت مومن و معتقد باشد ، چرا براي امـوال و سـاير مواهـب                   
سـرعت از دسـت او بيـرون         ت نزد او سپرده شده و به       به امان  مادي كه چند روزي   

رود ، تعدي، تجاوز و ظلم و ستم و پايمال كردن حقيقت يا حقـوق اشـخاص                  مي
 را روا دارد؟

                                                 
 )40آيه( سوره مريم.   1
 )61آيه(  سوره مومن .2
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   آيا كسي كه در آتـش افكنـده مـي شـود            «:لت نيز مي فرمايد   خداوند در سوره فص
دم بـه   بهتر است يا كسي كه در سايه ايمان در نهايـت امـن و امـان در قيامـت قـ                    

عرصه محشر مي گذارد، هر چه مي خواهيد انجام دهيد امـا بدانيـد كـه خـدا بـه                    
  1».آنچه انجام مي دهيد ، بيناست

 :اسالم ، همان مكتبي مي باشد كه مدعي است
   ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند

     تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري        
 و فرمانبردار                همه از بهر تو سرگشته 

  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري      
 :يا مي گويد كه

    2».مگر نمي بيني كه خدا هر چه را در آسمانها و زمين است، رام شما كرد«
گويد در متن خلقت، هـر       ل است و مي   ائچنين مكتبي براي هر ذره اي مسئوليت ق       

. باشـد  ر چيزي مسئول كار و وظيفه اي مي       ه. چيزي براي راهي آفريده شده است     
براي خورشيد در متن خلقت وظيفه قرار داده شـده اسـت و آن وظيفـه خـود را                   
انجام مي دهد، تغيير حالت آب و بخارات آب دريا كـه بـه سـمت بـاال حركـت                    

كند، وظيفه خود را انجام مي دهد، حركت باد و ابر يعني وظيفـه انجـام دادن ،                 مي
ل ه ، پس انـسان را هـم مـي توانـد مـسئو             رخت يعني انجام وظيف   ميوه دادن يك د   

 ).3(بداند
 را دنبال كنيم و در پي آن باشـيم كـه        »انسان«ن رو ، اگر در جهان بيني اسالم         از اي 

ه يك اصل مي رسيم و آن اين        ديد اسالم را نسبت به آن بيابيم، در تحليل نهايي ب          
اصل هـاي ديگـري هـم داريـم،      و اگر در شناخت انسان      »انسان مسئول است  «:كه

، شعور برتر ،     انسان داراي اراده ، آزادي انتخاب     . آنها نيز بدين اصل باز مي گردند      
                                                 

 )40آيه( سوره فصلت.  1

 )20آيه(سوره لقمان.  2



212 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور بردراه  

 انـد  مسئوليت است؛ اما همه اينها با زير بناي     ...  تفكر، خالقيت سازندگي و      قدرت
انـسان در ديـد اسـالم       :  گفت توان يا حاصل و برآيند آن؛ پس به عبارتي كوتاه مي         

 .»موجودي مسئول«يعني 
كـه آدمـي را بـه       ها به طريق خداپسندانه همان طريقي اسـت          پس استعمال نعمت  

غايت و هدف خلقتش مي رساند، و استعمال آنها به طور دلخواه و بدون در نظـر                 
گرفتن اين كه آن نعمت ها وسيله اند نه هدف، گمراهي و بريدن از هـدف اسـت       

انسان به عنوان موجودي مختـار بايـد بـه          . و اين خود معصيت به حساب مي آيد       
كه محل رشد تكويني و جسمي اوست،       اين واقعيت تن دهد كه زمين همان گونه         

 و چون اسباب و مقـدمات تكامـل          تكامل روحي و معنوي او نيز باشد       بايد محيط 
روحي اش ارادي و اختياري است، پس بايد با شيوه اي عالمانه و مدبرانه از ايـن                 

 . محيط و اسباب طبيعي آن در رشد معنوي خويش بهره كامل را ببرد
معرفـي كـرده    » نماينده خدا روي زمـين    «و  » خليفه«نوان  قرآن بارها انسان را به ع     

اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام بشر ، اين حقيقت را نيز بيان مي نمايـد                .است
ده ، در   كه اموال و ثروت ها و استعدادها و تمـام مـواهبي كـه خـدا بـه انـسان دا                    

ف او   و انسان تنها نماينده و مجاز و مأذون از طر          حقيقت مالك اصلي اش اوست    
 بلكـه   خود استقالل نـدارد؛   باشد و بديهي است كه هر نماينده اي در تصرفات            مي

بايد تصرفاتش در حدود اجـازه و اذن صـاحب اصـلي باشـد و از اينجـا روشـن                    
 فاصـله  »كمونيـسم « مالكيـت ، اسـالم هـم از اردوگـاه           شود كه مثالً در مـسأله      مي
 زيرا دسـته اول مالكيـت را        داري؛و سرمايه   » كاپيتاليسم«د و هم از اردوگاه      گير مي

:  گويـد  مخصوص اجتماع ، و دسته دوم در اختيار فرد مي داننـد ، امـا اسـالم مـي                 
ها وكيل   براي فرد است نه اجتماع، بلكه در واقع براي خداست و انسان            مالكيت نه 

 و  در طرز درآمد افراد نظارت مي كند      و نماينده اويند و به همين دليل اسالم ، هم           
ـ            چگونگي مصرف  هم در  ل شـده اسـت كـه       ، و براي هر دو قيـود و شـرايطي قائ

اقتصاد اسالمي را به عنوان يـك مكتـب مـشخص در برابـر مكاتـب ديگـر قـرار                    



213 ...گيري از  رعايت حقوق و تكاليف متقابل افراد در بهره                            

مسأله خالفت در زمين از نظر زماني موقت مي باشد و انـسان تـا زمـاني        .دهد مي
ه  همچنـان كـ    .كه زنده است، حـق بهـره بـرداري از زمـين و مواهـب آن را دارد                 

 شما تا روزگار مشخـصي در زمـين هـستيد و حـق بهـره                «:  خداوند مي فرمايد    
  1».برداري دارد

داري از امكانـات و     بـر  به عبارت ديگر، آدمي تا روزي كه زنده است ، حـق بهـره             
 دارد و هم اين كه حق ندارد كـه در دوره حيـات و بهـره بـرداري                   مواهب طبيعي 

 مستقيم و غير مستقيم اين آسيب، سـالمت         خود آسيبي به طبيعت وارد كند كه اثر       
از ايـن مطلـب نتيجـه    . هاي بعدي را به خطر بيندازد  طبيعت و نسل حاضر و نسل     

هـر گونـه كـه      گيريم كه محيط زيست ملك خـاص هـيچ نـسلي نيـست ، تـا                  مي
 بلكه طبيعت ميراث تمام بشريت و اعتبار دائمي همه          خواست در آن تصرف كند؛    

 ). 6( مي برد از نسل پيش از خود به ارثنسلي انسانهاست كه هر 
 گرايش به رفتارهاي اصالح كننده محيط زيست

بر طبق آيات قـرآن ، خداونـد بـه انـسان قـدرت و امكانـات الزم را داده و او را                       
در همـين زمينـه ، در سـوره هـود           . مكلف به عمران و آبادي زمين نمـوده اسـت         

 :خوانيم مي
ران و آبـاديش را بـه شـما         ن بيافريـد و عمـ     او خدايي است كـه شـما را از زمـي          «

تفكر و تعمق در زمينه اين آيه از قرآن، بيانگر آن اسـت كـه اهـداف                 2.»واگذاشت
 كه تخريب محـيط     از آنجا . ف اين آيه مطابقت دارد    زيست محيطي به نوعي با هد     

آن است، بايد از آنهـا      زيست و نابودي طبيعت ، مخالف و منافي عمران و آباداني            
به عبارت ديگر ، تخريب و بر هم زدن نظام آراسته و صـالح جـاري                  نمود؛ پرهيز

                                                 
 )36آيه( سوره بقره .1

 )61آيه(  سوره هود .2
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 از همگـي آنهـا بايـد      نظام طبيعت نقطه مقابل كاركردهاي اصالح كننده است كـه           
 :فرمايد پرهيز شود و در همين زمينه نيز مي

 )12، 8، 1 (1.»...، ديگر خرابي به بار نياوريدو در زمين ، از پي آراستگي اش«
 ها ه درست از نعمت استفاد

شكر خداي تعالي در برابر نعمتي از نعمـت هـاي او ، ايـن اسـت كـه در هنگـام                      
استعمال و به كار بردن آنها به ياد او باشيم و وقتي به يـاد او بـوديم بـه يـاد ايـن                        

ه استعمال كنـيم ، نـه       مطلب هم باشيم كه نعمت او را در جايي كه خود او خواست            
ت كه نعمتي از نعمت هـاي او        كه هيچ موجودي نيس   و معلوم است    در جاي ديگر  

 و هيچ نعمتي را خلق نكرده مگر براي ايـن كـه در راه بنـدگيش اسـتعمال                   نباشد
 .شود
 بشماريد آن را    اگر بخواهيد نعمت خدا را    ...«: ند در سوره ابراهيم مي فرمايد     خداو

 2.»...شمار نتوانيد
  پرهيز از كفران نعمت

معني نيست كه انسان ناسپاسي خدا گويد، بلكه هر گونه          كفران نعمت تنها به اين      
بهره گيري انحرافي و سـوء اسـتفاده از نعمـت ، كفـران نعمـت اسـت و اصـوالً                     

 ).2(حقيقت كفران نعمت همين است و ناسپاس گويي در درجه دوم قرار دارد
شكران نعمت به معني صرف نعمت در آن هدفي است كه براي آن آفريده شده و                

پس اگر هزار بار با زبان سپاس خدا        . يي با زبان در درجه دوم قرار دارد       سپاس گو 
 ).11(گفته شود ولي عمالً از نعمت سوء استفاده گردد، كفران نعمت شده است

ديل نعمت بـه كفـران، بـه        كنيم، بارزترين نمونه اين تب     عصري كه ما زندگي مي    در
خـدادادي   ش و ابتكارخورد، نيروهاي مختلف جهان طبيعت در پرتو هو     مي  چشم

                                                 
 )56آيه (سوره اعراف . 1
   )34آيه ( ابراهيم سوره . 2
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، به جاي آنكه در مسير رضاي خدا به كار گرفته شود            بشر به دست وي مهار شده     
 .كار گرفته مي شود ه، در جهت تخريبي و ظلم و فساد ب

ها و مراتع سرسبز در اثر بهره برداري نامشروع و بي رويه به سرزمين هاي                جنگل
ز گونه هاي گياهي و جـانوري بـه         گردند و نسل بسياري ا     باير و بياباني تبديل مي    

هـاي   نابودي سپرده مي شوند كه بدون ترديد ، اين گونه دگرگـون سـازي نعمـت            
 ). 4(الهي مصداق بارز كفران نعمت مي باشد

 رعايت حقوق افراد جامعه در بهره گيري از محيط زيست سالم 
 باشـد،   از نظر تعاليم اسالمي ، تضييع حقوق ديگران، ولو بسيار كـم و انـدك نيـز                

ظلم و ستم محسوب شده و بعد از شرك به خدا ، بزرگ ترين گناه معرفي شـده                  
جامعـه  « ها زمـاني شايـستگي اطـالق عنـوان           اصوالً زندگي گروهي انسان   . است

 از سوي ديگران محترم شمرده       را خواهد داشت كه در آن حقوق هر كس         »انساني
در . عنوي به سر مـي بـرد       هر كس از ناحيه ديگران در امنيت كامل مادي و م           شده

حقوق اسالم، اصول و قواعد كلي وجود دارد كه مطابق آن هيچ كس حـق ضـرر                 
زدن به ديگران را ندارد و حاكم اسالمي از هر گونه عملكردي كه مستقيم يا غيـر                 

اين قواعـد كلـي در     . ، موجب ضرر به ساير افراد گردد، جلوگيري مي كند          مستقيم
اختيـارات  «و  » قاعـده عـدالت   «،  »الضـرر «د از قاعده    حقوق اسالمي، عبارتن  فقه و   

 .»حاكم اسالمي
 نيـست    يا اشخاص به هيچ وجه روا      ضرر زدن به شخص     » الضرر«ه  بر طبق قاعد  

ال ضـرر و ال ضـرار فـي    «:شدت آن را نهـي كـرده انـد     نيز به ) ص(و پيامبر اسالم    
 )5( ). در اسالم ضرر وارد كردن و پذيرفتن ضرر ممنوع است ( »االسالم

 از اين    است؛ در تعاليم اسالمي،يكي از حقوقي كه انسان به گردن دارد، حق الناس           
 كه داراي ماهيت زيست محيطي بـوده،      رو، واضح است كه هر گونه رفتار انساني         

تضييع حقوق ديگران را در پي داشته باشد، نوعي رفتار مخالف با اصول ارزشـي               
آيد كه از همه آنها بايـد        به حساب مي  اسالم بوده و رفتار ناهنجار زيست محيطي        
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با توجه به اينكه آب و خاك و هوا از نعمت هاي بزرگ خداونـد بـه        . پرهيز نمود 
نها وابسته است و با توجه بـه  آحساب  مي آيد كه حيات جانداران مختلف نيز به  

هاي خـداداد را از حيـز انتفـاع و           اينكه آلودگي هاي مختلف مي توانند اين نعمت       
دي خارج نمايند، پس آلوده كردن اين منابع خـداداد، تجـاوز بـه نـاموس                ارزشمن

. 1خلقت و مصداق بارز تبديل نعمت تلقي شده و كيفر الهي شامل آن مـي گـردد                
 را با بول و غـايط آزار        آنها. در آب ساكنيني هستند   «مي فرمايد   ) ع(حضرت علي   

 ) .9. (»نرسانيد
يت محيط زيست كه موجب زيـان ديگـران         بنابراين هر گونه تغيير در منابع و كيف       

شود يا حق آنها را در داشتن محيط زيست سالم ضايع سازد، نوعي رفتار خـالف                
 به عبارت ديگر ، هر گونه عملكردي كـه باعـث آلـودگي              آيد؛  شرع به حساب مي   

منابع آب، خاك، هوا و حتي آلودگي صوتي شـده و در طـي آن، حقـوق فـرد يـا                     
از مصاديق بارز    بر آنها دشوار و ناهنجار گرداند      زندگي را افرادي ضايع گردد و يا      

رفتارهاي ناهنجار زيست محيطي تلقي مـي گـردد كـه از همـه آنهـا بايـد پرهيـز             
 ). 3(نمود

 
 نتيجه گيري

نتيجه بررسي آيه به آيه قرآن ، تفاسير مختلف قرآني و صدها كتب ديگر دينـي و                 
 بيـانگر معيارهـاي درسـت       علمي تبيين يك مكتب زيست محيطي جامع است كه        

 . باشد ل محيط زيست مي مسائانديشيدن و درست عمل كردن در عرصه
مكتب زيست محيطي اسالم ، تمام جنبـه هـاي انـسان، محـيط زيـست و جهـان                   

دهد  هستي را در يك ارتباط موزون و هماهنگ در مسير الهي مورد توجه قرار مي              
 . و براي محيط زيست، انفصالي قايل نيست

                                                 
  )211آيه( بقره.  1
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بق اصول اعتقادي محيط زيست، اگرچه انسان فرمـانرواي اكولوژيـك اسـت             بر ط 
ولي برخالف مكاتب فكري مادي، او ناگزير است كه كردار خود را بـراي كـسب        
مراتب عالي زندگي، شايسته سازد و با استفاده مشروع از امكانـات فـراهم شـده،                

يـك از  همچنـين هـر   .خود و جامعه بشري را به سوي سعادت ابدي سـوق دهـد         
ل ط زيـست مـسئو    افراد جامعه و نيز حكومـت اسـالمي در قبـال حفاظـت محـي              

وظايف انسان در قبال محيط زيست بـا گـرايش بـه رفتارهـاي هنجـار                . باشند مي
 .يابد زيست محيطي و پرهيز از رفتارهاي ناهنجار زيست محيطي تحقق مي

 مقـررات   از طرف ديگر، حكومت اسالمي نيز موظف است كه بر پايـه قـوانين و              
الهي، قوانين مختلف زيست محيطي را پي ريـزي نمـوده و بـا اجـراي قـوانين و                   

رو،  از اين  الهي در تأمين مصالح عمومي باشد؛      مبارزه با مفسدان زمين، ضامن اراده     
حكومت اسالمي براي نيل به اهداف مندرج در مكتب زيـست محيطـي اسـالم ،                

 .  مي باشدگيري از علوم مربوط ملزم به بهره
يافته هاي اين تحقيق ، بـراي آن دسـته از كـشورهاي اسـالمي كـه درگيـر انـواع                     

هـا نيازمنـد آن      ايـن برنامـه   . باشند بسيار ضروري خواهد بود     گوناگون توسعه  مي   
ريزي و اجرا شود تا كيفيت محيط آن مناطق به جاي آنكه             است كه به نحوي طرح    

خواهـان و   ورها خـود را هوا    اگر اين كش  . آسيب پذيرد، حاصل خيز و بارور گردد      
 بر طبق اصول ياد شده عمل كننـد و انديـشه فـزون     يد، با مؤمن به اسالم مي دانند    

طلبي و سودجويي افراطي را كه موجـب ناديـده انگاشـتن حفـظ تعـادل محـيط                  
 در جهت اسـتفاده مطلـوب از        گرايش اساسي ما بايد   . ر بگذارند زيست است ، كنا   

ن امر نيازمند آن است كه بر طبق اصـول و ضـابطه             منابع وعطاياي الهي باشد و اي     
 .هاي مكتب زيست محيطي اسالم به خوبي نظارت و رهبري شود
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هاي علوم  پيشنهادي براي افزايش ضريب تأثير پژوهش: الگوي تأثير
  انساني در توسعة جامعه

  
  1دكتر عبدالمهدي رياضي

  چكيده 
 ما، نبود ارتباط پويا و تنگاتنگ بين مراكز تحقيقـاتي           يكي از مسائل مهم در جامعه     

هاي علوم انساني در نهادهاي مختلـف         ي و تصميم گيران اجرايي حوزه     علوم انسان 
در يك نگاه كلي اين موضوع به گسست و شـكاف بـين نظـام علمـي و            . باشد  مي

با توجـه بـه اينكـه عالقـه بـه تأثيرگـذاري             . شود  نظام توسعه ي كشور مربوط مي     
ـ      هاي علوم انساني در جامعه رو به افزايش اس          پژوهش  ه ارائـه  ت، هـدف ايـن مقال

تواند براي سنجش وضـع       مدل يا الگوي سه عنصري از تأثير پژوهش است كه مي          
هاي  هايي براي حمايت از استفاده از نتايج پژوهش         موجود و همچنين پيشنهاد گام    

رح موضـوع هـاي     در اين مقاله، پـس از طـ       . ها باشد   گيري  علوم انساني در تصميم   
  : كه شامل عناصر زير استپردازيم الگوي تاثير مي مقدماتي به ارائه

  بافتار انجام تحقيقات علوم انساني  .1
 كارگيري نتايج تحقيقات علوم انساني  هبافتار ب.2
 بافتار ارتباط بين دو عنصر باال    .3

                                                 
 اه شيرازعضو هيأت علمي دانشگ. 1
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ارتبـاط بيـشتر بـين مراكـز         هايي در زمينـه     مقاله با يك نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد       
گيــري و اجرايــي كــشور بــه منظــور م تحقيقــاتي علــوم انــساني و مراكــز تــصمي

  .ثيرگذاري بيشتر پژوهش هاي علوم انساني به پايان خواهد رسيدتأ
  پژوهش هاي علوم انساني، تأثيرگذاري پژوهش هاي علوم انـساني،         : ها  واژه دكلي

 ارتباط نظام پژوهشي با نظام توسعه
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  : مقدمه
نگ و پويا بين نظام     هاي مهم توسعه يافتگي كشورها، ارتباط تنگات        يكي از شاخص  
متأسـفانه در كـشور مـا ايـن         . باشـد   هاي متولي توسعة كشور مـي      علمي و سازمان  

گرچه در يكي چند دهة گذشته بهبود نسبي در ارتبـاط بـين             . ارتباط ضعيف است  
 ارتباط بين مراكـز علمـي       ش صنعتي جامعه ايجاد شده است،     مراكز تحقيقاتي وبخ  

ها   هاي متولي توسعه در اين حوزه       ني و بخش  هاي علوم انسا    و تحقيقاتي در حوزه   
  اي علوم انساني هنوز نتوانسته    ه  اي كه پژوهش      به گونه ؛همچنان دچار ضعف است   

عوامل متعـددي باعـث ايـن       . ي جامعه داشته باشد      را در اداره   جايگاه و تأثير الزم   
برخـي از ايـن عوامـل مربـوط بـه نهادهـا و بافتـار توليـد                  . ضعف ارتباط هستند  

يابي تـا انجـام      مسأله يقات علوم انساني است كه از ضعف در تعريف مسأله و          تحق
برخي ديگر از عوامل بـه عـدم        . شود  هاي با استانداردهاي الزم مربوط مي       پژوهش

كارگيري نتايج و ساختار كلي سياسـي و اجتمـاعي جامعـه             هتوانايي سازمانها در ب   
 علـم و اسـتفادة از نتـايج         چنانچه چرخة انجام پـژوهش و توليـد       . شود  مربوط مي 

صـورت   يم، در آن  سعة كشور را بصورت زيـر ترسـيم نمـاي         تحقيقات در جهت تو   
ضعف در هر يك از نهادهاي درگير در اين چرخه، باعث عـدم ارتبـاط الزم بـين         

  . نظام علمي و بخش توسعة كشور خواهد شد
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اول نهاد و بافتار متولي انجـام       . در اين چرخه، سه نهاد و بافتار مهم درگير هستند         
هـاي علمـي حاصـل از انجـام           پژوهش و توليد علم، دوم نهاد و بافتار نشر يافتـه          

تحقيقات و سوم نهادها و بافتـار اسـتفاده از نتـايج تحقيقـات در جهـت توسـعة                   
هاي ايـن نهادهـا در يـك          ذكر اين نكته ضروري است كه مجموعة فعاليت       . كشور

 بنابراين، يادآوري اين نكتـه ضـروري        ؛پذيرد  ي صورت مي  بافتار سياسي و اجتماع   
ي جامعه هميشه     است كه ميزان مشاركت و تأثير تحقيقات در امور اجرايي و اداره           

 ديگر   نكته. هاي اجتماعي و سياسي است      تحت تأثير فرآيندها و برخي محدوديت     
 و  »تحقيـق «اينكه ديدگاه واحدي نسبت به اينكـه در علـوم انـساني چـه چيـزي                 

تــوان  شناســي مــي از نظــر روش. محــسوب مــي شــود، وجــود نــدارد» پــژوهش«
هاي تحقيق در علوم انساني را به صورت يك طيف ترسيم كرد كه در يـك                  روش

هاي   روش(هاي موجود در علوم تجربي        هايي با استفاده از روش      سوي آن پژوهش  
ـ  هـاي كيفـي نزديـك       پذيرد و در سـوي ديگـر آن پـژوهش           انجام مي ) كمي ر بـه   ت
هـا     بنابراين، بحث در مورد اينكه كدام روش يـا روش          گيرد؛  انساني انجام مي    علوم

انساني برخوردار است، دشوار است بخصوص كـه در            بيشتري در علوم    از قابليت 
شايد بتوان تنها تأكيد كرد كـه       . شود روند پژوهش، برخي استانداردها رعايت نمي     

كار برده   ههاي ب   و ضوابط حاكم بر روش    در هر نوع تحقيق و پژوهش، بايد اصول         
ـ             دسـت آمـده اطمينـان       هشده رعايت گردد تا در آنصورت بتوان نسبت به نتـايج ب

» خـوب «پردازد كـه پـژوهش        به هر حال، اين مقاله به اين نكته نمي        . نسبي داشت 
كدام است، بلكه نكته اين است كه هـر نـوع پژوهـشي چـه كمـي و چـه كيفـي                      

  .امعه داشته باشدتواند تأثيري در ج مي
هـاي ديـرين      بحث نسبت به ارزش تحقيق و پژوهش در علـوم انـساني از بحـث              

روز افزون نسبت به تحقيـق،        عالقه. هاي اخير شدت گرفته است      است كه در سال   
 سـوي   آموخته در جامعه بـر مـي گـردد و از            از يك سو به افزايش جمعيت دانش      

هـر پـژوهش    . اي امـروز مربـوط اسـت       دني   پيچيده لديگر به نياز ما به درك مسائ      
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هـا معمـوالً      گرايي دارد و بنـابراين دولـت        همراه با خود تصويري از علم و عينيت       
ي تحقيـق و پـژوهش        هايشان را با شـواهد و پـشتوانه         مند هستند تا سياست     عالقه

هايي كه از بودجه عمـومي اسـتفاده    تأكيد بر پاسخگو كردن پژوهش    . همراه نمايند 
هاي گروهي نيز توجه زيـادي بـه گـزارش            رسانه. در همين راستاست  كنند نيز     مي

هاي علمي ممكن است آنچنان       كردن نتايج تحقيقات دارند اگرچه هميشه گزارش      
رشد چشمگير اينترنت و افزايش استفاده از آن به عنوان يك           . كه بايد دقيق نباشند   

 ديگـر بـر     هاي وسيعي از پژوهـشگران شـاهدي        منبع عظيم اطالعات توسط گروه    
راه انـدازي تعـداد زيـادي مراكـز         . عالقمندي نسبت به تحقيق و پـژوهش اسـت        

تحقيقاتي و ايجاد مجالت متعدد در رشـته هـاي مختلـف علـوم انـساني همگـي                  
هش در رشته هاي علـوم انـساني دارد و          حكايت از توجه و اقبال به تحقيق و پژو        

ه اسـت تـا محققـين و        خره، دغدغة بومي ساختن علوم انساني باعـث گرديـد         باأل
  . انديشمندان زيادي به امر پژوهش در علوم انساني بپردازند

هـاي     اول اينكه پـژوهش    م انساني در جامعه اثر دارند؛     لو ع  نقش بر  عوامل مختلفي 
علوم انساني داراي يك ويژگي خاص هستند كه اين ويژگي روي نقشي كـه ايـن                

هـاي علـوم      پژوهش. اردگذ  ثير مي توانند در جامعه بازي كنند تأ       ها مي   نوع پژوهش 
هـاي مـا بـراي جامعـه          آرمان     مدار هستند كه اين ويژگي شديداً به         انساني ارزش 

گيرند كـه هميـشه بـين         اين آرمان ها، اهداف متعددي را در برمي       . شود  مربوط مي 
شـود،    همانگونه كه در حال حاضر مـشاهده مـي     . آنها الزاما هماهنگي وجود ندارد    

هايي وجود دارد،     ها و اهداف در سطح كلي و كالن توافق          آرمان     به   معموالً نسبت 
هـاي    اما در سطح خرد و همچنين اينكه چگونه بايد به اين اهـداف رسـيد تقابـل                

نظر در مورد     ها در واقع تفاوت و اختالف       بسياري از اين تقابل   . زيادي وجود دارد  
ي نـسبت بـه سـاير علـوم،         افزون بر اين، در علوم انسان     . جوهر علوم انساني است   

ايـن  . گذاري و اجـرا هـستيم     هاي پژوهشي در سياست     كمتر شاهد استفاده از يافته    
هـاي   اي از علوم انساني برده اند باعـث شـده تـا شـغل     واقعيت كه همه افراد بهره    
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 همچنـين نبـود يـك       تري برخوردار شوند،     موقعيت پايين  مرتبط با علوم انساني از    
هـاي    وشن در علوم انساني شايد به دليـل مـشاركت حـوزه           پايه و مبناي معرفتي ر    

علمي مختلف در اين علوم، همه عواملي هستند كـه بـر نقـش علـوم انـساني در                   
  .جامعه تأثيرگذارند

  
  تأثير چيست؟

باشـد، بايـد گفـت كـه      وز ميهاي داغ و ر أثير پژوهش از موضوع   گرچه موضوع ت  
 حتـي گفتمـان الزم بـراي        .مطالب مدون زيادي روي اين موضـوع وجـود نـدارد          

 در ايـن    1.اين نكته خاص كشور ما هم نيست      . كشف اين موضوع نيز وجود ندارد     
براي نشان دادن رابطه بـين      » ارزش«و  » تأثير«،  »كاربرد«هايي نظير     مقاله، ما از واژه   

اسـتفاده از   . كنـيم   هاي ديگر جامعه استفاده مـي       هاي علوم انساني و بخش      پژوهش
نظر را   تنهايي معناي مورد   ها به   يك از اين واژه     است كه هيچ   دليل   چند واژه به اين   

  .رسانند نمي
هاي مختلفش روي رفتـار   دهد كه تحقيق در هر يك از صورت تأثير زماني رخ مي 

ها ممكن اسـت      هاي پژوهش   نتايج و يافته  . افراد يا عملكرد سازمانها اثرگذار باشد     
هـا بـه كـار     ن در عملكـرد سـازمان  در زندگي خصوصي يا عمومي افراد و همچني      

مردم ممكن است از اين موضوع كه نظرات و رفتارشان متأثر از نتايج             . گرفته شود 
  .ها است آگاه باشند يا نباشند پژوهش

هـا اسـت و    تر اين كه پژوهش تنها يكـي از عوامـل مـؤثر روي رفتـار انـسان           مهم
رآينـدهاي فراگيرتـر    شـد، تـأثير پـژوهش تـابع ف          همانگونه كه بعداً بحث خواهد      

به اين ترتيب، اثر پژوهش هميـشه يـك امـر پـسنديده             . اجتماعي و سياسي است   
هـا   ، از نتايج پژوهش)2000 و ويلينسكي 2001به لواچيك و گالتر    . ش.ر(نيست  

                                                 
  National Education Research Forum (2000): رجوع كنيد به. 1
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در ايـن راسـتا،     . ها استفاده شده اسـت      گاهي براي تقويت و تثبيت برخي موقعيت      
  .وهش به جاي تأثير پژوهش استفاده كردشايد بهتر باشد از عبارت عواقب پژ

  دهد؟ تأثير چگونه رخ مي
بسياري از انديشمندان بر اين باورند كه تأثير پژوهش و تحقيق در درازمـدت رخ               

هـاي حاصـل از     بـراي مثـال، يافتـه   ؛)2000، ويلينـسكي   1979ويـس؛   ( دهـد    مي
ا اثربخشي  هاي سيگار ي    هاي آموزش و يادگيري، خطرات و زيان        پژوهش در زمينه  

ها سال طـول بكـشد تـا اثرگـذاري الزم را در               ورزش در سالمت ممكن است ده     
  .جامعه داشته باشد

ر بـا   هاي پژوهش معموالً از طريـق ارتبـاط مـستقيم پژوهـشگ             همچنين تأثير يافته  
 بلكه كاربران نتـايج تحقيقـات معمـوالً از طريـق          پذيرد؛  گيران صورت نمي    تصميم

 فرآيندهاي سياسي و اجتماعي است پـي بـه مفيـد            يك عضو سومي كه بخشي از     
در توجه دادن مـردم     هاي گروهي نقش مهمي       رسانه. ندبر  بودن نتايج تحقيقات مي   

مـردم غالبـاً از طريـق منـابعي از          . كنند  گيران به نتايج تحقيقات بازي مي       و تصميم 
و شوند كه ايـن منـابع از نتـايج تحقيقـات در گفتگوهـا                 نتايج تحقيقات مطلع مي   

بخش عظيمي از اطالعات و مطالب مـورد اسـتفاده       . كنند  هايشان استفاده مي    نوشته
. گـردد   ها تـأمين مـي      هاي مختلف جامعه از نتايج پژوهش       اي بخش   در رشد حرفه  

 هاي خـود    مند و البي    هاي عالقه   وهسياستمداران و مقامات دولتي غالباً از طريق گر       
 خودشان را بـه پـيش ببرنـد، از نتـايج            ي  هاي سياسي موردعالقه    كه مايلند ديدگاه  

اي، بنيادها    ها و نهادهاي حرفه     منابع ديگري نظير سازمان   . شوند  تحقيقات باخبر مي  
البته هـر يـك     . هاي فكر در ترويج و گسترش نتايج تحقيقات دخيل هستند           و اتاق 

از اين نهادها، داليل خاص خودشان براي عالقمندي و استفاده از نتايج تحقيقات             
  .رنددا

 راه كننـد،  داليـل مختلـف اسـتفاده مـي    گرچه گروه سوم از نتايج تحقيقات بـراي         
هـر  . ها و اجراي امور از همين طريق است گذاري اصلي نفوذ تحقيقات به سياست   



228 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه  

اي از كاركردهـا، عـادات و    هـاي علـوم انـساني داراي مجموعـه     حوزه از فعاليـت  
هـاي   كه در هر يك از حـوزه  يمعموالً كسان. ي خودش است شده عقالنيت پذيرفته 

داننـد و     كنند خود را خبره  و وارد به آن حوزه مـي             مربوط به علوم انساني كار مي     
معلمين دركـار تـدريس فـرو       . دانند  كمتر خود را در چالش دستيابي به اهداف مي        

شـوند و احـساس       روند يا كارمندان مشغول بـه اداره كـردن امـور دولتـي مـي                مي
شان را خوب بلد هستند حتي اگر ايـن كـار را نـاقص انجـام         كنند كه كار خود     مي

عملكرد اين افراد اثرگذار است كـه       بر  هاي پژوهشي در صورتي      و يافته  نتايج. دهند
آنها متقاعد شوند كه نظرات و راهبردهاي پيشنهادي واقعاً كار حرفه اي يا زندگي              

  .بهتر خواهد كرد آنها را
ي ديگر وجـود دارد       ه شود، باز هم چند نكته     كه اين روند به رسميت شناخت       زماني

هـاي    مهمترين اين نكات اين است كـه اسـتفاده از يافتـه           . كه بايد به آنها پرداخت    
اي از اعتقادات و رفتارهاي شخصي و سازماني كه           تحقيق همراه است با مجموعه    

اين اعتقادات و رفتارها شامل اهداف شخصي و سـازماني،          . معموالً پيچيده هستند  
ل اجرايي روزمره و البتـه      ها و فرهنگ سازمان يا حرفه، مسائ        ستانداردها، سياست ا

  .اعتقادات و تصورات شخصي است
توان اين نكتـه را درك كـرد كـه چـرا تغييـر رفتارهـاي شخـصي و                     از اين رو مي   

قدرت و نيـروي حفـظ وضـع موجـود دليـل اصـلي ايـن                . سازماني دشوار است  
هـاي    ييرات بسيار طبيعي و مشهود شاهد مقاومت      واقعيت است كه ما در مقابل تغ      

اموري همانند رعايت حقوق ديگـران، بـستن كمربنـد ايمنـي بـراي              . جدي باشيم 
  .ها و نظاير آن شاهدي بر اين مدعا هستند كاهش ميزان مرگ و مير در تصادف

 ديگري از مواضـع در مقابـل تغييـرات           هاي بزرگ مجموعه    ها و سازمان    لتدر دو 
هاي بزرگ نـه      ها وسازمان   دولت. كه ناشي از فرآيندهاي سياسي است     وجود دارد   

سازماني خـود حـساس هـستند، بلكـه در مقابـل              تنها در برابر نظرات افراد درون     
يـك اصـل در دنيـاي       . هاي سياسي موجود در جامعه هم حـساس هـستند           جريان
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پندارنـد،    از آنچـه مـردم و عمـوم حقيقـت مـي           » حقيقـت «سياست اين است كـه      
شـوند كـه آيـا        ها معموالً بر سر اين دوراهي گرفتار مـي          دولت. تر است   اهميت  كم

تنها . پسندند  كاري را كه اعتقاد دارند درست است انجام دهند يا آنچه را مردم مي             
ها احساس    اي ايجاد شود، دولت    يري در باور عمومي نسبت به مسأله      زماني كه تغي  

  . توانند حركت كنند كنند كه مي مي
 بر ساختارهاي بخشي، بافتار كلي اجتماعي و روشنفكري جامعـه نيـز مهـم         افزون
 عمـومي و    شـود، تحـت تـأثير جـو         آنچه به عنوان علم و دانش پذيرفته مي       . است

هاي پژوهـشي نيـز كـه         عالقة روز افزون به تحقيق و يافته      . عقالنيت متداول است  
 بـراي مثـال،   بـط داد؛ توان به همـين جـو عمـومي ر     يقبالً به آن اشاره گرديد را م      

چنانچه كسي بپذيرد كه باور و اعتقاد و اطمينان در جامعه كم شده اسـت، عالقـه                 
تر بـراي منـابع جديـد         به تحقيق و پژوهش به عنوان بخشي از جستجوي گسترده         

حقيقت براي جبران كاهش اعتقادات مذهبي يا كاهش اطمينان در بيشتر نهادهـاي          
رت اين خطر وجود دارد كه هر آنچه باعنوان علم و           صو در اين . يابد  ما افزايش مي  

  . هاي دقيق پذيرفته و اجرا شود تحقيق مطرح شود بدون بررسي
طـور اجتنـاب ناپـذير متـأثر از          هاي ب   نكته اين است كه نقش تحقيق در هر جامعه        

تنهـايي   تحقيـق بـه   . ها خواهد بـود      و فرهنگ  فشارها و تقاضاها، عادات و رفتارها     
 را در موضـوعات مختلـف تغييـر         هاي طـوالني مـدت مـردم        انبداريتواند ج   نمي
تواند نقش مهمي را در تغيير افكار مردم و           اما با دقت و توجه و طي زمان مي        دهد؛

ها و رفتارهـا در پاسـخ بـه     باور مردم، سياست  . وجود آورد  هدهند، ب   آنچه انجام مي  
  . كنند عوامل مختلفي تغيير مي

هـاي ميـانجي      ماعي تـأثير تحقيـق و اهميـت مكـانيزم         شناخت ابعاد سياسي و اجت    
كنـد بـه گونـه اي كـه مـا متوجـه               هاي جديدي را در پيش روي ما باز مي          قابليت

. شويم كه تأثير تحقيق دقيقاً از كانال نيروهاي سياسي و اجتماعي خواهـد بـود                مي
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اي ايجـاد  تر امكاناتي را بر نگاه به تأثير تحقيق از اين منظر بلند مدت تر و گسترده      
  . وجود خواهد آورد هو فرآيندهاي اجتماعي ب) و محققين(پلي بين تحقيق 

  الگوي تأثير 
گردد كـه تـأثير تحقيـق         هاي انجام شده تا اين قسمت، پيشنهاد مي         بر اساس بحث  

  :صورت يك الگوي سه عنصري شامل عناصر زير ديده شود هب
بافتار توليد تحقيق شامل ماهيت تحقيـق، محققـين، چگـونگي انجـام تحقيـق،               . 1

توليد تحقيق عمدتاً در مراكز دانشگاهي      . هاي ارتباطي و نظاير آن مي باشد        فعاليت
شـود،   هاي ديگر انجام مي  گيرد، اما بخشي از آن نيز در سازمانها و نهاد           صورت مي 

  . ل مهم استلذا پرداختن به اين مسائ
اي بـه اسـتفاده از        تار كاربرد تحقيق شامل مراكز و نهادهايي است كه عالقـه          باف. 2

ها، سازمانها    اين بافتار در برگيرندة دولت    . نتايج تحقيقات در بهبود امورشان دارند     
و نهادهاي مختلف و همة كساني است كه به نحوي از نتـايج تحقيقـات اسـتفاده                 

 ها و ساختارهايي اسـت      دگاهها، توانايي نكتة مهم در اين بافتار، وجود دي      . كنند  مي
 يا ناتوان در يافتن تحقيقات انجـام شـده و درك و     كه چنين سازمانهايي را يا قادر     

  . كارگيري آنها مي نمايد هب
هـا و     ارتباط و تعامل بين ايـن دو بافتـار كـه در برگيرنـدة همـة انـواع ارتبـاط                   . 3

مـستقيم، رودررو، نوشـتاري،     ها است كه شامل ارتباط هاي مستقيم و غيـر             تعامل
هاي ارتباط بـين دو       اينها كانال . الكترونيكي، رسمي و غير رسمي و نظاير آن است        

 برخي كامالً ضعيف هـستند و از طريـق آنهـا بايـد             بافتار هستند كه برخي قوي و     
طور مستقيم بين     هها ب    در حاليكه برخي ارتباط    تأثير تحقيق در دراز مدت رخ دهد؛      

هـا از طريـق گـروه سـوم و            گيرد، اما بيشتر ارتبـاط      بران صورت مي   و كار  محققان
  . شود عناصر مياني انجام مي
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صورت الگويي پيشنهادي براي تـأثير تحقيـق    هدر شكل زير، اين عناصر سه گانه ب      
  . ارائه شده است

  
        

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

ت و عناصـر  شود بافتارهـاي اسـتفاده از تحقيقـا     ديده مي  2همانگونه كه در شكل     
هـا در     مياني از نظر اندازه بزرگتر از بافتار توليد تحقيق هستند و همة اين فعاليـت              

اين الگـو   . يك بافتار اجتماعي قرار دارند كه خودش نيز، دائم در حال تغيير است            
 گرچـه از اهميـت      هـاي محققـان     كند كه تـالش     ادآوري مي همچنين اين نكته را ي    

هـاي مختلـف بـراي تأثيرگـذاري          ا بخشي از تالش   زيادي برخوردار است، اما تنه    
  . روي ديدگاهها و رفتارهاي اجتماعي است

تحقيقـات قـدري بـا      البته در اين شكل، جداسازي بافتارهاي توليـد و اسـتفاده از             
 در واقع، بسياري از افراد و حتـي سـازمانها در هـر دو بافتـار                 اغراق همراه است؛  

ست هم مشاغل تحقيقاتي داشته باشند و هم        افراد ممكن ا  . حضور و فعاليت دارند   
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نيـز  ) كارشناسي ارشد و دكتـري    (دانشجويان تحصيالت تكميلي    . مشاغل اجرايي 
ـ     كه داراي مشاغل اجرايـي هـستند مـي         بـين توليـد و    طـور بـالقوه پلـي         هتواننـد ب

سازمانها ونهادها نيز ممكن اسـت هـم در توليـد و            . كارگيري تحقيق ايجاد كنند    هب
  . ادة از تحقيقات مشاركت داشته باشندهم در استف
بيانگر اين واقعيت است كـه محـيط و فعاليـت هـاي تحقيقـاتي          » بافتار«البته واژة   

 داراي مـسؤليت هـاي   محقيقنـي كـه  . بيش از افراد بر تحقيقـات اثرگـذار هـستند       
 يا خواهند داشت ممكن است خودشان خيلـي از نتـايج تحقيقـات       اجرايي هستند 
اين به اين دليل اسـت كـه سـازمان و نهـادي كـه آنهـا در آن كـار                     . استفاده نكنند 

 يا توانايي   كند  نميكنند يا شرايط الزم براي استفاده از نتايج تحقيقات را فراهم              مي
  . الزم براي استفاده از نتايج تحقيقات را ندارد

  
  وضعيت فعلي تحقيقات علوم انساني

 اكثـر كـشورها عمـدتاً در        هـاي علـوم انـساني در        در حال حاضر انجـام پـژوهش      
بخش عظيمي از اين تحقيقات از عالقة اعـضاي هيـأت      . گيرد  دانشگاهها انجام مي  

فرآيندهاي ايجاد ارتبـاط بـين كارهـاي    . گيرد ها نشأت مي  علمي نسبت به موضوع   
گـذاري جامعـه غالبـاً ضـعيف      هاي اجرايـي و سياسـت   پژوهشي و نيازهاي حوزه 

اول اينكـه چـون      چنـد دليـل داشـته باشـد؛        توانـد   ط مـي  اين ضـعف ارتبـا    . است
 توجـه آنـان بـه       انـد،   هاي خاصي عـادت كـرده        روش ها و   پژوهشگران به موضوع  

گـذاري    تواند مورد عالقة بخش اجرايي و سياسـت         كه مي  يهاي   روش ها و   موضوع
 دوم اينكـه اكثـر      ماننـد،   توجـه مـي     ها بي    برخي موضوع  باشد، كم است و بنابراين    

ني در بعد زماني كوتـاه و از نظـر دامنـة موضـوع كوچـك و                 تحقيقات علوم انسا  
هاي علوم انساني نيستند كـه داراي         پژوهشگران زيادي در رشته   . باشند  محدود مي 

  . مهارتهاي الزم براي انجام تحقيقات پيچيده و بزرگ باشند
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هاي دانشگاهي در قالب فرهنگ دانشگاهي و نظام پاداش خاص آن انجام              پژوهش
 يـا   گيـرد   بـا ديگـر دانـشمندان صـورت مـي         دتاً بـا هـدف ارتبـاط        شود و عمـ     مي

ــاداش برخــورداري از گرانــت شــود معمــوالً  هــاي پژوهــشي انجــام مــي  هــا و پ
هاي ديگـر     تري نسبت به دانشكده     ينهاي علوم انساني هم از موقعيت پاي       دانشكده

از نظر  هاي پر نفوذتر      ها و دانشكده    در درون دانشگاه برخوردار هستند و لذا رشته       
هـايي مـورد توجـه قـرار گيرنـد بـر        اينكه چه تحقيقاتي انجام شود و چه موضوع      

  . هاي علوم انساني چيرگي دارند دانشكده
هـاي بـالقوه زيـاد در         رغـم وجـود توانـايي      توان گفت كه علـي      طور خالصه مي   هب

هاي علوم انساني تمايل به تواضع، محدود بـودن           هاي علوم انساني، پژوهش     رشته
  . لباً منفك از هم بودن دارندو غا

  كارگيري تحقيقات انجام شده  هظرفيت محدود ب
كـه حتـي      در حـالي   د علم اسـت؛   بيشترين توجه معطوف به انجام پژوهش و تولي       

اهميت ،كه كـاربران از آن اسـتفاده نكننـد         بهترين و مؤثرترين تحقيقات در صورتي     
له حياتي است كه كمتر هم      بر اين اساس، ظرفيت كاربران يك مسأ      . چنداني ندارد 

  . مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است
 تصويري كه از مشاهدات محدود وجود دارد، بيانگر اين واقعيت است كـه علـي              

 هاي پژوهشي هستند،     يج و يافته  رغم اينكه تعداد زيادي از سازمانها عالقمند به نتا        
اي ارتبـاط فعـال بـا       تعداد بـسيار انـدكي از آنهـا ظرفيـت و امكانـات الزم را بـر                

نبـود چنـين ظرفيتـي در       . هاي پژوهشي و استفاده از نتايج تحقيقات هستند         بخش
هاي علوم انساني نسبت به سـاير         سازمانها به اين معناست كه تقاضا براي پژوهش       

  . ها كمتر است رشته
ـ  حتي برخي از سازمانها نير توانايي الزم را براي گسترش و پخش و             كـارگيري   هب

اينكه سازمانها تا چه    . هاي مختلف سازمانشان ندارند     حقيقات را در قسمت   نتايج ت 
يـا تـا چـه حـد قـادر بـه       كننـد   هاي علوم انساني استفاده مي    حد از نتايج پژوهش   
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ند بستگي  هاي مختلف سازمان هست     كارگيري آنها در بخش    هگسترش اين نتايج و ب    
سـازمانها  . ست تـا سـازماني     به عبارت ديگر امري فردي ا      تام به وجود افراد دارد؛    

اين مـسأله بـه دليـل       . هاي پژوهشي درگير شوند     معموالً اكراه دارند كه در فعاليت     
هـاي تحقيقـاتي      كننـد بايـد منـابع زيـادي را بـه پـروژه              اين است كه احساس مي    

. تخصيص دهند كه درعين حال نسبت به فوايد بالقوة نتايج آنهـا مطمـئن نيـستند               
هاي   از فعاليت هادها، تحقيق و پژوهش تنها بخش كوچكي        براي همة سازمانها و ن    

منـدي نـسبت بـه تحقيـق بـاال اسـت و              ه بنابراين، گرچه عالقـ    شود؛  مي  آنها تلقي   
هاي خوبي هم وجود دارد، اما ظرفيت كـامالً محـدود و عملكـرد نيـز غالبـاً                    نيت

م بر اين اساس، هرگونه تالشي كه براي گسترش تحقيق و توليد عل           . ضعيف است 
صورت پذيرد بايد همراه با توجه الزم به تأثيرگذاري تحقيق باشد تـا بـر تقويـت               

  . سازمانها بينجامد ظرفيت كاربران و
  ارتباط ضعيف 

هـاي اجرايـي      هايي در جهـت ارتبـاط بـين مراكـز پژوهـشي نيـز و حـوزه                  تالش
. هـا بـسيار محـدود اسـت         گذاري صورت گرفته است، امـا ايـن تـالش           وسياست

دهنـد از     شان انجام مـي     هايي را براي گستراندن نتايج تحقيقات        تالش پژوهشگران
هاي پژوهـشي     هاي پژوهشي كه طرح     برخي برنامه . ها  جمله استفادة زياد از سايت    
كنند، بر تأثير گذاري پژوهش تأكيد دارند و اين تأكيـد             را از نظر مالي حمايت مي     

هـا شـده      ر مقـاالت و گـزارش     منجر به راهبردهايي نظير برگزاري كارگاهها، انتشا      
 آمريكـا در    ERICهايي صورت گرفته تا سـازمانهايي نظيـر           همچنين تالش . است

توان به سازمان اسناد و مدارك علمي ايـران           وجود آيد كه از آن جمله مي       هكشور ب 
  . اشاره كرد كه سعي دارد بين توليدات پژوهشي و كاربران ايجاد ارتباط نمايد

، ارتباط بين مراكز پژوهشي علوم انـساني و كـاربران نتـايج             ها  رغم اين تالش   علي
توجه اندكي به ظرفيت كاربران و نقش كليدي سازمانهاي مياني يـا            . ضعيف است 

  .هاي گروهي در افزايش تأثير پژوهش معطوف شده است گروه سوم نظير رسانه
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ه اسـت   ارتباط بين پژوهشگران و كاربران بالقوه عمدتاً به دست اتفاق سپرده شـد            
  . كه غالباً بستگي به روابط شخصي در بين پژوهشگران و كاربران دارد

  هاي ممكن اقدام
براي تقويت تأثير و ارزش تحقيقات علوم انساني بايد به هر سه بافتار يعني توليد               

همچنـين بايـد بـه تـأثير        . آنها توجه كـافي كـرد       پژوهش، كاربرد آن و ارتباط بين       
كـه در اينجـا      يپيـشنهادهاي . قابل مطالعه نگاه كـرد     پژوهش به عنوان يك موضوع    

هـا،    آيد منحصر به پژوهشگران نيست، بلكه شامل حمايت كنندگان از پژوهش            مي
تنهـايي   ؛ چرا كه پژوهشگران به    شود  كاربران، دولت و سازمانهاي مياني و سوم مي       

  . توانند در اين موضوع مؤثر باشند نمي
  بهبود توليد پژوهش 

 محققـان    افـزايش ميـزان توجـه         قـسمت، هادهاي ارائه شده در ايـن       هدف از پيشن  
  . نسبت به موضوع تأثير است

اي كـه     توجه به تأثير در فرآيندهاي تخصيص اعتبارات پژوهشي بـه گونـه           . 1
  . تأثير به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي اعتبارات پژوهشي قرار گيرد

 . تأثير پژوهشحمايت از پژوهشگران براي حمايت آنها از. 2
هايي بـراي بـه حركـت درآوردن          حمايت از دانشگاهها براي شروع تالش     . 3

هـاي فنـي و مهندسـي         هاي علوم انساني مشابه آنچه در مـورد رشـته           پژوهش
 . گيرد صورت مي

انجام اقدامات الزم براي استخراج بيشترين ارزش از تحقيقـات موجـود و             . 4
هاي انجام شده و موجود بهرة كـافي          پژوهشغالباً قبل از اينكه از      . انجام شده 

يـك راه حـل ايـن مـسأله         . شـود   هاي جديدي شروع مي     گرفته شود، پژوهش  
هاي گونـاگون از   تشويق پژوهشگران به استفادة كامل و انجام تجزيه و تحليل       

ها در اختيار پژوهـشگران       آوري شده و همچنين قرار دادن داده        هاي جمع   داده
 .ديگر است
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هاي ارتباطي بـين پژوهـشگران و كـاربراني كـه داراي عاليـق                بكهايجاد ش . 5
تـر بـراي      هاي پژوهشي بـا ارتباطـات قـوي         يكسان هستند براي توسعة برنامه    

 . استفاده از نتايج آنها
  بهبود كاربري

تحقيق و پژوهش تأثيرگذاري الزم را نخواهد داشت مگر اينكه كاربران بالقوه            
مسأله مهـم بهبـود ظرفيـت       . نبال تحقيقات باشند  مند و به د    هقدر كافي عالق   هب

  . كار بردن نتايج تحقيقات است هكاربران براي پيدا كردن، فهميدن و ب
  :پيشنهادهاي زير در اين راستاست

هـاي علـوم    همكاري با سازمانهاي عمدة استفاده كننـده از نتـايج پـژوهش          . 1
 براي  هايشان؛  دوديتها و مح    ها، توانايي  انساني براي شناخت بيشتر از ظرفيت     

مثال، اين سازمانها در حال حاضر چگونه به تحقيقات علوم انساني دسترسـي             
  توانند اين روند را بهبود بخشند؟ و چگونه مي يابند مي
هاي تبادل اطالعات بين سازمانهاي اسـتفاده كننـده از نتـايج              توسعة روش . 2

 . تحقيقات
هـاي   الت تكميلي در سازمان    و دانشجويان تحصي   كمك به جايابي محققان   . 3
 .هاي علوم انساني كارگيرندة پژوهش هب
  

  كارگيري پژوهش هارتباط بين توليد و ب
توان در بسط و تعميق ارتباطات بـين پژوهـشگران و كـاربران               هايي را مي    گام

  :ها عبارتند از ترين اين گام مهم. برداشت
ها به زبان سـاده       پژوهشكه در ترجمة نتايج      كارگيري افرادي  هاستخدام و ب  . 1

  . هاي الزم را دارند و قابل فهم براي كاربران مهارت
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هاي گروهي براي ايجاد ارتباطات الزم و مفيد          استفاده از كارشناسان رسانه   . 2
هاي گروهي، پژوهشگران كمتر موفـق        رغم اهميت رسانه   علي. ها  با اين رسانه  

 . به جلب نظر و ارتباط با آنها هستند
امكانات موجود براي ايجاد ارتباط مؤثر بين پژوهـشگران         از راههاو   دهاستفا. 3

اي در ايجاد اعتماد      العاده  ارتباط رودررواهميت فوق  . و كاربران نتايج پژوهشها   
هايي را براي پژوهشگران فـراهم آورد تـا           بايد فرصت . و عالقة دو طرفه دارد    

مچنين كـاربران بايـد     ه. كنند شركت نمايند    در جلساتي كه كاربران برگزار مي     
دار در رويـدادهاي پژوهـشي        هاي الزم براي شركت و مشاركت معني        فرصت

 .تر و پايدارتر گردد ها قوي داشته باشند تا اين ارتباط
. اي سازمانهاي كاربر بايـد افـزايش يابـد          ارتباط بين پژوهش و رشد حرفه     . 4

يق و پژوهش   اي و سازماني يك راه مهم و ممكن براي اتصال تحق            رشد حرفه 
 .به اجراست

 يهاي اطالعاتي بخصوص آنهـاي      از شبكه هاي استفادة مؤثر      افزايش مهارت . 5
 .گذارند كه نتايج تحقيقات را در اختيار كاربران مي

اي كه براي كاربران قابـل        هاي پژوهشي به گونه     تلفيق و ادغام نتايج و يافته     . 6
 اسـتفادة كـاربران قـرار       ردبندرت مطالعات واحد و كوچك مو     . استفاده باشد 

تـوان    اين موضـوع انديـشه شـود كـه چگونـه مـي            گيرد؛ بنـابراين، بايـدبر      مي
 . هاي خاص داشت بندي مؤثري از تحقيقات انجام شده روي موضوع جمع
  گيري  نتيجه

ــراي        ــع ب ــه جوام ــت ك ــايي اس ــش از راهه ــا بخ ــژوهش تنه ــق و پ تحقي
معمـوالً نيروهـاي    . كننـد   ها از آن استفاده مـي       گذاريها و تصميم گيري     سياست

تـري را     مهـم ها نقـش      گيري  سياسي و اجتماعي در سياست گذاريها و تصميم       
هـاي پژوهـشي    كنند كه مطالعـات و طـرح        احساس مي  كنند و محققان    ايفا مي 

امـا  شـود؛     گيرد يا استفادة صحيح نمـي       يا مورد غفلت قرار مي    انجام شدة آنها    
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گـذاري و    ياستتأثير بالقوة آن در س    عالقة رو به رشدي نسبت به تحقيقات و         
هـاي پژوهـشي در    كه استفاده از نتـايج و يافتـه    در حالي شود؛  اجرا مشاهده مي  
هـايي اسـت، از جملـه اينكـه           ها و اجرا همراه با خطرپـذيري        سياست گذاري 

 كردند در عمل درسـت در نيايـد؛        ر مي ممكن است آنگونه كه پژوهشگران فك     
ور همـة عالقمنـدان بـه تحقيـق و پـژوهش و             توان روندي را بـا حـض        اما مي 
هاي درگير استفاده از نتايج تدوين كرد تا مشاركت پژوهش در سياست              طرف
  . مندتر و مؤثرتر صورت پذيرد طور نظام هها و اجرا ب گذاري
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  راهكاري  آموزش و پژوهش كارآفريني،
  هاي علوم انساني براي ارتقاء رشته

 
  1 رضي رضا ميرعرب

  2سعيد رضايي
  چكيده

انـساني    درعلومپژوهش حاضر رويكردي به اهميت آموزش و پژوهش كارآفريني        
است كه ارائه آموزش كـارآفريني و   يثيرأررسي ميزان ت هدف اصلي مقاله، ب    .است

 روش  .هـاي علـوم انـساني خواهـد داشـت              زمينه كارآفريني در رشته    پژوهش در 
پـژوهش نيـز    است وابزار   پيمايشي -پژوهش از نوع توصيفي    ينا در كاررفته به تحقيق

جامعـه   .باشـد  مـي ) 89/0(پايـايي   وييد شده تأ روايياي محقق ساخته با    پرسشنامه
، دانشگاه تهـران  ر  د خبرگان آموزش كارآفريني     عبارت است از  آماري اين تحقيق    

سـسات  مؤ و  وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، وزارتخانه آموزش و پـرورش         
از صـاحب     نفـر  40 تعـداد    ،هـدف آماري  از ميان جامعه    كارآفريني خصوصي كه    

تحليـل نظـرات    با.خاب شـدند  نظران آموزش كارآفريني به عنوان نمونه آماري انت       
 )فريدمن( و آزمون    )خي دو (دل آماري   خبرگان آموزش كارآفريني با استفاده از م      

                                                 
   com.gmail@mirarab.rezaن كارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه تهرا . 1
 گذاري آموزش عالي، دفتر پژوهش و فناوري كوثر تهران  گروه پژوهشي سياست. 2
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فريني، جايگـاه   آ كـار   و پـژوهش   تـوان بـا آمـوزش       كـه مـي    ه است نشان داده شد  
تقويـت روحيـه     را با توجه بـه چنـد شـاخص، از جملـه              هاي علوم انساني    رشته

رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل، رشد اسـتقالل طلبـي، انگيـزه پيـشرفت و                  
ايـن  همينطـور در طـي      . داداپذيري ارتق  تر و ريسك  القيت باال رقابت اقتصادي، خ  

است كه ارائه آموزش و انجام پـژوهش در زمينـه            تحقيق اين نتيجه به دست آمده     
 رشـد اسـتقالل طلبـي   بيـشترين تـاثير را در       هاي علوم انساني    كارآفريني در رشته  

باشـد و در نهايـت بـه          ثيرگـذار مـي   تأخالقيـت   دانشجويان دارد، سپس در رشد      
انگيزه پيشرفت   و   رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل       ، در تقويت روحيه     ترتيب

  .باشد گذار مي ثير تأو رقابت اقتصادي
 ، انگيزهالقيتخشد ر ،طلبي استقالل،وكار كسبانساني،كارآفريني، علوم :ها واژه كليد

  پيشرفت و رقابت اقتصادي
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  لهمقدمه و بيان مسأ
 دانشمندان علوم سياسـت     ؛  دنگذارا  تكاپورامي  پر  و  پرتالش  دوراني  امروزه  انساني  علوم

 مـردم شناسـان     كننـد،    و رقابت ميان ملل ژرفتر مـي       درك ما را از فرايند همكاري     
 آورنـد،    مـي  اي فـراهم    هاي خودي و بيگانه، ابزارهاي تازه       براي درك بهتر فرهنگ   

يگـر   د  و بر همين شيوه،    افكنند  اي برگذشته مي    بييني تازه مورخان، نور تجربي و ت    
با اين همه،   ). 1381؛ ترجمه سروش،    1995ليتل،(د  رو  علوم انساني رو به رشد مي     

رسـد ايـن اسـت كـه          چيزي كه به چشم ناظران و شايد مشتغالن به اين علوم مي           
با اينكه علـوم  . رسيدن به اهداف خويش است    علوم انساني دچار نوعي كندي در       

اف د و از اهد   جوي  ي مختلفي بهره مي   هاي مفهوم   مهاي تبييني و نظا     انساني از الگو  
طلبـي،    در مواردي چون فرصت شغلي، اسـتقالل      تحقيقي متفاوتي برخورداراست،  

 و چنين به نظر     است  ت و نوآوري و رقابت پذيري مشترك      انگيزه پيشرفت، خالقي  
هـا     ديگـر در ايـن زمينـه       اي همگـام بـا علـوم        رسد كه سرعت رشد و توسـعه        مي

ــان ال س پــرورش و آمــوزش مــردان بزرگــ).1382آراســته،  (اســت نداشــته و زن
س أدر ر بزرگسالي كـه داراي آموزشـهاي مناسـب و مـورد نيـاز جامعـه باشـند،                  

 در هاما آنچــباشــد؛ اي مــي گاه، دانــشكده و رشــته هــر دانــشهــاي آمــوزش برنامــه
 آموزشـي   دقت در محتوي  كشورهاي جهان سوم و ايران مورد توجه نبوده است،          

هاي آموزشـي     افراد در جامعه و انتقال آنها به برنامه        هتال ب مب مشكالت و   مسائلو  
نقش هويـت شـغلي در انـسانها يكـي از مبـاحثي اسـت كـه              . باشد  ها مي   دانشگاه

له بـا  اين مسأ  اي بگنجد و امروزه     تواند در مجموعه برنامه آموزش در هر رشته         مي
نطـور كـه،    همي. ها و كمبود مشاغل، اهميت زيادي پيدا كرده اسـت           رشد جمعيت 

هـاي آموزشـي      نقش كـارآفريني و خـود اشـتغالي در كـشورهاي دنيـا در برنامـه               
   ). 1، ص1998، 2 و كرومي1بريدج(هاي گوناگون مورد توجه زيادي قرارگرفته است  رشته

                                                 
1.  bridge 
2.  cromie 
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از عوامـل     اي    گـسترده    طيـف     و  اسـت     يـافتن     رواج      حـال در    آفريني  كار هرحال    به
 كارآفريني و كسب و كارهاي كوچـك در اروپـا     مندي به   مختلف در احياي عالقه    

  . اند  نقش داشته1990و اياالت متحده در دهة 
اين موضوع در  ايران به  هاي اخير نيز، بسياري از كشورها از جمله  در سال
گذاران و   توجه سياستاين وضعيت باعث افزايش. اند ها روي آورده دانشگاه
هاي  حل رآفرينان به عنوان يكي از راه سياسي به نقش بالقوة كاگيران  تصميم

صي همچنين توجه خا. اقتصادي شده است هش نرخ بيكاري و دستيابي به رفاهكا
 زيرا كسب و كارهاي كوچك هم قادر به نقش كسب و كارهاي كوچك شده؛

هستند كه خود را با محيط متغير امروز وفق دهند و هم اين كه ساختار آنها 
  . آورد  فني و حفظ بقايشان را فراهم ميامكان تطبيق با تغييرات

 براي حمايت از اي اندوتدابير سياسي تازه راپذيرفته موضوع از كشورها،اين بسياري
اي نيز با هدف  هاي ويژه تالش. اند هاي كوچك و كارآفرين به كار گرفته شركت

  . تاس هاي نوآورانه انجام شده  هاي نوآورانه و افزايش توانمندي ارتقاي فعاليت
 و  اي پذيرفته كه سعادت حد گستردهدر را   موضوع اروپا اين اينك، اتحادية   هم

رفاه آينده، منوط به ايجاد كسب و كارهايي است كه عميقاً ريشه در اقتصاد بومي 
استعدادهاي كارآفرينانة بومي را از اي ن امر، بايدمجموعهبراي تحقق اي. دارند

براي واقعي ساختن . ديريت كرد را متوسعه داد و كسب و كارهاي جديدي
مي و تقويت كسب و ابتكارات بواز هاي حمايتي مؤثر براي استفادهامر، ساختار اين

  . باشند، موردنياز هستند ايجاد اشتغال دائمي الزامي مي براي كارهاي جديد كه
  اين باشد، كشورهاي توسعه يافته  ياز ساختارهاي حمايتي آموزش م يكي 

اند، كشورهاي در حال توسعه نيز در اين جهت در حال قدم  ذيرفتهموضوع را پ
  . گذاشتن هستند

اين مبحث با طرح كاراد    به1380شروع برنامه سوم توسعه در سال نيز از  ايران 
 ساخت مهماين، قبل از اينكه به اين زير وجود باوزارت علوم، روي آورده است،
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هاي   رشتهها باالخص در انه در دانشگاهفرينكارآ هاي  و رشد استعداد در توسعه 
قول دكتر در كشور از  انساني بپردازيم، ابتدا به وضعيت آموزش كارآفريني  علوم 

 كتاب كاري،«مصلح شيرازي استاد گرانقدر دانشگاه شيراز و صاحب كتاب؛ 
  : پردازيم مي) 1382( »صنعتي طرح تجاري، چگونگي تدوين پردازي كارآفريني و ايده

انشگاهي هنوز شايع ايران خوداشتغالي، بويژه در ميان دانش آموختگان ددر «
له اول جستجوي استخدام در وهدر نشده است و متأسفانه اغلب فارغ التحصيالن

هاي بزرگ هستند، يكي از داليلي كه  آن در شركتاز هاي دولتي وپس در دستگاه
 يالن دانشگاهي خيليدر كشور ما با اندكي افزايش نسبي، در تعداد فارغ التحص

رغم درصد  ههمين مطلب است و اين ب،ايم رو شده زود با پديده بيكاري آنان روبه
  سبت به بسياري از كشورهايآموختگان در كل جمعيت كشور ن پايين دانش

 آنها  ترين ارزان و ها ترين راه يكي از عملي.  استحتي كشورهاي همتراز و  غربي
پزشكي،  مثل هايي  در رشته بويژه هاي دانشگاهي  دوره ياي درسمحتو در است كه  اين

ريزي  مورد برنامه  دروسي در...حقوق و و مديريت، حسابداري، مهندسي، كشاورزي،
، 1382مصلح شيرازي، (»كسب و كار كوچك گنجانده و آموزش داده شود

   ). 14و13ص
 دانشجويان هايي است كه سياست ها تدوين آموزش كارآفريني در دانشگاهاز هدف 

  . كند و هيأت علمي را به اين امر تشويق و آنان را در اين مسير مساعدت 
 به آنها بايد ها و فرايندهاي اجرايي كليه رشتهآموزشي و درسي در  هاي برنامه
هاي فردي و  محور، مهارتهاي الزم رادردو مهارتاي طراحي شوند كه  گونه

هاي  فعاليتانجام ها   اين برنامهو در درونتخصصي به دانشجويان ارائه كنند
آراسته، (ها و بخصوص آموزش كارآفريني جاي داده شود در دانشگاه كارآفريني

   ). 22، ص1382
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 هاي علوم انساني آن هنوز در آموزش و پژوهش در رشته كارآفريني بحث درايران
  .كه بايد وارد نشده است چنان

  هاي علوم انساني شتهاهداف آموزش و يادگيري كارآفريني در نظام ر
شود كه به  در نظر گرفتن نقش فرهنگي و تجربي براي كارآفريني، باعث مي

  تأثير اقدامات  كه كارآفريني تحتشكلي غيرمستقيم از اين ايده حمايت شود
آنگاه يج يك موضوع رفتاري پيوند بخورد،وقتي آموزش با نتا. آموزشي است

اي  نكته به1»رايل«مثالً . آفريني ترسيم كردكار و ميان آموزش توان خطوطي موازي مي
كند كه  شاره ميا و رفتارها  ت آموزش در قبال نتايجپذيرفته شده در مورد اهمي

 پذيري، توانايي پاسخ دادن انعطافدربرگيرندة نوآوري، خالقيت، به طور خاص
  ).1963رايل، (ابراز وجود است هاي مختلف، استقالل و  موقعيت به

دانش، مهارت  : از   رد نوآوران و كارآفرينان عبارتند    الب مهم در مو   سه موضوع و ق   
  .و نگرش
  پرداختـه   شكلي جامع و تحليلي بـه موضـوع اول          هاي رسمي، به      آموزشدر اكثر   

تـوان آن را      راحتي نمي      به  شود و      مي  توجه  اقصن  شكلي    به   دوم     موضوع  شود؛  مي
شـود    ع سوم اصـالً پرداختـه نمـي       هاي آموزش رسمي ديد و به موضو        در سيستم 

  ).1998، 2هيل(
ترين اهداف ذكرشده در مورد آموزش  ، مهم)1979(مك موالن و كاهون ازديد

كارآفريني و برنامه آموزشي كه به رشد استقالل طلبي و خالقيت در نظام تعليم 
  : كنند، عبارتند از و تربيت كمك مي

 دستيابي به دانش الزم درخصوص كارآفريني
هاي  تحليل موقعيت و  ها، تجزيه براي استفاده از تكنيكهاي الزم  مهارت ابي بهدستي

   اقدام هاي پيمايي با ديگر طرح كار و همكسب و 

                                                 
1. Ryle  
2. Hill  
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 هاي كارآفريني انگيزه، استعداد و مهارت  تهييج و شناسايي 
 كمك و حمايت از تمامي ابعاد منحصر به فرد كارآفريني

 والتها به سمت تغيير و تح هدايت نگرش
مك موالن و (و كارهاي كارآفرينانه  ديگركسب و تأسيس تازه هاي شركت ترغيب
 ).1979 ،1كاهون

  چرا بايد كارآفريني را تشويق نمود؟
است به منظور ايجاد تحوالت اجتماعي، مربيان تعليم و معتتقد )1997 ( ،2نالس

 كالم معروف تربيت بايد درباره ثمره واقعي تعليم و تربيت بينديشند، وايتهد با
فايده است مگر اينكه كتابهاي خود را گم كنند،  خود كه يادگيري شاگردان بي

 به اين معنا اشاره دارد كه ثمره واقعي تعليم و جزوات خود را بسوزانند، تلويحاً
 به كارآفرينيتربيت بايد فرايندي باشد كه در آن تفكر خالق، تفكر انتقادي و 

هاي تفكر كارآفريني  تمايل به توسعه توانايي). 8، ص1374، 3مايرز(وجود آيد  
در محافل آموزشي پديده جديدي نيست، الگويي كه تعليم و تربيت مدرن از 

داشته است و   آنجا برخاسته است از مدلي است كه در آن تفكر خالق بسيار غلبه
ه طرق مختلف در اقتصاد كارآفريني باز طرفي . آن الكوي آكادمي افالطون است

 نسبت ها را آگاهي در شصت سال اخير رشداي كه  د به گونهثير دارأ كشور تيك
اقتصادي  اجتماعي و اهميت كارآفريني در رشد هاي اقتصادي و به اهميت نقش

در مورد كشورهاي پيشرفته و هم در  اين موضوع هم. را در دنيا شاهد هستيم
براي جوامع ). 1986، 4الكس( خصوص كشورهاي در حال توسعه مصداق دارد
ال تنوع، استقالل و خود كفايي در  و ملتها، كارآفريني امكان دستيابي به سطح ايده

آزادي را فراهم آورده  رشد تصميم گيريها، فراهم آوردن تسهيالت زندگي و

                                                 
1.  Mc-mullan and cahoon  
2. nualce  
3. mayrse 
4. lauks  
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نيز  )1995، 3سيرت و21994، كاول، نيالن( تحقيقات). 1985، 1شاپر(است
ام يافته در سازمانهاي تجاري به فارغ هاي اتم اشاره دارند كه بعضي از برنامه

ت و نوآوري و كارآفريني را التحصيالن خود، رهبريت و جلودار بودن، خالقي
شماري  منافع بيتواند  در حقيقت كارآفريني و آموزش آن مي.دهند مي آموزش

ول ا روهلهد :دارند عنوان ميدر تحقيقات خود) 1990(النگ  و ن مسوال.داشته باشد
پراكنده به گونه اي كه در   و دنبال منفعت بلند مدت به  كارآفرينيبراي آموزش

و متمركز و  مدت كوتاه نتايج  بلكه بايد،موجود است، نباشيم آموزش سطوح باالتر
 كل در . واقعي و ملموس باشدسود حاصله و گيري بوده صورت قابل اندازه هب
د براي پيشرفت و استراتژي اقتصادي جدي  يك از  آموزش كارآفريني قسمتي 

حاصل آموزش كارآفريني، نسل جديدي از سرمايه . اشتغال است  ايجاد وترقي
گذاران خواهد بود كه نه فقط براي خود بلكه براي ديگران نيز شغل ايجاد 

آموزش كارآفريني بصورت جدي از دهه شصت مورد توجه قرار گرفت  .كنند مي
 معتبر  هاي دانشگاه  كه در  طوري هكشورها گسترش يافت، ب  و بتدريج در تمام

 گوناگون مقاطع  كارآفريني در  واحدي تحت عنوان آموزش  و  درسي  جهان، 
  .  است گرديده  تعريف

  هاي پژوهش اهداف و فرضيه
  : هدف پژوهش

هاي  در ارتقاء جايگاه رشته پژوهش كارآفريني و مشخص كردن ميزان تاثير آموزش
 و كار يا احراز شغل، رشد استقالل طلبي، رسيدن به كسبعلوم انساني در 

   .انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي، خالقيت باالتر و ريسك پذيري
  
  

                                                 
1. shaper 
2. tillan & covel  
3. vospert  
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  :سؤاالت پژوهش
كـارآفريني   در زمينـه    پـژوهش   و انجـام  ارآفريني كـ  هـاي     مهـارت   آيا آمـوزش    . 1

ل هـاي علـوم انـساني را تـسهي          تواند دستيابي  به اشتغال در دانشجويان رشـته          مي
  كند؟

تواند  انجام پژوهش در زمينه كارآفريني ميو هاي كارآفريني آيا آموزش مهارت. 2
  هاي علوم انساني، كمك كند؟ به رشد استقالل طلبي در دانشجويان رشته

تواند  كارآفريني مي و انجام پژوهش در زمينههاي كارآفريني  آموزش مهارتآيا . 3
  ر دانشجويان علوم انساني شود؟انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي دباعث 

هاي كارآفريني و انجام پژوهش در زمينه كارآفريني  آموزش مهارتآيا . 4
  تواند باعث افزايش تفكر خالق در دانشجويان علوم انساني شود؟ مي

  آماري، نمونه آماري و روش نمونه گيري  جامعه
رآفريني در پژوهش شامل كليه متخصصين و خبرگان آموزش كا اين آماري جامعه

 و فناوري، وزارتخانه آموزش و پرورش تحقيقات ، وزارتخانه علوم،دانشگاه تهران
بعد از شناسايي و استعالم مراكز . باشد سسات كارآفريني خصوصي ميمؤو 

 10 مركز شناسايي شدند و از بين آنها 14فريني تعداد آتوسعه و آموزش كار
 و كار  زش مهارتي كسبتنوع آمومركز به لحاظ دارا بودن بيشترين سابقه و 

اد كساني كه  درصد از تعد20و براي انتخاب و تعيين حجم نمونه انتخاب شدند 
. مدرس كار آفريني بودن به صورت تصادفي انتخاب شدندبه عنوان كارآفرين و

ه در زمينه  نفر استاد دانشگاه تهران ك24متخصصان شركت كننده در اين تحقيق 
 نفر از متخصصان كارآفريني در 10اند،  آموزشي داشتهو ميكارآفريني سابقه عل

از انديشمندان نفر 6و فناوري و علوم، تحقيقات وزارتخانه پرورش، و آموزش وزارتخانه
شركت كننده رشته دكتري متخصصان .باشند سسات كارآفريني خصوصي ميؤم

 26  درصد مهندسي صنايع،6 درصد مديريت، 46اقتصاد، درصد5در اين تحقيق، 
  .   باشند  درصد فني و مهندسي مي18درصد علوم تربيتي و روانشناسي و 
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 نفر از خبركان آموزش 40 در مجموع تعداد نمونه آماري اين پژوهش را 
  . كارآفريني مراكز مختلف جامعه هدف تشكيل مي دهند

 به طوركلي روش به كار رفته در اين پژوهش از نوع تحقيقات :روش تحقيق
كند كه در آن  اين روش معموالً به تحقيقاتي اشاره مي. يمايشي است پ–توصيفي 
  ).1383سرمد و همكاران،(پردازد  يابي و پيمايش نظرات افراد مي به زمينه

اي است كه مربوط  پرسشنامه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش: ابزار تحقيق
هاي مورد  يژگيبوط به وشود به آيتم هايي كه به صورت توصيفي اطالعات مر مي

له حاضر، تنظيم و تدوين شده كه توسط محققان مقاكند مطالعه راگردآوري مي
 اند ان آموزش كارآفريني تعيين كردهو خبرگ روايي اين آزمون توسط استادان.است

با ) مطالعه مقدماتي( نسخه از آن به صورت پايلوت 15و  براي تعيين پايايي، 
وي جامعه هدف، كه به طور تصادفي از حجم استفاده از روش اجراي مجدد بر ر

نمونه انتخاب شده بودند، اجرا شد و مقدار همبستگي آنها در طي دو اجراي اول 
  .دست آمد ه ب89/0و دوم 

بندي و كد  بعد از تكميل توسط محقق دستهأخوذم هاي نامه پرسش : روش آماري
 در اين .شد ي تحليل و بررسSPSSگذاري شدند و در نهايت توسط نرم افزار 

آزمون خي (و از تحليل استنباطي ) درصد و فراواني(پژوهش از تحليل توصيفي 
  . استفاده گرديده است) آزمون فريدمن(و ) دو تك متغيري

  هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آن يافته
  :تحليل توصيفي

است و براي هر مؤلفه چند زير   شده آزموده  مؤلفه4در اين پژوهش  طور كلي  به
 حاصل جمع فراواني پاسخ به زير  در اين تحقيق،.است لفه در نظر گرفته شدهؤم

در ادامه به تحليل توصيفي . لفه اصلي ارائه شده استؤها در قالب هر م لفهمؤ
  .سواالت پژوهش پرداخته شده است
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خيلي زياد 
57.14%

زياد 
38.78%

خيلي كم 
كم1.02%

3.06%

تواند  ه كارآفريني ميانجام پژوهش در زمينو هاي كارآفريني آيا آموزش مهارت. 1
  هاي علوم انساني را، تسهيل كند؟ اشتغال در رشته دستيابي به

 درصد خبرگان به سوال 57/78حاكي از آن است كه ) 1- 1(هاي نمودار  داده
دستيابي به اشتغال در علوم تواند وهش مهارتهاي كارآفريني ميآموزش و پژ

د  درص43/21اند و  انساني را، تسهيل كند، در سطح زياد و خيلي زياد پاسخ گفته
  .اند خيلي كم پاسخ گفتهو گان به اين سوال در سطح كمخبر

تواند  انجام پژوهش در زمينه كارآفريني مي و هاي كارآفريني آيا آموزش مهارت. 2
   در علوم انساني، كمك كند؟استقالل طلبيرشد به

سوال   درصد خبرگان به03/95ز آن است كهحاكي ا) 2- 1(هاي نمودار  داده
 در علوم استقالل طلبيتواند به رشد   كارآفريني ميآموزش و پژوهش مهارتهاي

 درصد 07/4اند و  انساني، كمك كند در سطح زياد و خيلي زياد پاسخ گفته
  .اند خبرگان به اين سوال در سطح كم و خيلي كم پاسخ گفته

تواند   مي وهش در زمينه كارآفرينيانجام پژو هاي كارآفريني آيا آموزش مهارت. 3
    در علوم انساني شود؟يشرفت و رقابت اقتصاديانگيزه پ باعث
 درصد خبرگان به سوال آموزش 73از آن است كه  حاكي) 3-1(هاي نمودار داده

انگيزه پيشرفت و رقابت تواند باعث  هاي كارآفريني مي و پژوهش مهارت
 27اند و   در علوم انساني شود در سطح زياد و خيلي زياد پاسخ گفتهاقتصادي

  .اند  به اين سوال در سطح كم و خيلي كم پاسخ گفتهدرصد خبرگان
تواند باعث افزايش  وانجام پژوهش در زمينه كارآفريني مي هاي كارآفريني آياآموزش مهارت. 4

   در علوم انساني شود؟خالق و همچنين  افزايش ريسك پذيريتفكر 
وزش و آم سوال به  درصد خبرگان89ن است كه حاكي از آ) 4-1(هاي نمودار  داده

   در علوم خالقتواند باعث افزايش تفكر  هاي كارآفريني مي پژوهش مهارت
   ر علوم انسانيلفه دستيابي به اشتغال ددرصد پاسخ به مؤ)1-1(نمودار 
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خيلي كم
12.12%

كم
8.08%

زياد
26.26%

خيلي زياد
53.54%

خيلي كم
9.09%

كم
2.02%

زياد
16.16%

خيلي زياد
72.73%

اين  به  درصد خبرگان11اند و  تهانساني شود، در سطح زياد و خيلي زياد پاسخ گف
 .اند سوال در سطح كم و خيلي كم پاسخ گفته

  
 
 
 
 

    
  

           
  
  
  
  

  لفه كمك به رشد استقالل طلبيدرصد پاسخ به مؤ) 2-1(نمودار 
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زياد
18.00%

كم
18.00%

خيلي كم
9.00%

خيلي زياد
55.00%

  نمودارتصادي انگيزه پيشرفت و رقابت اق درصد پاسخ به مؤلفه) 3-1(نمودار 
  

   
  
  
  
  
  
  
  

  درصد پاسخ به مولفه تفكر خالق) 4-1(نمودار 
  

   تحليل استنباطي 
  استفاده از آزمون خي دو                 ژوهشي با پ آماري فرضيه آزمون
استفاده ) كاي اسكوئر( تك متغيريخي دو آزمون سواالت تحقيق از آزمون  براي
  .است  شده

 سواالت پژوهش  همهدست آمده براي هبا توجه به اينكه مقدار كاي اسكوئر ب
ته فرض آماري پذيرفهاردو تيجه فرض صفر در همه مؤلفهباشد، در ن معنادار مي

خي دو محاسبه شده در . تواند به جامعه آماري تعميم داده شود شود و مي مي
  دانشجويانرشد استقالل طلبي در مولفه.باشد مي) 000/15(احراز شغل  لفهمو
و در مولفه ) 000/16 (انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصاديمولفه ، در )250/17(

  نيز >P 01/0 در سطح باشد و مي ) 900/16 (خالقيت باالتر و ريسك پذيري
 خبرگان منظر از  كارآفريني مهارتهاي يها ولفهم آموزش ديگر عبارت به ؛باشند مي معنادار

 انگيزه پيشرفت و،  دانشجويانطلبي رشد استقالل،دستيابي به شغل دانشجوياندر 
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 .باشد  دانشجويان تاثيرگذار ميو ريسك پذيريباالتر خالقيتو  اقتصادي رقابت
  .توانيد مشاهده كنيد به اين بحث را مي مربوط هاي داده) 1-1(ارهشم جدولدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   با استفاده از آزمون فريدمنتحليل استنباطي فرضيات پژوهشي
ــه درون      ــك طرف ــانس ي ــل واري ــارامتري تحلي ــر پ ــادل غي ــدمن مع ــون فري آزم

 كـه  كـار رفـت   هدر اينجا آزمون فريدمن براي بررسي اين سوال ب  . هاست  آزمودني
در جداول  . باشد  اين پژوهش چگونه مي   در ها  بندي هر يك از عوامل و مولفه        رتبه

  .ها توسط آزمون فريدمن ارائه شده است لفهؤذيل رتبه بندي هر يك م
نمره مربوط به هر يك از سطوح عامل حاصـل شـده از             ) 2-1(در جدول شماره    

، )احـراز شـغل   (يانهاي كارآفرين شدن دانشجو     لفهؤاجراي آزمون فريدمن براي م    
رشد استقالل طلبي، انگيزه پيشرفت و استقالل طلبي و خالقيت باالتر و ريـسك              

ثير گذاري آمـوزش    أدر اين آزمون مشخص شد كه بين ت       . پذيري ارائه شده است   
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احـراز شـغل در علـوم انـساني،     (و پژوهش كارآفريني در متغيرهاي مورد مطالعه  
و رقابت اقتصادي در علـوم      نگيزه پيشرفت   رشد استقالل طلبي در علوم انساني، ا      

در . تفاوت وجـود دارد   )  خالقيت باالتر و ريسك پذيري در علوم انساني        انساني،
ني كـه احـراز كـرده ارائـه         ها به ترتيب رتبـه ميـانگي        لفهؤجدول ذيل هر يك از م     

آيـد   از رتبه ميانگين حاصل شده از اين جدول اين نتيجه به دسـت مـي              .است  شده
توانـد    ر خبرگان، ارائه آموزش و پژوهش كارآفريني در علوم انساني مي          كه از منظ  

لفـه  ؤبه ترتيب ابتدا به رشد استقالل طلبي در علوم انساني كمك كند، سپس به م              
خالقيت و ريسك پذيري، سومين عامل، احراز شغل است و عامل چهارم، انگيزه             

  .پيشرفت و رقابت اقتصادي در علوم انساني است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقدار محاسبه شده براي آزمون فريدمن كه با استفاده از توزيـع            ) 3-1(در جدول   
  . است مشخص ،دست آمده  هخي دو معناداري آن ب

(x=343/924, df=3, p<0/01) 
 



256 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه  

  
  

  نتايج حاصل از تحليل فرضيات پژوهش
خـي دو تـك     (كارگيري تحليـل اسـتنباطي     هبا ب همانطور كه قبالً توضيح داده شد       

هـاي كـارآفريني و       آموزش مهارت توان به اين سوال پژوهشي كه آيا          مي) متغيري
در رشته هاي علوم انساني باعـث ارتقـاء ايـن           انجام پژوهش در زمينه كارآفريني      

در تحليـل   .  پاسخ گفـت   ؟شود يا خير    ها در احراز شغل دانشجويان آنها، مي        رشته
 دو محاسبه شـده    مقدار خي    استنباطي اين سوال پژوهشي مشخص شده است كه       

ييد شدن نتيجه تحقيـق اسـت و   أيد تؤ معنادار شده است و م> P 01/0  سطحدر
توان به جامعه آماري تعميم داد، از كارهاي محققين كه بـه روش               اين پاسخ را مي   

) 1373(توان به بازرگـان     پيمايشي درباره كارآفريني در ايران انجام شده است، مي        
فريني را در بخش غير متشكل اقتصادي بررسـي         اشاره كرد كه آموزش براي كارآ     

تـوان دانـش    كرده است و ايـن سـوال اساسـي را مطـرح كـرده كـه چگونـه مـي         
 غيـر متـشكل     ويـژه در بخـش     آموختگان نظام آموزشي را در فراينـد اشـتغال بـه          

است كه با توجه به رونـد نزولـي          بوده  آن   نتيجه ،اين تحقيق اقتصادي ياري داد؟ در   
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بايد امكـان   ) شركتهاي بزرگ (ي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي     اشتغال در بخشها  
كارآفريني بخش غير متشكل را مورد نظر قرار داده و دانـش آموختگـان را بـراي            
. اشتغال در اين بخش با دانش و مهارتهاي الزم، براي موفقيت شغلي، مجهز نمود             

اي    پيمانـه  در همين تحقيق، بازرگان با نشان دادن كارهاي آموزشي كه با سيـستم            
هـاي سيـستم      در كشورهاي مختلف مانند پرو و اسكاتلند انجام شده است، هدف          

دهـد، تحقيـق حاضـر تـا          اي براي كارآفريني در ايران را ارائه مـي          آمورشي پيمانه 
نيـز بـا انجـام      ) 1384(هـزار جريبـي   . استاندازه زيادي با تحقيق بازرگان همسو     

هاي كـارآفريني در     به ويژگي  آموختگان دانشدر  توسعه كارآفريني    دربارهتحقيقي  
هاي علـوم   ويژه رشته سسات آموزش عالي بهؤها و م بين دانش آموختگان دانشگاه 

اينكه كارآفريني در كشور ايـران    با توجه بهله پرداخته است كه  أاين مس   به  انساني  
شود و هنوز در سطح ملي بـه آن پرداختـه نـشده اسـت،                پديده جديدي تلقي مي   

از ايـن رو بررسـي ميـزان        ؛   و تربيت كارآفرينان از مسائل محـوري اسـت         آموزش
توانايي و قابليتهاي دانش آموختگان در ايجاد مشاغل جديد و توسعه كـارآفريني             

در اين تحقيـق بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامه و              . رسد  امري ضروري به نظر مي    
ي تجربـي ميـزان     انتخاب حجم نمونه از جامعه آماري مطبوعات كشور به بررسـ          

 لـذا ايـن     ؛هاي علوم انساني پرداخته شده اسـت        كارآفريني دانش آموختگان رشته   
  .يافته با يافته هاي تحقيق حاضر هم جهت بوده است

آيـا آمـوزش و پـژوهش كـارآفريني در رشـد            (ال پژوهشي دوم نيـز      ؤپاسخ به س  
 درقيـق   ييـد شـدن نتيجـه تح      أمويـد ت  ) استقالل طلبي در علوم انساني موثر است      

توان با آمـوزش كـارآفريني و      بوده است و به عبارت ديگر مي> P 01/0 سطح
قالل انجام پژوهش در زمينه كارآفريني در رشته هاي علوم انساني، به رشـد اسـت               

ــرد   ــك ك ــشجويان كم ــي دان ــه  در. طلب ــن زمين ــدار  اي ــدري، لياقت ــدي، ب   وعاب
 ن دانـشگاه اصـفهان    بررسـي قابليتهـاي كـارآفريني دانـشجويا       به  ) 1384(جعفري
اسـتقالل طلبـي،   (بررسي قابليتهـاي كـارآفريني    آنها  هدف كلي پژوهش    : پرداختند
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دانـشجويان دانـشگاه    ) پذيري و خالقيت     كنترل دروني، انگيزه پيشرفت، ريسك      
پـژوهش  .  بوده است  اصفهان و تأثير آموزشهاي دانشگاهي در افزايش اين قابليتها        

 نتايج. روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است     است و از    بوده  كاربردي  از نوع   
 كه قابليتهاي كارآفريني دانشجويان در زمينه استقالل طلبـي،          ه است نشان داد آنها  

امـا نمـرات    ؛كنترل دروني، انگيزه پيشرفت و خالقيت باالتر از حـد ميـانگين بود            
هي همچنين، آموزشهاي دانشگا  . ريسك پذيري از متوسط نمره معيار پايين تر بود        

 ايـن يافتـه بـا       .هاي كارآفريني در دانشجويان مؤثر نبوده است        در پرورش ويژگي  
  .اي هم جهت نبوده است هاي تحقيق حاضر تا اندازه يافته

 آيـا آمـوزش و پـژوهش كـارآفريني در رشـد          ( پاسخ به سوال پژوهشي سوم نيز       
 درق  ييد شدن نتيجه تحقيـ    أمويد ت )  موثر است  انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي    

تـوان بـا آمـوزش كـارآفريني و      بوده است و به عبارت ديگر مي P> 01/0 سطح
انگيـزه  هاي علـوم انـساني، بـه رشـد            انجام پژوهش در زمينه كارآفريني در رشته      

  .  دانشجويان كمك كردپيشرفت و رقابت اقتصادي
بندي نگرش دانـشجويان      به بررسي و اولويت   ) 1381(همچنيني حاجي يخچالي،    

هاي آموزشي كارآفريني و خود اشتغالي در دانشگاه شـيراز            ه مواد و دوره   نسبت ب 
بندي مواد و مهارتهاي اصـلي        اين تحقيق با هدف بررسي و الويت      . پرداخته است 

هـاي آموزشـي      كه بايد براي توسـعه كـارآفريني در بـين دانـشجويان، در برنامـه              
 300شتمل بـر    نمونـه تحقيـق مـ     . ها گنجانده شود صورت گرفتـه اسـت         دانشگاه

 بوده كـه حـداقل      1381-2دانشگاه شيراز در سال تحصيلي      ) زن و مرد    (دانشجو  
روش تحقيـق ميـداني بـوده و بـا اسـتفاده از             .  واحد درسي را گذرانده بودند     70

هــايي از ده مهــارت و مــواد آمــوزش اصــلي بــراي كــارآفريني و  پرســشنامه داده
  نتايج ايـن پـژوهش بـه      .  شدند كارآفرين شدن گردآوري، تحليل و اولويت بندي      

هاي آموزشي براي توسعه كارآفريني در بـين       اين شكل است كه مهمترين اولويت     
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دانشجويان كه بايد در برنامه آموزشي دانشگاه گنجانده شود مشخص شد و آنهـا              
  :عبارتند از

  هاي شغلي و كارآفريني در طول تحصيل  انجام پروژه.1
  آشنايي با تدوين طرح شغلي .2
  آشنايي با مشاغل مربوط به رشته تحصيلي .3
   توانايي كار با رايانه تا حد رفع نيازهاي شغلي.4
   آشنايي با قوانين كسب و كار .5
   كارورزي.6
  سيس و ثبت شركتأ نحوه ت.7
  ) انگليسي (  آشنايي كامل با زبان خارجي.8
   خالقيت و نوآوري .9

   كارگروهي.10
 كه تمام اين ده دوره آموزشي با كارآفريني رابطه نتايج تحليل همبستگي نشان داد

  .اين يافته با يافته هاي اين تحقيق هم جهت بوده است. مثبت و معني دار دارد
 آيا آموزش و پژوهش كارآفريني در رشد(پاسخ به سوال پژوهشي چهارم نيز 

  سطحدرييد شدن نتيجه تحقيق مؤيدتأ) موثر است خالقيت باالتر دانشجويان
01/0 P <توان با آموزش كارآفريني و انجام    بوده است و به عبارت ديگر مي

 خالقيت باالتر و رشد يني در رشته هاي علوم انساني، بهپژوهش در زمينه كارآفر
  .  دانشجويان كمك كردريسك پذيري

 ي قابليتهاي كارآفرينيبررسبه  )1384 (جعفري و  عابدي، لياقتدار ي،بدر
هاي مربوط  آنها با يافته هاي تحقيق كه يافته پرداختند  اصفهان  دانشگاه  دانشجويان 

  . باشد به اين سوال همسو مي
  
  



260 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه  

 منابع 
، فـصلنامه   اصـول و موانـع    : كارآفريني و آمـوزش عـالي       آراسته، حميدرضـا؛    . 1

  .1382، بهار 29سياست علمي و پژوهشي رهيافت؛ شاره 
سـتراتژي دانـشگاهها را تغييـر       آيـا كـارآفريني ا    احمدپور داريـاني، محمـود؛      . 2

 .1382، بهار 29 فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت، شماره دهد؟، مي
ررسـي قابليتهـاي    ب،  ابـراهيم ،  جعفري و   محمدجواد،   لياقتدار  و احسان ،بدري. 3

، فـصلنامه پـژوهش و برنامـه ريـزي          كارآفريني دانشجويان دانـشگاه اصـفهان     
 .30آموزش عالي، شماره

روش هاي تحقيـق در علـوم       « زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه،        سرمد،. 4
 1383؛ انتشارات آگاه؛ »رفتاري

، ترجمـه   تبيين در علوم اجتماعي، فلسفه علم االجتمـاع       ؛  )1995(ليتل، دانيل، .5
  ، انتشارات آگاه1381سروش، 

 توسـعه   هـاي پويـا     ترغيب و آموزش خالقيت در سازمان     ،  جعفرهزار جريبي، . 6
فـصلنامه پـژوهش و برنامـه ريـزي در آمـوزش            ،  ريني و دانش آموختگان   كارآف
 .)30پياپي  (4سال نهم شماره ،عالي

كتاب كاري، ايده پردازي كارآفريني و چگـونگي        مصلح شيرازي، علي نقـي،      . 7
 .1382، چاپ اول، نشر سايه هور، تهران صنعتي-تدوين طرح تجاري

 
8. Bridge, S. O’Neil, K., Cromie, S. (1998), Understanding 
Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, 
Macmillan, Basingstoke. 
9. Anderson, A. R., Jack, S. L. (1998), Teaching the 
Entrepreneurial Artو Unpublished PhD Thesis 
 



261 ... ارتقاءآفريني، راهكاري براي  آموزش و پژوهش كار                                 

10. Pyke, F., Becattini, G. and Segenberger, W. (Eds) (1990), 
Industrial Districts and Interfirm Cooperation in Italy, ILO, 
Geneva. 
 
11 .Hills, G. E. (1988), “Variations in University 
Entrepreneurshi. Education: An Empirical Study of an 
Evolving Field”, Journal of Business Venturing, No. 3, pp. 
109-22. 
12. McMullan, W. B., Cahoon, A. (1979), “Integrating 
Abstract Conceptualism with  
Experiential Learning”, Academy of Management Review, 
No. July, pp. 453-667. 
 
13. Ryle, G. (1963), the Concept of the Mind, Penguin, 
Harmondswoth. 
 

  



  
  
  
  
  
  
  :به تفكر انتقادي  هاي علوم انساني بررسي گرايش دانشجويان رشته

  ارائه چارچوب مفهومي براي پرورش تفكر انتقادي دانشجويان 
  علوم انساني

  
    1ناصر نوشادي

   
  
  
  
  

  چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان گرايش دانشجويان رشته علـوم انـساني بـه               

چوب مفهـومي بـراي پـرورش تفكـر انتقـادي انجـام             تفكر انتقادي و ارائـه چـار      
 دانـشجوي دختـر و پـسر از رشـته هـاي حقـوق،               120گروه نمونه شامل    .گرفت

 و ذهن باز،     CCTDIتاريخ،علوم تربيتي،اقتصاد و جامعه شناسي بود كه مقياسهاي         
دكتـري    مقايسه دوره و رشته نـشان داد كـه دانـشجويان دوره            .برآنها اجرا گرديد  

دانـشجويان   هاي مختلـف،   شتري به تفكر انتقادي داشتند و در بين رشته        گرايش بي 
                                                 

  ريزي درسي دانشجوي دكتراي برنامه. 1
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نشان دادند، همچنين هيچ      رشته جامعه شناسي بيشترين گرايش را به تفكر انتقادي        
  .گونه تفاوت جنسيتي در گرايش به تفكر انتقادي مشاهده نگرديد

 ذهنـي،   بلـوغ فكري،اشـتغال    تفكر انتقادي، ذهـن بـاز و بـسته،         :هاي كليدي  واژه
  وآورين
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  مقدمه. 1
زشي بيشتري به خـود ديـده اسـت،         نسبت به قبل ،تحول آمو     اگرچه جامعه جهاني  

آموزش رسـمي همچنـان در      . به معناي بهينه تر شدن آموزش نيست       اين امر لزوماً  
دانش از طريق محتواي موضوعي است كه به جـاي           اي مشغول ارائه    سطح گسترده 

  .معطوف به پرورش مهارتها استتدريس چگونه انديشيدن ، بيشتر 
   باشـد، دانـشجويان   اگر دانشگاه بخواهد در جامعه تكثرگرا و جهاني امروز موفـق         

آنهـا نيازمنـد    . كسب توانايي تفكر در سطح بـاال هـستند         بهبيش از هر چيز نيازمند    
سـتي  و قضاوت در، ارزيابي صحت گرايشها فكري خودتفكيك واقعيت از تفسير    

كـه منطـق تفكـر      معتقد اسـت    ) 1993(1ريچارد پل . مي باشند از شواهد و مدارك     
  براي 2الزام تربيتي  . بخشي سازنده از محتواي برنامه درسي باشد       سازمان يافته بايد  

خوانندگان و نويسندگاني نقاد     تبديل  به متفكران،   آماده نمودن فراگيران به منظور      
سـسات  تقـادي در مؤ جامع مبتني بر تفكـر ان براي هزاره جديد ، ضرورت گفتمان     

  .آموزشي را مطرح مي سازد
مواجهـه فراگيـران بـا      ر سطح باال ، منجر به تسهيل امر       به هر حال آموزش تفكر د     

شـهروندي  ، شغلي ، و زنـدگي       متعددي كه احتماال در زندگي شخصي     چالشهاي    
پـرورش فراگيرانـي مـستقل      در پيش رو خواهند داشت، مي گـرددو پيامـد آن نيز           

در رابطـه بـا      .توانند با تحوالت به صورت منطقي مواجـه گردنـد         خواهد بود كه ب   
اهميت پرورش تفكر نقاد ديدگاههاي مهمـي از جملـه رويكـرد تربيـت انتقـادي                

  .وجود دارد كه در ادامه به طور اجمال به آن پرداخته خواهد شد

                                                 
1. Richard Paul 
2. Pedagogical Imperative  
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  رويكرد تربيت انتقادي. 2
 فرهنـگ كـه درشـكل       سائلي ماننـد دانـش و     ثير مـ   بـر تـأ    1رويكرد تربيت انتقادي  

شروعيت و  تـداوم آن  مـي         مـ وضع غيرعادالنـه موجـود،        كه منجر به حفظ     آن  عام
اي    شـهروندان شـيوه    »ظرفيـت انتقـادي   «از اين منظر  پرورش      . گردد ، تأكيد دارد   

به مقاومت  ا توانمند مي سازد تا در مقابل تأثير منفي وضع موجود            است كه آنان ر   
ركسيستهاي جديـد بـا تأكيـدي كـه بـر            در ادبيات ما   ايده تربيت انتقادي   .برخيزند

ه پـردازان اوليـه تئـوري       نظري).1992استنلي،(تئوري انتقادي داشتند ، شكل گرفت     
ـ  مكتب فرانكفورت ماننـد هوركهـايمر،      انتقادي   و و مـاركيوز در نقـد عقـل         آدورن
ت، داري شده اسـ  يهاثبات گرايي كه منجر به تثبيت نابرابري در نظام سرماابزاري و 

هـا بـر     رسـانه معتقد بودندكه ماركسيسم تأكيد زيادي بر اهميت تـأثير فرهنـگ و             
كــه موجــب حفــظ شــرايط ســلطه  ار نظــام ســرمايه داري داشــته اســت اســتمر

دي در نظـام    ايدئولوژيكي براي مشروعيت بخشيدن و هموار نمودن روابط اقتـصا         
بـه عنـوان    ات  ، رشـد تبليغـ     نمونه آشـكار ايـن موضـوع      سرمايه داري شده است؛     
اصـلي  هـدف   ري جديد براي ايجاد اين تـصور كـه          ابزامحرك افزايش مصرف و     

بـه عنـوان    . مين نيازهاي مشتريان اسـت، مـي باشـد        صنايع تنها ارائه  خدمت و تأ      
ـ  بازنـده در داد و سـتد اسـتخدام و            مشتريان،كارگران و سوداگران برنده و     كـار   هب

 به اين آگاهي دارند كه وضـعيت        گماري شهروندان در جوامع سرمايه داري ، نياز       
  .  آنها عادالنه است

از طريـق شناسـايي نخبگـان از         چنين آگاهي و عقايدي را       نظام آموزشي معموالً   
طريق آزمون،گروه بندي فراگيران،آمـوزش شـغلي و يـا آمـادگي بـراي ورود بـه                 

؛ 1979 ؛ اپـل،     1976 بـاول و جـين تـيس،      ( ، پرورش و تقويت مي كننـد       دانشگاه
پائولو كـرد تربيـت انتقـادي افـرادي ماننـد         صـاحب نظـران روي    ). 1991ويتز،  پاپك
در ادبيـات تربيـت     . باشـند   مـي  5 و ايـرا شـر     4 ،پيتر مك الرن   3هنري ژيرو  ، 2فريره

                                                 
1. Critical Pedagogy Approach 
2. Paulo Freire 
3. Henry Giroux 
4. Peter McLaren 
5. Ira Shor 
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وي . وي عـدالت و رهـا سـازي اسـت           در جستج  قادي  فرد نقاد كسي است كه      انت
طـور كلـي     هب. است بي عدالتي را تشخيص مي دهد، بلكه در صدد تغيير آن          تنها    نه

تربيت انتقادي موضوعي است كه در ادبيات تعليم و تربيت به خوبي مورد توجـه               
از ديـدگاه   » تفكرانتقـادي «و ويژگـي    در ادامـه معنـا ، مفهـوم          .قرار گرفته اسـت     

  .شود مي صاحب نظران بررسي 
  
  تفكر انتقادي. 3

ر مقوله پـرورش    مسائلي كه در رويكرد تربيت انتقادي مورد بحث قرار گرفت ، د           
مدافعان تفكر انتقادي بر ايـن عقيـده         . نيز مورد توجه قرار مي گيرد      1تفكر انتقادي 

را بـر طبقـات و       عـام ويژگيهـاي انـساني        اند كه تفكر انتقـادي مـي توانـد تـاثير          
نمنـد  تربيت انتقادي و تفكر انتقادي بر نقش توا        .گروههاي اجتماعي افزايش دهد   

اي كه فراگيران در فكر و عمـل،         تأكيد دارند به گونه   سازي حوزه امكانات انساني     
  .  توجه مي نمايند2نقاد پرورش يابند و در اين رابطه  به مالك كفايت شناختي

از ديدگاه  متفكران انتقادي افراد عـادي توانـايي تحليـل داليـل زنـدگي خـود را                   
 كـه افـراد   معتقد اسـت ) 1990( ريچارد پل .ندارند و از آزمودن فرضيه ها ناتوانند   

. نيازمند يادگيري كاربرد منطق در فعاليتهاي اجتماعي،شغلي و شـهروندي هـستند           
ابزار بنيادين  تفكر انتقادي شامل مهارتهاي منطقي ، تحليـل مفهـومي و شـناخت                

ساسي تفكر انتقـادي پـرورش      كه آرمان ا  معتقداست  ) 1988( سيگل .شناسي است 
ر شكل وسيع خود به دنبال آمـوزش        تفكر انتقادي د  .  است »3خود اتكايي «روحيه  

 بخـشهايي از    عمـدتاً .باشد  قوانين منطقي يا چگونگي ارزيابي شواهد و مدارك مي        
تحصيلي بايد به چنين فعاليتهايي تخصيص      ويژه در سطوح باالتر      مه درسي به  بر نا 
جنبش تفكر انتقادي بر آن تاكيد دارد اين است كه مهارتهـاي اسـتداللي          آنچه .يابد

                                                 
1. Critical Thinking 
2. Epistemic Adequacy 
3. Self-Sufficient 
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 تعليم و تربيت به شـمار    برنامه درسي به عنوان يك  كل كه هدف عام          خاصي در 
مهارتها و تمايالت تفكر انتقادي بايـد در تمـامي سـطوح            . را پرورش دهد  رود،  مي

  ).1999پاپكويتز و فندلر،(آموزشي در حوزه تدريس و يادگيري اشاعه يابد
 ،  2ن مـك پـك    ، جـا  1روبرت انـيس  وسعه تفكر انتقادي افـرادي ماننـد      ت پيشگامان  
در تفكـر   .، و متيو ليـپمن مـي باشـند        5،  هاروي سيگل   4 ،ازرائيل شفلر  3ريچارد پل 

انتقادي ، فرد نقاد شبيه يك مشتري نقاد اطالعـات اسـت كـه انگيـزه جـستجوي                  
بخشي از اين موضوع شامل تسلط بـر مهارتهـاي خـاص     .داليل و مدارك را دارد  

لهاي نادرست مباحث ، توانـايي      انديشيدن مي باشد كه در برگيرنده تشخيص شك       
  .تمايز  بين موضوعات تمايز قائل شد و دفاع از آنها مي باشد 

يهايي اسـت كـه     بخشي از پيشينه تحقيق در اين حوزه شامل فهرستي از طبقه بنـد            
ــد ــاد باي ــايي كــاربرد آنهــا را داشــته باشــند متفكــران نق ــسته و توان   آنهــا را  دان

هارتهاي تفكر انتقادي و تمايالت تمايز قائـل        جان مك پك ، بين م     ). 1980انيس،(
، تمايـل   6مليتشكيك تأ «نتقادي به معناي    تفكر ا )1981( از نظر مك پك   . مي شود 

 موقتي شواهد در دسترس از يـك موضـوع          به تعليق در آوردن يا رد      و مهارت در  
از نظر  مـك     . » يك مسأله يا عمل را مشخص سازد       مي داند  تا حقيقت يا صحت      

 اسـت كـه     8 در حـوزه خـاص     7 انتقادي مجموعه اي از مهارتهاي ويـژه       پك  تفكر  
از ديد گاه وي، آلبرت آنشتاين به طور انتقادي در          . مي رود مار  هنوز هم مهم به ش    

 فـرد بـي     كرده است ، اما همزمان وي در عرصه شـعر و شـاعري             فيزيك تفكر مي  
ر نقـاد   بنابراين اگر فـردي در يـك حـوزه متفكـ          كفايتي محسوب مي شده است؛      

                                                 
1. Robert Ennis 
2. John McPeck 
3. Richard Paul 
4. Israel Scheffler 
5. Harvey Siegel  
6. Reflective Scepticism 
7. Skills Specific 
8. Domain Specific 
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د به شمار   ها يك متفكر نقا    باشد، اين امر بدين معنا نيست كه وي در تمامي حوزه          
نيـاز بـراي يـك حيطـه متفـاوت از            مهارتها و دانـش مـورد     ،  مك پك از نظر . رود

  .ها و دانش مورد نياز ساير حيطه هاست مهارت
است ت فرد براي انجام چيزي      تفكر انتقادي مستلزم حرك   نقد در   در مجموع مقوله    

براي تفكر انتقادي اين امر كافي نيست كه فـرد بدانـد             .جستجوي آن است  كه در   
 آن بـا     براي پيگيـري   ،حقايق وادراكات را جستجو كند،بلكه وي بايد        چگونه داليل 

تربيت انتقادي پرورش فردي كه بتوانـد تنهـا جهـان را            در. احساس و انگيزه باشد   
از .غيير جهـان باشـد    ن و توانا در امر ت      فرد خواها  ير كند،كافي نيست،بلكه بايد   تفس

حـسوب  ، تفكر انتقادي ارتبـاط بـين نظـر و عمـل م           ديدگاه رويكردتربيت انتقادي  
 كه تفكر نقاد به عنوان تفكر تأملي مستدل بـر            معتقد است ) 1987(انيس  . گردد  مي

از  .كيـد دارد  ه آن باور دارد يا عمل مـي كند،تأ         آنچه كه فرد ب    تصميم گيري درباره  
كدام عامـل    با يكديگر روي داده و هر         انتقادي تغيير تفكر و عمل بايد       تربيت ديد

 يعني عمل همـراه بـا       1پراكسيس) 1970(از ديد فريره   .محركي براي ديگري باشد   
معتقد كـه ضـمير نقـاد      فريره. فسير همراه با تغيير است  عكس العمل و به معناي ت     

ـ  صرفا امري ذهني   در . م بـا يكـديگر اسـت   وأ نيست، بلكه عمل و عكس العمـل ت
اما در تربيـت انتقـادي      بل مشاهده است؛    تفكر انتقادي واقعيت به لحاظ تجربي قا      

 براي رسيدن بـه  درك مـشتركي از سـاختار سـتم و روابـط       2تالشي بين االذهاني  
   .باشد سلطه مي

تعلـيم و   به طور كلي رويكرد تربيت انتقادي ديدگاهي گـسترده و عـام در حـوزه                
بررسـي مقولـه    . دارد تاكيـدي اساسـي      »تفكر انتقادي «و  بر پرورش     تربيت است   

 يا هر نظام آموزشـي مـد         اجتماعي –اند در هر نظام سياسي       مي تو  »تفكر انتقادي «
به عالوه بر اساس تحوالت عصر جديد ، مقوله پرورش و روحيـه   . نظر قرار گيرد  

                                                 
1. Praxis 
2. Intersubjective 
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ر اجمـال بـه آن       كه در ادامـه بـه طـو        تقادي اهميت دو چنداني يافته است     تفكر ان 
  .پرداخته خواهد شد

  
  موضوع  پيشينه. 4

نتايج تحقيقات پيشين در حوزه تفكر انتقادي بيشتر در جهـت افـزايش اثربخـشي     
روشــهاي تــدريس مهارتهــاي تفكــر انتقــادي و نيــز انــدازه گيــري ميــزان چنــين 

در اين بخش ابتدا پيشينه مفهومي موضـوع و          .هايي در ميان فراگيران است     مهارت
 در حـوزه تفكـر انتقادي،بحـث        پس نتايج كاربردي حاصل از تحقيقات پيـشين       س
  .شود مي
 پيشينه مفهومي تفكر انتقادي .1-4

اسـت كـه در تعريـف تفكـر      ات پژوهش در ايـن حـوزه بيـانگر آن   مروري بر ادبي 
 نيـز عـدم     1حتي در واژگان  تدريس آن توافق عمومي وجود ندارد،     انتقادي و نحوه    

تفكـر سـطح    «و  » 2تفكر انتقـادي  «ققان  نظر برخي از مح   از. ودش  توافق مشاهده مي  
امـا برخـي ديگـر      ). 4،1993هـالپرن (مي توانند به جاي يكديگر بكار رونـد         » 3باال

، » تفكر سطح بـاال   «،  » تفكر انتقادي « تري بكار برده اند و از واژگان         تمايز ظريف 
، » حـل مـساله   «،  » 7استدالل غير رسـمي   «،» 6منطق غير رسمي  «،  »5مهارتهاي تفكر «
  .اند استفاده نموده» فراشناخت«و » 10قضاوت تاملي«، »9تامل انتقادي«،» 8برهان«

                                                 
1. Terminology 
2 .Critical Thinking 
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تفكر انتقـادي   )1(: م توافق وجود دارند عبارتند از     ساير حوزه هايي كه در آنها عد      
هاي بين سطح تفكر افراد متخصص با افـراد          تفاوت )2(يك موضوع خاص است     

مي تواند شبيه افراد متخـصص تفكـر را بيـاموزد           دي  اي كه فرد مبت      و دامنه  مبتدي
آيـا تفكـر    )4(موزشي  تمايز بين مهارتهاي تفكر سطح باال و پايين در اهداف آ          ) 3(

 ؛ 1985بيـر، (؟انتقادي بايد به شكل فرايندي يـا بـه شـكل مهـارتي بررسـي شـود                
ــيونه، ــسون ، 1984فاســ ــي ، 1996 ؛ جانــ ــارادي و بوشــ ؛ 1991 ؛ پركينز،فــ

در رابطـه بـا مفهـوم تفكـر     يكي از موانع جدي بر سر راه توافـق       ).1987رسنيك،
ــه هــاي متانتقــادي ، وجود ــوع در نظريــات و مــدلهاي  دورشــته زمين فلــسفه و  ن

فالسفه بر ماهيت و كيفيت نتايج تفكر انتقادي  مانند تحليل           . روانشناسي مي باشد  
ز طــرف ا. اختي آن تأكيــد مــي ورزنــد مباحثــات و روانــشناسان بــر فراينــد شــن

در حاليكه  فالسفه    ي رشد و شناختي بر تحقيق تجربي تأكيد دارند؛        روانشناسديگر
با اين همه اغلب نظريـه       .بر استدالل منطقي براي رسيدن به نتايج تمركز مي كنند         

پردازان سعي كردند تا نظريات و تعاريف خود را از تفكر انتقادي در يك زمينه يا                
 برخي از محققان نيز بر ترسيم دو وجهـي فلـسفي و           ساير زمينه ها بنيان گذارند ،       

 1992كـوهن ، ( كيد دارندروان شناختي بر تفكر انتقادي و چگونگي تدريس آن تأ     
  ).1995 ؛ وينشتاين ، 1987 ؛ كول مالز ، 1988 ؛ مارزانو، 1988؛ كورفيس ، 

  تعاريف و نظريه هاي مبتني بر فلسفه. 1-1-4
 وي بـا    1ان سقراط و روش گفتگـوي اكتـشافي         به طور كلي ، تفكر انتقادي از زم       

جنبش اصالحات نظـام آموزشـي معاصـر بـا منطـق غيـر              . فلسفه در ارتباط است   
رسمي ارتباط نزديكي دارد كه خود يك حـوزه مجـزاي تخصـصي در فلـسفه از                 

اي از منطق است كه       ، شاخه  2منطق غير رسمي  .  به شمار مي رود    1970اوايل دهه   
. بي ، و برهان مورد اسـتفاده در زبـان عـام در ارتبـاط اسـت                كه با تفسير ، ارزشيا    

                                                 
 Dialogue 1. Discovery 

2. Informal Logic  
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منطقيون غير رسمي ، تفكر انتقادي را به عنوان اصطالح وسيع تري مي نگرند كه               
اما از ساير اشـكال منطـق خـارج از ايـن            مل يافته هاي منطق غير رسمي است؛      شا

تئوريكي منطق غير رسمي از مباني دقيق       ). 1996جانسون،.(حوزه نيز سود مي برد    
  .كيد اندكي بر استدالل و برهان داردتفكر انتقادي حمايت مي كند اما تأبراي 

اگر چه منطق غير رسمي ، به عنوان نقطه احياء توسعه نظريات مبتنـي بـر فلـسفه                  
 فالسـفه بـر سـاير عناصـر در     خدمات زيادي را ارائه نموده اسـت ،      تفكر انتقادي   

ر نظريـات متعـددي از تفكـر انتقـادي د         .كننـد مي   برگيرنده تفكر انتقادي نيز اشاره    
 انـيس، (گيرند   اما مسائل مشتركي را نيز در بر مي       هاي متفاوت وجود دارد؛       ديدگاه
 جانـسون ). 1988؛ سـيگل ،     1993 ؛ پـل،   1981 ؛ مك پـك،    1988 ؛ ليپمن ،     1987

ات نگرش پرسشگر، نـسبت بـه مفروضـ       «: كند  تشابهات را چنين ذكر مي     )1996(
 از پـذيرش    بر حمايت كامل از داليـل قبـل       لوژيكي حساس است،    ارزشي و ايدئو  

اسـتدالل معقـول    مالكهاي متكثر كاربردي براي     ادعاهاي بحث برانگيز تأكيد دارد،    
ت مي كند، بـه      در تحليل و ارزشيابي ادعاها و مباحثات قضاو        را ارزيابي مي كند،   

  ».هدري هاي ممكن حساسيت نشان مي دملي گرايش دارد و به سوگيخود تأ
هايي اسـت كـه در پـرورش         بندي بخشي از پيشينه  تحقيق شامل فهرستي از طبقه        

تفكر انتقادي  ) 1987(انيس  ). 1980انيس،( تفكر انتقادي بايد به آنها پرداخته شود      
 فرد به آن معتقـد اسـت مـي          يري درباره آنچه  را تفكري  استداللي براي تصميم گ      

د و معتقد اسـت     مي شو  تفاوت قائل ) ارتهامه(وانايي ها   وي بين تمايالت و ت    . داند
عناصر كليدي حوزه تمايالت از نظـر       . هر دوي آنها را داشته باشد      كه فرد نقاد بايد   

انيس شامل دل مشغولي براي جستجوي حقيقت ، توجيه عقايـد و باورهـا و دارا                
از . ها صادقانه و شفاف براي شأن و ارزش تمامي افـراد بـشر اسـت               بودن گرايش 

  : س مهارتهاي كليدي تفكر انتقادي شاملنظر اني
،  ادعـا ي ارزشي ، تعيين اعتبار منبـع يـا          ييد و ادعاها   تمايز بين واقعيتهاي قابل تأ     -

 ، تعيين صحت بين  ادعاهاي مستند و غير مـستند ،شناسـايي سـوگيري فرضـيات               
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،  اگـر چـه انـيس    .باشد تعيين نقاط قوت يك بحث مي   تشخيص تناقضات منطقي،  
ـ          ،  شمارد  مايلي را مهم مي   ويكرد ت ر طـور بنيـادين     ه مفهـوم وي از تفكـر انتقـادي ب

  .شود رويكرد مهارتي را شامل مي
عنصر استدالل را به عنوان يـك عنـصر اختـصاصي تفكـر             ) 1988(هاروي سيگل 

 .تفكر انتقادي مستلزم اعمالي مشابه عمل تفكر نيـست         نظروي   از .داند انتقادي مي 
 از نظر  .كيد دارد ر مباني اخالقي و ارزشهاي خاص تأ      ب) 1992(جين رونالد مارتين  

   به عبـارت ديگـر  ؛ داراي زمينه هاي اخالقي باشدوي يك متفكر نقاد ايده آل بايد     
  . اخالقي است تفكر انتقادي نيازمند پشتوانه

ان تمايلي به جـستجوي جهـان        از ديدگاه برخي از صاحب نظران چنانچه  فراگير        
 مهارتهـا اهميـت انـدكي خواهـد         اشند ، تـدريس محتـوا و       لنز انتقادي نداشته ب    با

 عـالوه بـر اينكـه      ر انتقادي بدين معني است كه  فردنقاد بايد         بنابراين، تفك  داشت؛
، حقـايق و شـواهد را دارا باشـد،          الزم براي جـستجوي داليـل     ) مهارتها( ظرفيت

قـد  معت) 1996(انـيس . باشـد  افي براي جستجوي آنها را نيز داشته   ك) تمايل(انگيزه   
 داليل را جستجو كند و سعي در تـدوين آن داشـته             است كه فرد نقاد نه فقط بايد      

ايـن  ) 1988(سـيگل . داشـته باشـد     بـراي انجـام آن گـرايش       ؛ بلكه وي بايـد    باشد
هـاي تفكـر     بـه عنـوان  الهـام بخـش مهارت          ه ديدن تمايالت  انيس را براي ساد    ايده

واند بين متفكر نقـاد و تفكـر انتقـادي           زيرا  اين امر نمي ت      انتقادي را نقد مي كند؛    
بيـشتر شـبيه    ) روح نقـادي  (براي سيگل حوزه تمـايالت       .تمايز مناسبي قائل شود   

از آن بـه عنـوان يـك        ) 1991(ويژگي ريشه دار و عميق آن چيزي است كه شفلر           
بين مهارتهـا   ) 1994(از نظر ريچارد پل     . عشق حقيقي و تنفر از دروغ  نام مي برد         

ايـن تفـاوت    .  تفكر انتقادي داراي دو شكل است      فاوت وجود دارد و   و تمايالت ت  
عنـي   حس ضعيف بـدين م      تفكر انتقادي است؛   1شامل حس ضعيف و حس قوي     

 تفـسير، ( و مـي توانـد آنهـا را نـشان دهـد           است كه فردي مهارتها را يادمي گيـرد       
                                                 
 1. Strong Sense  &  Weak Sense 
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 ؛ امـا  يكرد مهارتي به تفكر انتقـادي اسـت       به بيان ديگر داراي رو    ) ها ارزشيابي داده 
 آزمـون مجـدد و     فرضـيه، رتها را در زندگي از طريق ارائه        در حس قوي  فرد مها     

از نظر پل،  متفكر نقاد داراي حس قوي اسـت            .طرح سوال معنادار به كار مي برد      
بـه بيـان ديگـر در حـس         راي روشنگري،اعتبار و عـدالت دارد؛       كه انگيزه زيادي ب   

  .عيني از ابعاد مختلف نگاه كند طور  هله را بقوي، متفكر نقاد بايد يك مسأ
  تعاريف و نظريه هاي مبتني بر روانشناسي. 2-1-4

بر خالف نظر فيلسوفان ، روانشناسان در خصوص تفكر انتقادي بيـشتر بـر روان               
برنـسفورد،شروود و   (كيـد دارنـد   وشـي تأ  شناسي رشد و شناخت و نيز نظريات ه       

  ).1987؛ استرنبرگ،1996 ؛ هالپرن،1987استروانت،
له ارتباط بين تفكر انتقادي و حل مـسأ       وانشناسان رشد و شناختي بيشتر به دنبال        ر

فيلـسوفان ، تفكـر انتقـادي و        در حالي كه    . و نيز مهارتهاي تفكر سطح باال هستند      
نظـر  از  . كننـد  له را به عنوان معادل يا زير مجموعه ديگـري بررسـي مـي             حل مسأ 
تفكـر انتقـادي    . ند و مستدل است   متفكري كه هدف  «تفكر انتقادي   ) 1996(هالپرن  

 احتمـاالت و تـصميم گيـري        نوعي تفكر است كه در حل مساله ، تفسير ،محاسبه         
 بيـشتر   الح تفكر انتقادي اسـتفاده مـي كنـد،        اگر چه هالپرن از اصط     . »دخيل است 

يـا  (نظريه پردازان شناختي ترجيح مـي دهنـد كـه از اصـطالح مهارتهـاي تفكـر                  
لـويس و   (  بـه جـاي تفكـر انتقـادي اسـتفاده كننـد            )مهارتهاي تفكـر سـطح بـاال      

كيد دارند كه مهارتهـا     در مجموع، روانشناسان تأ   ).1987گ، ، استرنبر  1993اسميت،
هاي مورد   ها و ارزش   حساسيت تمايالت،(ها   مستلزم تفكر هستند و اغلب گرايش     

 را ناديـده مـي    ) مـالك ارزشـيابي تفكـر     (و استانداردها   ) نياز براي متفكر انتقادي   
كيد روانـشناسان بـر اهميـت        رغم اين گرايش كلي،در سالهاي اخير تأ       علي.گيرند  

 پركينـز،  ؛1998 هالپرن،(باشد گرايش فراگيران و تاكيد بر مدلهاي تفكر انتقادي مي        
ربيت مانند بنيامين  بلـوم      مربيان و صاحب نظران تعليم و ت       ).1993جي و تيشمن،  

 بر اساس رويكرد روانشناسي محور      اهداف آموزشي را در حيطه شناختي     ) 1956(
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تحقيقـات بـسياري بـراي توسـعه مـدل تفكـر            .و مهارتهاي تفكر طبقه بندي نمود     
به طور كلـي كـار بلـوم در    . انتقادي بر اساس طبقه بندي وي صورت گرفته است       

 ؛1994 ؛كينـگ،  1996هـالپرن، ( هـايي مـوثر بـوده اسـت        غني سازي چنـين مـدل     
  ).1995نز و جي، ؛تيشمن ، پركي1987 استرنبرگ،

  تركيب نظر فالسفه و روانشناسان در تفكر انتقادي. 3-1-4
بايد اذعان نمود كه پارادايم هاي رشته اي منجر به كاهش انگيزه محققان در تفكر               

هنوز برخي از محققان در رشته هاي مختلف و در كنفرانـسها             .انتقادي شده است  
فهرست مهارتهـا    ).1989پركينز، ؛1993پل،( پردازند تنها به نقل قول از ديگران مي      

 ســت او گرايــشها بــه وســيله برخــي از فالســفه و روانــشناسان داراي همپوشــي
ــيس،( ــيونه، ؛1987ان ــالپرن، ؛1990فاس ــسون، ؛1998ه ــي و  ؛1994جان پركينز،ج

اين روند البته بدان معناست كه  تـالش در جهـت      ). 1987كولمالز، ؛1993تيشمن،
لسفه در تفكر انتقادي در ادبيـات تحقيـق نمايـان    تركيب مشاركت روانشناسي و ف  

  ).1994جانسون، ؛1993؛لويس و اسميت،1984فاسيونه،(شده است
وسيله انجمن ملي فلـسفي      ه در زمينه تفكر انتقادي ب     يكي از مشهورترين مطالعات   

در ايـن   .آمريكا در زمينه آموزش و ارزيابي تفكـر انتقـادي صـورت گرفتـه اسـت               
رشـته هـاي مختلـف در پژوهـشي كيفـي در چنـد سـال          متخصص از    46مطالعه  

در  . شهرت يافته است   »گزارش دلفي «گزارش نتيجه اين تحقيق به    . ودندشركت نم 
طح بـاال ماننـد     سـ  به عنوان عضوي از خانواده تفكر      اين گزارش ، از تفكر انتقادي     

فاسـيونه  ). 1993فاسـيونه، (له، تصميم گيري و تفكر خالق ياد مي شـود           حل مسأ 
 است  كه اين اصطالح به لحاظ مفهومي با ساير مفاهيم همپوشي دارد و در              معتقد  

  :سازد  تفكر انتقادي را  به شرح زير مطرح مينهايت اتفاق نظر متخصصان درباره
است هـدف منـد، قـضاوت خـود تنظيمـي كـه منجـر بـه          تفكر انتقادي ، تفكري  «

 روش شـناختي ، و    مفهـومي ،  شيابي و استنباط بـه همـراه تبيـين          تفسير،تحليل،ارز
از طرف ديگر تفكر انتقـادي نيـروي        . مالك شناسي مبتني بر چنين قضاوتي است      
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رهايي بخش در تعليم و تربيت و منبع قدرت در زندگي فردي و مدني بـه شـمار         
تفكر انتقادي پديـده فراگيـر و   .تفكر انتقادي مترادف با تفكر خوب نيست    . رود مي

ي ، كنجكـاوي ، ذهـن بـاز، منعطــف    آرمـان متفكــر انتقـاد  .خـود تـصحيح اسـت   
هـاي   ،دورانديش در قضاوت، منصف و عادل در ارزشيابي ، صداقت در سوگيري           

،تمايل به بازبيني مجدد، مطلع،داراي حسن ظن، شـفافيت در مواجهـه بـا               شخصي
ته است، مستدل در انتخاب مالك،      مسائل، در مواجهه با مسائل پيچيده سازمان ياف       

تركيب مهارتهاي تفكـر انتقـادي بـا    . ار تا حصول به نتيجهكيد بر پژوهش، پشتك   تأ
ــرا    ــايي ب ــشهايي مبن ــين گراي ــرورش چن ــك  پ ــه دموكراتي ــت و جامع ي عقالني

  ).13،ص1990فاسيونه،(»است
ي  در دو    به طور كلي عبارات فوق در بردارنده مهارتهاي مـرتبط بـا تفكـر انتقـاد               

مل، تفـسير، تحليـل،     اشـ   شـناختي   مهارتهـاي  . اسـت  »عاطفي«و  » شناختي«حيطه  
گرايشهاي عاطفي مانند حسن ظـن      .خود تنظيمي و تبيين است     ارزشيابي، استنباط، 

در مطالعه حاضر با عنايت به پيشينه مباحث و يافتـه            .و انصاف و نظاير آن است       
نـوآوري ، بلـوغ فكـري،       لفـه   ؤهاي تحقيقاتي گرايش به تفكر انتقادي در چهار م        

  .شود ميي و مطالعه بررس،اشتغال ذهني و ذهن باز
  
  يافته هاي كاربردي تحقيقات پيشين.2-4
يت و دوره تحـصيلي بـر تفكـر         سـن ،جنـس   رسي تحقيقات پيشين بيـانگر تأثير     بر 

برخـي از   ).1994؛كينـگ و كيچـر،    1994؛گيبـز، 1980آيسون و مور،  ( است انتقادي  
خشي از   كه ب  1مل انتقادي بزرگساالن بر اين عقيده اند كه تأ      نظريه پردازان آموزش    

گيرد و دليل چنين عملكردي صرفا بـر         تفكر انتقادي است در بزرگسالي شكل مي      
از طرفي  ). 1991؛ گريسون، 1987بروك فيلد، (ت  اساس تغيير در تجربيات فرد اس     

ثير معنــادار ســن بــر تفكــر انتقــادي اســت يــانگر عــدم تــأبرخــي از تحقيقــات ب
                                                 
 1. Critical Reflective 
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ــز،( ــين تحقي) .1985پركين ــ همچن ــانگراين مطلــب اس ــه  دورهقــات بي هــاي  ت ك
تحصيالت تكميلي يك پيش بيني كننده قوي براي تفكـر انتقـادي محـسوب مـي          

  ).1991،پركينز،1992؛كوهن،1994كينگ و كيچر،( شود
محققـان  .از طرفي نتايج تحقيقات حاكي از تاثير جنسيت بر تفكـر انتقـادي اسـت              

فينلـي و مـك   ميلر،(تنـد  دريافتند كه زنان در راهبردهاي يادگيري بـا مـردان متفاو    
اما سوال تفاوت جنسيتي در تفكر انتقادي هنوز يك موضـوع قابـل             ؛)1990كينلي،

نشان داد كه جنسيت يك متغيـر پـيش بينـي كننـده             ) 2001( تامسون .بحث است 
در مطالعه خود در آفريقـاي      ) 2000( پاينار .آيد براي تفكر انتقادي به حساب نمي     

زمينـه سياسـي دارد و بنـابراين جنـسيت          جنوبي نشان داد كه تفكر انتقادي بيشتر        
ت پژوهش به شرح زير مطرح      هاي فوق سواال   با توجه به يافته    .نقشي بر آن ندارد   

  :مي شود
  

  سواالت تحقيق. 5
دانشجويان رشته هاي علوم انساني تا چـه انـدازه بـه تفكـر انتقـادي گـرايش                  . 1

  دارند؟
 اشـتغال ذهنـي در تفكـر         دانشجويان رشته هاي علوم انساني تا چه حد به بعد          .2

  انتقادي گرايش دارند؟
دانشجويان رشته هاي علوم انساني تا چه حد به بعد نوآوري در تفكر انتقـادي               . 3

  گرايش دارند؟
دانشجويان رشته هاي علوم انساني تا چه حد بـه بعـد بلـوغ فكـري در تفكـر                   . 4

  انتقادي گرايش دارند؟
 گرايش به تفكر انتقادي تفاوتي وجود       بين دانشجويان دختر و پسر در ميزان      آيا. 5

  دارد؟
  ميزان گرايش به تفكر انتقادي تاثير دارد؟آيا دوره هاي متفاوت تحصيلي بر. 6
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  آيا رشته تحصيلي بر ميزان گرايش به تفكر انتقادي تاثيري دارد؟. 7
  
  جامعه ،نمونه و روش نمونه گيري.  6

ساني دانشگاه شيراز در سـال      جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان علوم ان       
از  نفـر  120مونـه پـژوهش حاضـر، شـامل           گـروه ن  .  بـود   1386-1385تحصيلي  

 بودند كه  به روش  نمونه گيـري          انساني  دختر و پسر رشته هاي علوم     دانشجويان  
،تاريخ، جامعه شناسي،اقتصاد،حقوق و     تصادفي طبقه اي از رشته هاي علوم تربيتي       

  .علوم سياسي انتخاب شدند
  
  ابزار تحقيق. 7

ــاس   ــژوهش شــامل  مقي ــورد اســتفاده پ ــزار م ــه توســط  ) CCTDI1(اب ــود ك ب
تهيــه و شــكل خالصــه شــده آن در ســه مقولــه اشــتغال       ) 1995(فاســيونه

 9،    سوال در حوزه نوآوري    11( سوال   33 و شامل    4 و بلوغ فكري   3،نوآوري2ذهني
و مقيـاس  ذهـن بـاز         ) سوال در حوزه اشـتغال       13كري و   سوال در حوزه بلوغ ف    

 سـوال مـي     40 شده آن كـه شـامل        تهيه و شكل تجديد نظر    )1975(ميلتون راكيچ   
  .شود مياستفاده باشد،

  
  يافته هاي تحقيق .8

لفـه هـاي   ؤابتدا ميانگين و انحراف معيـار م   پاسخ به سواالت اول تا چهارم،      جهت
  .شد بررسي ي باالتر و پايين تر از ميانگين،مورد پژوهش و نيز درصد فراوان

  

                                                 
1. California Critical Thinking Disposition Inventory 
2. Engagement 
3. Innovativeness 
4. Maturity 
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 مشاهده مي گردد ، ميانگين گرايش دانشجويان علـوم          1همان گونه كه در جدول      

  .مولفه بلوغ فكري پايين ترين بودل ذهني باالترين ودرانساني در مولفه اشتغا
 كـه   شـد  پاسخ به سوال پنجم از آزمون تي براي گروههاي مـستقل اسـتفاده               براي

سيت در ميزان گرايش بـه تمـامي مولفـه هـاي تفكـر             نتايج بيانگر عدم تفاوت جن    
 برابـري بـه تفكـر       به بيان ديگر دانشجويان دختر و پسر گرايش نسبتاً        ؛انتقادي بود 

ــد ــين نتيجــه).2جــدول (انتقــادي دارن ــه هــاي تامــسون  چن ــا يافت و ) 2001(اي ب
  .باشد همسو مي) 2000(پاينار
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 كـه نتـايج     شـد ريانس يك طرفـه اسـتفاده       براي پاسخ به سوال ششم از تحليل وا       
يافته ها بيانگر اين مطلب مـي باشـند كـه           .  مشخص مي باشد   3حاصل در جدول    

 به  ؛ثير معناداري مي باشد   أدوره تحصيلي بر ميزان گرايش به تفكر انتقادي داراي ت         
لفه هاي تفكـر انتقـادي      ؤطوري كه  دانشجويان دوره دكتري گرايش بيشتري به م         

  . ، بلوغ فكري و اشتغال ذهني ، نمره كل و ذهن باز آن داشته اند شامل نوآوري
با استفاده از آزمون شفه مشخص گرديد كه تفـاوت معنـادار بـين دو گـروه دوره                  

به عبارت ديگر دانـشجويان دوره دكتـري گـرايش          ؛باشد دكتري و كارشناسي  مي    
ـ                  شجويان دوره  بيشتري به تفكر انتقادي داشته و نيز ذهن بـاز تـري بـه نـسبت دان

 ؛1994اي بـا نتـايج تحقيقـات كينـگ و كيچـر،            چنين يافتـه   .كارشناسي داشته اند  
  .باشد  همسو مي1991پركينز، ،1992كوهن،
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كه نتايج حاصل   شد  ز تحليل واريانس يك طرفه استفاده     براي پاسخ به سوال هفتم ا     
 آن دارد كه در مولفـه نـوآوري و          يافته ها نشان از   .  مشخص مي باشد   4در جدول   
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 بـه  ؛بلوغ فكري بين دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معنـاداري وجـود دارد         
لفه هاي نوآوري و بلوغ فكـري       ؤم دانشجويان رشته جامعه شناسي در       بيان ديگر، 

با استفاده از آزمـون  . اند يشتري به تفكر انتقادي داشته و نيز در نمره كل ، گرايش ب       
گرديد كه در مولفـه نـوآوري بـاالترين ميـزان گـرايش متعلـق بـه                 شفه مشخص   

دانشجويان رشته جامعه شناسي و كمتـرين ميـزان در دانـشجويان رشـته حقـوق                
همچنـين در نـوآوري و نمـره كـل گـرايش بـه تفكـر انتقـادي                  . مشاهده گرديـد  

دانشجويان رشته جامعه شناسي باالترين و دانشجويان رشته علوم تربيتي كمتـرين       
بين رشته هاي متفـاوت در      شايان ذكر است كه     .رايش به تفكر انتقادي داشته اند     گ

  .دست نيامد هگرايش به ذهن باز تفاوت معناداري ب
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توان چنين نتيجه گرفت كه  جنسيت، تاثير معناداري در ميـزان گـرايش       در كل مي  
هـاي علـوم     و پـسر رشـته      به بيان ديگر دانشجويان دختـر      ؛به تفكر انتقادي ندارد   
له را شـايد    أاين مس .  يكساني به تفكر انتقادي گرايش دارند      انساني به ميزان تقريباً   

بتوان تا حدودي ناشي از جو فرهنگي حـاكم بـر  دانـشكده هـاي علـوم انـساني                    
دانشگاه نهادي چند وجهي است و اين موضوع بخصوص در رشته هـاي            . دانست

 1شكل چند پـارادايمي   ....) وانشناسي ،علوم تربيتي و     تاريخ ، ر  (علوم انساني مانند    
ت أبررسي تحقيقات بيانگر اين مطلب است كه اعـضاء هيـ          از طرفي ،  .پيدا مي كند  

علمي رشته هاي علوم انساني گرايش بيشتري به تدريس دارند تا تحقيق و نيز بر               
تفكـــر انتقـــادي گـــرايش بيـــشتري نـــشان يـــادگيري مهارتهـــاي ارتبـــاطي و 

  ).1982؛اسمارت و التون،1995؛استارك،1995براكستون،(دهند مي
هاي پـژوهش حاضـر بيـانگر ايـن مطلـب اسـت كـه دانـشجويان                  ، يافته  همچنين

هاي تحصيالت تكميلي بخصوص دوره دكتري گـرايش بيـشتري بـه تفكـر               دوره
هـاي   اين مطلب بيانگر اين نكته است كـه در دوره         . انتقادي و فرايندهاي آن دارند    

كيـد مـي    أشتر بر فرايندهاي تفكر و انديشه و نيز مباحثـات اسـتداللي ت            تكميلي بي 
اقدام نمايـد كـه    د نسبت به نگارش پايان نامهها باي ؛ زيرا دانشجو در اين دوره شود

خود اين امر منجر به تفكر و نيز مهـارت هـاي جـستجو و كاوشـگري بـه طـور                     
نظري جو بيشتر دروس    و در دوره  دكتري به اين دليل كه دانش         . مستقل  مي گردد   

نيز بر امـر تحقيـق بـه طـور           و   كند  و مي مل  را در كالس درس ارائه وبررسي و تأ       
انتقـادي  مين ميزان گـرايش بيـشتري بـه تفكر        كيد بيشتري مي شود به ه     مستقل تأ 

  .دارند
. همچنين يافته ها بيانگر تاثير معنادار رشته بر ميزان گرايش به تفكر انتقادي است             

ي مورد بررسي در پـژوهش حاضـر ، دانـشجويان رشـته جامعـه               در بين رشته ها   
اين مطلب را شايد تا     . شناسي گرايش بيشتري به تفكر انتقادي از خود نشان دادند         

                                                 
1. Multi - Paradigm 
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    حاكم بر كالسهاي درس و نيز كتب اين رشته دانست           حدودي بتوان ناشي از جو 
السـي  كه نقد و نقادي جامعه و نظام هاي اجتماعي اساس كتب و نيـز بحثهـاي ك           

  . است
  
  ارائه چارچوب مفهومي براي پرورش تفكر انتقادي. 9

يكي از مهمترين اهداف اين پژوهش ارائه چارچوب مفهومي به منظـور پـرورش              
پژوهش حاكي از ايـن     يافته هاي   . تفكر انتقادي در دانشجويان علوم انساني است        

وي حل مسائل   شتغال ذهني كه به معناي تمايل فرد به جستج        ا  مطلب بود كه مؤلفه   
داراي ) له  مهـارت حـل مـسأ     (عات گوناگون را دارد     و برقراري ارتباط بين موضو    
ـ      لفـه هـاي    همچنـين مؤ  . شجويان علـوم انـساني بـود      باالترين ميانگين در بين دان

نوآوري كه به معناي ،گرايش فرد به نوآوري و نيز تمايل به پي گيري و يـادگيري        
ز بلوغ فكري به معنـاي گـرايش فـرد بـه            و ني ) مهارتهاي سطح باال  (مطالب جديد 

مي باشـد   ) مهارت فراشناخت ( انعطاف پذيري در زمينه ارزشها و نگرشهاي خود       
از طرفـي  يافتـه هـا بيـان          . به ترتيب بيشترين گرايش را به خود اختصاص دادند        

كننده گرايش دانشجويان به ذهن باز بود كه به معنـاي عـدم تعـصب و نيـز روح                   
  ).بعد عاطفي( نشجويان ايراني استتساهل در ميان دا

نتايج حاكي از عدم تفاوت جنسيت در گرايش به تفكر انتقـادي            ،  2مطابق جدول   
 دارد كــه خــود ايــن امــر بيــانگر ارائــه چــارچوب مفهــومي واحــدي در گــرايش

همچنين در بين رشته هاي گونـاگون تفـاوتي         دانشجويان به تفكر انتقادي داشت،      
ود دو كـه بيـان كننـده وجـ      و ذهن باز به دسـت نيĤمـد  لفه اشتغال ذهني  ؤدر دو م  

بـه طـور يكـسان در ميـان         ) ذهـن بـاز   (و گرايشي   ) اشتغال ذهني (گرايش مهارتي 
هـا بيـانگر      يافتـه  3همچنين بر اساس جـدول    ). 4جدول  ( دانشجويان ايراني است  

ل كه دانـشجويان    ثير دوره تحصيلي بر گرايش به تفكر انتقادي داشت بدين شك          أت
شوند كه اين امر نيز با       بيشتر سخن سنج و نيز حقيقت شناس مي        اي تكميلي ه  دوره
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چنـين يافتـه اي بـا يافتـه         . ردبعد تفكر تاملي در چارچوب مفهومي همخـواني دا        
ملي را فرايند معنـا سـازي و متـشكل از دو حيطـه           أكه تفكر ت  ) 1933(ديويي   هاي

هاي فـوق چـارچوب     بر اساس يافته    . شناختي و عاطفي مي داند هماهنگ است        
مفهومي تفكر انتقادي دانشجويان علوم انساني به شـرح زيـر ترسـيم  مـي گـردد                  

  ).1شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : بر اساس چارچوب مفهومي فوق تفكر انتقـادي از دو بعـد تـشكيل شـده اسـت                 
 ،1990فاسـيونه،  ؛1987انـيس،  ،1987بـروك فيلـد؛     (مهارتهاي شناختي و گرايشها   

اولين بعد تفكر انتقادي     مطابق با چارچوب پيشنهادي،   ). 1988 و سيگل،  1982پل،
هـاي تفكـر سـطح بـاال، حـل           مهـارت  :هاي شناختي است كه شامل     شامل مهارت 

هـاي   مهـارت  ).1990فاسيونه، ؛1987انيس،( له،فراشناخت و تفكر تاملي است    أمس
نابع بـا   و در برخي م    رود  بيشتر مترادف با تفكر انتقادي به كار مي        سطح باال عمدتاً  
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هـاي شـناختي را شـكل مـي        له تركيب شده و در مجموع مهارت      أمهارت حل مس  
اما در اين چارچوب با وجود همپوشي هاي موجود بين تفكر سـطح بـاال و                ؛دهند

له بـه عنـوان    حـل مـسأ   . ين دو نيز داراي اهميـت اسـت       له اما تمايز بين ا    أحل مس 
 فرد سـعي در غلبـه بـر      دهد كه   ميشود و زماني رخ      فعاليتي شناختي محسوب مي   

سومين بعد چارچوب پيشنهادي فراشـناخت اسـت        ).1994ماير،(له اي را دارد   مسأ
ــرد از فراينــدهاي شــناختي خــودش مــي باشــد   ــه معنــي آگــاهي ف مــك (كــه ب

  ).1988،كرفيس،1986كيچي،
 ؛1987بـروك فيلـد،   (ها شـامل ابعـاد عـاطفي و شـناختي اسـت              از طرفي گرايش  

بعــد  ).1988ســيگل، ؛1990پــل، ؛1993هــال پــرن، ؛1990فاســيونه، ؛1985انــيس،
هاي شخـصي    عادات ذهني وويژگي   ها، نگرش ، عواطف،  عاطفي شامل احساسات  
ملي كـه  حليل، تفسير، ارزشيابي و تبيين اسـت و تفكـر تـأ     و  بعد شناختي شامل ت     
ملي در  گرايش تفكر انتقادي قرار مي گيـرد؛ زيـرا تفكـر تـأ            بين دو بعد مهارتي و      

  ).1985واكر،( اليتهاي عقالني و عاطفي استبرگيرنده فع
  

  راهبردهاي پرورش تفكر انتقادي در دانشجويان علوم نساني :نتيجه گيري .10
تحقيـق و نيـز يافتـه هـاي ايـن           با بررسي مفاهيم و تعـاريف موجـود در ادبيـات            

هـدف موسـسات    «هم راي شـد كـه     ) 1991( توماس تاچ   مي توان با ايده      پژوهش
 بيشتر بر امر توسـعه      يد بايد كاز نظر وي تأ   . »كر انتقادي است  آموزشي، تدريس تف  

نه اينكـه صـرفا بـر       ر تفكر انتقادي و حل مـسأله باشـد،        توانمندي هاي فراگيران د   
اين ميان اسـتاد درس يكـي از عوامـل مهـم            در.موزش مهارتهاي فني تاكيد شود      آ

خـود را   اگـر اسـتادي رشـته       . رود  محدود كننده و يا توسعه بخش به شمار مـي           
اين امـر مـي توانـد مبنـاي شـناخت       آن را بـشناسد،    خوبي درك كند و سـاختار      به

از طرف ديگر بايـد گفـت كـه تمـامي موضـوعات برنامـه               . مطلوبي باشد  1شناسي
                                                 
1. Epistemology 
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اما نـه فقـط بـراي انتقـال         هها  قابـل تـدريس و يـادگيري هـستند؛          درسي دانـشگا  
درس مـي توانـد      در ايـن بـاره اسـتاد        . اطالعات بلكه بـراي پـرورش قـوه تفكـر         

  بياموزد كـه     دانشجو بايد . آموزش مرتبط سازد    وقايع،حوادث و موضوعات را به      
اين امـر مـي توانـد    . و مسائل اشتغال ذهني پيدا كندبا موضوعات، داده ها، مفاهيم  

زيرا كليد ورود به سطوح باالي آموزشي ميـزان         منجر به درك و فهم فراگير گردد؛      
ا دست يابي فراگيران  به ايـن سـطح دسـتيابي بـه              و عمق درك و فهم است كه  ب        

.                                                  سطوح باالتر  مانند كاربرد،تحليل،تركيب و ارزشيابي آسان خواهد بود
 يـا سـاختار كالسـي مجـزا بـراي           مشكل تعيين موضوع مهارتهاي تفكـر      بنابراين  

استادان هستند كه بايـد     ر اين مسير  كه مشكل اصلي د   پرورش قوه تفكر  نيست، بل     
 تعيين نمايند كه چگونه موضوع را به طور اثر بخش بـه منظـور توسـعه نگـرش،                 

كه مهمترين عامـل   معتقد است) 1985(انيس . ه نمايددانش و مهارت فراگيران ارائ  
فراگيران  زماني تفكر نقادانـه      )1986(از نظر چت مايرز     . س است مدردر تدريس   

.   كه استادان، تفكر و اعتقادات فراگيران را  به چالش بكشند            گرفت را فرا خواهند  
بلكه مهـم  ايـن اسـت كـه          مي دانند    چه چيزي نكته مهم  اين نيست كه فراگيران        

گـرفتن چگـونگي    بنابرابن به چالش    ). 1960راكيچ،( آن معتقد شده اند       به  چگونه
 ت؛در نتيجـه اسـتادان دانـشگاه بايـد       داراي اهميت فراواني اسـ    اعتقادات فراگيران   

طور نظامدار و منظم در دو حوزه تخصصي و فرايندهاي تفكر مهارتهـاي خـود                هب
يي راهبردهـاي متفـاوتي     براي قوت بخشيدن به چنـين مهارتهـا       . را پرورش دهند  

يكي از راهبردهاي اساسي براي پرورش قـوه تفكـر انتقـادي كـاهش              .وجود دارد 
بـه معنـاي    چنـين جـايگزيني     .رايندها به جاي آن است    حجم محتوا و جايگزيني ف    

، تجـارب و     ديگـري نيـست ، بلكـه مـدرس درس         قرباني شـدن يكـي بـه جـاي          
شـناخت  (هاي اساسـي را بـه عنـوان بخـشي از عملكـرد سـاختار رشـته                  آموزش
گردد تا  دانشجويان  چيـزي        نتيجه چنين عملي موجب مي     .كند تهيه مي )  شناسي
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به آن پـي    يا ساير دانشجويان قبالً    اضافه نمايند كه استاد    ثرا به موضوع مورد بح    
  .نبرده اند

يكي ديگر از مهمترين راهبردهـاي پـرورش تفكـر انتقـادي  تركيـب مفروضـات                 
بر اساس نظريه پردازش اطالعـات      .  است 2 و نظريه طرح واره    1پردازش اطالعات 

اسـاس فراگيـر    بـر ايـن     . يادگيري حاصل فرايند تعامل بين فراگير و محيط است          
بـر اسـاس نظريـه     ).3،1992ولفولـك (  دريافت كننده منفعل محركها نيـست صرفاً

وي  گيـرد كـه بـه    لگو مطالب را ياد مي     بر اساس يك طرح واره يا ا       طرح واره، فرد  
. احساس دريافـت مـداوم محـرك هـاي چندگانـه كمـك خواهـد كـرد                در ايجاد   

داده ست كه بـر اسـاس آن،         ا 4ماحصل تركيب چنين مفروضاتي فرايند معنا سازي      
هاي موجود مرتبط مي شود كه خود منجر به خلق طرح واره جديد              جديد به الگو  

و ايـن رويكـرد اساسـي       ) 5،1991مـارزانو ( .گـردد  به منظور درك و فهم بيشتر مي      
  : است6ساختن گرايي

  فرايند معنا سازي = مفروضات طرح واره + مفروضات پردازش اطالعات
اي تفكـر    به فراگيـر بـراي بهبـود فراينـده         اختن گرايي ، بايد   ويكرد س بر اساس ر  
ايـن  ) 1978(  ويگوتـسكي  7سـاختن گرايـي اجتمـاعي      مطابق با نظريه  . كمك شود 

فاصله بـين سـطح      ناميده مي شود؛يعني     8موضوع تحت عنوان  حوزه تقريبي رشد      
 فراگير كه بايد  تحت نظـر رهنمـايي يـك          ) آتي(و بالقوه   ) فعلي(پيشرفت بالفعل   

واسطه تشريك مساعي با ساير دانشجويان  توانمند         هيا ب ) استاد درس ( فرد مجرب 
هـوش  «چندگانه هوارد گاردنر موسوم به      چنين رويكردي با هوش      .حاصل گردد 

                                                 
1. Information Processing 
2. Schema Theory 
3. Woolfolk 
4. Meaning-Building Process 
5. Marzano 
6. Constructivist Approach 
7. Social Constructivism 
8. Zone of Proximal Development(ZPD) 
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و ) 1982(م به تحول درون      و نيز سطح سوم تئوري رشد كگان موسو        »1بين فردي 
 اسـتاد درس بـه عنـوان         بدين شكل كـه    . باشد  همسو مي  »2خود بين فردي  «به نام   

  . تلقي مي شود»ديگري مورد نياز براي رشد دانشجو«
ه ريـزي بـراي نگـارش       ارتقاء سطح تفكر انتقادي برنامـ     از جمله راهبردهاي ديگر   

 تعميم آن مفاهيم    براي  دين هر درس    كيد برسازماندهي مفاهيم بنيا   كتب درسي با تأ   
 .باشـد  فاهيم كليـدي مـي    كليدي و ترتيب نگارش واقعيتهاي هر درس بر اساس م         

 همچنـين بررسـي     .گـردد   مـي  چنين عملي به جاي يادآوري منجر به درك و فهم         
ـ               هاي حل مسأ    گام رورش له و آگاهي فراگير  از اين مراحـل سـهم معنـاداري در پ

در نهايت خالصه برداري از ايـده هـاي اصـلي در             كه.تفكر انتقادي خواهد داشت   
  .ودارتقاء فرايند تفكر موثر واقع مي ش

بررسي  فرهنگ، به معناي شناسايي راه زندگي و تفكر كه افراد جامعه             ،  در نهايت 
آن را مي سازند و نيز  نقد فرهنگي و تغييـر فرهنگـي ابعـاد آموزشـي در كـالس                     

هـاي تفكـر انتقـادي       درس رشته هاي علوم انساني ، نقطه تـداوم و تغييـر برنامـه             
   .شود محسوب مي

هـاي   واند ميزان و چگونگي گرايش دانشجويان رشته      هاي اين پژوهش مي ت      يافته
بديهي است كه چنين يافته هايي      . علوم انساني را به تفكر انتقادي مشخص نمايد         

ر در برنامـه هـاي      و حتي تجديد نظ   در باز آموزي و آموزش دانشجويان       مي تواند   
  .شود   استفاده ، آموزشي و درسي مؤسسات آموزش

                                                 
1-Interpersonal Intelligence 
2-Interpersonal Self 
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  پژوهشي در زمينه آموزش تفكركودكان؛ به آموزش فلسفه
  
 

  1سيد منصور مرعشي
  

  چكيده
اهميت انكار ناپذيري در زندگي فردي و حيـات         تمييز از قدرت استدالل، داوري و   

تـوان   نقش اين مهارت ها را در تفاهم ميـان آدميـان نمـي            . جمعي برخوردار است  
ن فرهنـگ هـر كـشوري بخواهنـد آينـده           اگـر دولتمـردان و بانيـا      . ناديده گرفـت  

كشورشان را تضمين كنند بايد در فكر تعليم و آمـوزش توانـايي هـاي فكـري و                  
مطالعات و تحقيقات انجام شده نـشان مـي         . ذهني به نسل هاي جديد خود باشند      

دهد كه  دوران دانشگاه براي آموزش مهارت هاي ذهني و استداللي افـراد بـسيار                
 بدين ترتيـب برنامـه      ر را از دوره هاي كودكي شروع كرد؛       كادير است و بايد اين      
طراحي شد و از آن طريق فلـسفه وارد         » فلسفه براي كودكان    «جديدي زير عنوان    

  .دبستانها و مدارس گرديد

                                                 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي . 1 

   ir.ac.scu@s_ Marashi  
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شود، تالشي است براي بسط فلسفه، با ايـن          ناميده مي » فلسفه براي كودكان  « آنچه
اين فلـسفه، آموزشـي اسـت    . به كار برد هدف كه بتوان آن را مانند نوعي آموزش         

ي به نياز و    ي ذهن كودك به كوشش در جهت پاسخگو       كه از فلسفه  براي واداشتن     
فلسفه براي كودكان با ارائه تعداد زيـادي از          .برد اشتياقي كه به معنا دارد، بهره مي      

تمرينها براي يافتن داليل خوب بر داوريها، كودكان را تحت نوعي آمـوزش قـرار             
دهـد كـه     اين برنامه به آنهـا يـاد مـي        . سازد تر مي  دهد كه افق ديد آنها را وسيع       مي

اي را   است كه كودكان مدرسه    اي فلسفه براي كودكان، برنامه   . چگونه بايد فكر كنند   
ايـن  . موضـوعات فلـسفي مـشاركت مـي دهـد           در تمام مباحث كالسي در زمينه     

بـه آنهـا و     » سؤاالت بزرگ « ياري از از طريق معرفي بس    امه، بهبود تفكر كودكان   برن
ن، با استفاده از اين برنامه، معلما     . توانا ساختن آنها به بررسي چنين سؤاالتي است       

اي آنها قرار دارد،     هايي كه پس كار مدرسه     كودكان را به تفكر عميق تر درباره ايده       
  .كنند تشويق مي

  موزش تفكرآموزش فلسفه به كودكان، اجتماع پژوهشي، آ: واژگان كليدي
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 مقدمه 
هاي منحـصر بـه فـرد انـسان در ميـان تمـامي موجـودات خـاكي                   يكي از ويژگي  

 زيـرا براسـاس قـدرت       آن اسـت؛  و مسئوليت ناشي از    برخورداري از نيروي تفكر   
برخورداري از نيروي اراده وتصميم گيـري ، مـسئوليت انتخـاب و عمـل                تفكر و 

 ميزان كه بتوان از قـدرت تفكـر         همچنين به هر  . برعهده انسان گذاشته شده است    
اين رو قيت و پيشرفت افزايش مي يابـد؛از   استفاده كرد به همان نسبت احتمال موف      

مطالعه و بحث و بررسي در بارة تفكـر يكـي از مباحـث بنيـادي و تأثيرگـذار در                    
  .روند توسعه واقعي و همه جانبه است

وجه صر حاضر مورد ت   يهاي فكري پديده اي نيست كه در ع        توسعه تواناي  عالقه به 
متأسـفانه  . اي در تـاريخ تعلـيم وتربيـت ريـشه دارد           چنين عالقه . قرار گرفته باشد  

مدارس امروز، توجه خود را بيشتر به انتقال اطالعات و حقـايق علمـي معطـوف                
ايـن  ). 1382شـعباني، (كرده و از تربيت انسانهاي متفكر و خالق فاصله گرفته اند            

ه عنوان مخلوقاتي ضعيف در محيطي ناسازگار نياز بـه          در حالي است كه انسانها ب     
.  را تـضمين نماينـد     پرورش قابليت هاي شناختي خـود دارنـد تـا بقـاي خـويش             

توجـه كـردن بـه آن جنبـه هـايي از            ) ساالنبراي كودكان يا بزرگ   ( مؤثرترين شيوه 
امروزه اكثر بزرگساالن   . دمي باش  مان بسيار اساسي  ز در هر محيط است كه براي بقا    

كننـد و بـه همـين        از هر نوع تهديدي نسبت به بقايشان تقريباً احساس ايمني مـي           
اين باورند كه نياز كمي براي باالبردن سطح آگاهي هـاي شـناختي خـود                علت بر 

ين فعاليـت شـناختي، خوشـبخت و موفـق          شته و مي توانند با همان سطوح پـاي        دا
  ).1،2001فيشر(زندگي كنند 

قابل توجهي به اين طرز فكر كه فلسفه يـك فعاليـت            هاي اخير، بازگشت     در سال 
هاي مطرح    باتوجه به ديدگاه  ). 1377اسميت، (آيد صورت گرفته است    به شمار مي  

 در ديدگاه اول، آمـوزش      را به دو گونه مي توان آموزش داد؛         شده درباره فلسفه،آن  
                                                 
  1. Fisher 
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ه دوم  در ديـدگا  و  نديشه هاي فلسفي به يادگيرندگان    فلسفه عبارت است از انتقال ا     
  .آموزش فلسفه عبارت از ياد دادن چگونه انديشيدن است

راسـتي ايـن كـار       ن به فلسفه كار فيلـسوفان اسـت،به       آيد پرداخت  با آنكه به نظر مي    
،  چرا كـه از يـك سـو هـر انـسان، بـه عنـوان يـك انـسان                   ؛منحصر به آنان نيست   

است كه  هايي را فلسفي زندگي مي كند واهميت اين لحظات حيات تا بدانج            لحظه
از سـوي    شود و  نسان در چنين لحظه هايي شكوفا مي      حتي مي توان گفت هستي ا     

 ها گام نهادن به قلمرو فلسفه است؛      ديگر هرگونه رو كردن به اصل ها و بنياد چيز         
   ).1374. نقيب زاده( بنابراين فلسفه همگاني است و منحصر به فالسفه نيست 

اگـر فلـسفه همگـاني اسـت و اگـر           سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه          
 پـس چـرا كودكــان نتواننـد درگيـر آن            ،فلسفه سير حركت و در راه بودن اسـت        

اين نظريه را مطرح كرد كـه       » 1ليپمن ماتيو« شوند؟ در دانشـگاه كلمبيـا، پروفسور    
 مـي تـوانيم نحـوه تفكـر او را     ،چنانچه ذهن كودك را درگير مباحث فلسفي كنيم     

قد بود كه اگر كنجكـاوي طبيعـي كودكـان و ميـل آنـان بـه                 ليپمن معت . رشد دهيم 
توانيم كودكـان را بـه متفكرينـي         دانستن در باره جهان را با فلسفه مرتبط كنيم مي         

براي اين منظـور وي     . تبديل كنيم كه بيش از پيش نقاد، انعطاف پذير ومؤثر باشند          
  .برنامه آموزش فلسفه به كودكان را مطرح كرد

  
   چيست ؟ 2»ه فلسفه براي كودكان برنام«منظور از

چـه برداشـتي از ايـن موقعيـت         . تصور كنيد كه با كودكان، فلسفه كـار مـي كنيـد           
خواهيد داشت؟ آيا بايد كالسي را تصور كنيم كه در بند آموزش افكار افالطـون،               

 ايـن فالسـفه و ديگـر فالسـفه در     اسـت؟ هـر چنـد كارهـاي     ... ارسطو، كانت و    
و هـم بـراي كودكـان       اهيمي است كه هم براي بزرگـساالن        دارنده ايده ها و مف    بر

                                                 
1. Matthwe Lipman 
2. Philosophy for children program 
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مستقيما ً از نظريات اين فالسـفه  » فلسفه براي كودكان   «  در كالس    جالب هستند، 
ايده ها و مفاهيمي از قبيل زيبـايي، حقيقـت، عـدالت، آزادي،             . صحبت نمي شود  

اي كودكان  در هم تنيده شده با مسائلي هستند كه الاقل هنوز بر          ... حقوق، قوانين،   
برخي از سؤاالتي كه در روشن نمودن ايـن مـسائل كمـك مـي               . روشن نشده اند  

آيـا تفكـرات و دانـش       : كنند و كودكان مايل به طرحشان هستند از اين قبيـل انـد            
آدمي واقعي است ؟ آيا بايد هميشه از اكثريت تبعيت كرد ؟ مـا چگونـه دوسـتي                   

ان فكر كنيم ؟ يك جامعه خوب ،        خود را نشان دهيم؟ آيا بايد هميشه براي خودم        
تـوان فهميـد كـه       مثل چه چيزي است؟ بدن ما براي ما چه مي كند ؟ چگونه مـي              

ديگران چگونه فكر مي كنند؟ اين سؤاالت و مسائل مربـوط بـه آنهـا و همچنـين                 
مجموعه مسائلي كه با رشد مهارتهاي مهم شناختي كودكان مرتبط بـوده و منجـر               

و اسـتدالل در آنـان مـي شـود را مـي تـوان در قالـب                  به تقويت مهارتهاي تفكر     
دارنده اين ايـده هـا و     داستانهايي كه در بر   .ا و رمانها براي كودكان بيان كرد      داستانه

باشد كودكان را به نحـو جالـب و عميقـي وارد حيطـه فلـسفه                 مفاهيم فلسفي مي  
  . كند مي

ايـن نظريـه را       مـاتيوليپمن   سال پيش، در دانشگاه كلمبيـا پروفـسور        40در حدود   
مطرح كرد كه چنانچه ذهن كودك را درگير مباحث فلسفي كنيم مي توانيم نحـوه               

ليپمن معتقد بود كه اگر كنجكاوي طبيعي كودكـان و ميـل            . تفكر او را رشد دهيم    
، مـي تـوانيم كودكـان را بـه          آنان به دانستن درباره جهان را با فلسفه مرتبط كنـيم          

صـفايي  (  پيش نقاد ، انعطاف پذير و مؤثر باشـند          تبديل كنيم كه بيش از     متفكراني
) 1995(بر همين اساس است كه صاحب نظرانـي همچـون فيـشر             ). 1377مقدم ، 

در . معتقد است كه فلسفه براي كودكان يك روش موفق در آموزش تفكـر اسـت              
فلـسفه بـراي    « ان مي دهد كـه     كشور هم نش   50تجربه جهاني، شواهد در بيش از       

ارتهاي فكري و مهارتهاي خوانـدن در كودكـان كمـك كـرده              به رشد مه   »كودكان
  ).1998فيشر، (است
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ليپمن بيان مي كند كه اگر هدف تعليم و تربيت، آموزش طريقـه تفكـر بـه افـراد                   
 چرا نظام آموزشي اينقدر افراد غير متفكر تربيت مـي كنـد ؟ جـواب                ،جوان است 

  : ليپمن به سؤال فوق اين چنين است 
ي كودك را به تفكر مستقل، قضاوت مستقل، مباهـات كـردن بـه              ما به اندازه كاف   «

برداشت هاي شخصي خويش، مباهات كردن به داشـتن نـوعي ديـدگاه در مـورد                
 خـود بدانـد و راضـي بـودن بـه            را خـاص  مسائل كـه او مـي توانـد آن ديـدگاه            

به محض اينكه كودك اولين سال تحصيلي       . استدالل خود تشويق نمي كنيم     قدرت
 به بهبود وضعيت فكري او    اين مورد اقدام كنيم و    وع كرد بايد سريعاً در    خود را شر  

. كنـيم  گيـرد توجـه   يادگيري او را در بـر مـي  كه  همه حيطه هاي  به عنوان هدفي
را به عنوان يك موضوع مورد      ) و نه تفكر درباره چيزي    ( عالوه بر اين خود تفكر      

  ). 2001فيشر،(»مطالعه به كودكان ارائه دهيم
 مي توان فكر كردن را به كودكان آمـوزش داد ؟ از نظـر ليـپمن تفكـر در                    چگونه

مورد تفكر، شامل آن دسته از مطالعه مهارت هاي فردي اسـت كـه تفكـر از آنهـا                   
ليپمن بيش از سي مهارت مجزا را به صورت فهرست وار ذكر            . تشكيل شده است  

 در فهرسـت او كـه       اولين مهـارت  . مي كند كه كودكان بايد همه آنها را فرا گيرند         
سـؤال  .  روشن مفاهيم مي باشـد     مهارتي عمده محسوب مي شود،تدوين شفاف و      

هـايي كـه      مي تواند به روشن كردن ايـده       »چيست ؟ ... منظور شما از گفتن     « رايج
وقتي كه يك مفهوم را در      . كار برده شده قرار گرفته اند كمك كند        هوراي كلمات ب  
كودكان را تشويق نمود تا مـصاديق آن مفهـوم          كار مي گيريم بايد      هيك مجموعه ب  

را كه كامال ً در محدوده آن مفهوم قرار مي گيرند و همچنين نمونـه هـايي را كـه                    
  .)2001فيشر،( شناسايي نمايند،كامال ً خارج از حيطه آن مفهوم هستند

  : برخي ديگر از مهارتهاي اين فهرست عبارتند از
معلم و هم   ن مهارت سؤال كردن را هم در        ؛ برنامه فلسفه براي كودكا    سؤال كردن 

  .  دهد در دانش آموزان رشد مي
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؛ اين مهارت در ساخت ارتباطات، ساخت مفاهيم و رشـد           مهارت استدالل كردن  
  . مهارتهاي استدالل قياسي و منطقي به كودكان و دانش آموزان كمك مي كند

اي جديد تـشويق    ؛ اين برنامه دانش آموزان را به خلق ايده ه         مهارت تفكر خالق  
 .مي كند

؛ اين برنامه به رشد مهارتهاي ارتباطي از طريـق خـوب گـوش              مهارت ارتباطات 
  . كردن و احترام نهادن به عقايد ديگران به دانش آموزان كمك مي كند

كند تا سؤاالت مناسـب      ؛ اين مهارت به دانش آموزان كمك مي       مهارت كاوشگري 
 كنند و به پيش بيني نتايج، آزمودن نتـايج          بپرسند، بتوانند مسأله را طرح و تعريف      

  . و اصالح ايده ها بپردازند
كنـد تـا بـه ارزيـابي         اين مهارت به دانش آمـوزان كمـك مـي         ؛  مهارت ارزشيابي 

 بپردازنـد و همچنـين در مـورد ارزش آنچـه كـه              انـد   دسـت آورده    هاطالعاتي كه ب  
 را بـراي    يارهـايي خوانده اند، شنيده انـد و انجـام داده انـد، قـضاوت كننـد و مع                

 يا ايده هاي ديگران رشد دهند و نسبت به قـضاوت            قضاوت ارزش كار خودشان   
  ).1999فيشر، (خودشان اعتماد داشته باشند

در برنامه آموزش فلسفه بـه كودكـان ايفـا مـي            الوه بر داستان كه جايگاه مهمي       ع
 اجتمـاع « روش-و در همين مقاله به توضـيح بيـشتر آن خـواهيم پرداخـت              -كند

در فراگيري اين مهارت هـا و نيـز ايجـاد تمايـل بـه اسـتفاده آنهـا در                    » 1پژوهشي
  . كنند واقعي زندگي نقش مهمي را ايفا ميموقعيت هاي 

فراگيري بسياري از اين مهـارت هـا و نيـز ايجـاد تمايـل بـراي اسـتفاده از ايـن                      
ن بـه   جايي كـه كودكـا    » اجتماع پژوهشي «ها، از طريق زبان و با ايجاد يك          مهارت

عنوان اقدامي مشاركتي به تبادل نظر با همديگر مـي پردازنـد، بـه بهتـرين شـكل                  
 .ممكن امكان پذير است

                                                 
1. Community of Inquiry 
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  اهداف آموزش فلسفه براي كودكان
  ليـپمن  آنچه. د ليپمن دريافت كرد   اهداف اين برنامه را مي توان از انگيزه هاي خو         

اي فكـري بـه     اي را بـراي آمـوزش مهـارت هـ          را به اين فكر واداشت كه برنامـه       
 البتـه   و( كودكان تدوين كند، اين بود كـه مـشاهده كـرد كـه جوانـان دانـشگاهي                

وي علـت   . آمادگي برخورد عقالني با مشكالت في مابين را ندارنـد          )آنان  استادان  
 سپس در ادامه به ايـن نتيجـه   اند، زش كافي در اين باره نديده  را در آن ديد كه آمو     

يار مشكل و در واقع خيلي      ها بس  وزش اين مهارت  رسيد كه در مقطع دانشگاهي آم     
 لذا راه حل را در اين ديد كه در دوره دبستان و دبيرستان به ايـن مهـم                   دير است؛ 

 اين كار البته مستلزم نوعي بازنگري در برنامه ها و مـواد درسـي و حتـي                . بپردازد
هـارت   بنابراين هدف اين برنامه، افزايش م      وظايف و اهداف سازمان مدارس بود؛     

هاي فكري كودكان و نوجوانان بود به گونـه اي كـه هـم در ايـن دوره و هـم در             
دوره بزرگسالي آمادگي برخورد معقول با مشكالت زندگي خود را داشته باشند و             

در هر حـال ليـپمن   . بتوانند از مهارت هاي سطح باالي فكري خود استفاده نمايند       
  . كنداهداف اين برنامه را به صورت زير بيان مي 

  1پرورش تفكر خالق
پياژه معتقد است كه يكي از اهداف اساسـي آمـوزش و پـرورش، تربيـت انـسان                  
هايي است كه قابليت انجام كارهاي جديد را داشته باشند و فقـط آن چـه را كـه                   
ساير نسل ها انجام داده اند تكرار نكنند؛ يعنـي تربيـت افـرادي خـالق، مبتكـر و                   

 راست كودكان مـا قـدرت پـيش بينـي مـشكالت،           اگر قرا  ).2001فيشر،( مكتشف
تغيير در سطوح فردي و اجتماعي را داشته باشند و بتوانند خود را با آنها سـازگار        

دراين صورت آنها فقط به يادگيري چگونه تطبيق دادن خود بـا آينـده نيـاز                 كنند،
از اگر يكـي     .ندارند بلكه به يادگيري نحوه شكل دهي به آينده هم نيازمند هستند           

سرعت در   دن كودكان براي دنيايي است كه به      چالش هاي تعليم و تربيت آماده كر      
                                                 
1. Creative thinking 
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حال دگرگوني است ، در اين صورت آموزش تفكر خالق به آنها نيازي روشن و               
ا محصول رويـارويي بـا خواسـت        ضرورت تفكر خالق نه تنه    . واضح خواهد بود  

ه نـاگوار از تربيـت      يـك جنبـ   .بلكه از نياز هاي زمان حاضر نيز هـست        ،است آينده
سنتي آن است كه تصور مي شود براي اينكه شايستگي منطقـي كـودك پـرورش                

ي كودكـان ايـن     برنامه فلسفه برا  . ايد متوقف شود  يابد ، خود انگيختگي و تخيل ب      
هاي هنـري و      م فعاليت كند كه از طريق انجا     تصور مي پيش فرض را نمي پذيرد و       

توانـد از طريـق پـرورش         داد و خالقيت مي    توان تفكر منطقي انجام    خالق نيز مي  
شـود از    رنامه فلسفه بـراي كودكـان تـالش مـي         در ب . توانايي منطقي پرورش يابد     

نمايش عروسكي و مـشاركت در سـاير   هايي نظير نمايش خالق، بازي ها،   فعاليت  
د تا بتوانند تجارب خود را      فعاليت هاي هنري استفاده شود و به كودكان كمك كن         

   .  نمايند و نتايج چنين بياني رادرنظربگيرندآنها را بررسي،كنند بيان 
 پرورش تفكر انتقادي

بايد توجه كرد كه كودكان      . است 1»تفكر انتقادي «از اهداف اين برنامه پرورش     يكي
كنار آنان زنـدگي مـي       به طور طبيعي مجذوب نگرشها و عقايد افراد مهمي كه در          

گساالن در عمل به آنان تحميل مي شـود         ساختارهاي اعتقادي بزر   .كنند مي شوند  
اگـر قـرار     .و كودكان متكي شدن به اعتقادهاي ديگران را كم كم فـرا مـي گيرنـد               

است كودكان داراي ذهني باز و منتقد بار آيند نبايد قدرت فكري آنان بـه دسـت                 
باره هر چيزي فكر كنيم، امـا همـواره          ما نمي توانيم هميشه در    . شانس سپرده شود  

بـاره يـك    تفكر ارزشمند، انديـشيدن بيـشتر در      .باره چيزي هستيم    درتفكر  در حال   
بـاره يـك موضـوع را شـرح مـي             تفكر انتقادي چگونگي تفكـر در     .استموضوع  

افراد ياد بگيرند چه زماني       ست كه در نتيجه فراگيري تفكر انتقادي بدين معنا      دهد؛
اد بگيرنـد چگونـه     افـراد يـ    .سوال كنند، چگونه سوال كنند و چه سواالتي بپرسند        

و كدامين روش استداللي را به      استدالل كنند، چه زماني از استدالل استفاده نمايند         
                                                 
1. Critical thinking 
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ليپمن معتقد است كه الگوي او به نحو مناسبي تفكر انتقادي را پرورش             . گيرندكار
 ،به عنوان يكي از فيلـسوفان جنـبش تفكـر انتقـادي           ) 1981(» مك پك «. مي دهد 

 فكـري   كودكان را به عنوان ابـزاري اساسـي بـراي رشـد           برنامه آموزش فلسفه به     
معتقد است كه تأكيـدبر تفكـر انتقـادي در          ) 1992(رايت    يان. كند  كودكان تائيدمي 

ي روي بياورند كه به دانش      هاي  تا به برنامه   را بر آن داشته      مدارس آمريكا، مسئوالن  
يل برنامه فلسفه   آموزان كمك كنند تا بهتر استدالل كنند و اين مدارس به همين دل            

بـا نوشـتن    ) 1988(من در سـال     ليـپ . براي كودكان را مورد توجـه قـرار داده انـد          
، به ارائه الگويي از تفكـر       » تفكر انتقادي چه مي تواند باشد     «اي تحت عنوان     مقاله

انتقادي پرداخت كه در آن هدف از آموزش تفكر انتقادي را تربيت انسان معقـول               
ليپمن پس از معرفـي الگـوي تفكـر انتقـادي بـه             . نستاز طريق فرايند پژوهش دا    

عنوان فرايند يافتن حل مسأله به طور منطقـي بـه اسـتفاده از ابـزار مهـم اجتمـاع                    
  . كند پژوهشي توجه مي

  پرورش ارزشهاي اخالقي 
بايد اشاره كرد كه فهم صحيح و عميـق از اخـالق و ارزشـهاي اخالقـي در گـرو             

 فلـسفي در بـاب ماهيـت اخـالق و قـضاياي             داشتن ذهن فلسفي و انجام مباحث     
» كاوشـگري اخالقـي   « ليپمن، رويكرد فلسفي به اخالق را از زاويه       . اخالقي است 

اي است كه با     وي معتقد است كه برنامه فلسفه براي كودكان تنها برنامه         . مي نگرد 
انجام فلسفه به روش مباحثه، ملزومات رشد اخالقي كودك را تـأمين مـي كنـد و     

ه مـستلزم تفكـر نقادانـه و        درگير كردن كـودك در كاوشـگري اخالقـي كـ          اين با   
بر اين اساس يكي از اهداف مهم ايـن برنامـه تـأمين             . شود ميسر مي است،    خالقانه

  . رشد اخالقي كودكان دانسته شده است
  آموزش ارزشهاي هنري

همچنين داشتن درك  .آموزش هنر متضمن استفاده از مفاهيم فلسفي اساسي است
 مستلزم شناخت ماهيت اين ارزشها و ماهيـت قـضاياي           ،ق از ارزشهاي هنري   عمي
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هاي هنري  ي در باره ارزشبنابراين، انجام يك سلسله مباحث فلسف ت؛ارزشي اس
 خوانده مي شود را بايد بخـشي از آمـوزش هنـر             »لسفيزيبائي شناسي ف  « و آنچه 
دكان را در آموزش    برنامه فلسفه براي كو   ) 1990(بر همين اساس هاگامن     . دانست

يق تـر كودكـان از      هنر بسيار قابل استفاده دانسته و اجراي آن را منجر به درك عم            
با تكيه بر روش يادگيري      )b1990( وي در مقاله ديگري   . داند ارزشهاي هنري مي  

مبتني بر تشريك مساعي ،معتقد است كه برنامه ليپمن به عنوان يك مدل آموزشي              
فينـي اسـت،    نـش آمـوزان و بحـث و گفتگـوي طر          كه متضمن تشريك مساعي دا    

ي دارد و باعث توسعه و رشد يادگيري در ايـن حـوزه             درحوزه آموزش هنر كاراي   
  ).1377صفائي مقدم،.(مي شود

  
  محتواي برنامه فلسفه براي كودكان 

   : به كمك سه منبع زيرتعيين مي شودمحتواي برنامه آموزش فلسفه به كودكان
  داستانهاي كوتاه فلسفي

شـود،     مـي   اسـتفاده   ان يكـي از ابزارهـاي مهمـي كـه           در برنامه فلسفه براي كودكـ     
اما سؤالي كه مطرح مي شود آن است كه اهميت داستان        هاي فلسفي است؛      داستان

معتقدنـد كـه     )1995 (2و شـارپ  1در اين برنامه در چه نكاتي نهفته است؟ اسپليتر        
مي توان آنها را بـراي تفكـر و         برند از اين طريق      چون كودكان از داستان لذت مي     

هـا در     بـويژه اگـر داسـتان      وجودآورد،  هسؤال كردن تشويق كرد و در آنها انگيزه ب        
  . يا فريب در آنها باشدوضوعات و حوادثي باشند كه رقابت مورد م

كنـد   زماني كه با كودكان كار مي كنيم يكي از راههاي مؤثري كه به آنها كمك مي               
شوند اين است كـه آنهـا را از لحـاظ عـاطفي و           ن درگير هاي داستا  تا با شخصيت  

، دهنـد   فرآيند پرسش و پاسخ را انجام مي       ذهني در زندگي شخصيتهاي داستان كه     

                                                 
1. Splitter 
2. Sharp 
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ها قهرمانـان يـا افـراد تبهكـار و شـروري             لزومي ندارد اين شخصيت   . درگير كنيم 
 اين شخصيت هاي تخيلـي    . باشند كه در آثار ادبيات كالسيك كودكان وجود دارد        

 يـا يـك تمـايز       ر مي گيرند كه يك اسـتدالل قياسـي        در كشاكش بيان مواردي قرا    
صحيح را شكل مي دهند و در عين حـال پـيش فرضـها و مفـاهيم گفتـه شـد را                      

آنها با تفكرات ، گفته ها و اعمال خود نشان مـي دهنـد كـه بـه                  . بررسي مي كنند  
ان ايـن امـر را      انديشه ها اهميت مي دهند و حتي اگـر همـواره در رفتـار خودشـ               

اگر بتوانيم كودكان را تشويق كنـيم       . آشكار نكنند، ارزش افكار را خوب مي دانند       
تا با فرآيند ذهني اين شخصيت ها ارتباط برقرار كنند، هـم ايـن شـيوه پرسـش و             

ليـپمن دربـاره   . شـوند  ي آن ارزش قائـل مـي  پاسخ را در پيش مي گيرند و هم برا    
 جاي خسته كردن كودكان با توضيح مزيت هـاي          به: شكل اين داستانها مي گويد      

تحقيق مي توانيم به صورت يك داستان ، يك اجتماع پژوهشي كالسـي بـه آنهـا                 
 جـايي كـه زنـدگي كودكـان و           قرار دارنـد؛   نشان دهيم كه كودكان معمولي در آن      

  . انديشيدن درباره جنبه هاي مختلف آن براي آنها اهميت دارد
  كتاب راهنماي معلم

ب راهنماي آموزشي معلم، كمك به معلمان در ايجاد يك اجتماع پژوهشي            كاركتا
اين كتاب ها كه به طور مداوم در حـال تجديـد نظـر و ارزيـابي                 . در كالس است  

هستند، سطح آگاهي فلسفي در معلمان را گسترش مي دهند و به دانش آموزان و               
. آن تمركـز كننـد  ي فلسفي مهم را شناسايي و بـر معلمان كمك مي كنند تا ايده ها    

اب اصلي بـراي كودكـان      فصل هايي از اين كتابهاي راهنما با داستانهايي كه در كت          
. ايده هاي برخاسته از آنها شكل گرفته اند        نقل شده است، هماهنگ است و درباره      

اما ؛انـد  ها، ايده ها به صورت حاشيه اي و ضـمني ارائـه شـده              در بسياري از نمونه   
هستند و بدين علت ارائه شده اند       اي حاشيه اي ارزشمند   ه اين ايده ه   بايد گفت ك  

 تا كودكان تفاوت بين ايده ها و مالحظات مربوط و نـامربوط را تـشخيص دهنـد                
 ). 1383قائدي ، (
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  معلم 
 با حضور در كالس به آموزش فلسفه به كودكـان            هدف معلم اين نيست كه صرفاً     

لزم مي كند از نظـر تربيتـي قـوي          برنامه فلسفه براي كودكان، معلمان را م      . بپردازد
ايـن  . كنند، عمـل نماينـد   اني كه صرفا ً آموزش را تسهيل مي   باشند و به عنوان كس    

يك معلم خـوب فلـسفه      . برنامه، ايده معلم به عنوان يك متخصص را رد مي كند          
براي كودكان بايد عقالني و صادق باشد ، جدي باشد ، منتقد باشد، مطلـع باشـد                 

به عالوه او بايد در هنر انجام پژوهش هاي فلـسفي مهـارت             . داناما نه همه چيز     
، نسبت به موضوعات فلسفي حساس باشد و توانايي راهنمايي كـردن             داشته باشد 

 در انتقـال    مـدل سـازي معلـم ، عامـل مهمـي          . يك بحث فلسفي را داشـته باشـد       
 حس احترام به معلم براي تمام افـراد گـروه و     . شود پژوهش گروهي محسوب مي   

هاي شخصي ، مواجـه   ا ، شيوه صحبت كردن ، تصحيح گفته  احترام به نظريات آنه   
شدن با سؤاالت به منظور ارزيابي و بررسي آنها مي توانند ابزارهاي مفيدي بـراي               

كنـي؟ چگونـه بـه       سؤاالتي از قبيل، چرا اينطور فكر مي      . معلم در هر بحث باشند    
 شد؟ بـر اسـاس چـه فرضـياتي          اين نتيجه دست يافتي؟ چگونه اين تمايز حاصل       

 .سؤاالت مفيدي هستند...عمل مي كني؟ و 
  : در هر حال معلم بايد

  به استدالل و منطق احترام بگذارد، 
  از دانش آموزان بپرسد كه چگونه آنها مي دانند،

ليـپمن ،   (ايت كنـد  بحث را مـديريت و هـد       گزينه ها را مشخص و بررسي كند و       
  ). 1980،  شارپ و اسكانيان
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  وش اجتماع پژوهشير
هـدايت   ه براي كودكان، شكل كالس و نحوه        هاي اصلي برنامه فلسف    يكي از مؤلفه  

براي اينكـه محـور آمـوزش و پـرورش، پـژوهش و             . آن يعني كالس داري است    
تحقيق باشد الزم است كه كالسـهاي درس تبـديل بـه حلقـه هـاي كنـدوكاو يـا                    

 و همكـاري جهـت مـشاركت        اجتماع پژوهشي شوند كه در آن از رابطه دوسـتي         
  . شود مثبت در فضاي آموزشي استقبال مي

قبل از شروع بحث در كالس، دانش آموزان توجيه مي شوند كه اعـضاي كـالس                
بـاره  د كه قرار است با بحث و گفتگو در        در واقع عناصر يك گروه پژوهشي هستن      

ا داستان يا موضوعي كه ارائه مي شود و كـشف عناصـر پنهـان در آن موضـوع يـ                   
شود كه براي اينكه كار       همچنين با آنها صحبت مي    . ه برسند داستان به اهداف برنام   

  :مانند موارد پايين توجه كنند مواردي هبهخوبي انجام دهند بايد خود را به
  بايد به گفته هاي يكديگر گوش دهيم،

 بايد به ايده ها و افكار ديگران احترام بگذاريم،
  ديگري موافق نباشيم اما با خود شخص موافقيم،ممكن است با ايده و افكار فرد

 و كنيم قضاوت م تا بتوانيم ايده و نظري رابايد آهسته صحبت كني
 .  كنيم »تفكر در خلوت« بايد زماني را صرف

ـ     اني كه يك داستان خوانده مي شود،      زم . كـار مـي كنـد      هاجتماع پژوهشي شـروع ب
  . وري هستندراهنمايي هاي زير براي هدايت اجتماع پژوهشي ضر

از دانش آموزان بپرسيد چه نكات جالب يا گيج كننده اي در مورد داسـتان يـا                 . 1
 خـود را بـه شـكل سـؤال          ساير تجربيات يافتيد ؟ آنها را تشويق كنيد تـا نظـرات           

سؤاالت دانش آموزان را بر روي تابلو بنويسيد و بعـد از هـر سـؤال                .  مطرح كنند 
  . ست، بنويسيداسم فردي كه سؤال را مطرح كرده ا

ممكـن اسـت يكـي از دانـش         . االت را به ترتيب با يك روش بحـث كنيـد          سؤ. 2
گروه را تـشويق كنيـد كـه سـؤاالتي          . آموزان سؤال بسيار جالبي مطرح كرده باشد      
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سؤاالتي را كه پاسخ آنها آسان است و يا پاسخ دادن بـه آنهـا بـر                 . اينگونه بپرسند 
 . ير نباشد را حذف كنيداساس آنچه كه شما مي دانيد امكان پذ

دانش آموزان بايد وقتي كه شخصي صحبت مي كند ساكت باشند و به گوينده              . 3
 .گوش فرا دهند

اصوال ً  نقش او هدايت كننـده و         . نقش معلم تسهيل كننده و كمك كننده است       . 4
. شود مدل سازي كردن اقداماتي است كه توسط تفكر كنندگان با تجربه مطرح مي            

هـاي دانـش     بايد به عنوان منبع اطالعاتي و ارزيابي كننده بـراي پاسـخ           نظر معلم ن  
هـاي اصـولي و  اساسـي در اينجـا            بعـضي از تكنيـك    . آموزان در نظر گرفته شود    

 صحيح  ها، استفاده  اي انتظار ، اجتناب از پيش داوري      استفاده از زمان ه   : عبارتند از 
توانند در آينده    دارند و مي  هاي فكري و ذهني داللت       هايي كه بر فعاليت     پرسش زا

تفكـر در   ( شـناختي    مفيد واقع شوند و توجه دانش آموزان را به فعاليت هاي فـرا            
 . سوق دهد) مورد افكار خودشان

، باعث مي شود تا شركت      )گرد ميز(وار   تأثير حالت فيزيكي گروه به شكل دايره      . 5
 مـستقيما ً بـه   همچنـين اگـر آنهـا     . كنندگان بيشتر تشويق به صحبت كردن شـوند       

بـاال  . شخص ديگري پاسخ دهند بهتر از اين است كه هميشه به معلم پاسخ دهنـد         
ويـژه اگـر     تن براي صـحبت كـردن ضـروري اسـت، بـه           بردن دست و اجازه گرف    

شود تـا معلـم بتوانـد مهـارت را در        اين باعث مي  . گروهي تازه تشكيل شده باشد    
 .آموزان افزايش دهد دانش

. معلم عضوي از اجتماع است و بنابراين وظيفه او شركت كردن در بحث است             . 6
هاي سنتي معلمان بدين معناست كـه اطالعـات او نقـش مهمـي               هر چند كه نقش   

 براي معلم مهم است كه واقعيـات و         آموزان در بحث دارد،    نشنسبت به شركت دا   
تواننـد   زان، آنها مي  اگر با دادن فرصت و زمان به دانش آمو        . نظريات را عنوان كند   

البتـه  . پاسخ قابل قبولي را ارائه دهند بايد اين فرصت در اختيار آنها گذاشته شـود       
ليپمن در اين زمينه مي گويد معلم بايد از         . گاهي تشويق نيز در اين امر مؤثر است       
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 ولي از نظر فلسفي بايد فـروتن        ،نظر آموزشي قوي و داراي اطالعات زيادي باشد       
 . داشته باشدو مناعت طبع 

 چون بعضي از سؤاالت     ؛معلم بايد حوصله و ارزيابي را در اجتماع تشويق كند         . 7
و پاسـخگويي بـه     و به آساني قابـل پاسـخگويي نيـستند          پيچيده و دشوار هستند     

از خاتمه زود هنگام سؤال بايد      .بعضي از سؤاالت نياز به زمان و وقت زيادي دارد         
 . اجتناب شود 

زان را تشويق كرد كه در قبال نظرات و ايده هاي خـود مـسئول               بايد دانش آمو  . 8
  . آنها را به طور مناسب تغيير دهند باشند و بتوانند از آنها دفاع كنند و

  
  كالس به منزله اجتماع پژوهشي 

اگر تصور كنيم كه در حال بازديد از يك كالس درس هستيم كـه بـه منزلـه يـك              
  واهيم ديد ؟ اجتماع پژوهشي عمل مي كند، چه چيز خ

كـه فرصـتها را بـراي دانـش آمـوزان            خواهيم كرد  يك ساختار فيزيكي را مشاهده    
كالس جهت ارتباط با يكديگر فراهم مي كند و باعث مـي شـود دانـش آمـوزان                  

همچنين مشاهده مي شود كه دانش آمـوزان        . رفتار دموكراتيك از خود نشان دهند     
آنـان در   . اصـالح مـي كننـد     عقايد يكـديگر را مـي سـازند، شـكل مـي دهنـد و                

موضوعاتي كه مورد عالقه شان است بحث مي كنند تا به نتـايج نهـايي برسـند و                  
 ، موزگاران انـواع سـؤاالت    از دانش آموزان و آ    . پژوهش را در مسير دنبال مي كنند      

، فرضيه ها و توضيحاتي را خواهيم شنيد كـه ايـن امـر نـشان از ماهيـت         پاسخ ها 
گيـرد    طق شكل مـي   با اين حال پژوهش بر اساس يك من       . بحث آزاد پژوهش دارد   

در چنين كالسي، دانـش     . عام و هم خاص براي هر رشته دارد        كه هم ويژگي هاي   
اين ي فرايند پژوهش بايد راه درازي طـي كننـد،         آموزان مي فهمند كه براي يادگير     

بدان معناست كه اعضاء يك اجتماع پژوهشي براي اصالح يا تفسير نقطه نظرشان             
  . اي ندارند واهمهستدالل كه به نظر اشتباه مي رسد، ا تصحيح هر گونه اي
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تنها از طريق ميل به آمادگي اسـت كـه اجتمـاع پژوهـشي در كـودك و نوجـوان                    
اين نيروهاي ذاتي و خواسـت هـاي درونـي، بخـشي از فراينـد               . پرورش مي يابد  

افـق  هدف از پژوهش آن است كـه كودكـان بـه شـناخت و تو              . پژوهش مي باشد  
مشترك برسند و اين امر با نوعي حس كشمكش و جدال همراه است؛ كـشمكش               

  . يا جدال خالقانه كه از برخورد با امور پيچيده و ترديد پذير نشأت مي گيرد
در ادامه بررسي خود در مورد اجتماع پژوهشي ،  كاربرد هـاي سـنجيده و خـود                  

يم؛ همچنـين شـواهدي از      آگاه از راهبردهاي روبه تزايد تفكر را مشاهده مـي كنـ           
 يعني دانش آموزان بـه      پژوهشي و احترام متقابل به اشخاص؛     توجه به روش هاي     

عقايد يكديگر گوش مي دهند ، داليلي را در حمايت از استدالل هاي خود ارائـه                
آنها در طرح سؤاالت به يكـديگر كمـك مـي           . مي دهند و آنها را تحليل مي كنند       

گر بـا ارائـه مثـال      هـاي يكـدي    از فرضـيه  .  مي كننـد   كنند و نقطه نظرات را تقويت     
 يا با يكديگر بحث مي كنند و به افراد كم رو و خجالتي فرصت               حمايت مي كنند  

در يـك اجتمـاع پژوهـشي، دانـش         . و مجالي مي دهند تا خودشان را مطرح كنند        
آموزان توانايي خودشان را در ميان انواعي از راهبردهاي تفكر توسـعه مـي دهنـد         

  . ين راهبردها خود به خود ارتباط و وابستگي نزديكي به هم دارندكه ا
دكـان پرخاشـگر    يـا كو    خجالتي ذكر اين نكته كه بايد براي دانش آموزان كم رو و          

شود كه نقش پژوهشي اجتماع در رشد فـردي بـا            فرصتي را فراهم كرد، باعث مي     
ده نيازشـان و پيـدا      عمدتا ً رفتار افراد جوان منعكس كنن      . اهميت و مهم جلوه كند    

در عين حـال ايـن امـر        . مي باشد » من چه كسي هستم   «كردن پاسخ اين سؤال كه      
درست است كه هر فرد در نهايت بايد روش پاسخ به اين سؤال را خـودش پيـدا                  

فـردي در   » 1مـن   «اجتماع پژوهشي از محيطي تشكيل مـي شـود كـه در آن              . كند
دانـش  . فردي به حـداكثر مـي رسـد       گيرد و چشم اندازهاي رشد       دورنما قرار مي  

 .آموزان به عنوان عضوي از اجتماع كالسي در موقعيت هاي گروهي سهيم هستند            
                                                 
1. Ego 
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برخـورد   شركت مي كنند، آنها به سؤاالتي گونه كه دانش آموزان در پژوهش   همان
اجتمـاع كالسـي بـه آنـان كمـك          . ردمي كنند كه براي شان بيشترين اهميت را دا        

بـين خودشـان و عقايدشـان ،        بط را برقرار كنند؛ مثال ً     ف روا كند كه انواع مختل    مي
بين عقايد خودشان و دوستانشان ، بين تجارب شان و مفاهيم و معيارهايي كه بـه                

، بين خودشان به عنوان اشخاص حقيقـي        در تغيير آن تجربه ها كمك مي كند       آنها  
راي هر يـك    اين روابط ب   بدين ترتيب . اشخاص حقيقي و غيره   و سايرين به عنوان     

از اعضاي اجتماع پژوهشي اين امكان را به وجود مي آورد كه در تكليف خالقانه               
ان دانـش   تكليف برانگيختن پـژوهش ميـ     . و مشاركت جويانه شخصي وارد شوند     

ويژه اگر پژوهش، ميل كنجكاوي و تعجب طبيعي         آموزان چندان دشوار نيست، به    
 بـر توجـه و احتـرام در اجتمـاع           تاكيـد . را كه در كودكان ذاتي است ايجـاد كنـد         

آمـوزان  در چنين اجتماعي، دانش     . وجود مي آورد   هپژوهشي، جوي از اعتماد را ب     
آموزگـار بـه دانـش آمـوزان جهـت پيـشبرد روش هـاي               به هم اعتماد مي كننـد،       

احترام آموزگار بـه عقايدشـان ،       پژوهشي اعتماد مي كند و دانش آموزان به خاطر          
اعتماد ايجاد اطمينـان    . گذارند  اط ضعف شان به او احترام مي      يد توانايي ها و نق    تأي
خطرپذيري خالقانه را تسهيل مي كند و كودكان را ترغيـب مـي كنـد تـا                 كند،    مي

  . تالش كنند كه خودشان دريابند كه چگونه فكر مي كنند
بدون اعتماد در اجتماع    . كند نها خود تصحيحي را امكان پذير مي      اعتماد نيز براي آ   

كننـد يـا     دانش آموزان آن چه را كه فكـر مـي        شي نمي توان انتظار داشت كه     پژوه
  . احساس مي كنند  بازگو كنند

در فرايند ايجاد يك اجتماع پژوهشي، معلم مسئوليت جلب اعتماد و توجه دانش             
ي دانش آموزاني كه در آن شركت       اجتماع كالسي برا  . آموزان را به عهده مي گيرد     

آموزند كه بـين تفكـرات       از يك سو آنان مي    . گي مي باشد   زند جويند شكلي از   مي
هاي شان ارتباط برقرار كنند و از سوي ديگـر آنهـا را بـا اعمالـشان                  شان و حرف  

باال بردن اعتماد و توجـه همـراه بـا تفكـر منطقـي و مـسئوالنه ايـن                   . مرتبط كنند 
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ه شمار  ع پژوهشي يك امر آموزشي ب     اطمينان را كه تغيير شكل كالس ها به اجتما        
اجتماع پژوهشي اين امر را براي دانش آمـوزان امكـان      . ، دو چندان مي كند     آيد مي

خودشان را بـه عنـوان متفكـران      آنان به جاي يادگيرندگان منفعل،    پذير مي كند كه     
يكـي از   . فعال، بـه عنـوان مكتـشفين و بـه عنـوان موجـودات ارزشـمند بنگرنـد                 

س اعتماد و اطمينان دانـش آمـوز   اشكاالت آموزش كالسي سنتي عدم توجه به ح 
لـوه مـي   كالس هاي سنتي ، موضوعات پيچيده و متناقض را حـل شـده ج     . است

ــد و آن ــه  دهن ــا    چ ــد ظ ــي آموزن ــوزان م ــش آم ــا   دان ــداني ب ــاط چن هراً ارتب
ع پژوهشي بـراين مـشكل      اجتما. احساساتشان و جهان بيني شان ندارد     تفكراتشان،

جربه واقعي براي دانش آمـوزان بـه شـمار          زيرا كه اين اجتماع يك ت      آيد؛  يفائق م 
كننـد يـا انجـام     د، بـازگو مـي  جايي كه هر آن چه را در آن فكـر مـي كننـ            . آيد مي
اجتمـاع  ه در دنياي اطراف آنها مي گذرد تأثير دارد؛ مثالً چ دهند؛ در واقع بر آن  مي

هـاي    كه عقايدي كـه بـر اسـاس اسـتدالل    كالسي ممكن است به اين نتيجه برسد 
ابل قبول نيستند بايد با احتياط با آنها برخورد كرد يا اينكه به ايـن نتيجـه                 خوب ق 

در حالي كـه نهـايي يـا        ها،    اين قضاوت . رخي رفتارها قابل قبول نيستند    برسد كه ب  
ين ترتيـب   شود كه بـد    تغيير ناپذير نيستند به اتخاذ تصميمات بخصوص منجر مي        

رود كـه    ي اجتماع كالسي، انتظـار مـي      مرزهافراتر از   . كند رفتار گروه را تنظيم مي    
دهـد   اعضاء اجتماع كالسي نسبت به اشكال رفتـاري در هـر كجـا كـه روي مـي                 

  . حساس شوند
  ارزشيابي برنامه فلسفه براي كودكان 

 كودكان اين است    كي از روشهاي مثبت براي وارد شدن در جلسات فلسفه براي          ي
هاي بحث   عه مهارت ه براي توس  زمان و تجرب   به.شود» خود ارزيابي   « كه يك گروه  

براي بحث فلسفي خـوب بعـضي       ،  انتشارات تام جكسون   .شود  گروهي بايد توجه  
 و  كنـد ارزيـابي    تواند پيشرفت آنها را    د مهمي را بر مي شمرد كه گروه مي        از موار 

  .)1999به نقل از فيشر، (عملكرد آنها را باال ببرد
  دهند؟   فرا مين در بحث به فرد ديگر گوشآيا شركت كنندگا) 1
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 آيا شركت كنندگان به فرد ديگر، پاسخ مي دهند؟ ) 2
آيا اكثر افراد بيش از آنكه بحث را تحت اختيار خود بگيرند و گوينـده مطلـق                 ) 3

 باشند در آن مشاركت دارند؟ 
 ؟  است»باز كردن مطلب «يا » اشاره به موارد سطحي « به آيا بحث ما مربوط) 4
 الب است؟ آيا موضوع و مطلب ج) 5
 ؟چالش دارمآيا من با تفكر خودم ) 6

به ما اطمينان مي دهد كه اين قبيـل پيـشرفتهاي مهـارتي ، رونـدي      ) 1984(ليپمن  
كم كم كودكان عدم پايداري و ثبات را در افكار          . اداركي و گام به گام خواهد بود      

يگـر،  آنها ياد خواهند گرفت تا با توجه به افكـار فـرد د            . خودشان كشف مي كنند   
هـايي   با سؤال كردن در مورد فرضيات مهم سايرين و پيشنهاد كردن حق انتخـاب             

يابنـد و بـا      كه بعضي از افراد از آن نا اميد شده اند يا ديگر راه حلي براي آن نمي                
گوش دادن دقيق و احترام به روشي كه افراد مي خواهند خود را نـشان دهنـد بـا                   

  . داشته باشند يكديگر همكاري كنند و با هم هماهنگي
زمينه وسيعي از ارزشيابي و ارزيابي به طور اعم با آموزش تفكر و به طور اخـص               

علي رغم عقيده برخي از صاحب      . با آموزش فلسفه براي كودكان سر و كار دارد          
امـا ايـن زمينـه      ؛  كه ارزيابي موضوع مهمي در اين برنامه نيست       ) كپمك  (نظران  

سؤالي  كه غالباً مطرح مي شود       . و با ارزش است   براي فلسفه براي كودكان ، مهم       
آن است كه اگر فلسفه براي كودكان اثر بخشي و سودمندي زيـادي داشـته باشـد                 

اقل به سه سـؤال جزئـي ديگـر    حدراچه مي توان گفت ؟ خود اين سؤال گسترده  
   :كرد  تقسيمنمي توا

بـه عنـوان يـك      چگونه مي توانيم كارآيي و اثر بخشي فلسفه براي كودكان را             )1
برنامه درسي كه براي پيشرفت و بهبود تفكر و مهـارت هـاي اسـتدالل ، تقويـت                  
اعتماد به نفس، افزايش مهارت هاي خواندن و رياضـيات ، حمايـت از يـادگيري                

به .  كنيم  شود ، ارزيابي     مطرح مي ... رسي، بهبود خالقيت و     در جوانب مختلف د   
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ي كودكـان را از نظـر آموزشـي حـائز     تـوان فلـسفه بـرا    طور خالصه ، چگونه مي  
 اهميت دانست؟ 

را در محيطي خاص     ي و اثر بخشي فلسفه براي كودكان      چگونه مي توانيم كاراي   ) 2
 يا يك مدرسه    ه در سطح يك مدرسه در حاشيه شهر       و ويژه به عنوان مثال وقتي ك      

 معمولي ارائه مي شود ، ارزيابي كرد ؟ 
را با توجه به بهبـود       انخشي فلسفه براي كودك   چگونه مي توانيم كارآيي و اثر ب      ) 3

ر  به عبـارت ديگـ     كنيم؟ارزيابي   موزانآافراد ذي نفع يعني معلمان و دانش        عملكرد
 خوبي نشان دهند؟  توانند عملكرد خود را به چگونه دانش آموزان و معلمان مي

اول مربـوط    سـؤال  ستجو براي ارزيـابي كلـي اسـت كـه بـه           دوم به دنبال ج     سؤال
 ،بيان كـرده انـد     )1993 (2و جكسون )1994( در سال  1اسپرود كه همانطور. شود مي

ديدگاههاي دانش آموزاني است كه در مورد اين موضوع كه تـأثير              اين پاسخي به  
) 1995( و شـارپ  اسـپليتر  .وزش و يـادگيري چيـست عالقـه مندنـد        فلسفه بر آم  

ه بـراي كودكـان ارائـه       ارتباط بـا ارزيـابي برنامـه فلـسف        هايي را در   برخي از نشانه  
  : اند كه به طور خالصه عبارتند از كرده

 براي سـؤالي    هاي كليدي را كه در ارتباط با ارزيابي هستند و پاسخي           مشخصه) 1
تواننـد   چگونـه كودكـان مـي   : تعيين و مشخص كنيد باشند را از قبيل مورد زير مي   

اص از قبيـل    خوبي فلسفه را انجام دهنـد؟ كـه ايـن امـر شـامل  مهارتهـاي خـ                   به
 خـالق،   فكـري و ذهنـي،    (استدالل قياسي تا چارچوب كل گرايانه و همه جانبـه           

  . باشد مي) معرفت شناسي زيبائي شناختي، اخالقي، شخصي، مؤثر، انتقادي،
توجه به اجتماع به عنوان ارزيابي ارزشمندي در مـورد عملكـرد هـر كـدام از                  )2

به عنـوان كـل مـورد قـضاوت قـرار           اعضاي اجتماع كه بايد در ارتباط با اجتماع         
 . بگيرند 

                                                 
1.  Sprod  
2 . Jackson 
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 – معلمـان و دانـش آمـوزان         –اطمينان حاصل كنيـد كـه ارزيـابي كننـده هـا             ) 3
 . تجربياتي در زمينه پژوهش فلسفي دارند 

 . حس ارتباط بين ارزيابي و انجام فعاليت فلسفي را حفظ كنيد ) 4
ودكـان  ثابـت     از روش شناسي هايي كه نسبت بـه آمـوزش و فلـسفه بـراي ك               ) 5

 . هستند، استفاده كنيد 
آخرين شاخص هم به دليل اخالقي و اصولي و هم به دليل آموزشي حائز اهميت               

مـوزان انتقـال    آاينكـه چـه پيـامي را بـه دانـش            ). 1995و شـارپ     اسپليتر. (است
تعيين شده و ناديـده گـرفتن       هاي ثابت به سئواالت از پيش        دهيم نيازمند پاسخ   مي

يـك راه حـل اساسـي       .  كاغذي است    –عمول در آزمون هاي مداد      هاي م  محاوره
را جنبـه   را مـي تـوان در چيـزي يافـت كـه آن               براي ارزيابي فلسفه براي كودكان    

ردي كـه در موضـوع درسـي دخالـت         بدين معنا كه راهب   ؛گانه پژوهش مي نامند    دو
ايي هـ   ما سؤاالتي را مي پرسيم و پاسـخ . شود دارد،اولين بعد پژوهش محسوب مي 

در هـا و داليـل بـا هـم جـور           يا پرسش آكنيم كه    ن گاه بررسي مي   آ. را مي شنويم    
ايـن  . داريم ما توجه افراد را به جوانب ديگر پژوهش معطوف مي         . آيند يا خير     مي

شود كـه    پذير منجر به فرم هاي ارزيابي مي      بعد تفكري به طور طبيعي و اجتناب نا       
آيـا مـا   «وقتي كه سؤاالتي مثـل  شدا اشاره  به آنه5  تا1در صفحات قبل در نكات   

آيـا شـما دو نفـر چيـز مـشابهي           » «فكر مي كنـيم كـه داليـل او خـوب هـستند؟            
 در كالس درس و مباحث درسي پرسيده مي شوند و همچنين زمـاني              »؟يديگو مي

آيـا مـا بـه      «: شـوند  گونه پرسيده مـي    كه سؤاالتي كه بر اساس ارزيابي هستند اين       
» ؟كنـيم  ميتجزيه و تحليل و آيا ما معاني را كشف«»  داده ايم؟  ديگران پاسخ منطقي  

مي تواند بـه عنـوان محـدوده اي         » ايم آيا ما استفاده صحيحي از معيارها داشته      «و  
اصالح كننـده    پژوهش باشد كهطبيعي براي كار اجتماع باشد يا به عنوان شكلي از        

مه فلسفه بـراي كودكـان      با برنا ارتباط  در نهايت در  ). 1995و شارپ    اسپليتر(است
اولـين شـرط ايـن اسـت كـه      .زم است كه مورد توجه قرار گيـرد     دو شرط كلي ال    
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ارزيابي نبايد در  محدوده اي خارج از مسأله پـژوهش كـه هميـشه مـورد توجـه                   
ن گـروه از افـرادي      آشرط دوم نيز آن است كه       . شود  السي است استفاده  اجتماع ك 

اهداف و مقاصد خود را مشخص كننـد و در          كه در ارزيابي شركت مي كنند بايد        
كه باز خوردي را براي دانش آموزان فراهم مي كنند تا اطالعات تشخيـصي               حالي

را در مورد نقاط ضعف و قوت انها روشن سازند ، از ارزيابي دانش آموزان بـراي   
  .بهبود و بررسي و آزمون اثر بخشي معلمان و تنظيم برنامه درسي استفاده كنند

  نتيجه گيري  بحث و
 منـشا . ل آموزشي پديده جديدي نيستهاي تفكر در محاف  عالقه به توسعه توانايي   

معتقد است كـه بـه      » مالكوم نالس «. گردد القه اي به آكادمي افالطون برمي     چنين ع 
منظور ايجاد تحوالت اجتماعي روز افزون ، مربيان تعليم و تربيـت بايـد در بـاره                 

هـا و    عاليـت هـاي خـود را بـر آمـوزش مهـارت            نقش خود دوباره فكر كننـد و ف       
 .هايي متمركز نمايند كه شاگردان براي تحقيق مـستقل بـدان احتيـاج دارنـد               روش

بعضي از مربيان و متخصصان تعليم و تربيـت مـدتها پـيش مـسيـر               ). 1380ميرز،(
آلفـرد نـورث وايتهـد       ) 1929(در سال   . مطلـوب اين تحـول را پيش بيني كردند      

يادگيري شاگردان بي فايده است مگر اينكه كتاب هـاي خـود را             «كه  معتقـد بـود   
گم كنند، جزوات خود را بسوزانند و جزوات از برشده را براي امتحان فرامـوش               

 اظهارات وايتهد بدين معناسـت كـه تعلـيم و تربيـت اساسـاً         ) . 1380ميرز،(» كنند
بـا  . داردفرايندي فكري است و محتواي آموزش در درجـه بعـدي اهميـت قـرار                

وجود اين بسياري از محافل آموزشي به جاي اينكه بـراي پـرورش اسـتعدادهاي               
 محتويـات برنامـه     فكري نوجوانان اهميت قائل شوند، بـر يـادگيري اطالعـات و           

هـاي سـنتي آمـوزش       كنند و به اين دليل است كه اعتبـار روش          آموزشي تأكيد مي  
 باعث ترويج سبك انفعالي     اين روش ها معموالً   . همچنان به قوت خود باقي است     

 به طور ضمني آموزش داده      آن تفكر انتقادي يا فقط      تعليم و تربيت مي شود كه در      
خوشـبختانه ايـن سـنت انفعـالي در حـال           . شـود    يا هرگز يـاد داده نمـي       مي شود 



 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور دربراه  

 

324

رويكرد مثبت و فعال آموزش كه ناظر بـه پـرورش اسـتعدادهاي             . دگرگوني است 
يات در حال افزايش مهارت هاي اسـتدالل و هـم      فكري شاگردان است هم در ادب     

از آن جملـه   چـشم مـي خـورد كـه      هاي اخير در زمينه مواد درسي بـه       در نوآوري   
  .توان به برنامه آموزش فلسفه به كودكان اشاره كرد مي

برنامه آموزش فلسفه به كودكان كه نخست توسط ليپمن و همكارانش مطرح شد،             
معني صرف تفكر و استدالل نيست بلكـه مـستلزم           كه تفكر فلسفي به      كند  بيان مي 

ليپمن و همكارانش با مروري بـر تـاريخ انديـشه هـاي             . تفكر در بارة تفكر است    
اند و جريان    رد بحث فيلسوفان بوده، مشخص كرده     فلسفي، مسايل مهمي را كه مو     

ل نمونـه ايـن مـسائ     . ل قـرار داده انـد     ودكان را در رويارويي با ايـن مـسائ        تفكر ك 
اخالقـي يـا    صدق يـا حقيقـت،خير، واقعيـت، ماهيـت ذهـن، قواعـد              : ند از عبارت

زان ، همـراه بـا      همچنين در اين برنامه بحث و گفتگو ميان دانـش آمـو           . اجتماعي
از اين رو در اين برنامه چنـين پـيش          هدايت معلم، بستراصلي تفكر فلسفي است؛     

 مـذكور،   سايلبيني نشده است كه پاسخ معين و از پيش تعيين شده اي در باب مـ               
بـاره آن ، طريقـه       در بلكه طرح مسأله و بحث و گفتگو      به دانش آموزان داده شود،    

به اين ترتيب، كـالس     . است  ست كه براي دست يافتن به پاسخ هااتخاذ شده        اي ا 
تبديل مي شود كه در ضـمن آن كودكـان، تـصورات            » اجتماع پژوهشي   « به يك   

. ان به بحـث و گفتگـو مـي پردازنـد          خود را عرضه مي كنند و در باب آراي ديگر         
پـژوهش معطـوف بـه    : عبارتنـد از » اجتماع پژوهشي « برخي از ويژگي هاي اين     

ل، خطرپـذيري فكـري و تـصحيح        دانش و فهـم، تكيـه بـر سـؤال و عرضـه دليـ              
احتـرام بـه ديگـران، شـكل         ، سـعه صـدر و     هاي خويش ،همكاري ،اعتماد     انديشه

شـگفت زدگـي، گفتگـوي دانـش         معما و    تماعي و مشاركت آميز رو يارويي با      اج
ــوز ــدگاه  -آم ــراي دي ــسئوليت ب ــذيرش م ــور، پ ــادگيري    مح ــويش و ي ــاي خ ه
  ).1993كم،(تفكّر
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است كه فلسفه   فروضات برنامه و طرح ليپمن معتقد     ضمن پذيرش م  » جفري كين «
هاي اسـتدالل و     براي كودكان از طريق روش اجتماع پژوهشي باعث رشد مهارت         

بـر پـژوهش هـاي مـشاركتي        اسـاس    وي بـراين  . شـود  ن مـي  كر انتقادي كودكا  تف
جفــري ( دهــد مهــارت هــاي اجتمــاعي اولويــت مــيو بــه توســعه كنــد تأكيــدمي

آيا برنامـه آمـوزش فلـسفه بـه         « اي با عنوان     در مقاله ) 1978(ليپمن  ). 1985كين،
با تأكيـد   » كودكان مي تواند مبنايي براي اصالح ساختار نظام آموزشي قرار گيرد؟          

ينكه مدرسه بايد به صورت آزمايشگاهي براي تمرين تفكر و فراگيري انديشه            ا بر
انتقادي و نيز درگير كردن فرد در تجربيات واقعي زندگي در آيد، بـه ايـن سـؤال                  

تـأثيرات مثبـت برنامـه      بـا توجـه بـه       ). 1377صفايي مقـدم،  (پاسخ مثبت مي دهد   
عي بر رشـد و توسـعه       آموزش فلسفه به كودكان و يادگيري مبتني بر تشريك مسا         

 هــوش و اعمــال هوشــمندانه و بــر ارتقــا و تعميــق ارزشــهاي هنــري و اخالقــي
از رسـد   بـه نظـر مـي     ) 1995ليـپمن (،  )1993،شارپ( ،)b1990و a,1990هاگامن(

ريزان آموزش و پرورش كشور تأكيـد      ظايف مهم دست اندركاران و برنامه     جمله و 
 آمـوزان و بحـث و گفتگـوي         بر تفكر و روشهاي مبتني بر تشريك مساعي دانش        

است؛زيرا تحقق بـسياري     اس آن، اصالح ساختار نظام آموزشي     طرفيني آنها و براس   
 تعليم و تربيت در گرو پرورش ذهن هاي خالق، تفكر فلـسفي و              از اهداف عالي  

فراگيري شيوه هاي صحيح استدالل است و از آنجا كه هدف اصلي برنامه چهارم              
 لذا پيشنهاد مي شود انجام اصالحات       است؛  يت دانايي يز ، توسعه با محور    توسعه ن 

اساسي در نظام آموزشي از دوره آموزش هاي غير رسمي يعني برنامه هـاي مهـد                
گيـرد و برنامـه هـايي تحـت عنـوان           هاي آموزش عالي را در بر       تا دوره كودك ها   

. آموزش فلسفه و يا تفكر فلسفي در برنامه هاي درسي رسمي كـشور قـرار گيـرد         
ش فلسفه و تفكر فلسفي به كودكان از طريق اجتماع پژوهشي موقعيتي را به              آموز

دست خواهد داد تا كودكان ضمن درك بهتري كه از مجهوالت خـود بـه دسـت                 
آورند در كشف پاسخها مشاركت فعال نموده و با درك لذت دانـستن، اعتمـاد                مي
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 از روش اجتمـاع     فراهم نمودن چنين فرصتي با استفاده     . به نفس بيشتري بيدا كند    
پژوهشي كه با بحث و گفتگو همراه است نه فقط در جهت درك عقايـد ديگـران                 
بلكه براي كشف و ابداع عقايد و ايده ها و روشن كردن ارزش بازنمايي و بحـث                 
خود اصالح گري به منظور باالبردن فهم وحل مشكالت آتي آنـان مفيـد خواهـد                

ــود ــو وفــ   . ب ــتفاده از روش گفتگ ــا اس ــين ب ــشگري در اهمچن ــاع ن پرس جتم
عين حال بـه    گذرندودر  پژوهشي،كودكان به عقايدوانديشه هاي ديگران احترام مي      
 .تفكر در باره تفكر، سخن و كردارشان تشويق مي شوند
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مدل مفهومي نقش فناوري كامپيوتر و اينترنت در ترويج و تشويق 
  تفكر انتقادي و خالق در دانش آموزان

  
  1دكتر جهانبخش رحماني

  چكيده
 و ماهرانـه اطالعـات      منظم ذهن در تفكر، تحليل، تركيب و ارزيابي فعاالنـه         فرايند

ي گردد را تفكـر     عنوان راهنماي عمل و اعتقاد فرد محسوب م        هب كه  گردآوري شده 
 در مـورد هـر چيـز، محتـوا يـا            تفكر انتقادي شـيوه اي از تفكـر       . نامند انتقادي مي 

 ارزيابي  را به وسيله تحليل ماهرانه،    است كه در آن فرد كيفيت تفكر خود       اي   مسأله
تـرويج و تـشويق تفكـر انتقـادي يكـي از            . بخشد مي و بازسازيِ آن، بهبود وارتقا    
جامعه دموكراتيك  اسـت تـا بـا اسـتفاده از آن دانـش      الزامات اساسي و مهم يك   

فته آموزان به كمك فناوري كامپيوتر و اينترنت به منابع مختلف اطالعاتي دست يا            
  و ساير ديدگاه ها و نظرات را مطالعه، تحليـل، تركيـب مجـدد، ارزيـابي و تأمـل                  

  . كند مي
 يد، رويكردهاي نـو، است كه ايجاد بينشهاي جد از تفكرد نوعيتفكر خالق يا مولّ   

. شود  راههاي جديد و يكپارچه فهميدن وادراك را موجب مي         اندازهاي تازه،  چشم
اطالعاتي و ارتباطي از قبيل كامپيوتر و اينترنـت ايـن امكـان را              هاي جديد   فناوري

                                                 
 مدرس دانشگاه پيام نور. 1
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ـ            اند تا دانش   فراهم آورده  كـار    هآموزان و ساير افراد بتوانند تفكر واگراي خـود را ب
  . پذيري آن را افزايش دهند دهند و انعطاف يا پرورش گرفته

مقاله حاضر به توصيف و تبيين مدل مفهوميِ نقش فناوري كامپيوتر و اينترنت در              
  .است  انتقادي در دانش آموزان پرداختهترويج و تشويق تفكر

  اينترنت تفكر خالق، فناوري، كامپيوتر، تفكرانتقادي،: ها كليدواژه



 ...نت در مدل مفهومي نقش فناوري كامپيوتر و اينتر                                  

 

333

  مقدمه
حـور و   دانايي م انون فعاليـت هـاي مربـوط بـه اقتـصاد          ش ك پرورآموزش و   امروزه

نقـش فنـاوري     دركـشورهاي توسـعه يافتـه     . شـود   جامعه يادگيري محـسوب مـي     
اسـت    طـور شـگفت آوري تغييـر كـرده          درمدارس به ) فاوا(1اطالعات و ارتباطات  

 نقش موضوعي در برنامه درسـي  كه يك ارتباطاتاطالعات و نقش سنتي فناوري.
آموزش   يعنيآموزشي   عنوان يك وسيله    كامپيوترونيز به صورت سواد است و به     بوده
 برخـي كـشورها     اسـت و در    است، درحال حاضر تغيير يافته      كمك كامپيوتر بوده    به

هـم اكنـون در مركـز     آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن  سياست هـاي مربـوط بـه   
  .هاي اصالحات در نظام هاي آموزشي قرار گرفته است  تالش

ابزارهـاي تكنولوژيـك و منـابع       ارتباطات مجموعه متنوعي از     ات و فناوري اطالع 
ســازي و مــديريت  ارتبــاط، ايجــاد، توزيــع، ذخيــره مورداســتفاده بــراي برقــراري 

هـاي    تكنولـوژي  ،كامپيوترهـا، اينترنـت   شـامل،     هـا     اين تكنولوژي .  است  العاتاط
  .شوند و تلفن مي)  تلويزيونراديو و( راديويي

در  )فــاوا (كــارگيري فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات هرها بــكــشو از  در بــسياري
توجـه   يـادگيري مورد -دهـي  هاي ياد ارتقاء كيفيت روشآموزشي به منظور  نظام

 اثبـات شـده    داليـل   فناوري در مدارس بـه    اين  استفاده از   . خاصي قرار گرفته است   
ــه اقتــصاداجتمــاعي وتربيتي، ــ ي ب ك ضــرورت اساســي تلقــي شــده و عنــوان ي
 آموزش و پرورش  درفاواهاي توسعه    ازدولت ها به منظور حمايت از پروژه        بسياري

  ). 2001 2پلگرام(اند  كالن نمودهو عمده هاي ريزي اقدام به سرمايه گذاري و برنامه
ي دارنـد،   ارتباطهاي جديد اطالعاتي و       تي كه فناوري  امكاناها و      قابليت  با توجه به  

ـ   ا  اساسي اين  و    مسأله مهم    وان از آن در تـرويج و تـشويق         ه مـي تـ    ست كه چگون
انتقادي و تفكر خالق استفاده كرد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر ايـن اسـت       تفكر

                                                 
1. Information & communication technology  
2. Pelgrum 
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هاي مبتني بر يافته هاي علمي به تبيـين و           كه ابتدا با طرح مباحث نظري و ديدگاه       
هاي فكري سطح بـاال       تترويج مهار هاي جديد اطالعاتي در        نقش فناوري  تحليل

 ايـن از     مفهومي    ق بپردازد و سپس يك مدل يا نقشه       خالو    ر انتقادي   از جمله تفك  
متخصـصان و     ن راهنمـاي عمـل      توانـد بـه عنـوا      اين مدل مي  . نمايد  نقش را ارائه    

هـاي علـوم انـساني اسـت         درسي درآموزش و پرورش كـه از حـوزه        ريزان   برنامه
  .  شود استفاده

 
  تقاء مهارتهاي تفكر ار فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در 

آموزش و پرورش كمك به دانش آموزان است تـا يـاد بگيرنـد             يكي ازاهداف مهم  
بـا تفكـر   ) ارزيـابي ايـده هـا    (د از طريق تركيب تفكر انتقادي چگونه به طور مولّ 

اسـتفاده از فناوريهـاي جديـد       با. انديشه ورزي كنند  ) هاي تازه   ايجاد ايده   (خالق  
وان دانش آموزان و معلمان را ياري داد تا مهارتهاي فكر           ت اطالعاتي و ارتباطي مي   

يا شكل هاي مختلـف تفكـر و ارتقـاء          انواع  . كردن را فرا گرفته و آن را ارتقادهند       
 مهارتهاي مربوط به آن با استفاده از فناوري كامپيوتر و اينترنـت را مـي تـوان بـه                  

  :زير دسته بندي كردشكل 
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    1تفكر انتقادي
و ماهرانـه اطالعـات      تحليل ، تركيب و ارزيابي فعاالنه      منظم ذهن در تفكر،      فرايند
عنوان راهنماي عمـل      ستدالل كه به  او  ري شده از طريق مشاهده،تجربه، تأمل     گردآو

 2اسـكريون و پـال     (نامنـد    اعتقاد فرد محسوب مي گـردد را تفكـر انتقـادي مـي            و
2004(.  

 كـه در  اي اسـت  چيز، محتوا يا مـسأله  در مورد هر  تفكر انتقادي شيوه اي از تفكر     
يابي و بازسازي آن بهبـود      به وسيله تحليل ماهرانه، ارز    آن فرد كيفيت تفكر خود را     

هـايي بـراي دسترسـي بـه حجـم           دليل آنكه فرصـت    هاينترنت ب . بخشد ميو ارتقا   
آورد و آنان را در      وسيعي از اطالعات از منابع متعدد براي دانش آموزان فراهم مي          

رداختـه و صـحت و      دسـت آمـده پ     هدهد كه به مقابله اطالعات ب      ي قرار مي  شرايط
بـا اسـتفاده از     . دگـرد    موجب ارتقـاء تفكـر انتقـادي مـي         ،سقم آنهاراارزيابي كنند  

ابزارهاي قدرتمند فناوري اطالعات و ارتباطات دانش آموزان مي توانند به منـابع             
 يا مباحثي كه در     ت درسي ه و عالوه بر كتاب و جزوا      مختلف اطالعاتي دست يافت   

 مطالعه، تحليل،   ،ساير ديدگاه ها و نظرات را     كالس از طرف معلم مطرح مي شوند      
در اين صورت است كه كتـاب درسـي بـر خـالف             . تركيب، ارزيابي و تأمل كنند    

 يگانه محتواي آموزشي محسوب نگرديده و معلـم نيـز بـه جـاي               ،روشهاي سنتي 
در سـاختن    ان در نقـش يـك كمـك كننـده         وزانتقال دادن اطالعات بـه دانـش آمـ        

 مطرح نموده است كـه      4به نقل از وارشر   ) 2003 (3بكس. گردد  ظاهر مي  آنها   دانش
عنوان يك آموزگار به دانش      هفناوريهاي جديد از قبيل كامپيوترها عالوه بر اينكه ب        

ـ      عنوان يك برانگيزاننده و محرك مي       هبدهند،  آموز ياد مي   ه توانند دانش آموزان را ب
ش معتقدنـد   و همكاران ) 2001 (5هندرو. بحث و مذاكره و تفكر انتقادي برانگيزند      

                                                 
1. Critical Thinking 
2. Scriven & Paul 
3. Bax 
4. Warschauer 
5. Hendro  
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كيد بر مهارتهاي برقراري ارتباط، مهارتهاي تفكـر انتقـادي،          برنامه درسي بايد با تأ    
له، مهارتهـاي اجتمـاعي و مهارتهـاي        مـسأ مهارتهاي تفكر خالق، مهارتهاي حـل       

  .زندگي ساخت يابند
   1تفكر خالق 

 است كه ايجاد بينشهاي جديد، رو يكردهاي نو،دنوعي از تفكرق يا مولّتفكر خال
راههـاي جديـد و يكپارچـه فهميـدن و ادراك را موجـب               چشم انـدازهاي تـازه،    

تفكـر  . در فرآيند خالقيت غلبه با تفكر واگرا در مقابل تفكر همگراسـت           . شود مي
تيجه تفكر از قبل    ر همگرا ن  در تفك . واگرا ويژگي مهم خالقيت و آفرينندگي است      

اما در تفكر واگرا     يعني هميشه يك جواب درست يا غلط وجود دارد،        است؛  معلوم
جواب قطعي وجود ندارد و تعدادي جواب احتمالي ممكن است موجـود باشـند              

  ).179ص ،1380سيف   (باشد ميكه از نظر منطقي هر يك از آنها درست 
ق، برخي از محققان معتقدنـد كـه        از ميان تحقيقات انجام شده در زمينه تفكر خال        

يـن  ا. اسـت  سـازي مـسأله     يـا قاعـده    2سازي مهمترين شاخص تفكر خالق، فرموله    
له  و حل مسأ   3لههاي يافتن مسأ    پژوهشگران اعتقاد دارند كه حدأقل برخي از جنبه       

و اتخاذ يك مسيراكتشاف و جستجوي مساله، از ويژگيهاي ضروري تفكر خـالق             
مسائلي كـه خـوب تعريـف شـده و          درگير به هنگام كاربر   رايندهاي  هستند كه با ف   

در تكاليف يادگيري از    . ت است داراي يك روش و فرايند مشخص هستند، متفاو       
تـا  له بر اكتشاف و جستجو متمركز است        ، گرايش مسأ  »4بدون پاسخ مشخص  «نوع

ارائه چنين تكـاليفي بـه دانـش        ) . 2003 5دايلن( له و خاتمه يافتن آن      بر حل مسأ  
ان با استفاده از فناوري كامپيوتر و اينترنت به سادگي و سهولت امكـان پـذير         آموز
  .است

                                                 
1. Creative Thinking 
2. formulation  
3. problem finding  
4. open-ended  
5. Dillon 
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به منظور توصيف تعامل بين اعمال خالقانه و فناوري اطالعـات           ) 2006 (1الولس
زير بـا يكـديگر در      عنـصر   كـرده اسـت كـه سـه       و ارتباطات چارچوبي را پيشنهاد      

  :تعاملند
سازي،   ذهني، اسلوب   ير سازي تخيل و تصو  از  براي مثال،استفاده (خالق  فرايندهاي. 1

  )ارزشگذاري و  از ميزان اصالت  هدف، ارزيابي  تعقيب
،امكان تعامل، ظرفيـت، دسترسـي،      براي مثال ( هاي فناوري     خصيصه يا ويژگي  . 2

  ) چند گونه بودن خودكاروسرعت، عملكردهاي
 پـرورش   قابليت فناوري در تجلي عناصري از سـطوح بـاالي تفكـر در زمينـه              . 3

ها، تبادل و به مشاركت گذاشتن اطالعات، مرور و وارسي اطالعات، اصـالح              ايده
  .و ارزيابي از فرايند عمل در حين انجام كار

عظيمـي  قابليتهاي بسيار بااليي كه در ذخيره سازي و پردازش حجـم            كامپيوترها با 
 بـه    سـي ت بـا امكانـاتي از قبيـل دستر        و شبكه اينترن  از اطالعات دارند از يك سو     

دوديت زمـاني و مكـاني از ديگـر سو،شـرايط بـسيار مناسـبي             اطالعات بدون مح   
  .اند فكر خالق و نوآورانه فراهم آوردهبراي ترا

  با هاآن وتغيير يافته    پيشرفته ارائه ويرايشهاي افزارهاي گوناگون و    طراحي و توليد نرم   
 آمده اوا پديد ي است كه در بستر ف     قحاصل تفكرات خال  ،امكانات بيشتر و متفاوت   

  .است 
دانش آموزان مي توانند با استفاده از نرم افزارهاي مختلف كامپيوتري كه در آنهـا               

 خالقيـت   ،هاي مربوط به خودشان اسـت      ايده  آفرينش وارائه ،امكان تغيير، ويرايش  
فرصت يابند تا تخيالت و تصاوير ذهني خـود را بازنمـايي            خود را پرورش داده،     

  ترسـيمي  افزارهاي اي از قبيل واژه پردازها، نرم      م افزارهاي ساده  استفاده از نر  . دكنن
 ديگر باعث مي شوند كـه فـرد تفكـر واگـراي خـود را بـه                  مشابهنرم افزارهاي   و

 و بدون واهمه و نگراني از وارد آمدن خسارتها و زيانهـاي جبـران        انداختهجريان  
                                                 
1. Loveless 
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مانند (هاي ارتباطي     ناوريادامه دهد و با استفاده از ف       به فعاليت ذهني خود      ،ناپذير
  .، آفرينش ذهن خود را در اختيار ديگران قرار دهد)الگها وب

كاربرد فـاوا در پـرورش تـصورات ذهنـي دانـش آمـوزان را كـه                 ) 2003(الولس  
شود با ارائه نمونه هايي از قبيل زير مـشخص           ويژگي عمده خالقيت محسوب مي    

  :نموده است
هـاي واقعـي و خيـالي ماننـد           موقعيـت  تصورات ذهني در شبيه سازي    پرورش   -

  .ابزارهاي فاوااستفاده از  باهاي ماجراجويانه بازي
  .ها اي از چند رسانه  پرورش تصورات ذهني بااستفاده-

 اسـتفاده   2ابزارهاي سازندگي عنوان   هاز فاوا مي توان ب    معتقدند)2003(1اليم و چاي  
براي عينيت دادن   انش يا    اطالعات، ساختن د   پردازشابزارهايي كه به منظور      .كرد

 به دانـش    افزار وب سازي   كرد؛ براي مثال نرم     استفاده آنها از   توان به ادراك فرد مي   
 ايجــاد دهــد كــه صــفحات وب مخــصوص خودشــان رامــي آمــوزان ايــن امكــان

  .جهان عرضه نمايند هاي خودرابه كنندوايده
  انتقاديمبتني برخالقيت و تفكر   يادگيري   مختلف اشكال

 در هاي بـاال   از قابليت  رخورداريدليل ب  به  اينترنت  ويژه  به  وارتباطات  اطالعات  وري فنا
يابي به اطالعات و تجزيه و تحليل آنها و ايجـاد سـاخت هـاي جديـدي از             دست

ش محـوري   دانش و اطالعات، فرصتي را ايجاد مي كنند تا يادگيرندگان بتوانند نق           
مطالعات و ديدگاه هاي مربوط به نقـش     مروري بر   . نمايندخود را در يادگيري ايفا    

 ري، سه شكل يادگيري به روش حل مسأله، يادگيري ارزياب مندانـه           فاوا در يادگي  
مبتني بـر   دگيري شـاگرد محـورو    از جمله روشهاي مختلف يـا      و يادگيري خالقانه    

توان آن را غنا     از فاوا و ابزارهاي آن مي      خالقيت و تفكر انتقادي است كه بااستفاده      
  .دبخشي

                                                 
1. Lim & Chai 
2. Constructive tools 
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  1ألهيادگيري به روش حل مس. 1
ايده هـاي نظريـه پـردازان        ري مبتني برحل مسأله مستقيماً به     هاي بنيادي يادگي   ايده

 3پيرسـون .  در مورد ياد دهـي و يـادگيري مربـوط مـي شـود              2سازندگي يادگيري 
از مـصاديق يـادگيري فعـال        تقد است يادگيري بـه روش حـل مـسأله         مع) 2006(

، مورد بررسي و پژوهش قـرار مـي گيـرد،            ل زندگي واقعي  ميباشد كه در آن مسائ    
 همكـاري مـي كننـد و معمـوالً بـا             هاي كوچك با يكديگ    دانش آموزان در گروه   

 ، مـسأله  تبيـين كمك گرفتن از يك راهنما و دسترسي به ساير منابع به تعريـف و               
 نديهاي الزم به منظـور شـناخت مـسأله، مطالعـه و بررسـي مـسأله               شناسايي نيازم 

ري بيـنش هـاي جديـد و ادراكـات حاصـل بـه منظـور                كارگي هطور انفرادي و ب    هب
 .دن مي پردازشناسايي مجدد مسأله
هدف اين است كـه دانـش آمـوزان از طريـق طـي مراحـل                 دريادگيري حل مسأله  

فناوري . آورندهاي الزم براي يادگيري فعاالنه را به دست          متوالي، دانش و مهارت   
تواننـد بـه    هم مي آورد كـه از طريـق آن دانـش آمـوزان مـي           را فرا  اي  زمينه  اينترنت

و سـاخت جديـدي از آن ايجـاد         جستجو و تجزيه و تحليل اطالعـات پرداختـه            
پردازند و بـا     و فعاليت به يادگيري مي    تجربه  بنابراين يادگيرندگان از طريق     نمايند؛

دگيري يـا ذهنـي بـودن يـا     مسائل زندگي واقعي، از انتزاعي   درگير ساختن خود با   
  ). 2002تينيو (  كاهند مي

  4يادگيري خالق
ن اطالعـات  در آن مـي تـوا   آورد كـه  وجود مي هاي را ب يادگيري به كمك فاوا زمينه  

يـادگيري در ايـن روش، توليدمحـصوالت        . داد يا تغييـر     موجود را دستكاري كرد   

                                                 
1. Problem-Based Learning 
2. Constructivism 
3. Pearson 
4. Creative Learning 
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 اين نـوع يـادگيري    در.وبدون تغيير   عات دريافت شده  بازگرداندن اطال  جديداست نه 
  . خواهد بود1 براي مسائل پيدا شده و يادگيري از نوع مولديراه حلهاي جديد

دهـد كـه بـه      آموزان مـي     آموزش بر پايه فناوري اطالعات، اين امكان را به دانش         
اسـتفاده كننـد     ي فعال و نوآورانه بينديشندوازاين ايده ها به صورت مشترك         صورت

   ).22،ص1383جاللي و عباسي (
  2منديادگيري ارزياب 

. است 3يادگيري به كمك فاوا داراي ويژگي شاگرد ـ محوري و از نوع تشخيصي  
ل متون چاپي، يادگيري مبتني بر      ياز قب  بر خالف تكنولوژي هاي آموزشي غير پويا      

فاوا مسيرهاي بسيار متفاوتي بـراي يـادگيري و نقـد دانـش فـرا روي يادگيرنـده                  
آنكه صرفاً گوش دهنده  تا بيشتر ازيرندگان فرصت مي دهدبه يادگ فاوا. گذارد مي

برنامـه  ). 2002تينيـو ( و به ياد آورنده درسها باشند به جستجو و اكتشاف بپردازند
درسي بايد بيش از گذشته به تقويت قابليتهاي تفكر همچـون تفكـر نقـاد اهتمـام                 

 ضرورت نگاه نقادي به اطالعات و ممانعت از اينكه اطالعات موجـود در              .بورزد
كترونيكي بدون چون و چرا پذيرفته شوند و جدي بـودن ايـن خطـر كـه                 منابع ال 

همه منابع اينترنتي قابل اعتماد و داراي اعتبار تلقي شوند، از جمله داليل توجه به               
  ).174،ص1383مهر محمدي ( اين نكته است

هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـا          يد ياد بگيرند تا به كمك فن آوري       دانش آموزان با  
 يـك موضـوع خـاص بـه ارزيـابي و            منـابع و اطالعـات متعـدد در       دسترسي بـه    

اطالعات موجود پرداخته و صحت و سقم آنها را آزمون كنند و فرضيات را              سرند
  .از حقايق مسلم متمايز سازند

  
  

                                                 
1. Productive 
2. Evaluative Learning 
3. Diagnostic 
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  مدل و نقشه مقهومي ترويج و تشويق خالقيت و تفكر انتقادي به كمك فاوا
كرانتقـادي  مراحل تف گـرفتن عناصـرو   تـوان بـا در نظـر          مياز شكل زير     استفاده با

باطـات از ديگـر     و قابليتها و امكانات فناوري اطالعات و ارت       وخالقانه از يك منظر   
بـاره آن   و خالق را به نمايش گذارد و در       تشويق تفكر انتقادي    منظر، ايده ترويج و   

  .توضيح داد
ز ا نـد تـرويج تفكـر انتقـادي و خـالق بااسـتفاده            بر اساس مدل مفهومي فوق فراي     

داد كـه در تمـام مراحـل        فناوريهاي اطالعاتي جديد را اين طور مي توان توضيح          
ابزارهاي فاوا به نحو مطلـوبي مـورد اسـتفاده دانـش آمـوزان قـرار                مختلف تفكر، 

  :گيرد مي
كنـد تـا بـا       در مرحله گردآوري اطالعات استفاده از اينترنت بـه فـرد كمـك مـي              

ه داده هـاي علمـي، كتابخانـه هـاي          پايگـا  بـه   روشهاي مختلفي از قبيـل دسترسـي      
ــولتن هــاي ا  لكترونيكــي، پــست الكترونيــك و الكترونيكــي، مجــالت علمــي، ب

ــاز خــود    ساير ــورد ني ــه و م ــات اولي ــع آوري اطالع ــه جم ــاطي ب روشــهاي ارتب
از قابليتهـايي اطالعـاتي فـاوا         همچنين با اسـتفاده   ). قابليتهاي ارتباطي فاوا  (بپردازد

ود را بدون وج   شده  آوري ها و اطالعات جمع     وانددادهت مي فردرايانه،   ويژه امكانات   به
ايـد و   بنـدي نم   دسـته مشكالت مربوط بـه حجـم اطالعات،آنهارامـديريت نموده،        

  .سازي كند ذخيره
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ي شده،  اطالعات جمع آور   عات انجام اعمالي از قبيل مقابله     در مرحله تحليل اطال   

بنـدي    زمايشهاي تجربي،دسته بندي و گروه    آن با موارد تأييدشده به وسيله آ        مقايسه
روشهاي اسـتدالل    از  بر اساس مالك ها و معيارهاي موردنظر، و استفاده        اطالعات  

انجـام   ي و اطالعاتي فـاوا بـه نحـو مطلـوبي         ارتباط از ابزارهاي     گيري    هعلمي با بهر  
  .گيرد مي

عمالي از  اباشـد،   از ويژگيهاي بارز تفكـر خـالق مـي          هات ك تركيب اطالع   در مرحله 
 عناصـر مختلـف در      قبيل يافتن عناصر جديد و مرتبط، تركيب و يكپارچه سـازي          

و بوجـود آوردن سـاختارهاي يكپارچـه و معنـادار متفـاوت از              ساختارهاي جديد 
ساختارهاي قبلي را مي توان به كمـك قابليتهـا و امكانـات ارتبـاطي و اطالعـاتي         

برنامــه هــايي كــه امكــان انجــام  بــه عنــوان مثــال نــرم افزارهــا و فاواانجــام داد؛
هاي جديد و توليد ساختارهاي خالقانه در آنها وجود دارد چنين امكـاني              ويرايش

  .را براي فرد فراهم مي سازد
از منابع مختلف     آوري شده     از اطالعات جمع    توان با استفاده      ارزيابي مي  در مرحله   
در هنگـام   نمـود، ثانيـاً   را ارزيـابي   اوليـه    صحت و سقم اطالعـات    اوالًاطالعاتي،  

 يـك   و ثالثاً ارزيابي تكويني اقدام نمود       تي به گيري ساختارهاي جديد اطالعا    شكل
اعمـال ارزيابانـه    . آورد  جودآمده و جديد به عمل    و هارزيابي نهايي از ساختارهاي ب    

هـاي جديـد     فوق مستلزم انجام دو فعاليـت مهـم و اساسـي هـستند كـه فنـاوري                
سازي آنها ايفا مي نمايد، يكـي        قش مهمي در تسهيل و روان     اطالعاتي و ارتباطي ن   

از اين فعاليتها دست يابي به اطالعات گوناگون و متعدد اسـت و ديگـري مقابلـه                 
  .     آنها با يكديگر و بررسي صحت و سقم اطالعات

  
  خالصه و نتيجه گيري
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ي ورود فناوريهــاي جديــد اطالعــاتي و ارتبــاطي از قبيــل كــامپيوتر و شــبكه هــا
اطالعاتي اينترنتي و اينترانتي به عرصه آموزش و پرورش ، فرصت مغتنمي اسـت              
براي انجام برخي اصالحات و نوآوريهاي آموزشي كه حاصل آن افزايش كـارايي             

اساسي در  و  يكي از اقدامات مهم   . ش خواهد بود  و اثر بخشي نظام آموزش و پرور      
ن است كه نقـشها و كاربردهـاي   هاي آموزشي اي   ستفاده از اين فناوريهاي در نظام     ا

در اين مقاله سـعي     . شود   شناسايي و مطالعه     فاوا در حوزه تعليم و تربيت     مختلف  
بر آن بود تا با توصيف نقـش فناوريهـاي جديـد اطالعـاتي و ارتبـاطي، از قبيـل                    
فناوري كامپيوتر و اينترنت در ترويج و تشويق تفكر انتقـادي و خـالق در دانـش           

كيد قـرار گرفتـه و راهنمـاي عمـل          أكاربرد اين فناوريها مورد ت    آموزان، اهميت و    
  .برنامه ريزان آموزشي و درسي قرار گيرد
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ترويج  كشور،  در  آن هاي علوم انساني و رشته ارتقاء  راهكارهاي
  انتقادي و خالق فكرت

  
   1عفت رسولي ثاني آبادي

  
  
  
  
  
  

   چكيده
  آن در  اهميت انديشه و  نقش سرنوشت سـاز       جهان كنوني متأسفانه متناسب با      در  

مره آموزش و   در ز هاي فكري     مهارت است و كماكان    آينده، به تفكر بها داده نشده     
 تـدريس درسـت انديـشي،تفكر       است و در اين راستا ضـرورت       پرورش در نيامده  

 .است تحصيل كامالً مـشهود    هاي آن درطول دوران     دي و مهارت  تفكر انتقا خالق ، 
كـر  تفكـر ، گـستره تفكر،نـوآوري تفكر،   نوع تفدر ارزشيابي تفكر خالق وانتقادي،   

انتقادي ، درجـات    رينندگي،تفكرآفرينشي ، مهارت هاي حل مسأله،تكنيك هاي آف       
                                                 

  كارشناس ارشد روانشناسي. 1
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سـنجش  ارزيـابي و  ... هاي شـناختي و     ، پژوهش هاي خـالق ، فرآينـد       54بازفكري
لي و  آزمـون هـاي پيـشرفت تحـصي       ،    شودوديگر روش هاي متـداول و سـنتي         مي

  .دانش آموزان جايگاهي نخواهد داشت وحافظه سنجش محفوظات
وزش كارآمـد نيازمنـد     تدريس ثمربخش معلمان ما به هنر و اطـالع از اصـول آمـ             

 لـذا دسـت     ؛اسـت   اصول در روانشناسي تربيتي نهفته      منبع بسياري از اين     كه  است
آن مـي   از  بـا اسـتفاده   جـسته و معلمـان       تعليم و تربيت قادرند ازآن بهره     اندركاران  

توانند تجارب يادگيري ثمربخش و موفقيت آميزي را براي دانش آموزان خـويش             
متخصصان تعليم و تربيت معتقد اند كـه وظيفـه اصـلي            بسياري از   . فراهم سازند   

لذا معلمان كارآمد ، تفكر     ؛معلمان پرورش فرآيندهاي شناختي دانش آموزان است      
خالق را در دانش آموزان خود پرورش مي دهند و فعاليت هـاي يـادگيري را بـه                  
نحوي سازماندهي مي كنند كه به پرورش تفكرخالق و تفكـر انتقـادي در دانـش                

آنان از مهارت هاي مختلـف روانـشناسي تربيتـي بـراي عرضـه              . ان بينجامد   آموز
از ؛هاي علوم انساني استفاده مي كنند      آموزش معنادار به خصوص در دروس رشته      

اين رو كالس را ملزم به انتقاد كردن از مطالب درسي ، ساختن ايده هـاي خـارج                  
  .ا پياده مي نمايند از ذهن و تركيب ايده ها واداشته ، قوانين يورش فكري ر

 ارتقا راهكارها، تفكرخالق، تفكرانتقادي علوم انساني ،: اژه هاكليد و
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  مقدمه 
در جهان كنوني متأسفانه متناسب با اهميت انديشه و  نقش سرنوشت سـاز آن در                
آينده،به تفكر بها داده نشده است و كماكان مهارت هاي فكري در زمـره آمـوزش         

و در اين راستا ضرورت تدريس درست انديشي، تفكر         و پرورش در نيامده است      
 .تحصيل كامالً مـشهوداست     هاي آن در طول دوران         و مهارت   خالق،تفكر انتقادي 

تفكر سرچشمه اصلي تمامي    «: بنيانگذار تفكر جانبي معتقداست    دكتر ادوارد دبونو  
كـه    هيماست و هر قدر در آن متبحر شده باشيم باز هم بايد بخوا              نيروهاي انساني   

آنقـدر سـرگرم آمـوختن        ليكن افراد داراي تحصيالت عالي    . »بهتر و بهتر بينديشيم   
  .... تفكرات ديگران هستند كه خود فرصت فكر كردن ندارند 

دو  » 1تفكر در آموزش و پرورش «پرفسور ليپمن در ويراست دوم كتابش با عنوان         
پـارادايم سـنتي و     (ت  اسـ   آموزش و پرورش را در مقابـل هـم قـرار داده               پارادايم  

 راههاه  هم آن در  ه ك پرورش، و از آموزش  مردم سنتيك  دراز نظر وي    ) پارادايم تأملي 
  ردنكـ  وادار راه و پـرورش    آمـوزش   هكـ   بـود  ايـن  شـود،  مـي  ختم باستان دوران به

 هـايي  هـا و ارزش    مناسـبت  هـا،  واقعيـت  ها همان  دانش  قبول همان  جديد به  هاي نسل
  . دانست درست مي آنها،  بلما ق نسل هك است

 دربـارة مطـالبي    تأمـل  بـه  نيـازي  دانش آموزان  ه ك شد تصور مي  چنين  در گذشته 
و  چنـين  بررسـي       ، ندارنـد   مطالـب  ايـن  تحليـل  و شـد  مـي   داده آنهـا يـاد    به هك

  .2بود انجام شده هشتگذ هاي در نسل پيشتر انتقادآميزي تحليل
  
  

                                                 
1. Thinking in Education . 2nd / cambridge / 2003  

ماه  ناجي، كتاب  ، سعيدپرورش  و تفكر در آموزش وp4c گفتگوي پروفسور ليپمن در شرح نحوه پيدايش -2
  com.c4p.www ، 1385دسترسي در شانزدهم مهر   ،82ادبيات و فلسفه ، شماره 
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 1مونتني . شد اصالحاتبه  نيازي احساس پيدايش وجودآمدن به موجب روشنگري
 ايـن  دانـست  نمي سي ك ظاهراً اما.شد) درامور( و قضاوت  خواستارآموزش داوري 

 هـاي انـدكي    تـالش  نـوزدهم  آخـر قـرن    تا درعمل شود و  انجام بايد چگونه ارك
 هكـ آن جـاي  بـه  تـا  رد كـ مـي  كمـ ك انكـ ودك بـه  هكـ  شـد  تربيتـي  و تعليم براي
 بـراي  خودشـان ،    ننـد ك  وارحفـظ و تكـرار     وطيرا طـ   بزرگترهايـشان  هـاي  رفح

تمـرين تحقيـق    «  عنـوان   بـه   آنچـه  بـه  حتي با اشـاره    انت ك  نند ك ركف خودشان
 امـا بـاز  ؛ بـود  تـأملي سـهيم   الگـوي  طراحي رد، درك مي  آن طرفداري از»فلسفي

 امـر  ايـن  بنـابراين، ؛  شـود  انجام بايد ارچگونهك اين ه ك نمي دانست  سك هيچ هم
  . شد سپرده فراموشي به زيادي حد تا) باز هم(

 همچـون  مربيـاني  هكـ  بـود   قـرن  ايـن  اول هنيم طي ه  ويژ به بيستم قرن آغاز با هاتن
. ردنــد كجديــد تــأملي الگــوي كــردن چــارچوب برپــا بــه  شــروع ديــويي جــان
  وجـود داشـتند،    3ميد هربرت و 2گودمن يم،كدور همچون هم  ديگري مربيان البته

ـ  تحـت  گرفتنـد و   الهام يا منطق  اجتماعي علوم از هك مربياني  علـم،  دو ايـن  ثيرأت
 شـدند و   پـرورش  و آمـوزش  بـراي  جديـدي  ها و موازين   كاصول، مال  خواستار
ـ . منجر شـد   وتربيت تعليم تأملي الگوي بندي صورت  به موارد اين  بهترين  جـز  هب
  و بارهـا  ديـويي . نبـود  تربيـت  و تعلـيم  عيار تغيير تمام  خواستار سك هيچ ديويي

ديويي  . بياموزند دانش آموزان   را به  »ردنكركف« معلمان هكشد   آن بارها خواستار 
دانست،  نمي افيكرا   واقعيات درباره اطالعات آخرين بر مبتني صرف  دانش   تعليم

دسـتيابي   منظـور  بـه  آوري يـا آمـوزش     اسـتدالل  صرف ،آموزش وي گروهبندي 
 درش  پـرور  و  آمـوزش  تـأملي   روش يـشروان  پ  . دانـست  مي ن  افيكحقايق، را    به

و  دقت با مأتو ركتف براي آموزش  دباي مي ركتف براي آموزش هك گفتند بيستم قرن
 بيـستم،  قرن در نيمة دوم   درنتيجه،. باشد و بغض  نيز بي حب   و تعصب از دور به

                                                 
1. Montaigne / Michel Eyauem De ( 1533-92 ) 

        2. Goodman  
3.  Mead  
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شـود   داده آمـوزش  مـدارس  بايد در  رانتقاديكه تف كبود تراين پيشرو مربيان   شعار
را نقـض    غيرصوري و حتي منطق   صوري تجربي يا منطق   علوم اصول ه ك ريكتف
 و 2راولـز  نلـسون گـودمن،    ،1شـفلر  رايل، گيلبرت از ه ك بود اما فقط ديويي  ؛  ندكن

ــر ديگــر برخــي ــوزش رفــت فرات ــرورش و وآم ــؤثرترين پ ــازوي را م ــ ب  اريك
  نظـامي  در جامعـه  اصـالح  هـدفش  هكـ رد  كتصوير تماعياج وسيع اصالح كيو

،  روند مي راه ايستاده طبيعي به طور  ه ك طور آن ، همان   در مردم  هك  است  جهاني
توان گفت هدف حـاكم بـر         كنند؛ بنابراين مي   مي  زندگي كراتيكدمو هم همانطور

اين الگو تفكر است يعني تربيت دانش آموزان متفكر، معلمـان متفكـر و مـدارس                
م بـا ابتكـار نـوعي       بنابراين كل تفكر خالق و نوآورانه و تـوأ         .3آموزشي تفكرمدار 

تحقيق است و از همين رو تمامي هنرها، نوعي تحقيق اند و همه كند و كاوهـايي      
لحاظ اخالقـي ياارزشـگذاري،    گيرد كه به كه درباره دسته اي از مسائل صورت مي       

اين ادعا كه آمـوزش و پـرورش         .پيچيده و مشكل آفرين اند نيز نوعي تحقيق اند        
دعا است كـه آمـوزش و پـرورش را بـا تعلـيم و               نوعي تحقيق نيست معادل اين ا     

تربيت سنتي، يكي دانست نه با تعليم وتربيت تأملي، كه البته امري غيرقابل قبـول               
كـل علـوم    .  توجيهي براي انكار شأن و منزلت تحقيق در فلسفه نيست           هيچ. است

انساني شكلي از تحقيق اند و فلسفه كه شاخه اي از علوم انـساني بـوده و شـكل                   
  .اي از آموزش و پرورش و در نتيجه تحقيق است ار پيچيدهبسي

فرق تو با يك فرد معمولي چيست ؟ او گفت ، اگـر از              : از انيشتين پرسيدند     
فردي معمولي بخواهيد سوزني را در انباركاه بيابد او بـا اولـين سـوزني كـه                 

يابد كار را پايان مي دهد و زحمت جستجوي كـل انباركـاه بـراي يـافتن                  مي
                                                 

1. Scheffler 
2. Rawls 

 ، سعيد ناجي    پرورش ر در آموزش و    و تفك  p4cگفتگوي پروفسور ليپمن در شرح نحوه پيدايش        . 3
  com.c4p.www ، 1385 ، دسترسي در شانزدهم مهر 82، كتاب ماه ادبيات و فلسفه ، شماره 
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دهد اما من تمام انبار را مي گردم تـا           تمامي سوزن هاي ممكن را به خود نمي       
  .  همه سوزن هاي ممكن را پيدا كنم

  ضرورت رشته هاي علوم انساني و ارتقاء آن 
در توصيف زمان حاضـر از  .ايي و دانايي اساس توانايي است     توليد علم اساس دان    

عـصر علـم و     « » ارتباطـات  عـصر « »دوران فراصـنعتي  «تعابير گونـاگون همچـون      
وجه مشترك همه ايـن تعـابير       .  شود  استفاده مي ... و  » عصر جهاني شدن  « »فناوري

آن است كه علم و دانش اساس توسعه يافتگي كشورهاست و بيش از هر عصر و                
به عبارت ديگر در عصري به سر مي بريم         ان در سرنوشت آدميان دخالت دارد؛     زم

 است كه پيشرفته ترين صنايع مبتني بر باالترين         كه موتور محرك آن علم و دانش      
تخصص ها از آن حاصل مي شود و اين در حالي است كه نقطه شـروع صـنعت                   
در كشورهاي صنعتي در حوزه علوم انساني است و در گرو اطالعاتي اسـت كـه                
متخصصان علوم انساني آن را جمع آوري كرده و به صنعت گران داده اند و بعداً                 

  . درآورده است از صنعت سر 
واضح است مباني پيشرفت و ارتقاء هر كشوري در نظام آموزش عـالي آن نهفتـه                
است و به اعتقاد بسياري علوم انساني در شاكله ايـن نظـام داراي نقـش محـوري           

گـاه آن ،   بخشي به جاي اورند كه تقويت اين علوم وارتقا      لذا همگان بر اين ب     است؛
از .ظام آموزشي آن كشور خواهد داشت     عالي ن نمو و ت  نقش بسيار اساسي در رشدو    

طرف ديگر بي ترديد دستاوردها و محصوالت علوم تجربي در نهايت بـه عنـوان               
رار مــي گيــرد و در حقيقــت ايــن ابــزار و وســايل در خــدمت علــوم انــساني قــ

هـاي گونـاگون اقتـصادي،        دار اداره جامعه در عرصـه     انساني است كه سكان      علوم
عنـوان   ، آنچه به    با وجود اين جايگاه بي بديل     . تاس... ي و   فرهنگي، نظام سياسي،  

   علمي و دانشگاهي ما تعريـف و ارائـه مـي شـود از حـل                علوم انساني در مجامع   
امـر موجـب    ايـن . ضالت فردي و اجتماعي ناتوان اسـت   مشكالت و مع  بسياري از 
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ا بـه   مـ التحصيالن علوم انساني در جامعـه        شود جايگاه دانش آموختگان و فارغ      مي
اشـتغال آنـان    رآمد تنزل يافتـه زمينـه كاريـابي و         كا عنوان كارشناسان ومتخصصان  

   .گان جوان به اين رشته كاهش يابدمحدود شود و در نتيجه اقبال نخب
مطالعات نشان مي دهد يكي از مشكالت علوم انساني در كشور مـا فقـدان تفكـر     

شيوه هاي تدريس اسـت     متون درسي  و     نگاه نقادانه در دانش آموختگان،    خالق و   
لـم و در نتيجـه      و اين مهم سبب عدم انگيزش الزم براي فعاليت در زمينه توليد ع            

 ضعف نظريه پردازي در علوم انساني يكـي از پيامـدها و             .ركود فكري شده است   
عوارض مهمي است كه در اثر بي توجهي مديران و برنامه ريزان آموزشـي رشـته                

 گريبـانگير نظـام   ) بـه تفكـر انتقـادي و خـالق        عدم پـرداختن    (هاي علوم انساني    
واضح است ايجاد تحول و بالندگي در رشته هاي علـوم           است؛ لذا   آموزشي ما شده  

برقـراري محـيط   : الـف : م دو اقدام كلي است كه عبارت انداز      انساني كشور مستلز  
پـرداختن  : ب.  نوين در زمينه علوم انساني       ي باز و قابليت تحمل افكار و آرا       فكر
 نهادينـه كـردن فرآينـد توليـد آراءو          فكر خالق ، تفكر انتقادي ، سازماندهي و       به ت 

خـود را     ك از ايـن اقـدامات راهكارهـاي ويـژه         هر يـ  .افكار در زمينه علوم انساني    
ابرازايده،آموزش نحوه    هاي علوم انساني به     موختگان رشته تشويق دانش آ  . طلبد  مي

هـاي   كـانون ها و  تأسيس انجمن نقادانه و خالق، آموزش تفكر درست انديشيدن،   
افكار خالق و نقاد    ها و مراكز علمي، حمايت از         ازنده تفكر و نظريه در دانشگاه     س

هـاي   تـشكيل گـروه   هاي علوم انساني و     مايت از پژوهش  ح علوم انساني،     در زمينه 
  . فكري مختلف از جمله راهكارهايي است كه در اين زمينه مطرح هستند

 يا معلم و شاگرد نيست بلكـه بحـران در           اداستان دانشجو، ان علوم انساني،بحر  بحر
گويـد   كانـت مـي   . الق انتقـادي اسـت    خود علوم انساني است كـه بـه دور از اخـ           

ها بايد اهداف روشنگري را دنبال كنند و به نهادهايي تبديل شوند بـراي               دانشگاه«
  .»استفاده آزاد از عقل
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وم انـساني كـشور مـا عـالوه بـر           بنابراين از يكسو بايد توجه داشت كه توسعه عل        
انبه كـشور تـأثير بـسيار مهمـي         رونق بخشي به ساير علوم بر روي توسعه همه ج         

ده و  از ديگر سو علوم انساني بر خالف ساير علـوم از قلمـرو بـسيار گـستر                . دارد
اي برخوردار است و بايـد بـراي توسـعه كيفـي و              همچنين موقعيت بسيار پيچيده   

ژوهش هـاي  اصالح پ. م و مسلسلي صورت گيردق منسج هاي دقي  ارتقاء آن تالش  
اسـت و تـا      غيير در نظام آموزشي كشور وابسته     شدت به ت   خالق درعلوم انساني به   

علوم انساني مـا    هاي   زماني كه نگاه نقادانه و خالق در بين دانش آموختگان رشته          
 در  علمو نظريه پـردازي و در نتيجـه توليـد         امكان ايجاد تحول    وجود نداشته باشد  

علـوم انـساني در زمينـه ايجـاد     ارتقـاء   عنادار نخواهد بود و آخر اينكه    اين زمينه م  
توانند در اين زمينـه گـام        نتقادي زمان بر است و مديراني مي      تفكر خالق و تفكر ا    

و تحمل كافي نيـز برخـوردار       هاي موفقي بردارند كه عالوه بر دورنگري از صبر          
، فرهنگـي و از همـه مهمتـر روش           نگرشـي  ليكن رفـع بـسياري از موانـع          باشند؛

  . هاي فراخ امكان پذير خواهد بود شناختي تنها با گذشت زمان و ايجاد فرصت
  خالقيتتفكر و 

ـ    2يا دستكاري  1ياست از بازآراي      تفكرعبارت از محـيط و     دسـت آمـده     هاطالعـات ب
انــواع مختلــف  ايــن تعريــف كلــي.ي ذخيــره شــده درحافظــه درازمــدتنمادهــا

  .شود شامل مي را 3آفرينشي يا خالقله تفكرتفكرازجم
ختلـف تعـاريف متعـددي       صاحب نظران از جنبـه هـاي م        نيز  4واژه خالقيت  براي
  :  از جمله اند؛ كرده ارائه

خالقيـت    كندكـه   مي  بيان) 1959و1945( به نقل از ورتهامير    )1999( توني پروتكور 
شكـستن و   ارتي فرايند  به يك موضوع و به عبـ       ي نگاه جديد  عبارت است از تواناي   

                                                 
1. Reairrangement 
2. Manipulation 
3. Productive Thinking 
4. Creativity 
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دن بينش جديد نـسبت  دست آور هبو  ساختن دانش خود درباره يك موضوع  دوباره
 بيان مي دارد خالقيت عبـارت اسـت از توليـد            )1996(ترزا آمابيلي   .به ماهيت آن  

  خالقيـت را تفكـر     )1954(گيلفـورد   .هاست  د و مفيد در همه زمينه     ايده هاي جدي  
انتخـاب  بررسي راه حـل هـاي گونـاگون و          (داند    مي )دربرابر تفكر همگرا  ( واگرا

واگرا گويند و كاربرد دانش و قوانين براي كاستن از           ترين راه حل را تفكر     مناسب
  .)گويند  1تعداد راههاي ممكن را تفكر همگرا

 )در برابـر تفكـر عمـودي      ( )يا افقي ( خالقيت را تفكرجانبي   )1968(ادوارد دبونو   
اي   دانـسته وعـده    خالقيت را مترادف حل مسأله    ظران ،   مي داند ؛ برخي صاحب ن     

  .    ديگرآن را ابزار حل مسئله مي دانند 
معتقد است كه افراد آفريننده يا خالق داراي فكر انتقادي، تفكر شهودي،              2استاين

همان طور كه مالحظه مي شود انواع تعـاريف خالقيـت           . هستند... تفكر خالق و    
  .داراي نقاط مشترك زيادي است

  
  خالق فكرت
 بـا . و هم به تصميم گيري هاي مناسب كمك مـي كنـد   هم به مسألهفكر خالق ت

و پيامدهاي هـر يـك از آنهـا     ، راه حلهاي مختلف مسأله استفاده از اين نوع تفكر
تجارب  سازد تا مسائل را از وراي مهارت ، فرد را قادر مي اين. ررسي مي شوند ب

گيري خاصي  وجود ندارد و تصميم  مشكليمستقيم خود دريابد و حتي زماني كه
 . بپـردازد  سـازگاري و انعطـاف بيـشتر بـه زنـدگي روزمـره       مطـرح نيـست ، بـا   

تفكـرخالق   دو سطح اوليه و ثانويه براي     ) 1954 (به نقل از مازلو   ) 1999(پروكتور
  :3وآوري قائل مي باشدو ن

                                                 
1. Convergent Thinking 
2. Stein (1974) 

 com.iranhealers.www، 1385 ، دسترسي در شانزدهم مهر آموزش مهارت هاي زندگي .٣



 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه 

 

356

سـت كـه   ها هاو نوآوري ن دسته از خالقيت عبارت از آ: خالقيت و نوآوري اوليه
  .شامل ايجاد و توسعه اصول و مفاهيم جديـد و خلـق پـارادايم نـوين مـي شـود                   

ي يومي پالنك ، نظريه نسبيت انيشتين ، نظريه هـاي رفتـارگرا      نظريه مكانيك كوانت  
 نظريه شناختي پياژه از جمله خالقيـت هـا و نـوآوري هـاي               وواتسون و اسكينز    

علمي اوليـه يـا بـزرگ انـد كـه باعـث ايجـاد تحـوالت عميـق علمـي و شـروع                      
  .رويكردهاي جديد شده اند

  
آن دسته خالقيت هـا و نـوآوري هـايي هـستند كـه              :  خالقيت و نوآوري ثانويه   

شامل كاربرد جديد و متفاوتي از اصول و مفاهيم شناخته شده قبلـي و تكميـل و                 
دستاوردهاي علمي پژوهـشگران كـه مبتنـي بـر          . بسط خالقيت هاي اوليه هستند      

   . 1است از موارد خالقيت ثانويه استهاي بزرگ علمي  نظريه
 دانش پژوهان   دآنچه مسلم است آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور مي باي           

دهـد و    هاي علمي سوق   به خصوص رشته هاي علوم انساني را به سوي خالقيت         
دروس رشته هاي علوم انساني نيز بايد زمينه ساز اين نوع تفكر را فراهم سازند و            

و  نش پژوهان ما ضمن مطالعه نظريه هاي نظريـه پـردازان بـزرگ            در اين راستا دا   
بسط و تعميم آنها خود بايد صاحب ايده و تفكري جديـد گردنـد كـه مطـابق بـا               
نيازها و فرهنگ جامعه خودشان باشد در حالي كـه متأسـفانه دانـش پژوهـان مـا                  

  !!آنقدر سرگرم آموختن تفكر ديگران هستند كه خود فرصت فكر كردن ندارند 
ممكنست تعليم و تربيت كامپيوتري ،      «:فيلسوف آمريكايي مي گويد       من  پست  

دانش آموزان را در نظام بوروكراسي صاحب شغل گرداند، ولي لزوماً از آنهـا       
سازد كه بتواننـد در يـك نظـام دموكراتيـك            شهرونداني با تفكر انتقادي نمي    

  .»مشاركت كنند
                                                 

ــم خاليــت شناســي. 3 ــستان هاشــمي ، دسترســي در شــانزدهم مهــر  عل  ، 1385 ، ســيد مهــدي گل
com.triz-creatology.www  
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  تفكر انتقادي
دي اقـ تنااصول تفكـر    « »پدر« ،ايي ،روانشناس و مربي   يكجان ديويي، فيلسوف آمر   

انـد وآن را چنـين      خو دي را باز تـاب تفكـر مـي        اقتنااو تفكر .شود  ناميده مي  »نوين
فـرض بـر    دقت در مورد يـك عقيـده يـا          تفكر فعال، مستمر و با     «:كند تعريف مي 

ان نتايج بعـدي كـه بـد   از آن حمايت مي كند و  ي كهياه گرفته دانش در پرتو زمينه   
 ديـويي از طريـق توصـيف تفكـر        . )99صفحه  ،  19099 ،ديويي( » منتهي مي شود  

دي به عنوان يك فرآيند فعال ، اين امر را با يك نوع تفكر مقايسه مي كند كه                  اقتنا
راي ديويي و هـر     ب .كند و اطالعات را از كس ديگري كسب مي        ايده ها    فرددر آن   

اصل يك فرآيند فعال تلقـي       ري د ، تفكرنقد كس ديگري كه با اين اصول كاركرده      
ــه جــاي خــود فكــر مــي  تفكر،مــي شــود ــه شــما ب ــد ي ك ال ؤ، از خــود ســكني

اين كه بـه يـك شـيوه         تا ... را پيدا مي كنيد و     پرسيد،خودتان اطالعات مربوط   مي
 يمهدي اهميت زيادي راضـم اقتناتفكر گويد او مي . منفعل از ديگران بياموزيد كامالً

هـا را تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت،              استدالل ه كرده و  ئل ارا كند، استدال  استدالل مي  
كـه تفكـر نقـدي را         يكـي از نويـسندگان كتـابي       »ادوار گالسـر   «.كند ارزيابي مي 

اسـت  » گالسر –واتسون    ارزشيابي تفكر نقدي  « ب كه عنوان آن   اين كتا ( آزمايد مي
 .1 :كنـد  تفكر نقدي را چنين تعريـف مـي        داردرا در سطح جهان بيشترين خواننده    

رويكردي مستعد تفكر هوشمندان درباره موضوعاتي كه در حوزه تجربيـات يـك             
  دانش روش پرسش و پاسخ منطقي واسـتدالل منطقـي و    .2 گيرد، شخص قرار مي  

يكـي از     .هـا مطـرح مـي شـود        مهارت هايي كه در زمينـه كـاربرد ايـن روش          . 3
 ، رابـرت    سرشناس ترين كساني كه در پيشرفت اصول تفكر نقـدي سـهم داشـته             

تفكـر نقـدي،     :تعريف او كه كـاربردي گـسترده يافـت چنـين اسـت            .انيس است   
چــه چيــزي را بــاور  كــه اين تــصميم بــرو اســت »بازتــابگر« و »منطقــي«تفكــري 
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نظر انيس جزيي از     در گيري بنابراين تصميم  ؛است متمركز شده انجام دهيم   و كنيم
  . 1شود مي  تفكر نقدي محسوب

كـر  اليستي پرورش توانايي تفكر نقدي يك شخص از طريق تف         تنها راه رئ  بنابراين  
تفكـر راجـع      .ناميده اند   2آنرا فراشناخت اغلب    راجع به تفكر امكان پذيراست كه     

اين امر از طريـق     .اصالح كند  قصد دارد تفكر نقدي را    به تفكر به صورت آگاهانه      
 ي تفكـر نقـد    از.ن قلمرو صورت مي گيـرد     آاشاره به برخي مدلهاي تفكر معتبر در      

ن امر وجـود    ي ا يل برا يدو دل  .كنند ياد م ي خالق   - ي تحت عنوان تفكر نقد    يگاه
 ي بـار منفـ    يگاه »يتفكرنقد«ه  ن كه واژ  يل اول ا  يدل: دارد كه به هم وابسته هستند     

ديگـران   يد و استدالل هـا يك شخص تنها دوست دارد عقا  ي ييه گو ك   چنان ؛دارد
دومين دليل اين كه براي درست عمـل        .رگي است   اما اين امر اشتباه بز    ؛را نقد كند  

 احتمـاالت،  يـد بايـد راجـع بـه ديگـر         كردن در زمينه ارزيابي اسـتدالل هـا و عقا         
بـراي خـوب قـضاوت كـردن تنهـا           .خـالق بـود   ،  امكانات متفـاوت   و   ها انتخاب

سـاس  شما بايـد قـضاوت را بـر ا        . كافي نيست   گرفتن نظر دراشتباهات ديگران را  
 اغلب ايـن امـر نيازمنـد فكـر كـردن شـما دربـاره               انجام دهيد و  بهترين استدالل   

هـاي   هـاي مختلـف نگـاه كنيـد و مثـال           يـدگاه از د  را آنها ط است تا  مربو هاي ايده 
را در اين زمينه پيـدا       حتي ديگر اطالعات مربوط   . مختلف را براي آن درنظر گيريد     

   . خالقانه عمل كنيدكامالًكلي طور  به  وكنيد
 بــا اســتانداردهاي ذهنــي مثــل فكرنقــدي صــحيح در رويــاروييت خالصــه آنكــه

 .گيـرد  انـسجام و غيـره قرارمـي       ،]استدالل[  بسندگي ارتباط ، كفايت و    صراحت،
گر منـابع ارتبـاطي     ودير و ارزيابي مشاهدات ، ارتباطات       تفكر نقدي نيازمند تفسي   

الت اؤ پرسيدن سـ    ، فرض ها  است و همچنين نيازمند مهارت تفكر راجع به پيش        

                                                 
 ، خبرگـزاري مهـر ، دسترسـي در شـانزدهم مهـر              تفكر نقدي چيست و چگونه آن را بهبود بخشيم        . 1

1385 ، net.bashgah.www   
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متفكران نقدي اعتقاد دارند راه هاي      عالوه براين، .  استخراج مفهوم است  و  مناسب  
 يا چه چيزي را بـاور      درباره اين كه چه كاري انجام دهيم       بسياري براي تصميم  

 ،گرفتـه  را به خدمت تفكر منطقي و بازتابي كنيم وجود دارد تا بتوانيم اين نوع  
به ايـن امـر اشـاره        ،اين رويكرد . گيريماز اين روش ها در شرايط مناسب بهره ب        

  . كنيم توانيم بهتر از اين فكر كنيم كه هم اكنون فكر مي دارد كه اكثر ما مي
آمـوزش ايـن    . انايي تحليل اطالعات و تجارب اسـت      آنكه تفكر انتقادي، تو    نتيجه

سـازد تـا در برخـورد بـا           مـي ها، دانش آموزان و دانـش پژوهـان را قـادر             مهارت
هاي ناشـي از     هاي گروهي مقاومت كنند و از آسيب       فشار گروه و رسانه   ،  ها  ارزش

  .آن در امان بمانند
  

  هاي علوم انساني  عوامل مؤثر در ايجاد تفكر خالق و تفكر انتقادي در رشته
دليل اصلي عـدم پيـشرفت آنهـا        و  شكالت عمده كشورهاي توسعه نيافته    ماز    يكي  

مي كننـد و بيـشتر اعمـال خـود را بـر             اين است كه مردم اين كشورها كمتر فكر         
در نتيجـه خالقيـت و پيـشرفت    ؛ اساس سنت يا روشهاي متداول انجام مي دهنـد   

ـ          ازآنجا.شود  كمتري در بين آنها مشاهده مي      وسـيله    هكـه قـدرت انديـشه و تفكـر ب
هاي اكتشافي يا وادار كردن فرد بـه فكـر كـردن             وش ر تمرين قابل پرورش است،   

بدون شك اگر بتوان مردم اين جوامع را متفكر         .دهند  رشد مي ن توانايي را در او      اي
و حالل مشكالت بار آورد با شتاب غير قابـل وصـفي مـشكالت و موانـع رشـد                   
جوامع خود را از ميان بر خواهند داشت و به جوامع توسعه يافتـه بـدل خواهنـد                  

اده از راهبردهاي فكـري اسـتف      خوبي مي دانند كه چگونه      ؛چراكه نوابغ خالق به   شد
شـناس معـروف،      جامعـه . وزانند كه از آنها استفاده كننـد      كنند و به ديگران نيز بيام     

برنـده جـايزه    (نريكو فرمـي    متوجه شد كه شش نفر از شاگردان ا       هريت زوكرمن، 
ارنست الورنس و نيلز    . وفق به دريافت جايزه نوبل شدند     همانند خود او م   ،  )نوبل

جِـي تامـسون    جِـي   .  نوبـل داشـتند    ر شـاگرد برنـده جـايزه      بوهر نيز هر يك چها    
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اين بزرگـان   .  برنده جايزه نوبل راتربيت نمودند     17 مشتركاً   ارنست رادرفورد نيز  و
بــوغ را بــه ديگــران نيــز    بلكــه قــادر بودنــد ن  تنهــا نابغــه نبودند؛ نوبــل ، 
هاي زوكرمن نشان مي دهد تأثيرگذارترين بزرگـان ، عـالوه بـر              بررسي.بياموزانند

پـس واضـح    . 1دادند وها و راهبردهاي تفكر را نيز آموزش مي       محتواي فكري ، الگ   
كـه مـي دانـيم خالقيـت        راهبردهاي فكري را مي توان آموخـت واز آنجا          است كه 

در باشد،اكتسابي است ، مي توان با آموزش برخي تكنيك ها         بيشتر از آنكه وراثتي     
از  كـه هاي علوم انساني گام برداشـت        رورش خالقيت در افراد بويژه رشته     جهت پ 

  : آن جمله است
  ر وسيع، پربار و دقيق از آينده  داشتن تصوي.1

 فزاينده ، وابستگي متقابـل بـين        جهه جوامع بشري با مسائل ناهمگون     به علت موا  
كشورها، تحليل رفتن منابع طبيعي، سرعت فزاينده تغييرات و مسائل متعدد ديگر            

 تـصويري هرچـه      يـافتن  ي نيـاز بـه    ازسـوي . ت  نياز به خالقيت اجتناب ناپذير اس     
تـورنس   .و دقيق تر از آينده براي هر جامعـه از ضـروريات اسـت             تر،غني تر  جامع

انگيزه الزم براي نيل    صويري از آينده در افراد جامعه،       استدالل مي كند كه چنين ت     
او در يكي از نوشته هايش      . آورد وجود مي  هبه باالترين سطح تفكر و خالقيت را ب       

گـاه و ناخودآگـاه از آينـده نيـروي محركـه مهمـي در پـس                 تـصاوير آ   «:گويد مي
تصاوير مثبت از آينده نيروهاي پرتوان مغناطيسي هـستند         . دستاوردهاي آينده اند    

كه ما را به تحرك واداشته و به ما انرژي الزم براي حركت به پـيش و بـه سـوي                     
ر براي  از سوي ديگ  . ها و دستاوردهاي خالق و جديد مي دهند          امكانات، راه حل  

                                                 
 محدرضـا  ، مايكل ميكالكو، ترجمهانديشند؟ هشت راهبرد مورد استفاده ابرخالقان    نوابغ چگونه مي  . 1

  ،1385، انديشگاه شريف ، دسترسي در شانزدهم مهر  ميرزا اميني
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آنكه بتوانيم قدرت تصور خود را پرورش دهيم و تصاوير مثبتـي از آينـده خلـق                  
  1».كنيم بايد خالقيت خود را پرورش دهيم

ـ                  دسـت    هيكي از اين حقايق آن است كه بايد كوشش قابـل مالحظـه اي جهـت ب
ـ       و پربارترآوردن تصوير وسيع،   بايـد از سـوي     . دسـت آوريـم      هدقيق تر از آينـده ب

ايـن امـر   . به اين مطلب توجه گـردد ... ها و  تها، دول ا، مدارس، دانشگاه  ه خانواده
 چرا كـه قـسمت عمـده        زشي بويژه حائز اهميت حياتي است؛     براي مؤسسات آمو  

مواد درسي بايد براي كمـك بـه دانـش آمـوزان و دانـشجويان جهـت گـسترش                   
از آنجـا   .در آنان از آينده اختصاص داده شـو       تر كردن و دقيق تر كردن تصوي       پرمايه

كه آموزشي كه يك جامعه ارائه مي نمايد از تصاوير آن از آينـده سرچـشمه مـي                  
اگرتصوير يك جامعه از آينده بيش      . گيرد اين موضوع حائز اهميت بسياري است      

از حد كوچك ، كم مايـه و بـيش از انـدازه نادرسـت باشـد نظـام آموزشـي آن ،                       
تـصاوير دانـش آمـوزان و       . اسـت جوانانش را فريب داده و به آنها خيانت كـرده           

دانش پژوهان از آينده تعيين كننده آن است كه انگيزش آنان دريـادگيري چيـست               
  .و در پس چه دستاوردهايي خواهند رفت

 درباره وجود رابطـه بـسيار قـوي         4  فردريك پوالك  و 3 بنيامين سينگر  ،2الوين تافلر 
ذهني  يك سو و تـصوير     ستاوردهاي خالق از  بين انگيزه براي يادگيري و نيل به د       

آمـوز و    است كه نحوه اي كه دانـش      تافلر معتقد . اند  ده تحقيق كرده  مشخص از آين  
و نيز توانـايي آنـان بـراي    دانشجو، آينده خود را مي بيند با عملكرد آكادميك آنها       

وفق دادن خود با محيط و رشد فكري آنان در يك جامعه پر تغيير ارتباط               زندگي،  
رشـد رسـيده ايـم كـه     از  اي  مرحلـه   چنين معتقد است كه ما به     وي هم . مستقيم دارد 

                                                 
 ، استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي آزمـون و پـرورش آنهـا    پال تورنس ، دكتر ئـي ،     . 1
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2. Alvin Toffler 
3. Singer 
4. Polak  



 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه 

 

362

ـ   فرايندهايي باشد كه   بخش عمده اي از آموزش بايد شامل       وسـيله آنهـا بتـوانيم       هب
  .تر كنيم تر و هرچه دقيق تر، پرمايه تصوير ذهني خود را از آينده وسيع

وير تص(ادعا كرده است كه هر فرد نه فقط تصويري از خود در حال حاضر               سينگر
اسـت در     آرزوها يا انتظـارات او در آينـده        از آنچه  اي  بلكه مجموعه ) ذهني از خود  

بر طبق نظر سينگر اين تصوير بـراي يـادگيري شـخص،كانوني ايجـاد              . ذهن دارد 
بنـابراين   ؛1نموده و نوعي مغناطيس است كه وي بـه سـوي آن جـذب مـي شـود             

يت دانش آموزان بايد    هاي آموزشي و ترب    واضح است كه تدوين كتب درسي،شيوه     
  .يرد كه اين مهم در آن لحاظ گرددبه گونه اي صورت گ

  آگاهي و شناسايي مسائل . 2
ز تحصيلي ، شـغلي، خـانوادگي،         ا  اعم  و شناخت مسائل ومشكالت روزمره      آگاهي  
هـيچ تفكـر    . اسـت  هاي پرورش تفكر خالق       يكي از روش  . ..پژوهشي و   درسي،  
اشت مگر آنكه از مسأله آگاه بوده، آن را شناسـايي       ، احتمال وقوع نخواهد د     خالق

خوريم بايد قـادر     وقتي با يك مسأله پيچيده يا مملو از تضادها بر مي          . كرده باشيم 
كـسي كـه مـسأله خـالق را     . عي يا مشكل اصلي را شناسايي كنيم      باشيم مسأله واق  
ئيـات آن را  يا جز  د قادر باشد مسأله را گسترش داده،آن را باز كند         حل مي كند باي   

. شناسايي كنـد   فرعي را كه قابل حل باشد،        قادر باشد چند مسأله   تشخيص دهدويا 
ادوارد .ن را براي مـدت زيـادي تمـرين كـرد          براي رسيدن به اين مهارت ها بايد آ       

اي بين هوش و مداومت و وقوع خالقيت كـه           رابطه  بونو و مورسباخ معتقدند كه    د
 ام مهارت ها بايد از طريق توجه مستقيم       تم.االترين سطح تفكر است وجود ندارد     ب

ادوارد دبونو اظهار مي دارد كه اين تمرين و كاربرد خارج           .و سنجيده پرورش يابد   
تمرين و كاربرد وقتي به مؤثرترين نحو       د درسي عادي نيز بايد فراهم گرددو      از موا 

تورنس معتقـد اسـت     . فراهم مي شود كه با مسائل و مشكالت افراد مربوط باشد            
                                                 

 ، استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههاي آزمون و پرورش آنهاپال تورنس ، دكتر ئي ، . 4
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 و در هـر     آموزشـي   ، در هر سـطح    درسي  توان در هر ماده      مسائل مناسب را مي    كه
گـاهي و شناسـايي     تورنس براي فـراهم سـاختن تمـرين در آ         . يافت... خانواده يا   

  :كند ها را پيشنهاد مي مسائل اين روش
هـاي   ، نمـايش  1سازي روهي، وضعيت ها و بازي هاي شبيه      حل مسائل و رقابت گ    

 حلهاي خالق تـأتر، تكنيـك هـاي پرسـش،         ي كردن روش    اجتماعي و نقش باز   
بـراي انجـام ايـن تمرينـات،        ... ر و   كامسائل در موقعيت هاي خانوادگي،مدرسـه،     

رسـد تهيـه كنيـد،        كه به نظرتان مي   كند كه صورتي از مسائلي را       فه مي تورنس اضا 
به بهتـرين   توان آن را    گونه مي «: ؟ و سپس    »سأله واقعي چيست  «سپس سؤال كنيد    

   ؟ »2هي تعريف كردوج
 راههاي بيـشتري ايجـاد كـرده،        شواهد قابل مالحظه اي وجود دارد كه هرچه فرد        

 نه تنها احتمال حصول به راه حل هاي بهتـر و مناسـب تـري وجـود          بررسي كند، 
  .خواهد داشت ، بلكه احتمال بيشتري براي موفقيت در حل مسائل وجود دارد

   برانگيزنده پرسش سؤاالت. 3
را به مسير تفكـري       مسأله و دانش آموز    ؤاالت برانگيزنده توسط معلمان   سش س پر

سـؤاالت داراي چنـد     . وسيع ، عميق تر و در جهت ديدي متفـاوت مـي گـشايد               
سـؤاالتي اسـت    والً پايين ترين سطح برانگيزندگي،    سطح برانگيزندگي است ، معم    

ـ   ز بـاالتري ا سـطح  .  شـود  وسـيله يـك كلمـه پاسـخ داده مـي      هكه با آري يا نه يا ب
 توضـيحات يـا اظهـارات    بـه دادن را برانگيزندگي وقتي است كه سـؤال فكركننـده    

يزندگي وقتي  سطح سوم برانگ  . عات فراهم مي كند برمي انگيزد     اطال تري كه   مفصل
، سؤال مي شود اطالعات را       از فكركننده شخصي است و    حاصل مي شود كه سؤال    

تر وقتي حاصل مي شـود      نگيزنده  يك سؤال برا  . يا تجارب خود ربط دهد    به خود   

                                                 
1. Simulation 

ترجمه   ،رت هاي خالقيت و راههاي آزمون و پرورش آنهااستعدادها و مهادكتر ئي ،  پال تورنس، .2
     1375  چاپ دوم،   نشر دنياي نو، زاده، دكتر حسن قاسم
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 يـا  ده و يك دنياي خيالي ارتباط داده    تفكر خود را به يك دنياي آين       كه فكر كننده،  
واضـح اسـت كـه معلمـان بـراي          .يك دنياي جديد مرتبط مـي سـازد         خود را به    

نظر داشته باشند تا از      در   ها را  اينگونه پرسش تدريس دروس علوم انساني مي بايد     
  .كر خالق دانش آموزان كمك نمايندرش تفاين طريق به پرو

  كز بر روي جنبه هاي مختلف وضعيت  تمر.4
براي توضيح عواقب متفاوت بيشتر     با تمركز در واقع مي توان از راههاي متفاوت          

هـا،    تـشابهات و تفـاوت    مسائل  با تمركز بر  .شد  آگاه  وراه حل هاي متفاوت بيشتري    
دهد؛ به عبـارتي ديگـر تمركـز          ميتر آشكار شده خالقيت را گسترش       موضوع بيش 

و ديدگاههاي انديشمندان و نقد آنان در دروس        ها  تشابه ها و تفاوت هاي نظريه     بر
علوم انساني و لزوم توجه دانش آموزان به تفكر در آن مي تواند منجـر بـه رشـد                   

  .خالقيت آنان گردد
  
  توجه به عواطف در تفكر . 5

طقي يا فوق منطقـي در خالقيـت حـائز          اكنون اين ايده كه عوامل عاطفي ، غير من        
يرش اكثر روان شناسان    است ، مورد پذ    معرفتي و منطقي  اهميت بيشتري از عوامل     

  .است  قرار گرفته 
ظهار داشـته اسـت     ادوارد دبونو در برنامه خود كه براي استفاده در مدارس است ا           

طـف  است كـه عوا وي معتقد.  در تفكر از هر چيز ديگري مهم تراست    عواطف كه
و حمايـت از عواطـف بـه كـار          معموالً اول مي آيد و بعداً تفكر بـراي پـشتيباني            

آن نيـرو     آيـدعواطف بـه     مـي حتـي وقتـي تفكـر اول         كـه دهد وي شرح مي  .رود  مي
داند و معتقد    هيل كننده مي  او همچنين عواطف را هم بازدارنده و هم تس        .بخشد مي
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 آگـاه باشـد كـه چـه         كسي كه مبادرت به حل خالق مسائل مـي كنـد بايـد            است  
  .1عواطفي در هر لحظه در تفكر او اثر مي گذارد

هـاي    بهدر سالهاي اخير برنامه هاي پيشرفته حل خالق مسائل براي برخورد با جن            
ايـن   سازوكارهاي قابل تدريسي هم وجود دارد كه . اند  عاطفي خالقيت وضع شده   

 تـشابهات و اسـتعارات،   بازي با : كند از جمله    ا رواني را ايجاد مي    حاالت عاطفي ي  
ــازي بالغــات ســؤاالت اختن عجايــب و عجيــب كــردن واضــحات، ، آشــنا ســب

  ....يجاد يا انتخاب عناوين كتب و ا، 2فراخواننده
درباره آموزش مربيان و تدوين مطالب درسي دقيقاً بـراي           3كارهاي فرانك ويليامز  

هـاي   شهـم رو  . پر كردن خأل بين يادگيري عاطفي و شناختي طرح شـده اسـت              
انش آموزان و   رفتار د  او بر واكنش بين رفتار مربيان،        آموزشي و هم مطالب درسي    

هـاي كليـدي وي بـراي مربيـان           تراتژياس.  تأكيد مي كند     محتواي مطالب مربوط  
، 4مغـايرت هـا   : دنـد شـامل ايـن موار    ) اسـت  اجـزاء عـاطفي       بيشتر آنها داراي      كه(

 هـاي تغييـرات،    مثـال ت محـرك،    ، سـؤاال  5تـشابهات، مـوارد اخـتالف     ها،    ويژگي
هـاي جـستجوگري،    ازمان يافتـه، مهـارت  جستجوي تصادفي سـ    ، هاي عادات  مثال

افراد خالق و فرآينـدهاي    هماهنگ شدن با رشد،مطالعه    6، بيان شهودي  تحمل ابهام 
هـاي گـوش     ، مهارت هاي خواندن خالق، مهـارت      خالقيت ، ارزيابي وضعيت ها    

... . هـاي مجـسم كـردن و         مهـارت ي خـالق،     خالق ، مهارت هاي نويسندگ     دادن
 شـامل ايـن     استراتژي هـاي كليـدي وي بـراي دانـش آمـوزان و دانـش پژوهـان                

دقـت،    فكر قابل انعطاف ، تفكر مبتكرانه، تفكر مربوط بـه         تتفكر روان، : موارداست

                                                 
  ،آنها استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههاي آزمون و پرورشپال تورنس ، دكتر ئي ، . 1

  1375ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم، 
2. Evocative 
3. Williams 
4. Paradoxes 
5. Discrepancy 
6. Intuitive 
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درك (قـدرت تـصور     ،  )مبـارزه (، پيچيـدگي    )شـجاعت ( ريسك كردن  كنجكاوي ، 
  :هاي يادآوري و مكاتب آموزشي هم عبارتند از فعاليت) .مستقيم يا شهودي
از   ، استفاده   ...)ها و     ها، الاليي   ها، افسانه   ت تخيل، داستان  قدر(ها   خلق كردن فانتزي  

نوشـتن   ، هاي درام اجتمـاعي    اي براي خودآگاهي، نمايش    عنوان وسيله  ها به   فانتزي
  . ...1هاي خالق و نمايش شوخ طبعي، سناريوهاي نمايش اجتماعي،

  
  تركيب و سنتز تفكر.  6

دكتـر  . قيت يعني سـنتز و تركيـب تفكـر خـالق           معتقد است خال   2پرينس-ام-ژرژ
ــي » 4ســنتز ســحرآميز« روانكــاو معــروف آمريكــايي خالقيــت را  3ســيلوانو آريت

 و غير   » 5اتصال نيروهاي ابتدايي  «ي اين سنتز سحرآميز را به عنوان        و. است   ناميده
دراكي مغز آگـاه توصـيف كـرده        اهاي منطقي و    كانيزممنطقي با يكديگر از طريق م     

صاحب نظران آموزشي به سنتز به عنوان يكـي          اي طوالني از توجه     تاريخچه.است  
و 6ايـن مطلـب در كوشـش بنيـامين بلـوم          .رايندهاي پيشرفته ذهني وجود دارد    از ف 

بندي هاي اهداف آموزشي در حـوزه فكـري نـشان داده             همكارانش در زمينه رده   
ـ               شده اس  طـور كلـي     هت با اين وجود ، طبقه بندي سنتز در رده بندي هاي بلـوم ب

وسيله تدوين كنندگان مواد درسي ، نويـسندگان كتـب آموزشـي و كارشناسـان                هب
ـ  . 7هاي آموزشـي ناديـده گرفتـه شـده اسـت           آزمون سـد كـه اكنـون     ر نظـر مـي   هب

                                                 
، استعدادها و مهارت هاي خالقيـت و راههـاي آزمـون و پـرورش آنهـا               پال تورنس ، دكتر ئي ،       . 1

   چاپ دومترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ،
2. George M.prince 
3. Silvano Arieti 
4. Magic Synthesis 
5. Primitive 
6. Bloom 

دكتـر    ،استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههاي آزمون و پرورش آنها          پال تورنس ، دكتر ئي ،       . 7
  ، چاپ دومحسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو
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اي  ر بگونـه   بعنوان باالترين سطح تفكـ     آموزشي مجدداً يراي تدريس سنتز     درحيطه
 ايـن عالقـه مجـدد از      . اسـت   كرده است عطف توجه شده      1كه بلوم مفهوم سازي   

ده گـرفتن وظـايف قـسمت        در مـورد ناديـ     طريق توجه به مغز و نگراني حاصـل       
كنــد   كنتــرل مــيكننــده آن را نظــر مــي رســد وظــايف ســنتز هبــ راســت مغــز كــه

دگيري و تفكـر از     دو شـيوه يـا     دهد كـه    شواهدزيادي نشان مي  . است    وجودآمده  هب
قسمت چـپ   . شود  هاي چپ و راست مغز حاصل مي      وظايف اختصاصي نيمكره    

اً بـا اطالعـات     اساسـ  ، منطقي و متوالي پردازش نمـوده و       طورخطي  هاطالعات را ب  
طور غيـر خطـي از طريـق درك           هبراست اطالعات را    نيمكره.شفاهي سرو كار دارد   

ــستقيم  ــهودي(م ــو ) ش ــان پــ   هب ــور همزم ــودط ــات   ه ردازش نم ــا اطالع و ب
اصي از جملــه وظــايف اختــص.تصويري،شنوايي،عــصبي وعــاطفي ســرو كــاردارد

از . هاي پيچيده بصري و سـنتز اسـت       الگونيمكره راست مغز بيان تشبيهي، تفسير       
آنجا كه فرايند تفكر خالق نياز به مقدار زيادي تفكر مربوط به هر دو نيمكره مغز                

ه آل كـسي باشـد كـه بتوانـد وظـايف            دارد انتظار مـي رود كـه فـرد خـالق ايـد            
به نحوي مكمل ادغام نمـوده، اسـتفاده   اختصاصي هر دو نيمكره راست و چپ را    

  . كند 
ايده جديد با   ساختن  ها،  ه  ايد  اند با تركيب   فرد خالق مي تو    در تركيب و سنتز تفكر،    

ركيـب  تهـاي ديگـران بـا ايـده خودو          افراد ديگر تركيـب ايـده       الهام گرفتن از ايده   
 بـه شـكلي كـه درآمـده و در         شده و كـل مطلـب را        هاي متفاوت،از خألهاآگاه    يدها

ل از دانشجويان سؤا   در كالس درس،تقريباً هر بار كه       .جريان تفكر تغيير يافته ببيند    
ه و سازمان نيافتـه اسـت سـاده كننـد،           آنچه پيچيد چيزي را خالصه كنند،   : شود  مي
حـل  جـستجوي راه       ببرند يا بـه    هم و درهم و برهم است پي      اصل مطلبي كه مب    به

يادگيري را به نيازها يا تجارب شخصي مربـوط         ظريفي براي يك مسأله بپردازند،      
مربـوط  (شوخ طبعي مستلزم سـنتز      .شود  تمرين مي سازند ، توانايي تركيب و سنتز       

                                                 
3. Conceptualize 
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است و به هم پيوستن چيزهـاي        )ساختن دو يا چند چيز نا متجانس يا ناهماهنگ        
  .كند تمرين را فراهم ميمتضاد نيز اين نوع 

  مجسم ساختن تصاويري در ذهن . 7
....  جهـان هـستي و       ،ها، فراينـدها    ها، سازمان    اشياء، مفاهيم، سيستم    توانايي تجسم 

هـاي    در زمينـه    ايـن مـسأله     . اسـت  ت در هرنوع كار خالق تعيـين كننـده          حقيقدر
خـالق مهـم    هاي ديگر دسـتاوردهاي      آهنگ سازي و بسياري از زمينه     نويسندگي،  

و بـا     يري كه در ذهن مجسم مي شود متنوع، قـوي، روشـن، زنـده               است كه تصاو  
  .شدت باشند

هــاي تــدريس  درســي و مــواد آموزشــي و نيــز شــيوهاضــح اســت كــه كتــب و 
 .بايدتصويرسازي مطالب تئوري رادرنظربگيرد مي
  نوشتن افكار اتفاقي . 8

گاهي اوقـات   . مبتني بر تداعي  اتفاقي و   : ارداحتماالَ دو نوع حافظه خالق وجود د      
ت و هـيچ فـشار خودآگـاهي بـراي          اسـ    تقريباً هميـشه وقتـي كـه ذهـن خنثـي           يا

ممكن است فكري خلق شود ايـن فكـر بـسته بـه             .جستجوي مطلبي وجود ندارد   
در اين ميان اگر    .تواند به هر شكلي خودنمايي كند       يميزان مهارت ها يا عاليق ما م      

   نـشان  اتفـاقي ذهنـي   امتياز  اكـنش مناسـبي بـه ايـن       يا ضبط كنيم و   فكر را بنويسيم    
اگـر يادداشـت برنـداريم     قط به اين دليل كهاين كار را بايد بكنيم نه ف. داد  خواهيم  

بلكه به اين دليـل كـه       شود و به ياد آوردن آن تقريباً مشكل مي شود            فكر محو مي  
يـت دارنـد،    مه روندها نياز بـه تقو     ه. 1مي طلبد استحكام خودرا   كل روندفكراتفاقي 

از نـوع متـداعي      شـود بـالقوه       ز روي عادت تكرار نمي    آن قسمت حافظه كه ا     همه
آن نيـز نويـد خـالق       كـه   ) تداعي هاي پيوند دار يا بي پيوند با افكار ديگر         (است  

                                                 
 ، ترجمه علي تقـي       اصول وكاربرد آن   –روانشناسي تربيتي   گالور ، جان اي ، برونينگ ، راجراچ ،          . 1

  1382  ، نشر دانشگاهي تهرانخرازي ، مركز 
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 را   حافظه خالق بسيار كـاربرد دارد آن      سبك اتفاقي    از آنجا كه    (بودن را مي دهد،     
  ). ايم انتخاب و تأكيد كرده

انتقـادي نزديـك    رش راههاي مختلف مي توان بـه تفكـرخالق و         با پرو  آنكه  يجهنت
ــا .شــد ــداد زي ــه  ديايجــاد ســريع تع ــن احتمــال را ك ــسلماً اي ــده م ــده اي هــاي  اي

هـادر واقـع      شدوسـايرروش   روش هايي كه نام برده    .ايجادشودراباال مي برد    ابتكاري
 و ابتكـار در     خالقيـت   ابتكـاري كمـك خواهدكرد؛لـذا بـراي       ايجـاد ايـده هـاي        به

ـ          انساني،  هاي علوم   رشته ا بـازي بـا     دروس و شيوه هاي آموزشي بايد قدري تـوأم ب
ايـن  .ها همراه با پـرورش قـوه تخيـل باشـد            هاوتركيب ايده   ابهامات، آزمايش ايده  

هرچه زودتر از طريـق كتـب درسـي و روش تـدريس معلمـان               دجريان را مي باي   
  ر انداختن اطالعات بي فايـده، خالصـه        دو بهيافتن راههاي ميان بر،   . ويق نمود   تش

انداختن اطالعات اساسي، ساده كردن فرايندهاي پيچيـده بـدون          دور    ن  كردن بدو 
  .آموزان است براي رشد خالقيت دانشهاي مناسبي  تمرين... تحريف آنها و 

  
  عوامل بازدارنده تفكر خالق و تفكر انتقادي 

ـ انـسان فطرتاًو       انديشمند و فيزيكدان شهير معتقداسـت      1بوهم صـورت طبيعـي     هب
هاي فكـري     از طريق ظهورآشفتگي     عامل دروني كه    است؛ ولي هم    خالقموجودي  

 كـودكي و نوجـواني سـاختارذهني او را آلـوده            خـصوص  به زندگي ورواني دوران 
، گذارند او تأثير مي   كه بيشتر از سوي فرهنگ جامعه بر       هم عوامل بيروني  كنند و   مي

امكـان ورود   چـه در  آن . 2اين قوه در همه افراد مـي شـوند        مانع فعال شدن صحيح     
آگـاهي دقيـق و حـساسيت    اي دارد،   يند خالقانه ذهن نقش تعيين كننده     افراد به فرا  

ـ                 واسـطه   ههميشگي نسبت به همين موانع دروني و بيرونـي اسـت، مـوانعي كـه ب
ـ       بند مي انسان را به     ، تلقينات و پندارهاي غير اصيل،ذهن     توهمات رواز كـشد و از پ

                                                 
1.  David Bohm (1917-92) 

   1381بوهم ، ديويد ، درباره خالقيت ، ترجمه محمد علي حسين نژاد ، نشر ساقي ،  .٢
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آن جمله  از.كند   جديد و بديع جلوگيري مي      عقلي و حسي   -هاي فكري    آن به افق  
  :است
  ،...)تمايل به تفريح ، خوشگذراني و (راحت طلبي  عالقه به •
مـن   عبارتي مثل من متعلق به جهان سوم هـستم،        : نداشتن اعتماد به نفس    •

   ... توانم، اسباب پيشرفت وجود ندارد و نمي
اند  شكست يا موفقيت الزم نيست زيرا هر دو پيروزي        : شروع نكردن كار   •

  ،ترس از ريسك كردن) هرشكستي مقدمه اي براي موفقيت است(
عدم درك درست از فيزيك دنيا دقت       : نداشتن پايه هاي علمي و تكنيكي      •

نظـم خيلـي خـوب اسـت ولـي معيـار            : و وسواس زياد در مـنظم بـودن       
 برقرار اسـت احاطـه مغـز    معموالً در كار خالق آشفتگي خالقيت نيست، 

   ،تر شده و مغز راست را فعال كنيم بايد در مورد خودمان دقيق: چپ
تفكـرخط  هـا    توجهي به محـدوديت     د به محيط و بي    نداشتن نگاهي جدي   •

  ،)روش مورد استفاده استروش مورد استفاده تنها (ترموايي 
  ،)احمق به نظر رسيدنترس از(از تمسخر ديگران  ترس •
براي حل هر مسأله تنها     ) نظرات سطل آشغالي  (زيابي فوري   گرايش به ار   •

  ،يك پاسخ وجود دارد
عدم آشنايي والدين و مربيان با مفهوم واقعي خالقيت قـرار دادن قـوانين               •

خشك و دست و پاگير در منزل و جامعـه عـدم تكيـه بـر تفـاوت هـاي         
 فردي 

 عدم اعمال مديريت مناسب براي ايجاد جو مناسب براي خالقيت  •
  عدم مشاهده و آزمايش  •
 تأكيد بر روش تقليدي و قالبي در علم و يادگيري  •
 تأكيد بر تفكر همگرا به جاي تفكر واگرا  •
 رواج روح سكوت در مقابل افراد  •
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 ل زندگي درگير نشدن در مسائ •
  .عدم نشاط و پويايي در جامعه  •

 بزرگساالن غالباًً مشغولند و فرصت پاسخگويي به كودكـان ندارنـد و سـپس             
را ... اول بايد الف ب پ      «: كودكان به مدرسه مي روند و آموزگار مي گويد          

ا درك كند و پرسـشهاي      ر»جهان كائنات « ولي كودك مي خواهد      »ياد بگيري 
اول اجـزا را    ...را ول كـن     ايـن چيزهـا     «: گويـد  آموزگـار مـي   بزرگ دارد و  

ه كـل    سپس كودك به دانشگاه مي رود و هرگز ب         »..الف ب پ    ... آموزي    مي
  . قضايا باز نمي گردد 

                                                                                             
                                                                                                        1بكمينستر فولر. آر 

هـاي    هكارهاي ايجاد و ترويج تفكر انتقادي و خالق در رشـته          پيشنهادها و را  
  علوم انساني

 و اختراعاز  دهيم  ياد مي   فرد  اي راكه به    هرنكته  گويد  سي مي يروانشناس سوئ   ژان پياژه 
وه آمـوزش و    العاده نحـ   اين حرف پياژه اهميت فوق    .كنيم  اكتشاف او جلوگيري مي   

و پـرورش در جهـان      ك شـكل آمـوزش      اين. دهد نشان مي آموزان را   پرورش دانش 
اي است كه دانش آموزان تشويق مي شـوند خودشـان بـه دنبـال                پيشرفته به گونه  

هـاي اطالعـاتي صـرف در اختيارشـان قـرار            فتن پاسخ سؤاالتشان بروند و بسته     يا
انـد   سال ايرانـي خـالق   5درصد كودكان زير  95ي گفته مي شود     ياز سو . گيرد نمي

كنند؛ اين بـه آن   را حفظ مي سالگي خالقيتشان    5ا بعد از    آنهرصد از   د 5ولي فقط   
در حالي كـه    رورش دانش آموزان ما صحيح نيست؛       آموزش و پ   معنااست كه نحوه  

ايـن رويـه را     ،  طالعات از پيش تعيين شده پر كرده      ذهن دانش آموز را با يكسري ا      
يي كشف، اختراع،   آموز ما توانا    تيب دانش  تر اين  به .دهيم  تا پايان دانشگاه ادامه مي    

در نتيجـه هـر سـال اسـتادان          و   ددهـ    را از دسـت مـي      استنتاج و نيز قوه خالقيت    
                                                 

1. R . Backminster Fuller  
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دامنـه اختراعـات و     . خورنـد  ها بر خالقيت دانشجويان قديمي غبطـه مـي         دانشگاه
. مرور كمتر و كمتر شده اسـت       هاي نو ايرانيان به     ها و ديدگاه    هايد اكتشافات و طرح  

هاي فرهنگـي و هنـري نيـز كـاهش           القانه در عرصه  با اين روند تعداد كارهاي خ     
هـاي    در واقع شكل آموزش و پرورش ما از لحظه تولدكودك با توانمندي           . يابد  مي

 به  »فلسفه«وقتي در كشورهاي پيشرفته     .  كشور مطابقت ندارد    نات بالقوه امكا او و 
 و  قضاوتهاي درسي دبستانها اضافه شده است و كودكان شيوه هاي تفكر،             برنامه

 طبيعي اسـت كـه بـراي آمـوزش و           ،آموزند استدالل و استنتاج را از اين سنين مي       
راد آموزش ما اين اسـت      اي.اند  انديشيده  التر نيز تمهيدات زيادي   پرورش در سنين با   

در حالي كه به جاي هر نوع آموزشي بايـد          ؛  است كه همگرا و از پيش تعيين شده        
ز دانش آموز سـؤال كنـيم و ايـن تـرجيح             ما بايد ا   .نش آموز را بشناسيم   ويژگي دا 

  . دارد به اينكه به سؤاالتشان پاسخ دهيم 
خودش اكتشاف مي كنـد و اگـر مـوانعي    است، روسو معتقد است بچه طبيعتاً فعال   

. و هم اكنون مورد توجه اسـت      اين نظريه روس  . 1شود ،خالق مي مقابلش ايجاد نشد  
، دانش آموزي كـه ريتميـك       اذعان داشت خالقيت در آزادي شكل مي گيرد         بايد  

،  كنـد  دانش آموزي كه خيال پردازي مـي      حرف مي زند مستعد شاعر شدن است ،         
استعدادهاي خـود   ... كشد كه پديده هاي عجيبي را بيان مي كند و            هايي مي  نقاشي

 اما وقتي به دانـش آمـوز بگـوييم چـه بكـشد و چگونـه رنـگ                   ؛را نشان مي دهد   
سالگي سن جهش سريع در خالقيـت اسـت          5.  ماي  ،جلوي خالقيتش را گرفته   كند

مي شود و   شود قالب هاي مدرسه مانع اين خالقيت         وقتي كودك وارد مدرسه مي    .
  .هاي آموزشي ادامه دارد اين شيوه تا پايان دوره

در هر صورت شيوه هاي پرورش و آموزش دانش آموزان در كـشور مـا نيـاز بـه                   
 بدو ورود به مدرسـه آغـاز و تـا پايـان     تغييرات جدي دارد و اين تغييرات بايد از       

                                                 
 ، ســال شــيوه هــاي كهنــه آموزشــي آفــت خالقيــت كودكــانمجلــه اســتعدادهاي درخــشان ، . 1

  1384، ر ، مهر و آذ3چهاردهم،شماره 
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اگر مـا دانـش آمـوزان را بـه شـيوه هـاي مناسـب                . هاي آموزشي ادامه يابد      دوره
ارهـاي خالقانـه    پرورش ندهيم در آينده آنان را از داشتن فكري خالق و انجام ك            

الزم و ضروري خواهد بود كه اين مهـم از طراحـي            محروم خواهيم كرد؛ بنابراين     
بـراي ايـن منظـور راف       . درسي آغاز و تا توليد كتب درسي ادامه يابد          هاي   برنامه
يد به چهار پرسش اساسـي پاسـخ        است در يك برنامه درسي با     معتقد) 1949(تايلر
هاي يادگيري   و فعاليت ها  تجربه.2. هاي آموزش و آموزشگاه كدامند؟     دفه . 1:داد

چگونه تجربه  .3  ابند؟را چگونه انتخاب كنيم تا هدفهاي تربيتي به آساني تحقق ي          
چگونه اثربخـشي فعاليـت هـاي    .4؟ و  يت هاي يادگيري را سازمان دهيمها و فعال  

   1يادگيري را ارزشيابي كنيم؟
نظرات تايلر مبتني بر فرايند برنامه ريزي درسـي و پيـشرفت تعلـيم و تربيـت در                  

ي از  به طوري كه بـسيار    ؛ عميقي از خود به جاي گذاشت      آثارنيمه دوم قرن بيستم     
اي برنامـه ريـزي درسـي قـرار     برنامه ريزان تحت تأثير مراحل پيـشنهادي وي بـر     

نيز مي گويد برنامه درسي شامل محتـوا و آن دسـته از          ) 1983( رونالد دال .گرفتند
وسيله آنهـا ، يادگيرنـده معلومـات و          هجريان هاي رسمي و غير رسمي است كه ب        

 مهارت ها را فرا مي گيـرد        ،ن را تحت نظارت مدرسه كسب مي كند       روش فهميد 
آنچه مسلم است در طراحي      2.و نگرش ارزشگذاري و ارزش ها را تغيير مي دهد         

. كر خالق و انتقادي بايد بـه عناصـرآن توجـه كـرد            برنامه درسي جهت ترويج تف    
برخي شش و برخـي نـه       درسي را چهار،  از صاحبنظران تعداد عناصر برنامه       برخي

فراينـد حـل مـسأله و        در طـرح ريـزي برنامـه درسـي مبتنـي بـر            .  دانند عنصر مي 
هاي تفكر به شش عنصر توجه شده است كه در اين مقاله نيز با توجـه بـه              مهارت

  : اين شش عنصر يك برنامه درسي پيشنهاد ميشود
                                                 

 ، مجلـه رشـد ، ويـژه نامـه آمـوزش        از طراحي برنامه درسي تا توليد كتاب درسي       انجمي ، فريبا ،     . 1
  1385 پاييز قرآن ، دوره چهارم ، شماره يك ،

   همان منابع. 2
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. 4 يـادگيري،  -راهبردهـاي يـاددهي   . 3محتوا و فعاليت هاي يادگيري،    . 2هدفها،. 1
  .ارزشيابي .6و بنديگروه. 5مواد آموزشي،

  هدفها. 1
درهـر يـك از مراحـل     هاي يادگيرنده خصوصيات و ويژگي بهدر تعيين هدفها بايد   

عاطفي يادگيرنـده در    و  شود؛ يعني به توانايي جسمي،عقلي،اجتماعي      يادگيري توجه 
يكـي از موضـوعات مهـم در روانـشناسي تربيتـي ،             .توجـه شـود   سنين متفـاوت    

ن است كه مـي تـوان آن را در حـوزه رفتـارگرايي و               يادگيري و اصول حاكم بر آ     
 يادگيري را ناشي از برقـراري رابطـه         ،در رفتارگرايي . شناخت گرايي بررسي كرد     

بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي انسان مي دانند و به شرطي شدن كالسـيك                
 پاسـخ ،آزمـايش و خطـا توجـه          -ل تنبيه ، پاداش ، محرك       و ابزاري و عواملي مث    

در اين نظريه هدفهاي برنامه درسي را بر اساس رفتارهاي قابل مشاهده كـه              .دارند
ما در نظريـه شـناختي      اكنند؛  شوند،تدوين مي   با تقويت و تنبيه ايجاد و خاموش مي       

... تفكر خـالق و انتقـادي و        بينش،فرضـيه سـازي،   ،به استدالل،فعاليت هاي ذهني   
  .نش استتوجه مي شود و چگونه آموختن مهم تر از انتقال دا

انتقـادي و خـالق      هاي علوم انساني جهت تـرويج تفكر       واضح است كه در رشته    
در نگـرش   .اسـتفاده كـرد     ناختي براي تدوين هدف هاي آموزشـي      بايد از نظزيه ش   

اين ديـدگاه ممكـن      فرايند يادگيري مبتني بر تفكر ،تأكيد مي شود ؛ در          شناختي بر 
 روش  ولـي ) حفظيـات (مفيـد باشـد     ست اطالعـات دانـش آمـوز در جـاي خود          ا

دانش آموز تأكيد دارد تا فراگيرد كه چگونه مـي توانـد             شناختي بيشتر بر كمك به    
ق افتاده حدس   فكر كند و درباره علت وقوع حوادث به آن شكل كه در تاريخ اتفا             

در نتيجه هدف معلمي كه گرايش شناختي دارد اين است كه           بزند و فرضيه بسازد؛   
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پرورش دهد و مهارت هاي الزم براي تحقيـق و          كنجكاوي دانش آموز خويش را      
  1.انگيزه يادگيري آنان را افزايش بخشد

روش تدريس معلمان ممكن است شامل سؤال كردن از دانش آموز باشد تا پاسخ              
ز بايد براي آن راه      يا سؤالي كه دانش آمو     ا حدس بزند يا سؤالي ارزشي باشد      آن ر 

 ايـن نيـست كـه دانـش آمـوز           در هر يك از ايـن مـوارد هـدف         حل طراحي كند،  
بلكه هدف اين است كـه تـوان او در فكـر كـردن              ؛ يا اعدادي را بياموزد    اطالعات

هاي فراشناختي   همچنين در نگرش شناختي ، هدف تقويت مهارت       . تقويت شود   
تــدريس مــنظم و . از طريــق تــدريس آنهــا را پــرورش داداســت كــه مــي تــوان 

عث مي شود كه دانـش آمـوز از سـاختار           هاي همراه با تفكر و راهنمايي با       تمرين
مهارت هاي شناختي   ستاي تقويت درك خويش كمك بگيرد،       مواد خواندني در را   

خويش را كشف كند و مهارت هاي فراشناختي مـؤثري چـون خالصـه كـردن و                 
 بنابراين يكي از اهذاف آموزشي بايد رسـاندن         دست آورد؛   هسؤال از خويشتن را ب    

) 1984/ آرمبر واستر وبراون   -تفكر درباره تفكر    (اخت  دانش آموزان به رشد فراشن    
مطالعات مربوط به فراشناخت هنوز مراحـل اوليـه خـود را طـي مـي كنـد           (باشد  

تاكنون مطالعات قابل توجهي درباره يك جنبه از رشد فراشناخت يعني فراحافظه            
اخت كتب و مواد درسي بايد ارتباط نزديكي با توانايي فراشن         ) . انجام گرفته است  

چرا كه از طريق فراشـناخت اسـت كـه    ) ،1988استيونز(دانش آموزان داشته باشد   
     2 .كند اطالعات معنا پيدا مي

 مطمحاهداف آموزشي مبتني بر ترويج تفكر اننتقادي و خالق كه بايـد           يكي ديگراز 
توجه و لحاظ كردن فرهنگ و تفكـر پژوهـشي          نظر برنامه ريزان درسي قرار گيرد،     
                                                 

 ، )با تأكيد بـر كـاربرد در مـدارس ايـران    (كليات روشها و فنون تدريس كاظمي ، دكتر يحيـي ،      . 1
  1374شگاهي ، انتشارات جهاد دان

 ، ترجمه علي تقـي       اصول وكاربرد آن   –روانشناسي تربيتي   گالور ، جان اي ، برونينگ ، راجراچ ،          . 2
 1382 خرازي ، مركز نشر دانشگاهي تهران ،



 هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشوردربراه 

 

376

ــشگاهها اســتدر مــدارس و د ــداز  شاخــصه.ان : هــاي ايــن فرهنــگ غنــي عبارتن
، ألهطرح مس  روشمندي، تحليل، كاوشگري، ، استنتاج،  ارزيابيتفكرنقاد،تفكرخالق،

در سـطوح    ردنكـ ردن و تجربـه     كـ اسـتدالل، سـوال      اربردي، ك دانش ،ألهحل مس 
در واقع طرح تحقيقات در سطح دانش آموزي و نقش آن           .  3گوناگوني از آموزش  

 از مهمترين راهكارهـايي اسـت كـه         اي ارتقاي پژوهش در سطح ملي و منطقه      در  
اجتماعي ،  ثير بـسزايي در توسـعه سياسـي،       أمي تواند از نظر نيروهـاي انـساني تـ         

هدف اين سطح از تحقيقات را مـي تـوان          . داشته باشد   كشور اقتصادي و فرهنگي  
هان و اعطاي   تقويت تمايل و گرايش روحيه كنجكاوي و حقيقت طلبي دانش پژو          

  ألهمهارتهاي ضروري براي دستيابي به پژوهش و كشف مجهول و يافتن حل مـس             
بـاال بـردن    ،   يكي از مهمترين عوامل تقويت فرهنگ پـژوهش        لذا ؛ن دانست آنا در

؛ اسـت انتقـادي   و  تقويت تفكر خالق  كشف و سپس     ،كاوش روحيه جستجوگري، 
نهادينـه  امروزه   .است بودهق  چرا كه اكتشافات علمي هميشه مبتني بر روحيه تحقي        

مـدارس بـه عنـوان      بر عهده   در دنيا عالوه بر دانشگاهها ،        كردن فرهنگ پژوهشي  
در صـورتي    .نيز گذاشته شده است   جامعه   ، تتبع و تفحص مسائل    ركبستر اصلي تف  

 بـا   طراحان و برنامه ريزان درسي ، متخصصين تعليم و تربيت و نيـز مـدارس              كه  
اجـرا در     درسي خود را تـدوين و آنهـا را بـه           نامه هاي  محور بر  -رويكرد پژوهش 

 محـور نقـش آنهـا را در توسـعه     -ات ذيل با رويكرد پژوهش    ك توجه به ن   ،آورند
 و انتقـادي در دانـش       و نيز رشـد تفكـر خـالق       نولوژي  كملي و ارتقاي دانش و ت     

  :د نمودنخوبي تضمين خواهه ب پژوهان
توسـعه بنيـه علمـي و        ووزان و رشد  وز خالقيت هاي دانش آم    زمينه براي بر  ايجاد

  پژوهشي آنان
هاي جديد علمـي و پژوهـشي        ان دستيابي دانش آموزان به يافته     كفراهم نمودن ام  
  در سطح خودشانشوركاز داخل وخارج 

   اطالعاتي مورد نياز دانش آموزانكايجاد بان
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اي هـ  تابخانه مـورد نيـاز بـراي انجـام پـژوهش          ك ها و  آزمايشگاه و ها ارگاهك ايجاد
  آموزي دانش

  هاي تحقيقاتي آنان حمايت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدايت طرح
سـسات  ؤايجاد زمينه برقراري ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سـاير نهادهـا و م             

  علمي و پژوهشي وآموزشي
  يل انجمنهاي علمي و پژوهشي دانش آموزي در مدرسهكتش
راي آموزش و راهنمايي طرح هاي پژوهـشي         مجرب ب  تادانارگيري دبيران واس  ك هب

  آموزان دانش
هاي معلمان در مدرسه و ايجاد انگيـزه بـراي              هاي پژوهش و نوآوري     اشاعه تجربه 

  رشد و بالندگي
اران آمـوزش و    كاندر  ليه دست كهاي مفيد معلمان براي استفاده        مستندسازي تجربه 

  پرورش
سـتعدادهاي بـالقوه    ي ا ياوفك به رشـد و شـ      كمكتقويت خودباوري در معلمان و      

  لئآنان در حل مسا
   پژوهشي معلمان  ارتقاي دانش فراهم ساختن زمينه

  نهاي پژوهشي معلمان و دانش آموزا اربست يافته ك
  آزمايشگاهي  پژوهشي و-برگزاري مسابقات علمي 

  يل نمايشگاههايي از دست ساخته ها و نتايج پژوهشي دانش آموزانكتش
هاي ملي و    ت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش     كي مشار فراهم نمودن زمينه ها   

  اي منطقه
   يادگيري-جلب نظر دبيران به اهميت تحقيق و پژوهش در فرآيند ياددهي

 سـايت،  ارگـاه، ك هـا،  زم جهت داير نمـودن آزمايـشگاه      مين و تجهيز فضاهاي ال    أت
 بـروز   يـك كـالم ، ظهـور و        در ...و    نمايـشگاه  ايش،سالن مطالعه و هم    تابخانه،ك

 .آموزان در كليه سطوح آموزشي انشخالقيت د
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اري ك،  طراحي و تبيين الگوي مناسب آموزشي در مدارس بدون توجه به پژوهش           
سـويي آمـوزش بـا جريـان         فقط در صورت هـم    . پر هزينه و گاه بي فايده است        

آمـوزش صـحيح    . ه مي توان به تحقق اهداف توسعه اميدوار بود          كپژوهش است   
ـ          روش تحقيق مي   هـاي   ويـژه در دوره    ه تواند دانش آموزان را براي سالهاي بعـد ب

انـدوزي در مـدارس بايـد بـا          مسير علم آمـوزي و علـم      . ند  كآموزش عالي آماده    
مواجه ساختن دانش آموزان بـا      . آموزش و يادگيري مبتني بر پژوهش همراه باشد       

اي اه حـل هـ     به آنها بـراي پـژوهش و جـستجوي ر          كمكمسائل واقعي جامعه و     
ه مهارتهـاي   كـ دهـد، بل   در مسير صحيح يـادگيري قـرار مـي        مناسب نه تنها آنان را    

 بنـدي  دسـته  آوري و  جمـع   شـيوه  ،ر چـون شناسـايي و تبيـين مـسائل         كاساسي تف 
اين كار فقط با تدوين و      .آموزد آنان مي  هارابه  و آزمون فرضيه   سازي زمينه اطالعات،

همت واالي دست اندركاران     محور ميسر است كه      - پژوهش اجراي برنامه درسي  
  .  و برنامه ريزان آموزش و پرورش كشور را مي طلبد 

  محتوا و فعاليت هاي يادگيري. 2
بـه  .  دارد  ت نيز با دانش پيونـد مـستقيم       خالقي از شناخت،     ديگري  همانند هر جنبه  

ده، موسـيقي دان    نازدانش، فيزيكدان، نويس    توان بدون ميزان مطلوبي     ده نمي بيان سا 
ن دانش ممكن است خودآموختـه باشـد يـا از طريـق آمـوزش               اي. شد... ق و   خال

اغلب افراد با اين نظـر      . البته دانش به تنهايي كافي نيست     رسمي كسب شده باشد،   
ي را صـرف    ه كار خالقانه مي بايـد وقـت زيـاد         موافق اند كه دانشمندان براي ارائ     

ي دهد كـه آثـار قابـل        مهيز در تحقيقاتش گزارش     .يادگيري دقايق رشته خودكنند   
 تن از نقاشان بزرگ بيشتر زماني خلق گرديـد كـه آنهـا حـداقل مـدت                 131توجه  

واضح است كه كسب دانـش       پر.را فرا گرفته و تمرين كرده بودند      سال هنر خود    6
از طريق يادگيري صورت مي گيرد و يـادگيري كامـل زمـاني رخ مـي دهـد كـه                    

ند بخـورد و بـه بيـان ديگـر تجـارب            تجارب دانش آموز با اطالعات قبلي او پيو       
زماني كه دانش آموز موفق مي شود اطالعات جديد را بـا            (جديد او معنادار شود     
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) 1987 -دي وسـتا     (دانش قبلي خود مرتبط سازد يادگيري معنادار رخ داده است         
براساس اين ديدگاه مواد خواندني در كتب درسي بايد با دقت به نحوي انتخـاب               

ست را در بر گيـرد      ا و مفاهيمي كه جزء دانش قبلي فرد       كه لغات و يا تدوين شود     
هاي قبلي را كامـل كنـد و مبنـاي            واطالعات يك درس، درس    1 )1987 -كومبز  (

پـيش سـازمان دهنـده و پـيش گفتـاري خالصـه             . يادگيري آينده را تشكيل دهد      
كنـد تـا اطالعـات جديـد مـتن           ن خواندني به دانش آموزان كمك مـي       درباره متو 

اين دو به دانش آموز كمـك       .وجود خود پيوند زنند   اندني را با ساختار دانشي م     خو
 عالوه بـر    2.مي كند تا دانش قبلي خود را فعال و فرايند خواندن را با معناتر سازد              

اي دروس،جهت ترويج   ارائه محتو عنادار و روش سازماندهي مطالب در     يادگيري م 
 هـاي درسـي ذيـل درنظـر قـرار           تاهـداف و فعاليـ    بايد    تفكر خالق وانتقادي مي   

كه هدف كلي محتواي درسي ارتقـاي انتظـار و پـيش بينـي موفقيـت ،         گيردازآنجا
بـه تحـرك در     اوي،تحريك حس كنجك  گيزه و آرزو براي يافتن يك چيز و       خلق ان 

ــدف داد   ــز ه ــر و ني ــسم و تفك ــدرت تج ــزه  آوردن ق ــاد انگي ــه درس و ايج ن ب
ن تجـسم و تفكـر را ترغيـب مـي كنـد             هايي كه غني بود    لذا فعاليت ؛  است آن  براي

  : عبارت اند از
   ،ابهامات و نامطمئني تجسمي در محتوا مقابله با-
  ،ل تجسمي ديگريك حس كنجكاوي درباره يك تصوير،عكس يا وسائ تحر-
ل تجسمي براي آشنا ساختن آنچه نـا        ائه محتوا به گونه اي كه استفاده ازوسائ        ار -

  ،آشنا است توسط معلمين فراهم گرددآشنا است و نا آشنا ساختن آنچه 

                                                 
 ، ترجمه علي تقـي       اصول وكاربرد آن   –روانشناسي تربيتي   گالور ، جان اي ، برونينگ ، راجراچ ،          . 1

  186، صفحه 1382ي تهران ، خرازي ، مركز نشر دانشگاه
 ، انتـشارات آگـاه ،       )روانشناسي يادگيري و آموزشي   (روانشناسي پرورشي   سيف ، دكترعلي اكبر ،      . 2
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  ازانتظارات بصري محدود كننده، ييرها ارائه محتوا همراه باتصويرو-
  ،در محتوا  1انگيختارهاي معماي بصري اسرارآميز بودن  باال بردن درجه-
 يآوردن آنچه خوانده م    اي كه ترغيب تجسم و به تصويردر        ارائه محتوا به گونه    -

   ،مي گردد را فراهم نمايد بيانشود يا به صورت شفاهي 
 تشويق آزمايشگري در محتوا و ترغيـب دسـتكاري انگيختارهـاي تجـسمي در               -

  .دانش آموزان 
انساني مي بايـد بـه        هاي علوم   محتواي مطالب درسي رشته   برآنچه گفته شد     عالوه  
هاي تفكـر     ا به انتقاد كردن وادارد و مهارت      اي طراحي گردد كه دانش آموز ر       گونه
كند محتواي درسي به جـاي آمـوزش         فاينمن پيشنهاد مي  .  در آنان تقويت نمايد    را

او معتقـد اسـت     .نـد تفكر بازآفرين در مدارس بايد تفكر آفرينشگري را تـرويج ك          
يدن را بـه    هـاي جديـد انديـش      يد به گونه اي طراحي گردد كه راه       مطالب درسي با  

فكري را به دنبـال دارد  جمود آنان را از تفكر بازآفرين كه       دانش آموزان ياد دهد و    
اي طراحـي گـردد      گفته فاينمن محتواي درسي مي بايد به گونه        بنابر اين    باز دارد؛ 

بـه  تا نينديشدو همان چيزهـايي را بـه دسـت نياوردكـه     ند گذشتهكه دانش آموز مان  
اصيل و نـو آشناشـده،خود را بـراي           هاي  است،بلكه او بايد با ايده      كردهحال كسب   
درسـي توسـط معلمـين و       توجه به نكات ذيل در ارائـه محتـواي          . ندتغيير مهيا ك  

  :  دانش آموزان به آن مي تواند مناسب باشد عنايت 
   ترويج تفكر مثبت -
  )جستجوي اطالعات جديد( يادگيري فعال -
   ابراز خود -
  )براي تصميم گيري( تشخيص حق انتخاب هاي ديگر -
   تشخيص راه حلهاي جديد براي مشكالت-
   ادراك تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بر ارزش ها ، نگرش ها و رفتار -

                                                 
1. Puzzling Visual Stimuli 
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  ها  عدالتي آگاهي از نابرابري ، پيش داوري ها و بي -
   واقف شدن به اين مسأله كه ديگران هميشه درست نمي گويند -
  ... . آگاهي از نقش يك شهروند مسئول و -
    يادگيري-راهبردهاي ياددهي . 3
د با  تضادر  ازانواع مختلف كه  » مهارت هاي تفكر  «تدريس علمان به داليل بسياري م   به

هر دوي    توان به   البته مي .اند  اظهار عالقه كرده  گيرد تدريس اطالعات و محتواقرارمي   
ايي ماننـد   درس ه (گذشته بيشتر بر تدريس محتوا تأكيد مي شد         آن پرداخت؛امادر 

دن كنند چگونه فكـر كـر      مياگر چه بسياري از معلمان ادعا       ...).تاريخ ، جغرافي و     
بسياري خواهند گفت كه به صورت غير مستقيم و       را به  دانش آموزان مي آموزند،      

  1 .تلويحي به اين امر در راستاي موضوعي كـه بايـد تـدريس كننـد مـي پردازنـد                  
تفكر بـه طـور غيـر       معلمان به طور روزافزون به ثمر بخشي تدريس مهارت هاي           

ؤاالت از مهـارت هـاي      ش آموزان در جواب به سـ      چرا كه دان  مستقيم شك كردند؛  
در نتيجه بسياري از معلمان اظهار عالقه كرده اند به صورت           .كنند نمي تفكر استفاده 

لذا مسأله مهم پرورشي درباره آفريننـدگي   تقيم اين مهارت ها را تدريس كنند؛مس
زش اين است كه آيا مي توان ويژگي هاي خالقيت و تفكر را به دانش آمـوز آمـو         

؟ اكثر روان شناسان هر دو مكتب رفتاري و شناختي يادگيري معتقدند كه              داد يا نه  
 از  2توانايي آفرينندگي قابل آموزش است و در اين باره پيشنهادهايي ارائه داده اند            

  :جمله

                                                 
 ، خبرگـزاري مهـر ، دسترسـي در شـانزدهم مهـر              تفكر نقدي چيست و چگونه آن را بهبود بخشيم        . 1

1385، net.bashgah.www  
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معتقـد اسـت    )1964(گتزلز.طبقه بندي كنيد  دانش آموز مي دهيد،     مسائلي راكه به  
ا موقعيـت هـايي آغـاز شـود كـه در آن مـسأله بـه                 كه آموزش تفكر خالق بايد ب     

  .يادگيرنده ارائه مي شود اما روش حل كردن آن براي او ناشناخته است 
ده از  به يادگيرندگان مهارت هاي حل مسأله را آموزش دهيد و آنها را به استفا             

اثربخشي تعـدادي از فنـون   انجام شده، پژوهش هاي.اين مهارت ها ترغيب نماييد 
معروف تـرين   . اند   در يادگيري تفكر خالق نشان داده      اي حل مسأله را   و مهارت ه  

مسأله را به دانش    ،   در اين روش معلم    2).اسبورن  (  است   1آنها روش بارش مغزي   
ذهنشان مي رسد براي مـسأله      حل به    راه  خواهد تاهرچه   از آنها مي  آموزان مي دهدو  

ـ       هپيش از ارائه تمام راه حلها ب      .بگويند آموزان،هيچگونـه اظهـار      شوسـيله همـه دان
) 1959-1960 (4 و ميـدو   3  پـارنس  ز نمي شـود؛   سوي معلم ابرا  آنهااز  نظري درباره 

ايج خالصـه نتـ   .انـد  درباره روش بارش مغـزي انجـام داده       بيشترين پژوهش ها را     
  :پژوهش هاي آن بدين قرار است

 بـه نحـو    آموزش دادن افراد با روش بارش مغزي توانايي حل كردن مـسائل را               -
  .برد آفريننده در آنها باال مي

نديـشه   روش بارش مغزي بيش از روش مرسوم آموزشي بـه ايجـاد عقايـد و ا                -
  .هاي آفريننده منجر مي شود

 بـه    كوشش در جهت دادن هرچه بيشتر پاسخ بـه سـؤاالت طـرح شـده منجـر                 -
  .شود  افزايش پاسخ هاي آفريننده مي

د حاكي از اينكه مي توان بـه دانـش           شواهدي به دست داده ان      5تورنس و هارمون  
  .آموزان آموزش داد تا مطالب را به طور خالق بخوانند

                                                 
1. Brain Storming 
2. Osborne (1957) 
3. Parnes 
4. Meadow 
5. Harmon(1961) 
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استفاده  براي تدريس  1براي ايجاد پرورش تفكر خالق بايد از روش هاي اكتشافي         
 اين روش ها برخالف روش هاي ديگر، مطالب جديددرس بـه صـورت     در .شود
بلكه يادگيرنده خـود بـه كـشف مطالـب           ،گيرند دراختيار يادگيرنده قرار نمي     آماده

رود  حل مي  دانش آموز خود به جستجوي راه      ي،اكتشاف  در روش .جديد مي پردازد  
له چگونگي  أدر اين روش بيش از جواب مس      . 2مي كند  ايفا و معلم نقش راهنما را    

كان تجربه شخصي توسط دانش آمـوزان،        بدين ترتيب ام   ؛است مهم ،يافتن جواب 
نماييد وانگيزه هاي درونـي آنهـا        ابراي آنها جذاب ومطبوع مي    موقعيت يادگيري ر  

در كـشف و شـكوفايي اسـتعداد خـالق دانـش            هـا  اين جنبه  همه.كند تقويت مي را
 ها به طور كلي يك جريـان تفكـر رادر درون            اين روش .آموزان تأثير مستقيم دارد   

شـود   اجه مي ها يادگيرنده با مشكلي مودر همه اين روش   . كنند  ايجاد مي   يادگيرنده
  . كه يا در صدد كشف حدود آن مشكل يا حل آن است 

ايق آمـدن بـر     روش هاي اكتشافي برحسب ميزان كمكي كه به يادگيرنده بـراي فـ            
روش : انداز   تقسيم مي شوند كه عبارت     روش هاي مختلفي   مشكل داده مي شود به    

، بحـث گروهـي ، پرسـش و         كشف مسأله،روش حل مسأله،اكتشافي هدايت شده     
  ... .سخ اكتشافي و پا

قـدرت تخيـل    . براي پرورش قدرت تخيل از فانتزي ها و افسانه ها استفاده شود             
 تشابهات فراهم   مانند مدل هايي كه در بيولوژي داريم منبع تقريباً پايان ناپذيري از           

زندگي بـسياري از مـردان و زنـان         . است  سازد كه در بيان و حل مسائل مفيد       مي  
 تخيـل در نيـل بـه دسـتاوردهاي      گـواه بـر اهميـت قـدرت    خالق و بزرگ تاريخ   

 تجـارب  بسياري از اين افراد خالق نقش داستان هـاي جـن و پـري،      . است  خالق
 .كننـد   ي بـزرگ خـود مهـم قلمـداد مـي          در دستاوردها فانتزي كودكي و ادبيات را    

                                                 
1. Discovery 

 ، )با تأكيد بـر كـاربرد در مـدارس ايـران    (كليات روشها و فنون تدريس كاظمي ، دكتر يحيـي ،       .2
  1374 انتشارات جهاد دانشگاهي ،
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سـازند    فانتزي مسائلي فـراهم مـي     هاي افسانه اي ، الاليي ها و انواع ديگر           داستان
 كننـد  ن خردسال مسائل مربوط به رشـد خـود را حـل مـي             كودكايق آنها   از طر  كه
وسي در علوم انـساني      در 2).فرداست واقعيات امروز،   1 تخيلي -داستان هاي علمي  (

؛ به عنـوان مثـال      خالقيت عمل نمايد  ازتواند در تقويت اين بعد      مي مثل درس انشا  
توانـد    مـي   الً معلـم    مثاست؛    ن  از آ   يك نمونه   » حاال فرض كنيد  «از عبارت     استفاده  
توانستيد در هوا بدون استفاده از       فرض كنيد مي  : كند  مطرح  انشا را اينگونه      موضوع  
ر خود را در اين دنياي فانتزي قرار دهيد و د         اي ديگر پرواز كنيد،       ا يا وسيله  هواپيم

اتي در مطالعـ  .رسد بنويـسيد    ي كه به نظرتان مي    ا دقيقه هر ايده  10 يا     5 يا   3عرض  
 تورنس دريافت تفكـري     ،آمده دست   آموزان دبيرستاني و دانشگاهي به     كه از دانش  
كامالً از تفكـري كـه در   اول در اين فعاليت به وقـوع پيوسـت،        دقيقه   5كه در طي    

  .تر بود تخيليدقيقه دوم ابتكاري تر و5تفكر . دقيقه دوم اتفاق افتاد متفاوت بود5
تـورنس  . ق حـائز اهميـت اسـت        پرورش خواندن براي تـرويج تفكـر خـال        

هي و  مـورد آگـا   خالق بعـد از داشـتن مهـارت الزم در         است كه در تدريس     معتقد
سب حتـي كـ   .وخوانـدن خـالق حايزاهميـت اسـت         شناخت درباره دانش آمـوزان    

ــط        ــدن رواب ــسم، دي ــدرت تصور،تج ــامل ق ــدن ش ــق خوان ــات از طري اطالع
ايـد غالـب تكـاليف      دانش آمـوزان همچنـين ب     .است  حتي مسائل فانتزي    جديدوگاه

 مفيد و هيجـان انگيـز       خود،  ر حل مسائل مربوط به رشد فكري      خواندني خود را د   
يك راه درك فرايندهاي ذهني كـه در هنگـام خوانـدن خـالق بـه وقـوع                  . بيابند  

است كه در اين جريـان     پيوندد فكر كردن برحسب عملكرد توانايي هاي ذهني          مي
هاي كند خود را نسبت به مسائل، خأل        مطالعه مي شخصي كه خالق    . وارد مي شود  

موجود ، عوامل غير متجانس يا آنچه زيبا نيست حـساس مـي كنـد ايـن مطلـب                   

                                                 
1.. Science Fiction 

 ، استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي آزمـون و پـرورش آنهـا    پال تورنس ، دكتر ئـي ،     . 2
 1375ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم ، 
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زهاي غير  ، سنتز كردن چي   تلزم تشكيل روابط و تركيبات جديد     هايي را كه مس    تنش
تعريف مجدد يا تبديل عوامـل مـشخص بـراي كـشف     مربوط به يك كل منسجم، 

 مي تواننـد    هايي كه معلمان    انواع تكنيك . يزد  ي انگ كاربردهاي جديد است را بر م     
  :براي تشويق اين فرآيندها انجام دهند عبارت است از 

مطالـب بايـد بـا قـدرت        . چيز در حال وقـوع اسـت          خواندن چنانكه گويي آن    -
 را در اعمال، عواطـف، تفكـرات، تـصاوير،          يعني فرد خود  ؛  تصوير بازسازي شود  

اين كار نياز به قدري تخيـل  .احساس كند  توصيف شده هاي    ، صداهاورايحه پندارها
تـصور كنـد   ...  يـا از سوي خواننده دارد، فرد بايد خود را در درون داستان يا شعر        

  ).ها مانند هنرپيشه(
   خود را با نويسنده يكي كردن يا خود را قهرمان داستان پنداشتن -
تن خواننده به    واداش مي توان از طريق   : از طريق حركات ، صداها يا تقليد        تفسير -

شود با حركات ، صداها يا نمـايش تقليـدي بـدون گفتگـو               مي تفسير آنچه خوانده  
  .ترغيب نمود 

 1ديـويس  گري.اي براي برانگيختن قدرت تفكر است     نمايش هاي خالق وسيله     

ن تفكـر حـل     معتقد است كه نمايش هاي خالق يكي از بهترين وسايل بـرانگيخت           
معتقد است كه چنين نمـايش هـايي        وه بر آن وي     عال مسائل و قدرت تصور است    

حـواس  ،  كنترل بر خود را پـرورش داده      ،آگاهي و تمركز را زياد كرده     حال،عين  در
وموجـب    ،يـادگيري كنتـرل عـاطفي را باعـث شـده          را هوشيارانه جمـع تـر نموده      

  .اعتماد به نفس در عملكرد مي گردد ارتقاء
 تخيلـي ترغيـب     -ن هـاي علمـي    دانش آموزان را به خواندن و نوشتن داسـتا        

 - داسـتان علمـي    دانش آموزان را در مورد نگارش يـك       دمعلمين مي توانن   .نماييد
رد علمـي  به عنوان مثال از دانش آموزان خواسته شود دسـتاو        تخيلي آزمايش كنند؛  

يك پيشرفت تئوريك يـا     شان، يك دستاورد مهم سياسي،      مهمي در رشته تخصصي   
                                                 

1. Gary Davis   
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تـصور  را    بول قرار نگرفته و بوقـوع نپيوسـته         رد ق حقيقت مهمي كه قبالً هرگز مو     
تخيلي بنويسند مبني بر اينكه چگونـه ممكـن اسـت كـه آن     -كنند و داستان علمي   

  .مسأله در صد سال آينده در دنيا اثر بگذارد 
 در تسهيل خالقيـت     تحريك حواس حركتي و شنوايي دانش آموزان مي تواند        

 مطلبـي را از طريـق حـواس حركتـي و            اگر دانـش آمـوز بتوانـد      .آنان مؤثر باشد  
وي درك دقيق تري از اطالعـات خواهـد داد و ايـن             اين كار به    كند  بهشنوايي تجر 

بـال  نرا بـراي او بـه د      احتمال تحقق يافتن تعداد بيشتري راههاي مفيد و معتبر          كار
هـا و    حساسيت جنبشي با عنوان يك توانايي شامل انـواع توانـايي          . خواهد داشت 

 قـرار دارد مـي گنجـد و          1حركتـي -ه در طبقه بندي حوزه روانـي      مهارت هايي ك  
دريس مطالبي از قبيل مفـاهيم  موسيقي و ريتم مي تواند به عنوان ابزارهايي براي ت      

كـه آمـوزش و    تـدريج    بـه . 2اي و مهارت هاي مربوط به زبان محسوب گـردد          پايه
د بـه همـه     حركتي بهتر در مواد درسي ادغام گرد      -رواني اهداف آموزشي در حوزه   

دانش آموزان فرصت بهتري بـراي پـرورش حـساسيت نـسبت بـه انگيـزه هـاي                  
جنبشي داده خواهد شد و دانش آموزان كه در اين توانايي ها استعداد فوق العـاده             

عاليـق  .ي برتر خواهند شـد    ها  به جاي يادگيرنده هاي عقب مانده،يادگيرنده      دارند
اي براي تـدريس تفكـر       ان وسيله را مي توان به عنو      جنبشي دانش آموزان  جسمي و 

و  ايفـاي نقـش ، حركـات خـالق        : ماننـد روش هاي تـدريس     . كرد  انتزاعي،استفاده
نمايش اجتماعي خالق بايد جـزء مهمـي ازمنبـع دانـش بـسياري از معلمـين در                  

ها مي تواند به عنوان      معذلك اين روش  . ح ابتدايي و متوسطه را تشكيل دهد      سطو
. درباره موضوع به كـار رود     رفته و حل خالق مسائل      وسيله ايجاد جرقه تفكر پيش    

 همچنين الزم است تشخيص دهند دانش آموزي كه از نظر جنبشي داراي             معلمان

                                                 
1.  Psychomotor 

 ،  آزمـون و پـرورش آنهـا   استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي پال تورنس ، دكتر ئـي ،     . 2
  1375ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم ،
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شـفاهي  استعداد خارق العاده است ممكن است نسبت به شيوه تدريسي كه صرفاً             
 توجهي كه در حال حاضر نسبت بـه شـيوه هـاي             .است واكنش مثبت نشان ندهد    

 كه مربوط به زمينه تخصـصي نيمكـره راسـت مغـزي مـي شـود                 تدريس تفكري 
دانش آموزاني كـه در  . بسياري از معلمين را نسبت به اين مسأله آگاه نموده است       

لم بر يادگيري كه    است اگر مع   ره راست مغز تخصص يافته اند ممكن      وظايف نيمك 
اجـه   كند با مشكالت زيـادي مو      هاي شفاهي اطالعات تأكيد مي     وسيله توصيف   به

 در زمينه موسيقي و ريتم يا حساسيت شنيداري يك مطالعه نشان مـي دهـد              .شوند
قل مي توان در برخي زمينه هـا ماننـد افتـراق            كه يك برنامه موسيقي ويژه را حدأ      

يري در  يـادگ كه موسـيقي و ريتم،    همچنين معلوم شده است     .كرد  استفاده 1شنيداري
. كنـد  را تـسهيل مـي  ... اجتمـاعي و  ن ، علـوم  پرورش زباهاي ادبيات ، هنر،   زمينه

ادن از سـخن گفـتن و گـوش د         قد است بسياري از دانش آمـوزان كـه        تورنس معت 
از طريق آواز يـا نواهـاي موسـيقي باشـد ارتبـاط              خودداري مي كنند وقتي مراوده    

  .2برقرار نموده و به دقت گوش مي دهند
ــتاوردهاي  ــشويق دس ــدگان موردت ــده يادگيرن ــود آفرينن ــشويق. ش ــت  ت وتقوي

. شـود   ومندي اين رفتارها مي   نوع رفتار ديگر باعث نير    فردمانندهر  آفريننده  رفتارهاي
انديشه هاي خالق يادگيرندگان به سـبب       درآنها  است كه   اين  اساسي مدارس   مشكل  

بلكه مورد ايراد و سـرزنش      ؛  غيرمعمول بودن نه تنها مورد تشويق قرار نمي گيرند        
آموز به خاطر داشـتن رفتاروافكـار غيـر قـالبي           دانش  سرزنش  . قع مي شوند  نيز وا 

ستين آمـوزش رسـمي     روزهاي نخ    همان  هاي تفكر خالق را از      ممكن است ريشه  
معلمـان بايـد    «: باره مـي گوينـد      ايندر  ) 1984(گيج و برالينر    .در آنها خشك كند   

د رفتار خالق باشـد و      محيطي را براي دانش آموزان فراهم آورند كه مشوق و مولّ          

                                                 
1. Auditory Discrimination 

 ، استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي آزمـون و پـرورش آنهـا    پال تورنس ، دكتر ئـي ،      .2
  1375 ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم ،
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خالق دانـش آمـوزان در مدرسـه        هاي   رصت هايي را براي استفاده از انديشه      نيز ف 
  .1»آورند فراهم

عالوه بر شـرايط    . ا به موارد به خصوصي محدود نكنيد      تجارب دانش آموزان ر   
موقعيت هاي متداول آموزش رسمي براي دانش آمـوزان فرصـت هـاي             معمول و 

 چگونهبا  كنندكه  سؤاالتي را مطرح  لمان بايد بيشتر    مع.ا فراهم آوريد  تازه و متنوعي ر   
اهنـد تـا بـه طـرح فرضـيه          از دانـش آمـوز بخو     . شـود    شـروع مـي    به چه طريق  و

كار   به  ه  هاي تاز   اطالعات خود را براي تبيين پديده     استنباط دست بزنند و      بپردازند،به
 سؤاالتي مطرح كنند كه تعداد زيادي جواب داشته باشد سؤاالتي           بايد    آنان مي .برند

انجامد و سؤاالتي كـه داراي       ا يك جواب داشته باشد به تفكر همگرايي مي        كه تنه 
  .جواب هاي زياد باشد مشوق تفكر واگرا و خالق است

نسبت به اختالفات فردي يادگيرندگان با احترام برخورد شـود و در پـرورش              
اراي اسـتعدادهاي ويـژه و       هر دانش آموز د    .استعدادهاي ويژه آنان كوشش شود    

ساير دانـش آمـوزان فـرق       است كه ممكن است از اين لحاظ با         خود مخصوص به 
هـاي خـود در رابطـه بـا تـأثير            گزارش بررسـي  گورتزل و گورتزل در   .داشته باشد 

معلمـاني كـه    «: انـد    خالق در افراد چنين اظهار داشته      هاي معلمان بر ايجاد توانايي   
، انـد  رار داشـته   نخبـه مـورد مطالعـه مـا قـ          بيش از همه مورد احترام و عالقه افراد       

هايـشان پـيش      سب با توانايي  معلماني بودند كه به اين افراد امكان مي دادند تا متنا          
مي دادندوآنان را   آنان   شان را به   كردن در موضوعات دلخواه   فرصت فعاليت   بروند،  

  ».2كردند آنان معرفي مي داشتند و كتاب هاي مهيج به به تفكر وا مي
را تفكر خالق و انتقـادي      زمينه رشد   تدريس،  ب  هاي مناس  با به كارگيري شيوه   

   :از آن جمله ؛ديآموزان فراهم كن در دانش
  ه مطالبي كه خالف ئارا :از مغايرت ها استفاده -

                                                 
  بعهمان من. 1
   همان منبع. 2
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 از  جتمـاعي ا    مثالً معلـم در درس علـوم       مرسوم و عمومي علمـي باشـد،       يباورها
وزان نش آمـ  دانش آموزان بخواهد كه نظريات قديمي را رد كنند و بدين ترتيب دا            

هاي جالبي براي آزمون و اثبات كـردن          راه وراارزيابي كنند    را بر انگيزاند تا چيزها    
  . مسائل بيابند 

چيزهايي كه قبالً   از لم به دانش آموزان كمك كند تابااستفاده      مع: مثيل  تاز استفاده -
بـه  .يابنـد  ي دستا اطالعات ، حقايق و اصول تازه      به موقعيتي مشابه مي دانستند در    

آنها نشان داده شود چگونه محصوالت علمي بر اساس موقعيت هاي مشابه شكل             
  . گرفته اند

ــه - ــوددردانش   توج ــاوخأل موج ــه كمبوده ــته  :دادن ب ــوزان خواس ــش آم از دان
ان مجهول مانده   انس براي راكه آنچه،كه به دانستني هاي انسان بپردازند      آن جاي هبشود

شناخته ها  ، نا ان را براي جستجوي شكافها    نش آموز مهارتهاي دا .است بررسي كنند  
خواهـد تـا تمـام تعـاريف        معلم بايد از دانش آمـوزان ب      .و مجهوالت توسعه دهند   

 . له و همچنين موارد نقض آن را جست و جو كنندأممكن يك مس

فرصــتهايي ايجــاد شــود تــا بــه : احتمــاالت امكانــات و ارهتقويــت تفكــر دربــ -
و حتي خود وادار بـه      راههايي پاسخ داده شود      چه اگر،يااز ،هايي مانند چطور   الؤس

ديگـر   دانش آموزان بايد بفهمند چگونه يك چيز بـه چيـز          .آنها بشود  پاسخ دادن به  
به دانـش آمـوزان فرصـت انديـشيدن راههـاي           ،  لهأهنگام گفتن مس   .شود ميمنجر  

 . له داده شودأمختلف حل مس

هاي پرسشي كه نياز بـه        گزاره معلم بايد بيشتر به   : هاي محرك  الؤس از  استفاده -
هـــايي كـــه نيـــاز بـــه ترجمـــه،  الؤســـاز درك عميـــق دارد، توجـــه كنـــد و 

 . استفاده كند ،تفسير،تعريف،اكتشاف و تجزيه و تحليل دارد

 .جستجو كنند دانش آموزان تارازهاي هر چيزراايجاد فرصتهايي براي -

 .افراد خالق   زندگي  عهتشويق به مطال -
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هــايي بــراي  ايجــاد فرصــت:دانــش آمــوزان بااطالعــات قبلــي تقويــت تعامــل -
فرصـت   و آنهـا كمـك كننـد       به و اطالعاتي كه دارند بازي كنند     با آموزان تا  دانش

انـد كارهـايي را      آموختـه  قـبالً    كـه  ياطالعات و ازحقايق  استفاده دهند تا بتوانند با   
 . تجربه كنند

آنكـه   جـاي  شـود بـه     خواسـته  از دانـش آمـوزان    :خالق  تقويت مهارتهاي مطالعه   -
 . اند بيان كنند  آورده دست  بهنخواند درنتيجه اند، عقايدي راكه بگويند چه خوانده

بـا   گيرنـد كـه    ن زماني يـاد مـي     همه مي دانند دانش آموزا    :تقويت آن   و  ايجادابهام -
بيـان  با  بنابراين معلم بايد موقعيت يادگيري را       ؛له مواجه باشند  أموفقيتهاي حل مس  

 ي آغاز كند و سپس دست نگهدارد و اجازه دهـد دانـش آمـوزان خـود بـا                  اه  نكت
اين روش خوبي است كه منجر بـه يـادگيري          اطالعات بازي كنند و درگير شوند،     

 . خود هدايتي مي شود 

  مواد آموزشي . 4
ندگان دروس ،   از سؤال كن   ت اجتماعي و تكنولوژي نقش مربيان     سريع تغييرا بارشد

اغـالط بايـد بـه مـديران         رركتب درسـي وتـصحيح كننـدگان      توضيح دهندگان مك  
دگان مهارت هايي مانند تفكر خالق، تفكر انتقادي،        تجارب يادگيري و تدوين كنن    

هاي مـشابهي بايـد توسـط والـدين،           نقش.تغيير كند ... ي و   كار گروه حل مسائل،   
ي بـراي   د آموزشـ  اين ديدگاه مـوا   بايد ايفا گردد با     ... و     اجرايي    مديران مؤسسات 

بلكه بـر   هاي آموزشي از پيش آماده نيست،       ترويج تفكر خالق وانتقادي مانند بسته     
معلم و دانش آموز هـر دو در تهيـه آن   تقاضاي دانش آموز تعيين مي شودو  اساس  
 ... هاي حـل مـسأله و      رت هاي تفكر خالق ، تفكرانتقادي، مهارت      لذا مها ؛مسئولند

درايـن  . س و دانشگاهها تلقي گـردد  داردرسي م بايد بخش عادي و ضروري مواد     
، پاداش هـاي     دانشمند آلماني  ،1واضح است كه مواد درسي به قول مورسباخ        زمينه

                                                 
1. Helmut Morsbach 
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 روش هاي ذيل را بـراي تـدريس         2الزانف. 1در بر خواهد داشت   دروني وبيروني   
در كسب دستاوردهاي مربوط به اهـداف آموزشـي         ... مقاطع ابتدايي و متوسطه و      

  :3خالقيت مؤثر مي داندجهت رشد و ارتقاي 
تمـدد اعـصاب دانـش آمـوز بـا          ايجاد يك جو مثبت بـراي يادگيري،      :  اول  مرحله
  .هاي ماليم و آرام كردن فكر وي قبل از درس  ورزش

و سـپس بـا     شـده    رسي به نحوي دراماتيك و پوياارائـه      موضوعات د : مرحله مياني 
  .شود تفريح و موسيقي مرور مي

 فعال كـردن مطـالبي كـه    و تفريح آموزشي است براي  همان بازي و    : مرحله نهايي 
بدين ترتيـب حـاالت آگـاهي از قبيـل تمـدد اعـصاب ، درون                ،است آموخته شده 

كاوي، هوشياري فوق العاده و آگاهي گسترده بـه نحـوي سـنجيده بـراي تـسهيل              
  .يادگيري، ايجاد تمرين در تفكر خالق و ابراز خالقيت و تدبير به كار مي رود 

انتقـادي و   وزشي كه منجر به رشد تفكر خالق و        است هرگونه مواد آم    آنچه مسلم 
 امر آموزش بـه كارگرفتـه       ، مي تواند در   سط قدرت فكري دانش آموزان مي شود      ب

ت ديـداري   تجهيـزا تب درسـي ، كتـب مرجـع ، كتـب علمي،           ك: از آن جمله    شود
نـواع  اي، ا   افزارهـاي رايانـه     شنيداري ماننـد پوشـه هـا، نوارهـاي صـوتي،فيلم،نرم          

تفكر دانـش آمـوزان     و   تواند به تقويت و تثبيت يادگيري      آموزشي كه مي   هاي  رسانه
  ... .كمك كند و 

  
  

                                                 
 ، استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي آزمـون و پـرورش آنهـا    پال تورنس ، دكتر ئـي ،     . 1

  1375 ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم ،
2. Lazanov 

 ،  و پـرورش آنهـا  استعدادها و مهارت هاي خالقيت و راههـاي آزمـون  پال تورنس ، دكتر ئـي ،     . 3
  1375ترجمه دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ دوم ، 
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  گروهبندي . 5
 تفكر دانـش آمـوزان      يادگيري گروهي روش مناسبي براي رشد     آموزش،  در جريان 

هاي گروهي براي دانش آموزان امكـان هـم فكـري و             فعاليت. محسوب مي گردد  
هاي يـادگيري فـراهم       ا در زمينه مهارت هاي فكري و فعاليت       مشاركت يادگيران ر  

 از طريـق     دانش آمـوزان  : آورد؛ چرا كه    فراهم مي   هاي يادگيري   در فعاليت . آورد  مي
انفـرادي    هـاي     دست خواهنـد آورد كـه در فعاليـت          كار در گروهها تجربه هايي به     

مــسأله، گيري،حــل  ؛ ماننــد مــشاركت درتــصميمامكــان داردآن كمتر دسترســي بــه
 دانش آمـوزان  هاي گروهي،     در جريان فعاليت  ... و  انتقاد پذيري   مسئوليت پذيري،   

كننـد و     هاي متفـاوت آشـكار مـي        خود را در زمينه     ها و استعدادهاي بالقوه       توانايي
و پـژوهش     هاي حـل مـسأله      اگردر قالب روش    هاي گروهي بويژه      ازطريق فعاليت 

ــادگيري را  مهــادانــش آمــوزان،   ريــزي شــده باشــند طــرح رت هــاي تفكــر و ي
يم در زنـدگي آنهـا تعمـ       هآموخت و اين مهارت ها بـه سـاير مـوارد مـشاب            خواهند

 :يابند كه در مي خواهد يافت از جمله آنان

يعني زواياي خوب بـراي موضـوع       وتحليل كردن،   نقد كردن يعني بررسي و تجزيه     
  .را سنجيدن

 توانست خـالق   ها خواهند   و مهارت  ها از دانش  اي تمام افراد با فراگيري مجموعه    
  .باشند نه فقط بعضي از نخبگان و هوشمندان 

 بايد راهكارهـا    .اگر بخواهند خالق باشند خواستن،توانستن است به شرط دانستن        
فهميـدن بهتـر از آمـوختن       . عمل كنند تا به خواستن خود برسـند        را ياد بگيرند و   

   .است 
بلكـه فـرد بـه دنبـال        ، به ديگران وجود ندارد    نقادانه بدبيني و عدم اعتماد    در تفكر   

   .كشف واقعيات است
 هـست بـه دقـت سـنجش و        خطـردر آنها   امكـان  نقادانه موفقيتهايي كـه    در تفكر 

 . گردد و طراحي ذهني مي ارزيابي مي شود و سپس تصميم گيري
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 اطالعات به دسـت آورنـد ، بـه          دانه مي پردازند بايد سؤال كنند،     وقتي به تفكر نقا   
  .  موضوع توجه داشته باشند دربارهتفكر و مطالعه  بي وارزيا

زماني كه عده اي به نظر آنها مخالف باشند بهترين اقدام پرهيـز از پرخاشـگري ،                 
 مقابل ، بيان نظرات به      نبودن بحث و نزاع ، داشتن لحن مؤدبانه و مناسب با طرف           

اي حلهـ  ئـه راه  اراقابـل در بيـان داليـل و ديدگاهها،        اجازه به طرف م   طور وضوح،   
  .است مختلف و داشتن مهارت حل مسأله

از پيشنهادهاي سالم را ، شود يشنهادهاي فراواني كه به آنها مي     پو    اطالعات    از ميان   
  .پيشنهادهاي ناسالم تشخيص بدهند

 .را دريابند و خود را اسير حدس و گمان نكنند ها واقعيت

  ارزشيابي. 6
دت ارزشـيابي محـدود و كوتـاه نيـست ،           در ارزشيابي تفكر خالق و انتقـادي مـ        

ارزشيابي ناظر به فرآيند كار است براي هر دانش آموز يـا هـر گـروه بـه تناسـب                    
، نتايج ارزشيابي از پيش مـشخص       هرست ارزشيابي معيني تهيه مي شود     فعاليت، ف 

نيست بلكه براساس فعاليت هاي خالقانه و نقادانه دانش آموزان و تجـارب آنـان               
ـ    ) زيرچاپ(براساس استدالل هوكه وار     . گيرد شكل مي  ل قبـول بـراي     تنهـا راه قاب

ها نيـست بلكـه داوري دربـاره فعاليـت           استفاده از آزمون  پيش بيني خالقيت فرد،     
  . هاي كالسي آنان است

در ارزشيابي تفكر خالق و انتقادي، نوع تفكر،گستره تفكر، نوآوري تفكـر، تفكـر              
درجـات  فكر انتقـادي،    تهاي آفرينندگي،    هاي حل مسأله، تكنيك     آفرينشي، مهارت 

 و سـنجش    ارزيـابي ... ق، فرآينـدهاي شـناختي و       هـاي خـال    ، پژوهش  1بازفكري
هاي متداول و سـنتي ، آزمـون هـاي پيـشرفت تحـصيلي و             شود و ديگر روش     مي

  .سنجش محفوظات و حافظه دانش آموزان جايگاهي نخواهد داشت
  

                                                 
1. Open-Mindedness 
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  نتيجه
ــ  ــربخش معلم ــدريس ثم ــر ت ــه هن ــا ب ــالعان م ــد    و اط ــوزش كارآم ازاصــول آم

لذا دست  ؛است  اصول در روانشناسي تربيتي نهفته     منبع بسياري از اين   .نيازمنداست
اندركاران تعليم و تربيت قادرند از آن بهره جسته و معلمان با اسـتفاده از آن مـي                  
توانند تجارب يادگيري ثمربخش و موفقيت آميزي را براي دانش آموزان خـويش             

بسياري از متخصصان تعليم و تربيت معتقد اند كـه وظيفـه اصـلي              . د  فراهم سازن 
لذا معلمان كارآمد ، تفكـر      ؛است رش فرآيندهاي شناختي دانش آموزان    معلمان پرو 

خالق را در دانش آموزان خود پرورش مي دهند و فعاليت هـاي يـادگيري را بـه                  
ي در دانـش    انتقـاد نحوي سازماندهي مي كنند كه به پرورش تفكرخالق و تفكـر            

آنان از مهـارت هـاي مختلـف روانـشناسي تربيتـي بـراي عرضـه          .آموزان بينجامد 
از هاي علوم انساني استفاده مي كنند؛       زش معنادار به خصوص در دروس رشته      آمو

ساختن ايده هاي خـارج از       به انتقاد كردن از مطالب درسي،      اين رو كالس را ملزم    
  .نمايند ش فكري را پياده مي، قوانين يورهاواداشته ذهن و تركيب ايده
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  آن انساني وآسيب شناسي ارتقاءعلوم راهكارهاي
  

   1دكتر بتول خسروي
  

  چكيده
اسـت    انساني  ر فرهنگ و انديشه يك سرزمين علوم      ثير گذار ب  بي ترديد از عناصر تأ    

علــوم . اســت ديگــر متحــول گرديــده در طــول زمــان بــادگرگون شــدن علــوم كــه
 تحول فكري جوامـع در ايـن        ،درسيراست ازغناي كافي برخورداربوده    اگرچه  انساني

روشـن     بـر همـه      .آورد دسـت     ه  ب است جايگاه مناسب خود را        مرز و بوم نتوانسته   
دنبال خـود     هعلوم تجربي و رياضي ب     ساختاردر     دگرگوني   وتغيير  است كه هرگونه    

 انديشه جامعه خواهد گذاشت؛درحالي     و تغيير قابل توجهي در نگرش به فرهنگ        
اين مهم خـود مـستلزم حـضور         يد بينش زمينه هرتحولي باشد و     علوم انساني با   كه

 ابتدا بـا تعريـف علـم،         در اين مقاله    نگارنده  .  است علوم انساني همپاي ديگر علوم    
خـصوص در    بندي علوم و نقش آن در روند رشد و گسترش تفكر به             تاريخ تقسيم 

علوم ارتقاء    راهكارهاي    ارائه    آسيب شناسانه به       اسالمي پرداخته، آنگاه با نگاه     تمدن
  : ازپردازد كه به صورت خالصه عبارتند انساني مي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند. 1
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اين علـوم    گويااز راستاي تعريف درست و   داشتن نظريه پردازي قوي و دقيق در      ن.1
  .بيان نقش آن در اعتالي جوامع و
اجتمـاعي و اقتـصادي      واسطه شـفاف نبـودن آينـده         به رغبتي نيروهاي توانمند   بي.2

  .افراد
ذهني،عـدم   در نهايـت بـه انباشـت        آموزش درسـطوح مختلـف كـه        نبودنروشمند.3

  .انجامد  و نيز نبود تفكر خالق و نقاد ميتحليل صحيح از مطالب توانايي
م مهجوريـت علـو    علوم تجربي ورياضي و   از  انساني  هاي علوم   گرفتن رشته   فاصله. 4
  ...انساني بواسطه موانع اجتماعي،ساختار متون و 

تدريس نمـودن    رفتن و   به حاشيه  لوم انساني در متن زندگي و     حضور نداشتن ع  . 5
رفـع مـشكالت     ايـن علـوم در     ناخت نيازهاي جامعه كه به نا كارآمدي      آن بدون ش  

  .جامعه مي انجامد
هاي   ه حضور مهره  واسط ر گرفتن حوزه هاي علوم انساني به      دستمايه سياسي قرا  . 6

  .اي علوم انسانيس مديريت كالن برنامه ريزي در رشته هسياسي دررأ
ژوهش بـراي سـرعت         استفاده نكردن از بخش خـصوصي در امـور تحقيـق و پ            . 7

  .بخشيدن به اين امر در علوم انساني
  .اهداف برنامه ريزي كالن  تخصيص بودجه كافي براي رسيدن بهعدم. 8
 و دكتـري و     مقطع كارشناسي ارشد  ت و پژوهشهاي موجوددر    سرگرداني تحقيقا  .9

  .آنها براي برنامه ريزي هاي ردن طرحبه فراموشي سپ
عدم بازخواني متون كهن و غني به زبان نسل امروز با منطقي كه از اصالت آنها                .10

  .كاسته نشود
روشهاي آموزش علـوم انـساني در مقـاطع           توسعه رسد بايد با شناخت و     نظر مي   هب

آشنا  و زبان     بهبودآنها پرداخت و بابيان منطق مناسب اين علوم          تسهيل و  تلف به مخ
هـاي    بـه زيـر شـاخه     تربيـت متخصـصان      با به فهم دقيق و عميق متون پرداخت و       

  .سوي آن همت گماشت هاين رشته وگرايش بدر كه به تنوع متعدد در هررشته
  انساني،آسيب شناسي،نظريه پردازي، تفكر خالق،ايران علوم :اواژهكليد
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  مقدمه
است كـه در      هرجامعه  سنت و تاريخ  نگ،فره   ازعوامل موثروسازنده   انساني يكي   علوم

اسـت؛ولي در سـير تحـول         ديگر متحـول گرديـده      طول زمان بادگرگون شدن علوم    
ثيرات فرهنگـي  دست آوردو حتي تا  همناسب خويش را ب    است جايگاه   علوم نتوانسته 

انـساني بايـد پـيش زمينـه ديگـر            علـوم    داشته است؛درحاليكه  ناخواسته نيز به دنبال   
سرسـطر  .سازد  ت جديد آماده   براي پذيرش تغييرا   را  نمايدوجامعه  وييباآنهاهمس  علوم
ي مـرتبط   اين هدف بايد به تعريف درستي از اين علوم و شاخه هـا             رسيدن به   براي

بـه يـك     وبا آن پرداخت تا موضوعات،اهداف و غايات هـر يـك مـشخص شـود              
 اين هدف جز بـا مـديريت پيـشرفته منـابع انـساني و              و تقسيم بندي صحيح برسد   

بندي علوم پيشينه بسيار عميق در ايـن         تقسيم .برنامه ريزي كالن ميسر نخواهد بود     
سـپس  و  رسـد    علوم در اسالم به دوران كندي مي       اولين تقسيم بندي   .سرزمين دارد 

انـساني    ه تغييرات و تقسيمات علوم    عدم توجه ب   .تكميل كردند را  آن  فارابي و بوعلي  
ايـن علـوم بـاديگر علـوم          فاصـله ميـان     آنهابـه   هـاو كـاربردي نـشدن       زيـر شـاخه     به

ايــن  ســمت ي توانمنــد بــهرغبتــي نيروهــا خواهدانجاميــد كــه بــه دنبــال خــودبي
ايـن مقالـه بـه شـرح ايـن عوامـل خواهـد              در  نگارنـده    كه  رادربرخواهدداشت  علوم

  .پرداخت
دنبال  هرياضي ب تجربي و    تغيير و دگرگوني در ساختار علوم      هر گونه  ت كه اس روشن  

در ؛  اشـت  خواهد گذ    قابل توجهي در نگرش به فرهنگ وانديشه جامعه        رخود تغيي 
 را بـراي پـذيرش       پيش زمينه هر تحـولي باشـد و جامعـه         انساني بايد    علوم  كه  حالي

شود كه در   هاي فرهنگي و اجتماعي ن     دچارآسيب  سازد كه   آماده  اي  گونه  علوم جديدبه 
علـوم و     ار ترجمـه  است و چـون مـسلمانان خودخواسـت        نهضت ترجمه تاريخ گواه   

ل آن آسيب اجتماعي    دنبا هتغييرات فاحش فرهنگي و ب    اسالم شدند،   عالم  ورود آن به  
گونه تغيير فرهنگي بـه دنبـال انتقـال علـوم صـورت مـي                وهر  است  در پي  نداشته   
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از قـرن دوم هجـري      انتقال علوم را بتوان به بعد        دنبال    هشايد انتقال فرهنگ ب   .پذيرد
  )30سالم،صكارنامه ا.(نسبت داد

،فكر يونـاني بيـشتر در      درآن روزها كه اعراب وارث فرهنگ يونـاني شـدند          «و اما 
بي منظـره   بودويونـاني مـĤ     آتـن راگرفتـه     جـاي   كـردو اسـكندريه     كـار مـي     علم  رشته  
شـمار    ضت علمي نتيجـه منطقـي تأثيرارسـطو بـه         اين نه .بود  جديدي پيداكرده كامالً
بيعـت پرداختـه بـود كـه وي را          ط اهدهپيش از همه با شكيبايي به مـش       رفت كه    مي

و پژوهـشها ي    هـا   ايـن علـم در انديـشه        ريـشه .گذارعلم جديد معرفي مي كند      بنيان
ايشان درباره آفرينش و جهـان و سـاكنان آن از            تر فيلسوفان اوايل و تصورات     قديم
» روش علمـي «آن نام  رابه  است كه آنچه   ؛ولي ارسطو كسي  داشتن وآدمي وجود  حيوا
  )2ص,انتقال علوم يوناني به عالم اسالمي(». ها و تصورات وارد كرددر انديشهداد

ا مثل جاودانـه     افالطون چنان در صور ي     ماگر بخواهيم مبالغه كنيم مي توانيم بگويي      
از سـوي ديگـر     او:چنـدان توجـه نكـرد     دگرگوني هاي طبيعت     به  خود غرق بود كه   

ارسـطو نوشـت بـر       بيشتر چيزهـايي كـه    سخت در انديشه اين دگرگوني ها بود و         
  ) 129-128صدنياي صوفي،.(بود طالعات آن رشتهمبناي آخرين م

 وغايـت    علم،بيـان موضـوع،هدف     ازآن  درهرعلمـي تعريـف صـحيح       است كه   بديهي
  تعريـف   ؛ لذا در ابتدا بايد به       داشتلم خواهد   نقش موثري در كارآمدي آن ع      علم  آن

  .جوامع پي ببريمش و تأثيرآن برانساني بپردازيم تابهتر به نق وعلوم از علم دقيقي
كه به مفهوم حصول چيزي در ذهن       به معناي دانستن و مترادف است باادراك        علم  
 به وحـدت    علم متصف  است بااين تفاوت كه     علم مترادف با معرفت نيز آمده     .تاس

ــيم ــت و تعم ــت   اس ــوم معرف ــص ازمفه ــت  واخ ــوزش   (.اس ــي آم ــه معن ــل ب نق
  ) 64-63ص،1،جفلسفه

انـسان    نحـوي بـه      علومي كـه موضـوع آنهابـه       است شده  نساني گفته ا  درتعريف علوم 
ازدانش بـشري كـه       اي  ياعلوم مجموعه  است و مانند رياضيات قطعيت ندارد       مربوط

صـدرالدين قونـوي    .تقسيمات از يكديگر تمايز دارنـد     غايات و   در موضوع،مبادي، 
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نا در تعريـف    داند وابـن سـي      هاي آنها مي    ر را به تمايز موضوع    از يكديگ  تمايز علوم 
اختـصاص    آن    م را به بحث از عوارض ذاتـي موضـوع           علم، مسائل هر عل    موضوع  

پيوسته عارض موضـوع مـي شـود بـدون ايـن كـه              نظراوعرض ذاتي،     به. است  داده
موضوع در معـروض بـودن بـه هـيچ گونـه تعـين و تخـصص اسـتعداد نيازمنـد                     

  ) 384،ص 11دايره المعارف تشيع،ج(.باشد
 و بـه    ميـسر نيـست    ن همه معلومات براي هر دانـش پـژوه        ه فراگرفت اين ك  به  باتوجه

و   ،چنانكـه ذوق و سـليقه       اي براي همه وجود ندارد     فرض ميسر بودن چنين انگيزه    
 آمـوختن دانـشها     انواع مسائل مختلف اسـت و     سبت به فراگيري    ن استعداد افرادهم 

شـش  كو .بنـدي علـوم مطـرح شـد        تـدريج دسـته     ؛لذابهاسـت  گاهي متوقف بر هـم    
آغـاز مبنـاي     آغاز شد كـه در    ) ق 258م  (بندي علوم باكاركندي    مسلمانان براي طبقه  

طبقـه  طبقه بندي تقسيم ارسطويي بود و پس از آن فارابي قـديمترين و مـوثرترين      
آمـوزش  .( اسـت   طبقه   6است كه مشتمل بر       آورده» احصاءالعلوم«بندي را دركتاب  

  )  62ص،1 ج،فلسفه
وعلــم الهــي،علم مــدني واخــالق   تعــاليم،علم طبيعــيمعلــ منطــق، زبــان،علم علــم 
   رياضي، شـرعي    علوم: است نموده    نوع تقسيم     سه  بهرا    الصفاعلوم  اخوان. وكالم  وفقه

  .فلسفه حقيقيو 
 را بـه    و آن اسـت  آغـاز نمـوده    شـفا از فلـسفه    را مقدمه  علوم  بندي   سينا تقسيم   بنا
وعلـوم  )طبيعـي (اسـفل   علـوم   رابه  نظري  فلسفه  آنگاه. كرد  و عملي تقسيم    نظري    فلسفه    

تدبير منزل  عملي رادراخالق،   نمودوفلسفه  تقسيم) الهي(و علم اعلي  ) رياضي(اوسط  
نمـودن تقـسيمات علـوم طبيعـي           سـپس بـاجزيي    .و سياست مدن خالصـه نمـود      

دقـت بنگـريم      اگر به تقسيم بندي به      آن گردآوردكه    را زير مجموعه    طبيعي  علوم  همه
يي تمـدن اسـالمي پـي بـرد         حـساسيت آنهـا در دوران ابتـداي شـكوفا          همي توان ب  

 تا كنون فلسفه در تفكر غرب تقـسيمات زيـادي بـالغ             10از قرن    ؛اماپس)1ضميمه(
در ميـان     ؛درحالي كـه  هـاي مـضاف داشـته اسـت        بـه صـورت فلـسفه      رشته   80بر  
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 مهـري   آن هم با بـي      است كه   اكتفا شده   اسالمي تنها به فلسفه محض تعقلي       متفكران
  .روست به زيادي رو

  ازنظرعرفا قسيم بندي ديگر علومت
آيـد و خـود مـوهبتي و         قعي مي دانند كه از قلـب بيـرون مـي          صفتي وا را  عرفا علم 

  :اكتسابي است و داراي چنين اقسامي است
  . علم جامع كه همان علم كلي است.1
 علـت   علم صحيح كه خداوند در قلب عالم مي اندازد كه رسـوالن خـدا بـدين               .2

 . آمدند كه علم صحيح را به مردم القا كنند
 علم عملي .3
 علم كالم .4
 علم يقين .5
 علم احوال.6
 علوم اسرار .7
 علوم ذوقي .8
 ) 539فرهنگ اصطالحات عرفاني ابن عربي،ص(علوم معامله .9

از قرن هشتم تا يازدهم جامع ترين تقسيمات علوم را مي توان در نفـائس الفنـون                 
بنـديهاي    امـروزه مـا شـاهد تقـسيم        البتـه . الظنون حاجي خليفه يافت    آملي و كشف  

است  هاي مختلف علوم گرديده     ازديگر كشورها وارد حوزه     ديگري هستيم كه بيشتر   
كه خود در فرهنـگ و سـنت هـاي ايـن جامعـه تغييـر و دگرگـوني ايجـاد كـرده              

كه متقدمين از علماي اسالم بـه علـم           اينعنوان مثال در علوم روانشناسي با       است؛به
جد مي توان گفت اكثريت كتب در مراكز آموزشـي و           اند،به  وافي داشته   النفس توجه 

  )  نظريه هاي شخصيت( .دانشگاه برگردان كتب روانشناسي غرب است
يـادي  لذا بايد در تمام شاخه ها و گرايـشهاي علـوم انـساني تعـاريف صـحيح، بن                  

كه تفكرات بومي يـك       شده  آشكار  امروزه.دهيم  ارائه  امعهمنبعث از سنت و فرهنگ ج     
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هاي مختلف علـوم انـساني        جامعه،سنتهاوآداب ورسوم در مطالعات زيربنايي رشته       
 قيد و شرط از فرهنگهاي ديگر خود نـه تنهـا    الگوپذيري بي .تأثيرات فراواني دارند  

 ايجـاد سـرزمينهاي جديـد كمـك نمـي كنـد بلكـه بـه        در به روند تعالي اين علـوم  
توجه به دنياي جديـد از روشـهاي نـو      يدباو با دوگانگي فرهنگي نيز منجر مي شود     

  )نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر.(در ارائه آنها بهره مند شويم
انساني   هاي علوم   هاي مختلف در رشته     موارد وقتي به دنبال هدف آموزه     از دربسياري

ايـن   حتي در نگاه سختگيرانه تر بعـضي     و  گرديم به پاسخ دقيقي نخواهيم رسيد        مي
مـي  اين علوم وجود نداشتند چه اتفاقي در جامعه روي        اگر  نمايندكه  گونه مطرح مي  

 اين علوم با شرايط مخاطبـان خـويش اسـت در            داد كه خود نشان دهنده بيگانگي     
ه چنـين سـئواالتي بـه ذهـن خطـور           صورتي كه در ارتباط با علوم ديگر هـيچ گـا          

البتـه  . نماينـد  وضوح مـشاهده مـي   ارآيي و ثمر بخشي آن علوم رابه ك زيرا   ،كند نمي
. علوم ديگـر بجـز علـوم انـساني اسـت          يد گفت اين خصوصيات علوم تجربي و      با

اي از دنيـ   زيتويستي جامعه نيـز برمـي گـردد كـه         ريشه اين گونه مباحث به نگاه پو      
انـساني   اف علـوم  دراهـد   رابااين كه   نگاهدر اين   . است جديد مستقمياً تاثير پذير شده    

ابعاد مختلف جامعـه  تعريف عميقي از تجربه گرايي به ميان نيامده و نگاه اسالم به     
دواين در  احساس مـي شـو    ؛ ولي حضورچنين ديدگاهي كمتر    است يك نظر متعالي    

م در برنامـه ريـزي كـالن يـك كـشورودر كنـار       هر تصمي در اتخاذ  حالي است كه 
  . تاريخ و سنتهاي آن جامعه است، كندعلوم جديد آنچه بايد عرض اندامورود

از نـوعي تعامـل    است كه اي كري و رشد فرهنگ نتيجهغناي ف  اين نكته كه    به  باتوجه«
عــاطي افكارازشــرايط اساســي رشــد    تحاصــل مــي گردد، انديــشه و برخورد

تـوان بـه نـوعي       هـا مـي     افكارو انديـشه    آيدواز ناهماهنگي ميان    شمار مي   هبها  انديشه
انـسان قابـل     توان گفت حتـي قـواي گونـاگون         ، مي  دست يافت  هماهنگي فرهنگي 

ها و نابرابري ها به معناي نبودن        ؛يعني تفاوت تحويل به يك مخرج مشترك هستند     
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ـ  ادراكـي   اهنگي نيـست و قـواي     توافق و عدم همـ     سان در عـين اخـتالف مكمـل        ان
 ) 2ص ،1ماجراي فكر فلسفي،ج(»يكديگرند

  ي يك جامعه قدرت و اقتـدارواقعي خـود را بـه           ازمانهااينكه تمام س   بهداشتن  باور  
د و پيـشبرد فراينـد     دست مي آورن   هواسطه وجود منابع انساني متعهد و متخصص ب       

رفت كـه   بايد پـذي  ،دارد توسعه فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي و فناوري اهميت فراوان     
لذا بايـد بـه دسـتيابي       اسـت،   رهبري و مديريت با دانش وذهنيت ديروز غيـرممكن        

زشي كشور  انساني همراه با مهارت هاي الزم در حوزه مديريت علمي و آمو           منابع  
 نظــام آموزشــي  داشتندريــك جامعــه پيــشرو  . بــه طــور جــدي پرداخــت   

داشتن برنامه  . شود   ترين نيازهاي آن جامعه محسوب مي      ابتداييروشمندوهدفمنداز
ر بخـش  ي دهاي اقتـصاد   ساله در كنار برنامه50 ساله حتي  10 الي 5ريزي كالن از    

هاي كـالن     تطبيق دادن برنامه   البته واضح است كه براي    علوم انساني ضرورت دارد،   
گروههـاي پژوهـشي در راسـتاي بـه روز          ر مقطع زماني بادنياي مدرن وجود       در ه 
  . رسد دن آن برنامه ها ضروري به نظر مينمو

وبـاره  هـاي مـوازي و د       هاي كالن باعث جلوگيري از پـژوهش       چنين برنامه وجود
به عنوان مثـال پـس از       ؛شود هاي بخش پژوهش مي     ي و صرفه جويي در هزينه     كار

ايـن  متـولي امـور     » زنـان «زمانهاي زيادي با پسوند و پيـشوند      انقالب گروهها و سا   
ولي بـه   انـد؛   بخش عظيم جامعه از نظر فكري،فرهنگي،اجتمـاعي و حقـوقي شـده           

 30گذشـت حـدود     سختي از اين تعداد سازمانها و گروهاي دولتي و غيردولتي با            
هنوز هم وقتي دانشجويان كتابي در      . ايم دهسال كمتر شاهد حركت نو و جامعي بو       

م بـه چيـز     ايـ  ن موضوع درخواست مي كنند جز به تأليفـات معـدودي نتوانـسته            اي
حالي كه اگر تمام گروههـاي موجـود در يـك نقطـه           ديگري دسترسي پيدا كنيم؛در   

تر و مطمئن تري مي رسيدند و ما مجبور         متمركز مي شدند به طور قطع به نتايج به        
طهـري اسـتناد    شـهيد م »زن حقـوق  حجـاب ونظـام  «تنها بـه كتابهـايي نظيـر   نبوديم  
اين موضـوع مهـم      كتاب ارزشمندووزين در   30 سال، بايد  30وحدأقل پس از    نماييم
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گـردد و در مقابـل آن پاسـخ           اسالم مـي   ه به طور مداوم باعث ايجاد شبهه،تخطئه      ك
  . كنيم وجود ندارد، عرضهامر  طرف متوليان ايناز نووارزشمندي

علـوم پـي    نيروهاي توانا به سمت اين بخـش از       عامل بي رغبتي     توان به   از اينجا مي  
هاي موجود   نياز علوم و ظرفيت    يريت منابع انساني در جهت برآورد     فقدان مد . برد

 يـك  و قرار نگرفتن در يك فرآيند منطقي و زمان بندي شده كه منجر بـه نداشـتن         
  . نقطه آرماني و مطلوب را به ما گوشزد مي نمايد

ريت پيشرفته منابع انساني به طور جـدي        ساالري بامدي  بنابراين بايد در ابتداشايسته   
هـاي آموزشـي      ازدستمايه سياسـي قرارگـرفتن حـوزه        شدت  در نظر گرفته شودو به    

ورد و به نقاط ضعف و قـدرت بـه يـك بـرآ    علمي ممانعت نمود تا بتوان باتوجه   و
جذب رسيد و بيشتر نيروهاي توانمند را     بيني صحيح در مورد نيروهاي انساني        پيش

هاي مختلف    حقيق و پژوهش در بخش    نمود و براي سرعت بخشيدن به اين امور ت        
 خصوصي واگذار نمود كه هم به رشدو توجـه بخـش         موسسات غير انتقاعي و    رابه

ز قــرار گــرفتن در  كــرد و هــم اعلــوم انــساين كمــك هــاي رشــتهخــصوصي بــه 
در ايـن   . جلـوگيري كـرد    راه    ها در نيمه      آن  ي بخش دولتي و رها نمودن     راهها كوره

كـت  صورت است كه علوم انـساني از حاشـيه زنـدگي اجتمـاعي بـه مـتن آن حر            
ارتقـاي جامعـه و رفـع ناكارآمـدي آن در حـل             كنند و هم به نقش پـژوهش در         مي

ز گريبان فرهنگ و جامعـه را گرفتـه     معضالتي كه امرو  . معضالت اجتماعي پي برد   
هاي فكـري و فرهنگـي       ريشه   به مسائل اقتصادي مربوط باشد به        قبل از آنكه  ،است

  . جامعه بر مي گردد
وم انـساني بـا علـوم       انساني پر نمودن فاصله ميان عل      ارتقاءعلوم  از ديگر راهكارهاي  

تلف فكري در   هاي مخ  مروز توجه ويژه به فلسفه در حوزه       ا .است تجربي و رياضي  
اي و كـاربردي نمـودن اخـالق در          مضاف و وروداخالق حرفـه    غرب بويژه فلسفه    

و نقـش     انـساني     اسـت بـه اهميـت علـوم          تجربـي توانـسته    –همه رشته هاي فني     
كـشورهاي حـوزه شـرق از    . شدن فاصله ميان ايـن علـوم بينجامـد     آن و كم    اساسي
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بـا بـازخواني متـون كهـن و         جمله ايران به لحاظ داشتن متون غني در صورتي كه           
 مي توانند گامي بزرگ در احياء دوباره        ،به بيان روان آن بپردازد    د نمودن آنها  روشمن

ي اين علوم بر دارد و اين در صورتي ميسر است كه در تمام مراحل از تنـگ نظـر                  
  . م باشدپرهيز شود و با انفتاح فكري توأ

جامعه خود  لبد كه براساس نياز     ط  مي ،زبان و منطق آشنايي   انساني امروزاحياي علوم 
هاي متعدد در هر رشته تقسيم بندي شود و با كاربردي نمـودن              بتواند به زير شاخه   

آن زيرشاخه آن را به مـتن زنـدگي آورد تـا در مرحلـه اول فرهنـگ سـازي و در                      
البته اين امـر ميـسر نمـي شـود مگـر بـا              . مرحل دوم به نيازهاي جامعه پاسخ دهد      

يها، پرهيز از دخالـت نمـودن       يريت منابع انساني،شناخت توانمند   برنامه ريزي و مد   
توانند نظريه پردازي نماينـد كـه        بايداذعان نمود كه افرادي مي    . هاي شخصي   سليقه

هـاي   هاي مختلف فكـري داخلـي بـه حـوزه           زهعالوه بر شناخت كامل و دقيق حو      
  . دنفكري غرب نيز كامالً آگاهي داشته باش
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  انساني؛ راهكارهاي ارتقاءعلوم
  ترويج تفكرانتقادي وخالق

  
  1آمنه بختياري

  
  چكيده

جـاي سـعي    هيابيم كه اين علوم ب  مرور بر وضعيت علوم انساني در جهان در مي        با  
) مـئن بـه عينيـت     راهيـابي مط  شناسي محكـم و     ب روش كس(در كسب مشروعيت    

 واقعيـت   ازابيروتفاسـير خـودرا   ،قطعيـت تع    فتهتدريج پذير  وضعيت مبهم خود رابه   
اين شود    است؛بنابراين تصور مي    نمودهعمل  دار  وجهت  جاي خود واقعيت پذيرفته     به

تا حدودي در وضـع     و    رانداشته  هاي علمي پيشرفت الزم     گر رشته علوم نسبت به دي   
  .برد نابهنجار بسر مي

ي هـا   در ايران نيز تقـدم علـوم ديگـر نـسبت بـه علـوم انـساني حتـي در حـوزه                     
همچنـين نظـام ناكارآمـد      ، اجتمـاعي كـشور وجـود دارد       -گيري فرهنگـي    تصميم
گريزي   گذاري و امتيازدهي به فعاليتهاي علمي در حوزه علوم انساني، كثرت            ارزش

لـوم و در نهايـت      ورزي و ضعف خودباوري از موانع پيـشرفت ايـن ع            در انديشه 
ولـي ايـن علـوم      ،  داريـم  يعني ما علوم انساني      است؛  آن گرديده   مسأله محور نبودن  

                                                 
  كارشناس ارشد گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني. 1
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اسـت؛ پـس در       لذا نفي بـراي آن متـصور نـشده         داده،پاسخي به مسائل ملموس ن    
اين امر جز بـا تفكـر خـالق و انتقـادي            ني بايد توليد علم داشته باشيم و      انسا علوم

ها و نظريات نوين و تجزيه و تحليل اطالعات و نقادي ميسر              خلق ايده  ز راه يعني ا 
  .نخواهد شد

  
  .انساني، توليد علم، تفكر انتقادي، تفكرخالق  علوم:ها هكليد واژ
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  مقدمه
شـود؛يعني   براي رفع نيازهاي خـود سـؤاالتي بـه ذهـنش متبـادرمي          همواره    انسان  
» انانس«تواند    چه علمي مي  : از قبيل  سؤاالتي. علم،كاربردي بودنش است    ركني  شرط

 اصـوالً پيـشرفت،     ياكنـد؟ بنـدي     اولويترابـشناسدو » نيازهـايش «را تعريف كند؟    
دار تنظـيم و      چـه علمـي عهـده     . توسعه، تكامل و نيز رفاه و آسايش را تحليل كند         

الهاي بسيار در حوزة فلسفة زنـدگي        انسان است؟ و سؤ    نهايت  تحديد مطالبات بي  
انسان مطرح است كه قطعاً كسي از علـوم تجربـي انتظـار پاسـخگويي بـه چنـين           

ويي به اين نيازها شـكل گرفتـه        ني براي پاسخگ  انسا در واقع علوم  .سؤاالتي راندارد 
انـساني نـسبت بـه علـوم تجربـي زيربنـايي و        فـرض علـوم    بنـابراين پـيش    است؛
ناچـار از علـوم    لذا هرگونه تحرك و پويايي نتيجه بخش در علوم بهتراست، اي  پايه

پـس انتظـار    . شود و به تغيير ديـدگاه علـوم انـساني بـستگي دارد              انساني آغاز مي  
  .ر ساير علوم بدون تحول در علوم انساني امري واهي استتحول د
ايـن علـوم بجـاي سـعي در كـسب           نـساني نـشان داده،      هاي اخير علـوم     امابررسي

 راهيـابي    شناسـي محكـم     يژگي آن روش   و  با پيروي از علوم دقيقه كه     (وعيت  مشر
دار عمل    ذيرفته و جهت  ريج پ  تد  وضعيت مبهم خود را به    ) عينيت است مطمئن به   

كه بعـضي آن را تركيـب دو واژه         » انساني  علوم«اين تزلزل حتي در نام      .ست  نموده
دو سـوي   انساني پاهاي خود را در      ويا علوم گ. خوبي مشهود است  ،  دانند  متضاد مي 

ست؛ اي نيـ    سـاده سـت وايـن كار       ا گذاشـته » انـسانها  «و» علوم دقيقه «شكاف ميان   
وم مختلـف را از هـم تفكيـك         زندگي مـدرن علـ    و    بنابراين اگر در عصر مدرنيته    

علوم انساني مـشاهده     اقص و اشتباهات زيادي را در حوزه      ذهني كنيم كمبودها، نو   
  .كنيم مي

عرصه پژوهش در علوم انساني دير بازي است كـه مهجـور و كـم     در كشور ما نيز   
آمار پژوهشهاي صورت گرفته در اين حوزه، شاهدي بر ايـن           . حاصل مانده است  

از   هـا، همـواره       م انساني نسبت به ساير زمينه     ر ساحت علو  مدعاست كه پژوهش د   
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 اين عرصـه، غالبـاً    ده تـادر  همين امر باعث ش   . ارزش كمتري برخوردار بوده است    
روايتگر و گاه حتي ستايشگر پژوهشهاي ديگران و صـورتگر معـاني غيـر بـومي                

انـساني  اهميت تحقيق و پژوهش در علـوم        اند؛لذا  انگان به ما القاكرده   باشيم كه بيگ  
اگرچه در جامعه امروز مـا علـوم انـساني در مقايـسه بـا               . بر كسي پوشيده نيست   

جوانان به علـوم انـساني   هاي ديگر بازار كار ندارد و شوق و اشتياق در ميان      رشته
توان تصديق كرد كه اداره جامعه و مـديريت آن بـدون    مل مي كم است، بااندكي تأ   

  .علوم انساني ممكن نخواهد بود
. »علوم انـساني چيـست؟    ارتقاء«وراه  » بايد كرد؟   چه«آيد كه   ين سؤال پيش مي   ا  حال

انديشمندان دريافتند كه علم سرشتي پويا و خالق دارد           يكم و   در اوايل قرن بيست   
شف و  علوم جديـدي كـ    مرار، تراكم و با انقالب شـناختي،      و هر روز از طريق است     

تنهـا در   ) در كلية ابعـاد   (توسعه  چنين دستيابي به      هم.شود  ابزارهاي نويني خلق مي   
يني مساعد و خوب    مانند رشد گياهي كه در زم     . (پذير است   رهگذر نوآوري امكان  

هاي تفكر خالق     كارگيري روشهاي نوين و مبتني برافزايش زمينه       هب؛لذا)رسته است 
» انـساني   علـوم «علوم بـويژه    هينـه بـراي آن، از ضـروريات ارتقـاء         و ايجاد بـستر ب    

را » مفاهيم ساده «كند    است كه تالش مي   » نقادانه«يي ديگر اين تفكر     سواز. باشد  مي
گيـري از دسـتاوردهاي       در برخورد انتقادي و ارزيابي افكار به كار گيرد و با بهـره            

بسادگي آنهـا را    ...  شناسي و   بخشهاي ديگر فلسفه مانند زبان، معناشناسي، معرفت      
نتقادي با افكار اسـت كـه بـا ايجـاد           عبارتي تفكر انتقادي، برخورد ا     هبارزيابي كند؛ 

زم بـراي رشـد علـوم    شرايط ضروريِ پاسخ به تغييرات عملي تحقيقات، زمينـة ال    
  . نمايد پردازي را باز مي فراهم و فضاي الزم براي توليد علم و نظريهرا
  

  انساني  تعريف علوم
ي از  هاي   كه به منظور مطالعه جنبه     است  ي گروهي از موضوعات آكادميك    انسان علوم

كـه داراي   (ويژگيهاي انسان با رويكردي كيفي برخاسـته از يـك پـارادايم واحـد               
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معموالً علوم انساني از علوم     . شود  ، تعريف مي  )چارچوب و قاعدة مشخص نباشد    
اي كـه شـامل موضـوعاتي از قبيـل زبـان،            بگونـه . اجتماعي و طبيعي متمايز است    

اسـت در    هنرهـاي تجـسمي  يگري،مـذهب و ادبيات، موسيقي، فلسفه، هنرهاي باز    
 اي،  لعـات زمينـه   شناسـي، مطا    انساني موضوعاتي از قبيل باستان     بعضي مواقع علوم  

هر چند اين موضـوعات اغلـب       . شود  و تاريخ را نيز شامل مي     ارتباطات، فرهنگي،
   (From wikipedia, the free ency clopedia) .گردند عنوان علوم اجتماعي تلقي مي به

علمـي مركـب      متشكل از يـك هـستة     » انساني  علوم «عبارتانسه،دردانشگاههاي فر 
شناسي و تاريخ را      كه گاهي زبان    شناسي است   ي و انسان  شناس  جامعهشناسي،  ازروان

  . افزايند نيز به آن مي
پـيش از   . شـود   م بر زبانها جـاري مـي      انساني بسيار ك   عبارت علوم   دراياالت متحده 
علـوم اطـالق   ايـن   بـه  »Social and Behavioral sciences«ايـن، عبـارت   

  رفتـه  رفتـه   » Social sciences« اما مدت زمان درازي نگذشت كـه ؛ گرديد مي
  .انساني به خود گرفت معناي علوم

توان ترسـيم نمـود و        نميهاي متمايزي از اين علوم را         در واقع حد فاصل و حوزه     
پايـان  در آنجا » عـه جام«شود و تعريف       مي آغازازاينجا» انسان«اظهاركردكه تعريف   

  . پذيرد مي
: اظهاركنـد » انـساني   سـي علـوم   شنا  شـناخت «ژان پياژه در كتاب خود تحت عنوان        

شود با    جتماعي ناميده مي  اغلب علوم ا   ن هيچگونه تمايز ماهوي ميان آنچه     توا  نمي«
هاي اجتماعي    است كه پديده   شود،قائل شد؛زيرا بديهي    انساني خوانده مي    علوم  آنچه

ــصو   ــه خ ــه هم ــك       ب ــي ـ فيزيولوژي ــدهاي روان ــي فراين ــساني حت صيات ان
ــسته ــساني هــم از جهــت معيني، بنابرا؛اســت واب ــد اجتمــاعيين علــوم ان ژان (» .ان

   )24 تا 28، ص 1382 فرانسوادوريته
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  گذري بر سير تاريخي علوم انساني
از يونان قديم آغاز    ب، بعنوان يك مجموعه علمي فراگير     غرانساني در   علوم    مطالعة  
نه كـه شـامل صـرف و نحـو،          هنرهاي آزاد هفتگا    مفهوم    و در دورة روميان    گرديد

ايـن  .جـوم و موسـيقي بـود نيـز ظهورنمـود          نعلم بيان، منطق، حـساب، هندسـه،        
ـ     عات بخش عمدة آموزش قرون وسطي رابا      موضو عنـوان   هتأكيد برعلوم انـساني ب

   (levi, Albort, 1970, p: 135). داد شكل مي» چگونگي نحوة اجرا«مهارتها يا 
 آيـد كـه      وسـطي فـائق   آهنـين قـرون     هـاي متـراكم و      اني توانست براليه  غرب زم 

شان علـوم تجربـي بـود، ماننـد فرانـسيس             عمدتاً حوزه تخصصي   انديشمنداني كه   
بيكن، دكارت و كوپرنيك در ماهيت انـسان معرفـي شـده توسـط جريـان علمـي         

علـوم انـسان    «عاقب آن   غالب آن زمان تشكيك كردند و به مرور نظام فلسفي و مت           
ديگر غرب پـيش از انقـالب صـنعتي         تعبير  اين تغيير نگاه شكل گرفت؛به    از  » نوين

  )10، ص 1385معلمي،  (.شاهد انقالبي علمي در علوم انساني بود
موضـوعات  » كاربردي نمودن «جهت  انساني بايد   علوم  در طول رنسانس هنگامي كه    

هاي سنتي وآكادميـك بـه        هزمينديد واز گر  اي مواجه    با تغييرات عمده   شد  مطالعه مي 
ايـن نگـرش توسـط       در قرن بيـستم   . ريخ تعميم داده شد   ادبيات و تا  سطوحي مانند 
تـر    انساني به نحوي مناسـب      مدرنيسم كه درصدد معرفي مجدد علوم       نهضت پست 

سـال   (1كميسيون راكفلـر  . اعتراض قرار گرفت  ساالر بود مورد    اي مردم   اي جامعه بر
  :اظهار نمود انساني بدينگونه   مورد علوم متحده دراياالتدر ) 1980

                                                 
1.walling, Donovan R, 1997 
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معنـاي انـسان بـودن      «: دهيم  اساسي پاسخ مي   اين سؤال   انساني به   ما از طريق علوم   «
ا نتوانـس          در واقع علوم انساني به پاسخ     » چيست؟ ته پاسـخي   هايي دسـت يافتـه امـ

 به مفاهيم   روش مردم جهت دستيابي    عبارتي اين علوم    ه ب جامع و كاملي ارائه دهد؛    
در حالي كه مفاهيمي چون غيرمنطقـي       نمايد؛  عنوي و عقالني را تبيين مي     روحي، م 

. بودن، تنهايي، فنا و مرگ براي آنان همانند تولد، اميد و منطق داراي مفهوم است              
عنوان يك فضاي متفاوت و متمايز از علوم در قرن بيستم            هب» علوم انساني «مفهوم  

سـاختار انقالبهـاي    « در كتـاب     1كـوهن . اس.تـي . فـت دوباره مورد توجه قرار گر    
دارد كه نيروهـاي هـدايت كننـده پيـشرفت علـم بـا ديـدگاهي                   اظهار مي  2»علمي
اجتمـاعي و فرهنگـي، از اسـتتناج ذهنـي     گرايانه نسبت به عوامـل ارزشـي ـ     عواق

   (kuhn, Thomas, 1962, p:200). كمتري برخوردار هستند
 تمايز بـين علـوم و علـوم انـساني بـراي هـر كـدام             3رورتي بنابر اظهارات ريچارد  

عبارتي متقدم و متأخر دانستن يا زيـر سـئوال بـردن             هب. تواند خطر آفرين باشد     مي
وضـعيتي كـه رورتـي      . ساز باشـد    تواند مشكل   مباني منطقي و صحيح هر كدام مي      

بـه طـور مثـال       كلي چنـين تفاوتهـاي فلـسفي اسـت؛           نمايد نيازمند رد    ترسيم مي 
وذهنيت و جايگزيني آنها با آنچـه       واقعيت، عينيت   نند ظاهرو وان به مواردي ما   ت  مي

اين مقوله منجر بـه يـك نـوع         .اظهار نموده،اشاره كرد  »ردرگميس«عنوان يك    هاو ب  
شود كه در اين وضعيت ممكن است تضاد بـين علـوم انـساني بـا                  پراگماتيسم مي 

نـساني هماننـد گذشـته در       ساير علوم و فنون به تدريج محو شده و ديگر علـوم ا            
   (Rorty, Richarch, 1991). انديشه تمايز خود نباشد

                                                                                                                   
1.T.S.kuhn 
2. The structure of scientific Revolutions 
3. Richard Rorty 
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در علوم انساني روبـرو     » اييگر  نخبه«اواخر قرن بيستم اياالت متحده با چالش        در  
يـن  ا. اسـت » آميز  كارانة احترام    محافظه فلسفة« ماهيت آن    1كه به گفته ادوارد   گرديد
مـرگ مـردان    «يد فراتر از مطالعـة      انساني با  كه علوم ها اظهاربرآيند    مدرنيست  پست

گام بردارد تا به مقوالتي چون مسائل زنان و مردمان رنگين پوسـت             » سفيدپوست
  .بدون تعصبات ديني بپردازد

ما تنهـا   « با بيان اينكه     3»دستور امور «، فيلسوف فرانسوي در كتاب      2مايكل فوكالت 
نقشي تأثيرگذار در ايـن جنـبش   » توانيم افراد را بررسي كنيم، نه ماهيت بشر را       مي

ي ممكن است بـا     با اين حال برخي معتقدند كه تغييرات در علوم انسان         . دارا است 
گرايـي    بطور مثال اين امكان وجود دارد كه افراد بـه نـسبي           مشكالتي مواجه شود؛  

نمايـد بـه      كه شخص تأويل مـي    مفهومي را   قي و فكري گرايش پيدا كنندوهر     اخال
   (kernan, Alvin, 1997,p: 15). كنند ارزش داشته باشد ن تفسير ميديگرا آنچه اندازه
درقـرن  »علـوم انـساني   «يـاني   ست كه طرح بن    ا اين روند بايد ذكر نمود اين     در  آنچه

وكندورسـه      از ويكوتـاهيوم    عـصر روشـنگري     متفكران.  بيرون آمد  از پوسته  هجدهم
فريـاد  » جديـد  علمـي «در لـزوم در تمام طول قرن هجـدهم آرزوي خـودرا  كانت  تا

پرسش مهمي وجـود نـدارد كـه    «:  نوشت1739هيوم فيلسوف سال   ديويد.كشيدند
ري مـوادي   اين زمان دانشمندان به گـردآو     در.»انساني نيامده باشد    درعلومپاسخ آن   

كـرد همـت      ابعاد فيزيكي، فكـري و اخالقـي كمـك مـي           كه به فهم انسان در همة     
  . گماشتند

شناسـي    تاريخ، زبـان  اقتـصاد، .  ترسـيم شـد    ، مرزهـاي اصـلي    آستانة قرن بيستم  در
ـ        شناسـي و   هـاي جامعـه   رشـته . دسـت آوردنـد   هالگوهاي مرجع اصـلي خـود را ب

ة ايـن   اي كـه همـ      گونـه  هتاريخ و جغرافيا تشكيل شدند، ب     . شناسي بنا گرديد    انسان

                                                 
1. Edward 
2.  Michel Foucault   
3. The order of things   
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  عمل پوشيدند و شـرايط بـراي تكامـل         فاتحانه جامه و  ابتكارات با ذهن خوشبينانه   
  . فراهم آمدعلوم انساني  

  موانع پيشرفت علوم انساني در جهانها و چالش
توان گفـت نخـست علـوم     آنچه در حيطة علوم انساني گذشته است مي   با توجه به  

هـا    صي شـدن افراطـي شـاخه      كه به تخصـ   (نساني رشد كمي بسيار زيادي يافت       ا
ئـت يكـسويه    قرا  كـه (ي از الگوها و روشـها ايجـاد گرديـد           سپس انبوه ). انجاميد

و جاي خود را در جامعه باز       تخصصي شدند   ها    و در انتها رشته   ) نمود  رادشوار مي 
هـاي     ديگري كه در دهه     همچنين موضوع ). يت آنها نسبي بود   كه البته موفق  (كردند  

هاي اصلي علمي به زيرگروههاي متعـدد اسـت           تجزية رشته ،  گرديد   اخير مشاهده 
 برداشت؛  درهايي را   ساني ضعف وضوعات ان نگر به خصوص در م      كه با نگاهي كل   

  : جملهاز
اجزاي بخشهاي مختلف از نتايج فعاليتهاي علمي ديگر و ميزان تـأثير             اطالع  عدم -

 هر يك بر ساير بخشها 
 تقويت جزءنگري -
 هاي علمي به منابع اصلي توليد علم ها و رشته انحصار گرايش -
 هاي برتر، كاذب و مجازي ايجاد منزلت -
سـي ـ فرهنگـي و اقتـصادي حاصـل از گـسيختگي و اختـصاص        هاي سيا زيان -

 بخشهاي مختلف علمي به كشورهاي مصرف كننده نظام علمي ـ پژوهشي
پژوهان و پژوهشگران از نتايج و آثار مثبت يا منفي توليـدات              عدم آگاهي دانش   -

 . )1382ژان فرانسوا و رتيه، ترجمه، رفيع فر، (. علمي خود
اي وسـيع از      پيدا كرد ايـن بـود كـه علـوم انـساني گـستره             اما آنچه نمود بيشتري     

اي كـه از تـصوير شـفاف          گونه ههاي غني، متنوع و نامنظم را تشكيل داد ب          شناخت
ها،   ها، داده  داب هرج و مرج پژوهش    علمي يكدست و مدون به دور ماند و در گر         
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ايـن رهگـذر وحـدت در علـوم انـساني، ترسـيم           در. ها فرو رفت    الگوها و فرضيه  
 . ثغور آن و پيشرفت واقعي دشوار گرديد و حدود

(www.pouyan.ws/archives)    
انـساني را مطـابق      هن در فلسفة علم، بسياري كوشيدندعلوم     ارائة نظرية كو  از    پس  
در چاپ دوم كتابش صراحتاً اعالم كرد        انقالبهاي علمي باز آرايي كنند؛امااو     نظرية

چرا كـه اجمـاع نظـري در        ؛ة علوم را ندارد   انساني شايستگي ورود به حلق      كه علوم 
چنين اين علوم فاقـد توانـايي الزم،           هم .مورد پارادايم مسلط در آن موجود نيست      

ــ ــذيري،    هجهــت ب ــولي، تكرارپ ــي و معل ــي، رابطــة علّ ــوانين كل دســت آوردن ق
علـوم  «براي آنچـه    » علم« لذا پيشوند    پذيري مسائل است؛    پذيري و تحقيق    شسنج

فايـده اسـت،      دليل آنكه نتـايجش غيرقابـل اتكـا و بـي           هشود ب   ميخوانده  » انساني
  .متناسب نيست

از سويي ديگر با توسعة صنعتي و تحوالت تكنولوژيكي همواره تفوق تكنولـوژي       
از جمله ايرادهايي   . گيري و مديريت احساس گرديده است       در كلية سطوح تصميم   

داشتند اين بوده كه اساسـاً   أله به اين مس19ن انتقادي در قرن  شناسا  كه بعضاً جامعه  
لـم و فرهنـگ باعـث گرديـده كـه           ها حتي در ع     تفكر تكنولوژيكي در كلية حوزه    

عنـوان موجـودي تلقـي       هانساني به صورت يك ماشين ديده شود و انسان ب          جامعة
ـ  اش بيشتر در نظر است؛      كه حوزة نيازهاي مادي   شود   اول قـرن   از نيمـة    عبـارتي   ه ب

عظيمي كه با انقـالب صـنعتي عايـد شـد، در بخـشهايي از               رغم فوايد     بيستم علي 
بـه لحـاظ    (جامعة علمي شاهد عدم توازن جدي بين علوم انساني و سـاير علـوم               

بـه  . ايـم   بـوده ) گذاري منابع عمومي و خصوصي      تأثير قدرت و دستيابي به سرمايه     
  .طوري كه در طول زمان به غيرانساني شدن جوامع و اين علوم منجر گرديد

(Report of Humanities, science and Technology working Group May 2000)   
بنابراين در حـوزة علـوم انـساني و محـصوالت آن جايگـاه كمـي بـراي فعـل و                     
  . انفعاالت و تحركات غيرمادي چه در محصول و چه در روش، در نظر گرفته شد
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  شناسي علوم انساني در ايران آسيب
انساني چـاپ      هزار مقاله علوم   135 از   2005ام در سال    براساس آخرين آمار و ارق    

در حـالي كـه ايـران در        ؛ايران بـوده  از   تنهادو مقاله  ISIالمللي    شده در مجالت بين   
خوداختـصاص     را بـه   ISIهاي فنـي و مهندسـي بـيش از پـنج هـزار مقالـه                  رشته
  )8/5/85ايسنا، . (است داده

 طـي    بـدون وقفـه    را د علمـي  هـاي رشـ     بيانگر آن اسـت كـه ايـران پلـه          اين مسأله 
سـازي و سـلولهاي بنيـادي،         اي، شـبيه    دستاوردهاي اخير در علـوم هـسته      وكند  مي

رسد بـراي      اما به نظر مي    است،  اين مسأله    نظامي و علوم پزشكي تأييد كننده      صنايع
باليم و شكي نداريم كه بخش بزرگي از          ما ايرانيان كه به فرهنگ و تاريخ خود مي        

دست ما رسيده اسـت پـشت كـردن بـه ايـن              هلب علوم انساني ب   اين فرهنگ در قا   
  .شود علوم و غفلت از نوآوري در اين حوزه فاجعه محسوب مي

 فنـي و تمايـل بـه پيـشرفت در ايـن حـوزه، مـا را از          توجه ما به علوم تجربـي و      
بيـات شـيرين پارسـي و    اد.وم نظري و انـساني غافـل كـرده اسـت         پيشرفت در عل  

از نوآوري بازمانده و نتوانسته آنگونه كه بايـد         ز مالصدرا اما پس    حكمت و فلسفه  
ـ               مولّ وجـود   هد باشد و اين در حالي است كه اروپا و دنياي غرب پيوسته درصدد ب

آوردن مكتبهــاي ادبــي جديــد و تغييــر در ســاختار مكتبهــاي گذشــته هــستند و  
اند   سيس كرده وت ما مكتبهاي فلسفي بسياري را تأ      فيلسوفان غربي در سالهاي سك    
در علوم تربيتي و روانشناسي و ارتباطـات نيـز          . اند  و نظريات انبوهي توليد نموده    

ايم تا آنها دانش توليد كننـد و مـا از توليـدات آنهـا اسـتفاده                    برغرب دوخته   چشم
  .كنيم

همچنين برطبق آمار موجـود، نـسبت دانـشجويان گـروه علـوم انـساني در سـال                  
ن التحصيال   درصد فارغ  37. باشد  درصد مي  57 به كل دانشجويان     83-84تحصيلي  
هـم   را هنر  اگر گروه     انساني بودندكه   هادراين سال تحصيلي،از گروه علوم     دانشگاه
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  درصـد مـي شـود؛اما بـا وجـود كثـرت گروههـا       41فه كنـيم مجموعـاً      به آن اضا  
  .شود دانشجويان رشتة علوم انساني هنوز توانمندي الزم در آن مشاهده نميو

هاي اخير اهميت بيش از حدي كه در ايران به توسعة علوم تجربي               دههدربنابراين  
و فناوري داده شد موجب گرديد كه بيشترين نيروي تحقيقاتي اعم از اقتصادي و              

هاي علـوم انـساني        و گرايشها و تخصص    ساني به اين علوم تخصيص داده شود      ان
تي تقريبـاً در مـديريتهاي   عبار هبدار مباني علوم باشند منزوي شود؛  بايد عهده   كه مي 

كالن كشور يك نوع تقدم براي علوم ديگر نسبت به علوم انـساني وجـود دارد و                 
گيـري فرهنگـي ـ اجتمـاعي      صميمهـاي تـ   شود كـه حـوزه   حتي بعضاً مشاهده مي

هـاي   قدم با مـديريت   ها برخوردار نبوده و ت      از مديريتهاي مرتبط با اين رشته     كشور
طور كه بايد فرصت     ت تأثير اين فضا، علوم انساني آن      لذا تح است؛  ساير علوم بوده  

  )1384معيدفر، (. ارائه خالقيتها و ديدگاههاي زاينده را نداشته است
توان چهار مانع عيني و ذهني فراروي علـوم انـساني             طور كلي مي     در اين راستا به   

  : برشمرد
به ستيزي توأمان   گرايي و تجر    توان از تجربه    علل موانع ذهني در علوم انساني مي      از

خود را با   اي را تعريف و تكليف        ايم نقطه   رسد ما هنوز نتوانسته     به نظر مي  . نام برد 
از  ي تحت تأثير علـوم انـساني برگرفتـه   ا عبارتي عده  ه ب گرايي مشخص كنيم؛    تجربه

دانند از سـويي ديگـر بخـشي از علـوم انـساني               گرايي راهي نمي    غرب، جز تجربه  
كـه مـا چـه    اما عـدم تعيـين اين  . گرايي دارد ز جدي با تجربهقديمي ما نيز يك ستي   

در علوم انساني بگيريم و چه بخشي از آن را نگيـريم يـا              گرايي را   بخشي از تجربه  
يعني ؛باشد  گرايي در علوم انساني چه ميزان است يك مشكل مي           مقدار الزم تجربه  

شويم يـا بـه شـدت         ميگرا    ها يا كامالً تجربه     در انتخاب روشها و در اثبات و نفي       
است كه جايگاه    اه صحيح پيدا نمودن فرمولي ميانه     رسد ر   ستيز كه به نظر مي      تجربه

  . كند را تعيين مي مطلوب ما
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عمالً اصحاب علـوم دينـي      . مانع دوم، تقسيم علوم به علوم ديني و غيرديني است         
كنند   ن نفي مي   يا شرعي نبود   همراه نبودن با پارامترهاي ديني    دليل   هساير علوم را ب   

گرا بـودن     و اصحاب علوم غيرديني هم علوم ديني را به دليل غير كاربردي و ذهن             
اساساً درست نيست كه مـا علـوم را         «: فرمايد  مرحوم مطهري مي  . كنند  نفي مي ... و

به دو دسته ديني و غيرديني تقسيم كنيم تا اين توهم براي بعضي پيش بيايـد كـه                   
جامعيـت و   . اند  شوند با اسالم بيگانه     ديني ناميده مي   راصطالحاً علوم غي   علومي كه 

كند كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي جامعه اسـالمي               خاتميت اسالم اقتضا مي   
  .»زم و ضروري است علم ديني بخوانيمال

افـزاري در جامعـه و در نتيجـه           عقـب مانـدگي سـخت      سومين مانع ذهني، مـسأله    
افـزاري، رويكـردي و       مانـدگي نـرم     عقب  مسأله هنرسيدن نوبت به تفكر و اهتمام ب      

گذاري در علـوم انـساني، اهميـت دادن و بهـا              بدين ترتيب سرمايه  . نگرشي است 
 لذا تمايل جوانان نخبه به حضور       است؛   اين رشته كمتر در نظر قرار گرفته       دادن به 
حضور جوانـان پويـا را در حـوزه علـوم           هاي علوم تجربي بيشتر گشته و       تهدر رش 
مديران بـه  مانع آخر عدم باور جدي اصحاب قدرت و . ني كمتر شاهد هستيم  انسا

له كه علـوم    كه مديران و دولتمردان به اين مسأ        طوري هباهميت علوم انساني است؛   
 از موانـع عينـي      اماو اهميت حيـاتي دارد قائـل نيـستند؛        انساني علوم بنيادي بوده     

يعني مـا علـوم انـساني       ؛ا برشـمرد  انـساني ر   توان ابتدا مسأله محور نبودن علوم       مي
ده،لذا نفعي براي آن متـصور    داريم ولي علوم انساني پاسخي به مسائل ملموس ندا        

. شده و ملموس نگشته است    در نتيجه علوم انساني غرق در انتزاعيات        . است نشده  
اسـت كـه باعـث       ودن و وارداتي ماندن علوم انـساني      عيني غيربومي ب   دومين مسأله 

هاي مردم از سوي ديگر شده و         ان علوم انساني از يك سو و توده       شكاف بين عالم  
اسـت پيـشرفت الزم       هاي عيني مردم    با باورها و يافته   هاي آنها در تضاد       چون يافته 
 احساسي بر علوم    سومين مانع عيني غلبه نگرش فلسفي، تاريخي و       . است رانكرده

سـت  ا رشته گرديدهاين  نگري و احساسي شدن ست كه موجب كلا انساني در ايران  
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يـق در معنـاي واقعـي       انساني فقدان تحق   علوم  و آخرين مانع عيني اين است كه در       
هـاي    يافتهشـود،   عنوان نظريـه، گـاهي بيـان مـي          هحتي ب   شودوآنچه  مي  علوم مشاهده 

ادعاهـاي علمـي قـرار         مبنـاي  باشـد كـه     مـي  شده  هاي انباشته   فردي مبتني بر تجربه   
 به فعاليتهاي    نظام ناكارآمد ارزشگذاري و امتيازدهي     مسائل فوق دركنار.است گرفته  

ز هـدايت   ا  كثـرت گريـزي در انديـشه ورزي مـانع          انـساني و   علوم  علمي در حوزة  
و پتانـسيل     كه ناديده گرفتن عمق     طوري  تالشها و تكاپوي فكري دراين حوزه گرديده، به       

    )1385عيوضي، (. نيروهاي فكري مانع از پيشرفت واقعي اين علوم شده است
ضرورت طرح جايگاه مناسب ايـن علـوم بـه           به موارد گفته شده،     بنابراين با توجه  

جامعـة علمـي ايـران      مند با مبنـاي فلـسفي مناسـب بـراي             شكلي كارآمد و قاعده   
هـا، مواضـع، منـابع     اي كه باورها، مفروضـات، سياسـت   گونه ضرورت تام دارد؛ به  

امـر،   اين  ورد توجه قرار گيرند و الزمة     ه م به صورت بهين  .... انديشه، سنتها، نهادها و     
اسب براي رشد تفكـرات     ايجاد بستر من  و)ها  نديشها(گريز از تنگ مايگي عقالنيت      

نمايند و زمينه بـراي ظهـور و          حذف  وآنهارا  شده  تاباخطاهاي فكري مبارزه  .باشد  مي
  . شود فراهم ) تفكر خالق(هاي نو، پرمحتوا و سازنده  رشد انديشه

   2 و انتقادي1ر تفكر خالقاي ب مقدمه
 مبني براينكـه    اكثر روشهاي موجود در آموزشهاي رسمي برمهارتهايي       باوجودآنكه
بحـث منطقـي رادنبـال ياايجـاد نمـود،            كرد،يـك   تـوان مـسائل را درك       چگونه مي 

از  گذارندـ نوع ديگـري   صحه مي  مسيردرست گام نهادبرراحذف و  اشتباه  حلهاي  راه
جستجوي زياد، جهـت يـافتن      و  كاوش عقايد،ايجادامكانات تفكر وجود دارد كه بر    

خـالق و   (اين تفكرات   در فعاليتهايي نظيرحل مسأله،   .هاي صحيح، تأكيد دارد     پاسخ
ليـل كـرده سـپس      را تجزيـه و تح     ؛چرا كـه ابتـدا بايـد مـسأله        مهم اسـت  ) انتقادي

حل    راه ود و در نهايت اثر بخشي     ها را انتخاب نم     بهترينو  هاي ممكن راارائه    حل  راه

                                                 
1.  creative thinking  
2.  critical thinking  



 ...هاي ارتقاء علوم انساني؛ ترويج تفكر  راهكار                                    

 

423

و مـستقل از هـم       زم و ملـزوم يكـديگر بـوده       اين دو نوع تفكر ال    راارزيابي كرد؛لذا 
  . باشند نمي

تواننـد   نهنـد، مـي   يادگيري ارج مي    تركيب فرايندهاي انتقادي و خالق براي افرادي كه به        
دهنـد و نيازمنـد    براي خود فكر كنند، در عين حال محدوديتهاي فردي را تشخيص مـي            

داننـد چـه زمـاني        باشـند، مـي     هاي اجتماعي مـي     اس فهم متقابل موقعيت   مشاركت براس 
داننـد چگونـه      اسـت، مـي     اطالعات بيشتري مورد نياز بوده و به چه نوع دانشي احتيـاج           

حـل بـراي مـسائل بـشر          توانند چنـدين راه     اطالعات را بيابند و تنظيم كنندوهمچنين مي      
   (The work of Sandra klenz, 1987). بيابندوآنهاراارزيابي نمايند، مطلوب است

هاي مكمل و مرتبط تفكر هستند و تقريباً كلية تفكراتـي          خالق جنبه نتقادي و اتفكر
هـاي خـالق    هاي انتقادي و مقـداري جنبـه        حاوي مقداري جنبه   ،شود  كه انجام مي  

برخوردار بوده  » ادراك قوي «همچنين افراد داراي تفكر انتقادي و خالق از         . است
ـ      طرز تلقي ده از تواناييها، اطالعات، ارزشها،     استفا و با  دنبـال كـسب     هها و مهارتها ب
نظرات ومـذاكرات     چنين تفكراتي،نيازها،نقطه . ترين وضعيت هستند  ترين و به    دقيق

هـاي خـود، آنهاراسـاماندهي        وتحليل انگيزه   يهبراساس تجز و  رادر نظرگرفته   ديگران
دو جنبة تفكر انتقـادي و      فكري به هر  است براي ارتقاء توان     بنابراين الزم   كنند؛  مي

  .خالق توجه شود
ــان   ــادي و خــالق در خــأل امك ــر انتق ــعة تفك ــوع توس ــا   در مجم ــست؛بلكه ب ــذير ني پ

  . گيرد هاي مختلف و تجربيات شكل مي هاي نظام محتوا،حقايق،مفاهيم، اصول و نظريه
(Reflection and thinking are being used interchangeably in this chapter)    

  
  تعريف تفكر خالق

غالباً شـودو  توصـيف مـي  » عمل خوب فكر كـردن    چگونگي  «عنوان   هتفكر خالق ب  
 فرايندها، تجارب يا اهداف را      خلق عقايد، ايجاديا  شود كه   در نظر گرفته مي   اينگونه  

  . بردارددر
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  : اينكه است؛از جمله  تعاريف زيادي شده1از تفكر خالق
 ني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديديهاي ذهكارگيري تواناي هب -
 طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شدة قبلي به طرزي نوين  -
اجتمـاعي يـا اقتـصادي ـ فرهنگـي       ايجاد يك تغيير هدفداردر تـوان  تالش براي -

 )1385نيلي آرام، (جامعه 
حل جديد براي حل مسائل، ارائه فكرها و طرحهاي نـوين             توانايي ارائه يك راه    -

  . ها براي توليدات و خدمات جديد استمرار آن پس از عينيت آن پديده
   خـالق  است كه تفكر   عرصه روانشناسي براين باور      انديشمندان اعتقاد  رابطه  دراين

ــوع تفكــر واگــرا مــي از ــوع تفكــر باشــد ن ــرخالف تفاين ن ــه ب كرهمگرامنجــر ب
آزادي و هـايي نظيـر   ودر بطـن خـود مقولـه    هاي متعدد و متنوعي گرديده    توليدايده

. گــردد عمــل را شــامل مــيابتكــار در  پــذيري و همچنــين  روانــي فكــر، انعطــاف
(Guilford, 1996)   

انديشه نو و بـه عبـارتي        خالق يعني توانايي فرايند فكر و      خيلي ساده تفكر  طور    به
  » زايي انديشه«يعني 

  
  ها  تفكر خالق ـ نظريه

اسـي  اس ويژگـي   اسـت ايـن صـفت يـك         وصيف خالقيـت گفتـه    در ت 2آبراهام مازلو 
  شـده   سانها داده   انهمة    دربدوتولّد به     اي كه   ايي بالقوه توان. است  انسان  عادي  سرشت

پـذيري خـوداز دسـت        رادر طـول دوران فرهنـگ       ولي اكثرانـسانها ايـن خصيـصه      
 يا اگـر از دسـت       كنند  ازافراد ظاهراًاين شيوة را حفظ مي       ميهرچند عدة ك  .دهند  مي

  )1380منطقي، (. يابند داده باشند بعدها در طول زندگي آن را باز مي

                                                 
1.  Creative thinking  
2.  Abraham Maslow 
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هـا،    توانايي شخصي در ايجـاد ايـده      : كند  ه تعريف مي  گون ورتون خالقيت را بدين   
 كـه   هـا   علوم و سـاير زمينـه     ا يا اشيايي جديـدو بازسـازي مجـدد        ه  بينشها،    نظريه

از لحـاظ علمـي،     اي ابتكـاري شـناخته شـودو         پديـده  عنوان هوسيله متخصصان ب   هب
   (Vernon, 2002). گردد اجتماعي با ارزش قلمداد  تكنولوژيكي وزيباشناسي،

ـ   درايـن عرصـه ارائـه گرديـده     باوجود تئوريهاونظريات بسياري كـه   نظـر   هاسـت، ب
،انعكـاس بـسيار خـوبي      بـاتفكر واگرا    دررابطـه 1رسد چارچوب فكري گيلفورد     مي

مـصمم  گيلفـورد و همكـارانش      . اسـت  نمايش گذاشـته    رابه  ازخصوصيات ذكرشده 
درهـوش، قابليـت تفكـر        تـرين عامـل     اينكـه مهـم     بودند تا فرضية خود راجـع بـه       

. گيري نمودند    عامل هوشي را اندازه    120اين رابطه   است را اثبات نمايندودر     خالق
   )1376انصاري جعفري، (

باشد تفكري است كـه       مي» تفكر خالق «كه مترادف با  » تفكرواگرا«دارد   اواظهار مي 
ري كمتـر بـه حقـايق محـدود         چنين طرز تفك  .كند  جهات مختلف سوق پيدامي   در  
هـاي متفـاوت      حـل   راه    در پـي  و  شودوتغيير جهت رادرحل مسأله مجاز دانـسته        مي
پـذيري،    نعطافاداراي تفكر واگراست كه بتواند با سيالي،         بنابراين كسي    باشد؛  مي

   )1381اي،  همزه(. تر فكر كند ابتكار و توضيح بيشتر و مطلوب
نگـر و     از تفكرهـاي انتقـادي، كـل       تفكرخالق راتلفيقي   اين نظريه،امروزه   در تكميل   
حت عنوان تفكر جانبي معرفـي      ترا  آن»بونو  ادوارد دي «انند كه پرفسور    د  اجرايي مي 

البتـه در   . گيـرد   قرار مي ) منطقي(عمودي  ر مقابل تفكر    اين نوع تفكر د   .است نموده
تواند بهترين نتيجه را به همراه داشـته          ل، تلفيقي از دو رويكرد مي     برخورد با مسائ  

  . )1383صمد آقايي، (. باشد
كـارآفريني رادرافـراد      ز طريق ايجاد بستري مناسب، روحيـه      است ا تفكرخالق قادر 
ــه تقويــت نمــوده ــان بتوانندب ــدهتوليد تاآن ــد2هــاي خــام اي ــده.بپردازن هــاي  ايــن اي

                                                 
1.  Guilford 
2.  Data 
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هاي نهـايي     ازپردازش  ،پس1طي فرايندي ساماندهي گرديده   درتوانند  ميومتعدد  متنوع
  )همان منبع(. گردند2علمتوليد منجر به

  تعريف تفكر انتقادي
ـ اسـت؛     يدگاههاواعتقادات گونـاگون    ارزيابي د  تفكرانتقادي توانايي  در    عبـارتي     هب

  : كند فرد تالش مي تفكر انتقادي
  . كارگيرد بهافكار باافرادو ارزيابي ديانتقارادربرخورد ساده اوالًمفاهيم •
و   شناسـي     زبان، معناشناسـي، نـشانه      مثل  ديگرفلسفه  ثانياًازدستاوردهاي بخشهاي  •

  .ارزيابي كندگيردتا بسادگي بتواندافكارمختلف را كمك ...و شناسي  معرفت
حـل    هرا گزينش و كـاربرد بهتـرين       تحليل،ارزشيابي،  به  كه  است  تفكرانتقادي تفكري -
   )158، 1997فورست، (.شود ميمنجر  در انسان  

معنـي   تفكرانتقـادي بـه   :عقيـده دارد  »آموزش تفكرانتقـادي  «  كتاب     مايرزمؤلف  چت
احتماالت نـوين    ،پذيرفتن)تحليلي  چارچوب  توانايي ايجاديك (قدرت تنظيم كليات    

  در قضاوت    و پرهيز از تعجيل       المس، ترديد   )پرهيز از پيشداوري و توقف داوري     (
   )38: 1374مايرز، (. است

اي از دانش، نگـرش و عملكـرد در        تفكر انتقادي آميزه  : گويند  واتسون و گليزر مي   
   :دانند  مهارت زير مي5توانايي در آنها توانايي تفكر انتقادي را . باشد هر فرد مي

  استنباط.1
  شناسايي مفروضات.2
  استنتاج.3
   تفسيرتعبير و.4
  هاي منطقي ارزشيابي استدالل.5

                                                 
1.  Information 
2.  Knowledge  
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توانايي تفكر انتقادي، پردازش و ارزشيابي اطالعات قبلي بـا اطالعـات جديـد و               
تعريـف  . باشـد    مـي  سي و استقرايي با فرايند حل مـسأله       حاصل تلفيق استدالل قيا   

دن تفكر انتقادي شد كه امروزه      اي براي آزمو    واتسون و گليزر از تفكر انتقادي پايه      
هـاي    رود و براي اكثـر محققـين در رشـته           كار مي  هطور وسيعي در سنجش آن ب      به

  .)101-100، 1996هاون اشتاين و همكاران، (. مختلف علمي قابل قبول است
از پيـشرفت سـطح بـاالي        اي است كه    يك كار چند مرحله   » اديتفكر انتق «بنابراين  

بايـد    فراگيـران » تفكر انتقادي «ي  آيد؛لذا براي يادگيري مهارتها     دست مي   تفكر فراگيران به  
ازاسـتنباط بـه      دست آورند و بااستفاده     كرده،رابطه عناصررابه   رامشخص  بتوانند موضوعات 

  )824 و 825، ص 1991والبرگ، (.آيند جديدنائل الگوهاي خلق
بتواند   است كه هر انسان به حدي از رشد برسد كه             آن  ازتفكرانتقادي  هدف  همچنين

 درست يا نادرسـت بـودن هـر       ،ورزي  گيري و غرض     سمت طور صحيح و بدون    هب
اي كـه در تـاريخ        كلمـه . خويش را به نقد بكـشد      اي حتي فكروعقيدة    فكر و عقيده  

فكـران  اما مت اسـت؛   سوفيـست   كـار رفتـه واژه      قادي ضعيف بـه   جاي تفكر انت   هعلم ب 
اند در عين رشد مهارتهـاي عقالنـي خـود،            توانسته انتقادي واقعي كساني هستندكه   

بتواننـد تمـام     تـا جـايي كـه         نيز رشد و توسعه دهند     شخصيت اخالقي خويش را   
. را به طور روشن و صحيح به نقد بكشند        ) حتي ديدگاه خود  (عقايد و اظهارنظرها  

  )1989هايد و بيزار، (
  

  ها تفكر انتقادي ـ نظريه
روش تـدريس و ديـدگاه      .قـدمتي ديرينـه دارد    » تفكرانتقادي« هاي خردمندانه   ريشه
اهميت پرسش سـؤاالت      وي. است  مؤيداين مطلب بوده   سال قبل    2500اط در   سقر

و نيز  اي به تفكردرآن بپردازد     ان قبل از پذيرش ايده    انسشوند  عميق راكه موجب مي   
اساسـي،    هاوتحليل مفاهيم   ،فرضيه  هميت جستجوي شواهد، آزمايش دقيق،استدالل    ا

  . بال گرديدارسطو دنافالطون و بعدها،روش سقراط بوسيلة.داد اننش
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ها و آموزشـهاي متفكرانـي        دار در نوشته    در قرون وسطي سنت تفكر انتقادي نظام      
در اثـر   ) 16 و   15قـرون   (در دوران رنـسانس     . چون توماس آكويناس ظـاهر شـد      

جريان عظيم سكوالري در اروپا تفكـر انتقـادي در مـورد مـذهب، هنـر، جامعـه،                 
: ن در اين دوران كانت معتقـد بـود        همچني. طبيعت انسان، قانون و آزادي آغاز شد      

اساس معرفت عبارتست از نظم بخشيدن به اطالعاتي كه از راه حواس گردآوري             
   )141، ص 1367زاده،  نقيب(. شوند مي

به منظور ايجاد تحوالت اجتماعي، مربيـان بايـد فعاليتهـاي           : نالس نيز معتقد است   
شـاگردان بـراي تحقيـق      خود را برآموزش مهارتها و روشهايي متمركز سازند كـه           

چگونـه فكـر    « در كتـاب     1ديوئي)7، ص   1374مايرز،  (. مستقل بدان احتياج دارند   
مرحلـة اول حالـت     :  مرحلـه اسـت    تفكـر منطقـي شـامل دو      : گويـد   مـي » كنيم  مي

كنجكـاوي،  دوم،  رود و مرحلة    كار مي   هتفكر ب درآغاز  است كه   شك،ترديدو پيچيدگي 
 حالت شـك و ترديـد و        آناز  آمدن  هت بيرون واد،جتحقيق و پيدا كردن مطالب و م      

مـايرز،  (. كنـد   وي ماهيت تفكر انتقادي را ترديد سالم معرفـي مـي          .است  پيچيدگي
   )15، ص 1374

  
  فرايند توليد علم و تفكر انتقادي و خالق

رين جريانهـاي حـاكم برحيـات       تـ   تحول مستمر و پرشتاب از عمـده      فرايند تغييرو 
درعـصر حاضـر،     رود؛تاآنجـا كـه     ه شـمار مـي    شخصات آن ب  ترين م   از مهم بشري و 
تـر    روز مستحكم   عنوان بارزترين ويژگي،جايگاه خود راروزبه      به» پيچيدگي«عنصر  
  .است نموده

 باشـد؛   علمـي مـي     و ايجادتوسعة   حائزاهميت است فرايند توليدعلم     روندآنچه  در اين 
 فرهنـگ   عبارتي در جهان امروز علم و فناوري، بازيگر اصلي اقتصاد، سياسـت،            هب

ليـد  توسـعة تو  بخـش توليداسـت و    جهاني و چرخة تكاملي توسعة همه جانبه در         
                                                 
1.  John Dewey 
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قابـل حـصول   ) علمـي ـ توليـد علمـي     توسـعة (بدون پيشرفت در علم و فنـاوري 
  . باشد نمي

؛زيـرادراين  محـدودي دارد   و تكرار مكرر علم، ثمـرات و آثار        انباشتاماآموختن و 
آنكـه تـوجهي بـه تحـوالت و          ده،بدونديگران منتقل ش    ي قبلي به  ها  دانستهحالت،  

ـ . دگرگونيهاي عيني و بيروني شده باشـد       عبـارت ديگـر همچنـان كـه شـرايط           هب
شـوند   خوش تغيير مي دستاجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي دچار تحول و    

اسـت كـه مطالعـة     شود، شايـسته  ديدي از جهان كشف ميكه مطالب جو همانطور 
عوامـل و درك آثـار و پيامـدهاي آن توسـط             و ر و دائمي، براي كشف علـل      مستم

  . هاي مختلف علوم انجام پذيرد محققين رشته
الت اخير در صـحنة جامعـة       اصطالح توليد علم، گفتمان جديد و متناسب با تحو        

از فاكتورهاوعوامـل     يعنوان يكـ    اي كه علم به صورت مستقل به        بگونهبشري است؛ 
مقـوالت محـوري در     از  ر گرفته و يكي   ي مورد توجه قرا   الملل  سطح بين ردتأثيرگذار

  .است ، توليد،رفاه،امنيت و دفاع شدهاقتدار ملي و استقالل
ــن    در ــت رك ــم اهمي ــد عل ــد تولي ــساني م«فراين ــابع ان ــيده   » ن ــسي پوش ــر ك ب

عنوان  هـ هم ب  ) داشتن تفكر كه ويژگي اختصاصي اوست      بدليل(انسان  نيست؛چراكه
ـ   بـه حـساب   اين حركـت افـزار  تـرين نـرم   عنـوان هـدف ـ اصـلي     هوسيله و هم ب

هـا، كـشف      ها و علـل وقـوع پديـده         استدالل و فهم ريشه    عبارتي هرگونه   آيد؛به  مي
كار  هها تابعي از تفكر و تعقل و ب         بست  حل معضالت و مشكالت و شكستن بن        راه

هاي جديد، راهيـابي      باشد و باز تعريف مجدد پديده       گرفتن قدرت فكر و عقل مي     
ب و حركت بـه سـمت وضـعيت مطلـوب، تبيـين و              و خروج از وضعيت نامطلو    

از رونــدهاي خطرنــاك و  نگــري و پيــشگيري هــا و بــويژه آينــده تحليــل واقعيــت
  )1374دكتر پرنيا، (. آفرين ـ نيازمند تفكر و تعقل است تهديد
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همچنين روايات زيـادي، در ضـرورت امـر تفكـر و تعقـل              و  هاآيه درقرآن كريم ده  
ترين علوم حاصل     تواي آنها عمل كنند قطعاً پيشرفته     وجود دارد كه اگر افراد به مح      

  :توان به موارد زير اشاره كرد خواهد شد، از جمله مي
 »1الذين اليعقلون الرجس علي ويجعل«
قرار ،عقالنيت ندارنـد  كننـدو   خداوند پليدي و تنگي رابراي كساني كه تعقل نمـي         (

 )داده است
  »2طالً  هذابا واالرض،ربناماخلقت السموات ويتفكرون في خلق«
كنند كـه     از جمله عالئم مؤمنين اين است كه در خلقت آسمانها و زمين تفكر مي             (

بق طـرح و قـانون و        جهان ط  ).هدف و بيهوده خلق نكردي      ان را بي  خدايا اين جه  
  .است هدفدار خلق شده

لوددت ان اصحابي ضـربت رؤوسـهم بالـسياط         «: نيز فرموده است  ) ع(امام صادق 
  3»حتي يتفقهوا

  .)كوبم تا بخوبي و عميقاً بياموزندمسلماً دوست دارم كه با تازيانه بر سر يارانم ب(
تواننـد    پس توليد علم مستلزم نوآوري علمي و داشتن تفكري نقادانه است كه مي            

قـادر باشـد   » يـد علـم  تول« بستري را فراهم سازند تا نهال     4گر  در نقش يك تسهيل   
شـود    اطالعـات ناميـده مـي     ي كه عصر انفجار   عبارتي در عصر    هببرآنها رشد نمايد؛  

بلكه تجزيـه و تحليـل و       ؛تواند مفيد و كارسـاز باشـد        صرف داشتن اطالعات نمي   
حوة كاربرد اين اطالعات نيز حائزاهميت است؛يعني صرفاً نبايـد مـصرف كننـده       ن

اين ترديد بايد    ؛وليتشكيك كرد ،تعاريف،داليل و برداشتها  بلكه بايد در مفاهيم   بود،
ـ       ند، ضابطه م  روش بـار   همند با فراگيري و دقت عميق باشد تا رشد سطح علمي را ب

                                                 
   100 آيه  سورة يونس،  .1
   191سوره آل عمران، آيه   .2
     8 ، حديث 32 ، ص 1گزيندة كافي، جلد  . 3

4. Facilitator 
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بنـدي، تجزيـه و تحليـل و كـاربرد       اي كه بتوان براساس آن به تقسيم        به گونه آورد،
هاي جديد به روند توليد       اطالعات پرداخته و با كشف قوانين علمي و ارائه نظريه         

 و پردازش بـه دانـش تبـديل         علم سرعت بخشيد تا اين اطالعات به كمك تجزيه        
  .گردند

هاي گوناگون اجتماعي ـ فرهنگي و اقتـصادي    با توجه به آنكه تحوالت در عرصه
آوري و نقـادي مبتنـي        بسيار سريع و فزاينده است در ايـن تحـوالت، علـم و نـو              

بردانش بسيار بيشتر از منـابع فيزيكـي، پايـه و اسـاس فنـاوري آينـده را تـشكيل         
ي ديگر با توجه به پويايي و خالقيت علم الزم اسـت هـر روز            از سوي . خواهد داد 

ي كشف و ابزارهـاي     از طريق استمرار، تراكم، با انقالب در شناخت، دنياي جديد         
انتقـادي و     الزمة اين مهم، ترويج تفكر      )284، ص   1381معين،  (.نويني خلق شود  

و او را نماينـد   در شخص ايجـاد   توانند قدرتي ذهني ـ جسمي   كه ميخالق است
، 1993آپـوت،   (. سـازند   براي رقابت و چالش دنياي به سرعت متغير كنوني آماده           

    )624-5ص 
، اسـت ارزشـمند     وليد علم در دنياي كنوني      ارتباط با اطالعات و ت    بنابراين آنچه در  

به گفتة تافلر پس از عصر      . هاي جديداست   ظريهخلق ن و  توانايي پردازش اطالعات  
عصر،قدرت دردست كسي     ايناست پس در      عصردانايي شكار وعصر ثروت،اكنون  

گمان منظور كسي است كه توانـايي بيـشتر در            بياطالعات بيشتري دارد و     است كه 
جديـد  هـاي نـو و      ز اطالعات و توليد و خلق افكـار وايـده         گيري ا   پردازش و بهره  

  )8، 2001بلينگرو اسميت، (.شته باشددا
مانـدگي كـه در تكنولـوژي و          و عقـب  روسـت    هكمبودهايي كه كشور ما با آن روب      

پـردازي فكـري و عملـي     افزارهاي تمدني داريم همگي ناشي از عدم نظريه       سخت
حب تكنولـوژي شـديم     در بخشي ديگر صا   اگر در جايي پيشرفت كرديم يا     . است

 ن اساس كارشناسـان معتقدندآنچـه     بر همي .است  سازي بوده   هانديشثمره توليد فكرو  
  .است آن افزاري سازدجنبه نرم رامي جامعه
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يك ركن،  : يند علمي موجود در جامعه ما فاقددو ركن مهم است         تر فرا   بيان ساده  به
بنابراين فرايند توليـد علـم      است؛  ي و ركن دوم نظام سيستماتيك علمي      روحية علم 

حية علمي نيز   رو. زدايد  علمي مي   اين نقيصه رااز جامعه     ع است كه  يك حركت جام  
وگو و نقادي      باب گفت  اراده فهميدن، گشودن  هشگر،در پژو   اي است كه    آن روحيه 
  . آورد آور بار مي كند و او را منطقي و نو ايجاد ميعالمانه را

كنـد    لحاظ مي  را ازگذشته نيست؛بلكه بيشتراين معنا      گسستن منزلة  به  اما توليد علم  
 هـاي مقبـول     نتيجـه   گذشـته  از  تـوانيم چگونـه ب   و  را منتج كنيم     چگونه گذشته     كه

  .يمحاصل نماي
بدون ترديد در جهان پرآشوب امروز محققين و پژوهشگران ما براي تحقق عينـي       

 رشـد و تكامـل خـود و حـل آن             معـادالت   هويت و استقالل، ملـزم بـه طراحـي        
از سـويي ديگـر در شـرايط        بومي خود هستندو  » نش و ارزشهاي  دانش، بي «متناظربا

 است بايـد بـا فكـر و انديـشة           كنوني كه دهكدة جهاني تقويت كننده تمدن غربي       
پـس بـراي    . دهي در آنان را بيابيم      هاي انساني و جهت     بهتر، فرصت مديريت اراده   

تر انديشة خود در چرخة جهاني و متأثر كـردن سـايرين بـه جـاي                  عرضة مناسب 
اين پـرداختن بـه      بنـابر  اسـت؛   خـردورزان   اي دو چندان برعهده     پذيري، وظيفه تأثير

سازي را    چرا كه قدرت جهاني   ؛ه يك ضرورت جهاني است    امروزمقولة توليد علم،  
  . يابد كه در عرصة توليد علم، كميت و كيفيت بهتري ارائه دهد فرهنگي مي

  
  تفكر خالق و انتقادي بستر ارتقاء علوم انساني

آيد كه بايد در علـوم انـساني توليـد علـم داشـته                از مباحث گفته شده چنين برمي     
  :باشيم چرا كه

 .داردرفيت توليد علم بسيارظاسالمي  سفه حكمت و فل-
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نـوآوري  ادبيات فارسي بايد نقادي انجام پـذيرد و پژوهـشگران آن بـه فكـر                 در -
جملـه مقـوالتي    هـاي فرهنگـي مااز      مشي  كتبها و خط  مباشند قالبهاي نوين شعري،   

 . طلبد است كه توليد علم و نظر را مي
نـامي زنـدگي    » ابـن خلـدون    «،مي اسال  شناسان ما بايد بدانند در سرزمين       جامعه -

بنابراين بايد بتوانيم با توجـه      ؛است  نظريات متعددي در اين علم داشته      كرده كه   مي
 .شناسي توانايي داشته باشيم به جامعة خود جامعه

اي بيـشتري داشـته باشـد         ها است و هركس توانـايي رسـانه         عصر رسانه 21قرن   -
 .ادي داردتر است لذا اين مقوله نيز جاي كار زي موفق

دانيم كه    پيرو پيامبري مي  ما خود را  . در متون تربيتي هستيم   داراي فرهنگ غني    ما -
در علـوم تربيتـي     ؛لذادانـست   هدف از رسالت خود را تكميل كرامتهاي تربيتي مـي         

بدانيم كه جاي تفكر بيشتر و نوآوري بـراي مـا بـاز    پرداز داشته باشيم و   بايد نظريه 
 .است

م انـساني و گـسترش      از جهاني شدن علو   زانفجاراطالعات و ا   بسيارند كساني كه   -
شـود    كه اساساً در دانشگاهها و مراكز پژوهشي غـرب توليـد مـي             جهاني اين علوم  

اما نمايند؛  ابراز مي   آن   را نسبت به   گويند و شيفتگي بدون قيد و شرط خود         سخن مي 
صر نبايد فراموش كرد كه در عصر حاضر، بدليل تـسلط و اشـاعة بـي حـد و حـ                   

اي  كه هر روز به صورتي و با نامهاي فريبنـده         او  انسان و مسائل    هاي غربي به    شنگر
ــسم و پــست  ــسم، مدرني ــسم و چــون ليبرالي ــي مــي.... مدرني ــوم  معرف شــوند، عل

گـري قـدرتهاي      بخش انسان نيز دچار آشفتگي و مهجـوري و ابـزار سـلطه              رهايي
هـت بايـد     به همـين ج    .است ، نظامي و سياسي جهان گشته     اقتصادي، تكنولوژيكي 

از يكسو علوم انساني ما همپاي علـوم فنـي و تجربـي              راهكارهايي تدوين كرد كه   
هـا    كر و خلق ايده   توليد و نوآوري داشته باشد و از سويي ديگر پژوهشگران با تف           

هشي آشفتگي و مهجوري را كاهش داده و ديدگاه محدودنگر پژو         و نظريات نوين،  
ـ دووبـا اجتها    را پشت سر بگذارنـد     هـاي موجـود، بيـداري و         پـژوهش در   ازنگريب
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ــدعلمي ــادي، كــاربردي و  راتحقــق بخــشندو تولي تحول اصــولي در مطالعــات بني
البتـه  . ترين هدف خود قرار دهند      انساني را اصلي    پردازي و پژوهش در علوم      نظريه

تشويق و برگردانـدن    م انساني،حمايت، الزمة نوآوري و داشتن تفكر نقادانه در علو       
 .به نفس از دست رفته استاعتماد 

زيـست  (شوربايدبـسترعقالنيت   انـساني در ك    درپايان بايد گفت جهت ارتقـاءعلوم     
بايـد بـه    يعني  ؛از طريق ترويج فرهنگ نقادي و خالقيت تقويت شود        )عقالنيت  بوم

  . جانبه رسيد همه توسعة  بهتأكيد كرد تا» عقالنيت«و» عينيت«، »حقيقت«مثلت  
  

  گيري نتيجه
علم بـر    انساني در كـشور بحـث ضـرورت توليـد          وضعيت موجود علوم   به  باتوجه

انكـار ضـرورت    باشدوشايد كسي پيـدا نـشود كـه        مگان موضوعي قابل قبول مي    ه
راهگـشاي  تواند  ت تبيين ضرورتهاي اساسي مي    همين جه  باشد؛به  راداشته  توليد علم 
وارد ذيـل   تـوان بـه مـ       از جمله مي  باشد؛  سياستگذاران و مولدان اين علم    فعاليتهاي  
  :اشاره كرد

  
  خودباوري

پردازان اسنادي معتقدند كه هر وقت انسان         در مباحث روانشناسي اجتماعي، نظريه    
كفـايتي خـود نـسبت دهـد،          شكستهاي خود را بـه عـواملي چـون نـاتواني و بـي             

ـ    شود و هر وقـت انـسان شكـست      پيامدهاي ناگواري حاصل مي    ه هـاي خـود را ب
 باعـث احـساس     كوشش خـود نـسبت دهـد      ش و عواملي چون غفلت يا عدم تال     

كنـد يـا تـالش        ندگي تالش مي  نهايت براي جبران اين شرم    شرمندگي او شده ودر   
ــود را ــي خ ــزايش م ــد اف ــضاني، (ده ــاتي  ؛)130، ص 1380رم ــابراين ترجيح بن

كننـد تاخودبـاوري      ش وسـيعي مـي    تـال  است كه   شورهاي استثمارگر دارنداين  ك كه
ـ   هيچ وقـت نمـي    آنها  و چنان وانمودكنند كه   رااز بين ببرند      جوامع عقب مانده   د توان
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ازافراد   ائات منفي خود حتي فكر خالقيت راهم      القخالقيتي از خود بروز دهند و با      
ـ     اينگونه برخوردها باعث مي    برندودرنتيجه  از بين مي    جوامع  اين اوري گردد كه خودب

  . مايندعلم غفلت نواز تواناييهاي خود براي توليد در پژوهشگران از بين رفته
  

  استفاده از تجربه ديگران
محدود و مشخص     تنهايي    هرفرد به   استعدادهاي  اگرچه.استعداددارند  نهايت  ابيانسانه

 است شود و اين تركيب خالق      متولد مي   چشمگير انسان     آنهاعظمت  است، از تركيب    
  درايـن . كننـد   اوراتـأمين نمـي     وحركت  وچيزي جز تحرك    گذاشتهن انسان را آرام     كه
ا  سـر منـزل برسـاند؛       توانداورا بهتروسـريعتربه     ديگران مي   ازتجربه  تفادهاس ستارا امـ 

تابع ديگران بـودن    از تجربه ديگران شرايطي دارد كه چشم و گوش بسته             استفاده
  .آورد دنبال نمي هپروري ب تنو ارادگي وابستگي، بيچيزي جز خسارت،

  
  تربيتو تعليم

تـوانيم    بيان كنيم فقط مـي      ربيت را در يك كلمه    وت  هدف نظام تعليم    بخواهيم  چنانكه
تغييرازوضـع موجـود بـه وضـع        . ت هدفي جـز تغييـر نـدارد       يم تعليم و تربي   بگوي

وايـستايي آن    درحال تغييراست   رايند پويا و دائم   زيرا تعليم و تربيت يك ف     مطلوب؛
يق اما تغييرات نظام تعليم و تربيت هميشه همراه با تحق       است؛  ماندگي  به معني عقب  

گوينـد   است كه مـي نظران تعليم و تربيت مشهور   صاحب اي ميان   جمله. مؤثر است 
  .»غيير به بيشترين تحقيق نياز دارددر نظام تعليم و تربيت كوچكترين ت«

 حقيق و تفحـص و نـوآوري و خالقيـت و          است روحيه ت   امروز بخوبي ثابت شده   
آمـوزش عـالي در     بـل   هـاي مـا ق        در دوره بايـد تحليل مطالب و نقادي را       و  تجربه

 باشـيم، بايـد   » خودمحـور «جـاي اينكـه     در هنگـام يـادگيري ب     فراگير ايجاد نمودو  
جـاي روش تـساهل و تـسامح در برخـورد بـا امـور                باشـيم و بـه    » محور  مشكل«

گيران بـا مـسائلي كـه بـراي     و قرار دادن فرا  روش حل مسأله تحصيلي فراگيران از  
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م بـه  عبارتي توليـد علـ     تفاده نمايند؛به حل آنهاتفكر، مشاركت و تالش نيازاست،اس     
  . دست خواهد آمد هآزادي عمل باست كه با تعهدو مفهومي يعني خالقيت و نقادي

  
  تعهد و ايمان
ديـن  علـم و     بـريم كـه      مـي   هاي ديني توجه شود به اين مهم پي         آموزه اگراندكي به 

ن بـا سـاير     آ  جاويدپيامبراسالم قرآن است كه بـا مقايـسة         معجزه. همزاد هم هستند  
  .باشد كنيم كه از نوع شناختي مي معجزات پيامبران مشاهده مي

رف قدره و كفي    العالم من ع  «: فرمايد  البالغه مي    نهج 103خطبه  در)ع(حضرت علي 
نا و عالم كسي است كـه قـدر خـود           يعني شخص دا  ؛»عرف قدره بالمرء جهالً اال ي   

خبـر   قد و منزلت خود بي  بشناسد و براي جهل و ناداني انسان، همين بس كه از            را
  .باشد

عبارتي امروزه يكي از معيارهاي ارزشيايي، پيشرفت و توسعه كشورها را، ميزان             هب
دانند به همين جهت كشورهايي كه توليد دانش بيـشتري دارنـد              توليد علم آنها مي   

ـ  ن از قدرت بيشتري برخوردار هـستند؛      در افكار عمومي جها    وسـيله علـم و      هاما ب
ان بايدها و نبايدها را مـشخص كرد؛يعنـي درسـت اسـت كـه علـم                 تو  دانش نمي 

اين منبع چيزي جز تعهـد و       ياز به يك منبع كنترل كننده داردو      اما ن  است؛ زا  قدرت
  )31، ص 1381رمضاني، (. باشد ايمان نمي
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  شيوه هاي آموزش تفكر انتقادي و خالق و ترويج آن
  در رشته هاي علوم انساني

  
  1ابراهيميشهال

  چكيده
نـوان  ايد بـه ع   وزش عالي كشور را ب    نظام آم آموزش اصول صحيح فكري در      امروزه

انديشيدن،يعني تفكـر خـالق و        آموزش دو شيوه  .يك ضرورت مهم در نظر گرفت     
ي بـه عنـوان يـك نيـاز         ي رشته هـاي علـوم انـسان       سيستم آموزش  تفكرانتقادي در 

 د سالم كه ويژگي آن تيزبيني دقيق،      انتقادي يا تردي  آموزش تفكر  .احساس مي شود  
مطـرح شـده    » رابرت كارپلوس   «ه سازي مسائل است و در نظريه        اصالح و دوبار  

كامـل آنهـا از طريـق تمـرين          و نقادي    هاي مسأله  با تجزيه و تحليل چارچوب    كه  
 از كـالس درس    ر دانشجويان براي انجام تحقيقـات خـارج       انگيزه د  يجادامسائل و 

 نوآوري روند   خالق نيز كه با انعطاف پذيري و      آموزش تفكر . قابل اجرا مي باشد     
ر آن گسست   دو  بيان شده » رابرت استرانبرگ «سازد،در نظريه  حل مسائل راآسان مي   

 بين  اطالعات  ايجاد تبادل  هاي نووامكان   ايده  به  باورهاي علمي كهن،بارويكردي تازه   
افرادي كه در صـدد بـسط و    از پيشينه آگاهي هاي بكر و محيط سنتي، نياز به  انديشه
ه به دو روش ديگر آموزش      اين مقال در.اند،حائز اهميت مي داند     انساني  عه علوم توس

                                                 
 كارشناس علوم تربيتي. 1
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 بـه    كـه » ادوارد دوبونـو    « آموزش تفكـر افقـي       شيوه. است  اشاره گرديده   انديشيدن
روش .كنـد   ورش خالقيـت توجـه مـي      استعدادهاي فرد را براي پر     از   بهينه  استفاده  

هاي نقاد   رشد انديشه    يك فضاي باز بحث و گفتگو زمينه       ذهن انگيزي نيز با ايجاد    
يشتر مباحث درس آنـان تحليلـي بـوده، مفيـد           را در دانشجويان علوم انساني كه ب      

 ، دانش و هنر به       علم ن عرصه متفكران و بزرگا    انديشيدن  ي  آشنايي با شيوه  .باشد  مي
 دانـشجويان علـوم  ازاز توسعه و تعالي مـي توانـد بـراي بـسياري        عنوان الگوهايي 

از دو    الگـويي   درايـن مقالـه     كـه   آنان مؤثر باشـد     هاي  انساني در جهت تقويت انديشه    
) ال پـي    ان(يا»  كالمي _زي عصبي   برنامه ري «نام   درروشي به  »گريندروبندلر«محقق  

 نوعي مدلسازي رفتاري از طريق كـشفيات علمـي ديگـران اسـت و               بيان شده كه  
  . باشد  مي1براي تقويت انديشه روش آموزشي مفيد

     
، آموزش  تفكر هدايت شده   تفكر، تفكرانتقادي، تفكرخالق،خالقيت،     :ها  واژه كليد

                                     .                  روش ذهن انگيزيتفكرافقي، آفريننده، انتقاد، شيوه اكتشافي، مطالعه

                                                 
1. NEURO- LINGUSTIC- PROGRAMING (NLP) 
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  مقدمه
، خـالق و    انديـشمند   كشورها به واسطه انسانهاي     در جهان كنوني پيشرفت وتوسعه    

د مـسائل جوامـع خـود را    انتقـادي خـو  ست كه همواره با ديد تيزبينانه و   مبتكري ا 
ــه  ــق تجزي ــد   دقي ــي كنن ــل م ــا .و تحلي ــشور م ــه  در ك ــا توج ــز ب ــه  ني ــطح  ب س

ـ   سـتادان، ا  علمي پـرورش    ي  شجويان يـك نيازمنـدي جـدي در زمينـه         محققان و دان
رادر نظـام آمـوزش       هايي خالق و منتقداحساس مي شود و بايد اين مـسأله            انديشه

ايـن مقالـه بـا مطـرح        در.اجراي آن مي باشند، جستجو كـرد        درحال  عالي كشور كه  
 ر خـالق   تفكـ  در بحـث  » رابـرت اسـترانبرگ     « كردن نظرياتي از دو محقق يعني       

فكر اين دو شيوه از ت      تفكر انتقادي، آموزش   در بحث »رابرت كارپلوس   « ديگري  و
يـن مـسأله كـه در وضـعيت علمـي           در نظر گـرفتن ا    همچنين با . را بيان مي كنيم     

ده شود  آن جايگاه دا   ي ارزشمند است و بايد جهت رشد به       كنوني ما تفكر   ي  جامعه
 شـيوه تفكـر افقـي بـادادن         ن مـورد  در ايـ  .كه سازندگي و توليد دربرداشـته باشـد       

جوانب امر در حل مـسائل قـدرت         طه بر موضوع و در نظر گرفتن همه       احا توانايي
تحليل را در دانشجويان علوم انساني وسعت مي بخشد و در شـيوه ديگـر يعنـي                 

 يـك  درهاي علمـي،  دانشجويان باايجاد نشست) كاوش ذهني (انگيزي  روش ذهن   
پـذيري همـديگر    نقـد    سعي در باال بردن روحيه    فضاي بحث و گفت و گوي آزاد،      

ــد ــنايي  .دارن ــه آش ــن مقال ــسته  در اي ــران برج ــشيدن متفك ــا روش اندي ــا و  ب دني
براي يادگيري اصول صـحيح فكـري جهـت كـاربرد در            زندگي و آثارآنها    ي  مطالعه

 ، بـه عنـوان يـك      انـساني    هاي علمي دانـشجويان علـوم      تحقيقات و پيشبرد برنامه   
برنامـه  «     در اين زمينه روش علمـي بـه نـام           ر بيان مي شود،   راهكار مفيد و مؤث   

كه مدلسازي رفتاري از طريق كـشفيات       ) ان ال پي    ( يا  »  كالمي   _ريزي عصبي     
  .  آموزش درست انديشيدن استاز عنوان الگوي موفقي است و بهعلمي ديگران 
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  و تفكر خالق از تفكر انتقادي اي   و تاريخچه تعاريف
بامـسائل    ن در هنگـام مواجـه      راه حل هاي ممكـ     راصلي شناخت و ارائه   محوتفكر
انـسانها بـا     هاورموزي هستندكه   شامل نشانه   باشدكه  تفكر داراي عناصري  مي    . است
هايشان را باز شناسي مي كننـد و         ميزان يادگيري خود را گسترش داده، آموخته      آن  
شـعباني  .( »اسـت   ألهعاليت جهت دار ذهن بـراي حـل مـس         تفكر ف « .برند  كار مي   هب

ر انتقادي و تفكر    تفك،)جهت دار   (ازاقسام مختلف تفكر هدايت شده      دونوع )1372
ره سـازي   تعويض و دوبا  قادي به بررسي ارزيابي ، اصالح،     تفكر انت .خالق مي باشد  

يه و تحليـل و تركيـب       سطوح باالتر يادگيري يعني تجز     يك مسأله مي پردازد و به     
زمـان    آن بـه    ي  ي بحـث جديـدي نيـست و ريـشه         كراين فرايند ف  .مربوط مي شود  

  »مكس بـالك   « اثر»تفكر انتقادي «  كالسيك آن     بهترين نمونه .افالطون برمي گردد  
. اسـت » انتقـادي   تفكر«بـا عنـوان   )1962(»رابـرت انـيس   «و ديگري مقالـه   ) 1952(

يـا ترديـد سـالم مـي باشـد و بـه             ماهيت و ذات تفكر انتقـادي قـضاوت  معلـق            
شـود،ارتباط    يـان تفكـر سـنجيده و منطقـي منجـر مـي            ر كـه بـه جر     امواز  اي  دسته
ـ » خالقتفكر«.يابد مي ،نوآوري و ارزش   انعطـاف پـذيري   اسـت با    وعي تفكـر كـه    ن

ـ را»خـالق « آكسفورد ظهور كلمـه       انگليسي    نامه واژه. است  اجتماعي همراه    سـال    هب
 كـرده   ابعاد زندگي بشري بروز    ي  اين تفكر درهمه  . دهد  ميالدي نسبت مي  ) 1875(
هنگامي كه قدرت آگاهي و اطالعـات ذهـن      بين تمام انسانها مشترك مي باشد،        و

نگاه قـدرت اسـتدالل ذهنـي بيـشتر         آد بـا رشـد مناسـب فكـري تـوأم باشـد،            افرا
اهداف مشتركي بين   .آيد  وجود مي    سطح باالست،به   تفكري  كه  تفكر خالق   شودو  مي

 جـستوگري،      روحيـه  ،ر خالق اسـت چـون پبـشرفت و تعييـر          انتقادي و تفك  تفكر
 هـم نزديـك كـرده،       محكم اين دو تفكر رابه    دانش وسيع كه به نحوي      كنجكاوي و 

.                                        نياز به ايجاد بستر مناسب براي ترويج اين افكار را در جامعه ضروري ميسازد
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 هاي علوم انساني  و آموزش تفكر انتقادي در رشته» رابرت كارپلوس«  نظريه
هد و مـدارك    انتقادي مستلزم فرايتد هاي عالي ذهني و داوري بر اساس شوا          تفكر
اينكه چه چيز را باور كنيم       نانه درباره ، تفكري مستدل و تيزبي    تفكر انتقادي « . است

وس و  رابـرت كـارپل   نظريـه   )46 ص   1985انـيس ،    (».جام دهيم و چه اعمالي را ان    
آمـوزش تفكـر      ه پنج نوع تمرين نوشـتاري را بـراي        ك) 63 ،ص 1978(همكارانش  

بيان انتقادي را   ه هم مفهومي واقعي از آموزش تفكر      به دليل اينك  ،  انتقادي ارائه كرده  
 يعني توانايي تحليل اطالعات و تجارب به كمك عقل و منطق ، بيـنش و         ؛دارد مي

 از ابزارهـاي معـروف سـنجش تفكـر          شناخت را دارد و هم اينكه بر اساس يكي        
 مي باشد و مي توانـد بـه         »ارتهاي تفكر انتقادي كاليفرنيا     آزمون مه « انتقادي يعني   

هـاي علمـي      سـنجش در چـارچوب آزمـون       عنوان يكي از الگوهاي نظري البته با      
م انساني مورد استفاده قرار     دانشجويان علو  رمان براي آموزش تفكر انتقادي به     كشو
اي كوتاه و نه فشرده       ني خالصه خالصه كردن ، يع   .1:  اين نظريه شامل     موارد.گيرد
 تجزيه و تحليـل     .2مسايل همراه با فن الويت بندي ،      صورت پردازش مفاهيم و      به
انجـام  .4مـسائل، در رويارويي با     تمرين حل مسأله  . 3ر اساس مالك هاي معين ،       ب

 هاي موجود و مـورد      اساس واقعيت شبيه سازي بر  . 5از كالس و    پروژه هاي خارج  
   )                                                                    1374ابيلي ، . (نظر 

رده بـه صـورت پـردازش       اي كوتاه و نه فـش      الصهيعني خ خالصه كردن؛    .1
اي علـوم   از مباحث رشته ه    بسياري: ل همراه با فن اولويت بندي       مفاهيم و مسائ  

ل ماهيت تحليلي بودن آن گاه مطالبي حجيم و محتواي          ن به دلي  انساني در كشورما  
 سـريع علـم و      ؛در مقابل رشـد و توسـعه      علمي كم ارزشي از آن حاصل مي گردد       

امتياز نخـست را     مقابل اين پيشرفت باور نكردني،       تكنولوژي هست كه امروزه در    
ا آموزش فن   پس ب . دنيا به نظريات نو ، با كيفيت و با نتايج دقيق علمي مي دهند               

وم انـساني بـا     خالصه نويسي و الويت بندي و آشنايي محققان و دانـشجويان علـ            
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زمـان رسـيدگي بـه       از خـصوصيات تفكرانتقـادي اسـت ،        وضوح عيني مسائل كه   
       .                                                                     كنيم بيشتر مي را مفاهيم واطالعات با اهميت تر

كارپلوس در اين مورد بـه مـسأله        : هاي معين  تجزيه و تحليل بر اساس مالك     . 2
 بـراي بررسـي و بـه نقـد كـشيدن             ،» آمـوزش   «اساسي تفكر انتقادي يعني لـزوم       

عـين  عات م ل و مسأله گشايي ذهن با بهره گيري از توانايي تحليل عيني اطال            مسائ
انساني بـه تغيير،اصـالح       استادان و محققاني كه در عرصه علوم        در نتيجه .اشاره دارد 

،بايد طبق مالك هاي مـشخص      عناصر فكري مي پردازند   هاو  ودوباره سازي فرايند  
ل به كمك منطق و بينش كيفـي و اسـتداللي عمـل             تجزيه و تحليل مسائ   :كه شامل 

                                                          .                              كنند 
نكتـه مهـم در ايـن مـورد نخـست           : ل  دررويارويي با مسائ    تمرين حل مسأله  . 3

 انتقادي اسـت    آموزش تفكر  ي  اوليه  ازاصول   پذيري در برخورد با مسائل كه      انعطاف
فيـت   مـي باشـد كـه بيـشتر بـا كي           ل حوزه علوم انـساني    و سپس تمرين حل مسائ    

ي علـوم   هـا  ر مواجه با بسياري از مسايل رشته       به اين معني كه د     تفكرارتباط دارد؛ 
فـصل قـضايا دارنـد و        ديدي مطلق نسبت به حل و        انساني همواره برخي استادان   

ـ          سعي در دنباله   ردن سـطح  روي يك روش خاص دارند در حالي كـه بـراي بـاال ب
ـ     كيفي تفكر انتقادي استادان    گيري منـابع معتبـر علمـي و بـا          كـار  ه نخست بايد با ب
هاي مختلـف     مباحث علمي همراه با سايراستادان رشته      شركت در تعامالت فكري   

علوم انساني تواناييهاي قوي علمي خود را پرورش دهند و سـپس دانـشجويان را          
با آموزش مهارتهايي در جهت تقويت حل مسايل هنگام مواجه با آن آشـنا كننـد                

» رابـرت انـيس     « كـر انتقـادي      از مهارتهاي آمـوزش تف     كه در اينجا به چند مورد     
توانـايي  .2،انگيزه براي يافتن داليل و رويـدادها   .1:اشاره مي كنيم   ) 15، ص 1987(

 توانايي  .4توانايي قضاوت صحيح،  . 3براساس متدلوژي ،  تجزيه و تحليل بحث ها      
                    .     توانايي قبول واقعيت ها .5رخورد در برابر نظريه هاي مخالف و ب
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انساني بيشتر با مسائل عمومي      معلو هاي  رشته :ازكالس  هاي خارج   انجام پروژه . 4
  وزش را بايد از محـيط بـسته و بـدون          بنابراين آم عه سروكار دارند؛  و حساس جام  

ـ            ها بـه    هاي درس دانشگاه   كالس   انگيزه ه ايـن   درون اجتمـاع و ميـان مـردم بـرد ب
ل واقعي اجتماعشان سعي مي كنند تـا از تمـامي           سائصورت دانشجويان با درك م    

قـالبي  ل بهـره گيرنـد و چارچوبهـاي         توانمندي علمي خود در جهت حـل مـسائ        
هايي  پس انجام پروژه  .  نزديك نقد كنند   از را   اي جامعه   روابطات و مناسبات كليشه   

ل يي باز و واقع گرا مي شود كه مسائ        خارج از محيط كالسي باعث پرورش ذهنها      
.                                                                    عه ي خود را فراتر از مطالب كتابها خواهند فهميد جام

اصول مهم آموزش   از:ساس واقعيت هاي موجود و مورد نظر      شبيه سازي بر ا   . 5
اطـراف    ايهـ  وبه عينيـت درآوردن مـسائل و واقعيـت          وس كردن تفكر انتقادي ملم  

ت ذهنـي بـودن     انساني به دليـل ماهيـ      هاي علوم   دررشته. گيرندگان ما مي باشد   ياد
 به نحوي آگاهانه سـعي كننـد نمـود هـاي واقعـي و عينـي          مطالب آن بايداستادان  

ه ي آن شناخت و تـسلط       مباحث مورد تدريس خود را در جامعه پيدا كنند و الزم          
 مفـاهيم بـا واقعيـات     از موضوعهاي درسي است و ارتباطي كـه ايـن           استادان  دقيق

جامعه دارند تـا بتواننـد بـا ترسـيم شـرايطي شـبيه بـه واقعيـات محـيط اطـراف                      
دانشجويان آنها را با شرايط زندگي در جامعه شان آمـاده كننـد و بـا دادن بيـنش                   

آماده ي ورود به صحنه هاي اجتمـاع ،         آنهارا  درست در برخورد با مسائل    منطقي و   
                                                  .        مسؤليت و تعهد كنند

آمـوزش تفكـر      ا نـسبت بـه    رابرت كارپلوس و همكارانش ديدگاهي كلـي ر         نظريه
روش آموزشـي يعنـي سـطح    اساسي يك  انتقادي داشته،در حالي كه بايدويژگيهاي    

ن قـسمت   بنابراين در اي  هاو ميزان توجه يادگيرندگان رادر نظر گرفت؛        كيفي انگيزه 
 دانــشجويان رشــته هــاي علــوم انتقــادي بــرايبحــث راهكارهــاي آمــوزش تفكر

عوامـل  هاي علـوم انـساني ما       از آنجا كه در رشته    .ي گردد پيشنهاد م در كشور   انساني
ــو      ــادي  م ــر انتق ــيوه ي تفك ــتفاده از ش ــزه در اس ــاد انگي ــرار  ايج ــه ق رد توج
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 انديـشيدن   آن نيز زمينه و بستر مناسـب بـراي يـادگيري چگونـه            گيردودركنار نمي
بنيـادي  يعني به بسياري از مباحث        مباحث علوم انساني فراهم نيست؛      منتقدانه در 

اسـتدالل هـاي منطقـي درسـت مـي          ها با ديدي سطحي و بدون تحليل         اين رشته 
در نتيجه عامل اصلي كه حاصل كـاربرد روش تفكـر انتقـادي اسـت و آن             نگرند؛

 مناسب  روش.د، حاصل نمي شود   گيرندگان مي باش  ايجاد عدم تعادل فكري در ياد     
نخست ايجاد انگيزه و اشتياق در دانـشجويان بـراي          آموزشي براي حل اين مسأله،    

خـود    اسـتادان   مـايي شركت در مباحـث كـالس و بررسـي و نقـد مـسائل بـا راهن                
 ذهنـي بـودن     علوم انساني بـه دليـل      آموزش تفكرانتقادي،درحوزه   چراكه باشند؛  مي

 هـاي   ؛يعني پرورش توانايي  اي نيز داشته باشد    انديشهمفاهيم آن بايد جنبه حمايت      
 بـه   دانشجويان براي كسب تفكر انتقادي بدون كمك صاحب نظـران ونيـز توجـه              

ي داليل و شقوق مختلـف      جستجوانعطاف پذيري،   عناصر پايه اي اين روش يعني     
هـا و خوانـدن      ، صرفاً با گـوش دادن بـه سـخنراني         ...حل مسائل،استنتاج كردن و     

  عالقـه،  در نتيجه بايد  . وجود نمي آيد     هي درسي دانشگاهي و امتحان دادن ب      كتابها
هاي علـوم    علمي و فرهنگي تفكر رادردانشجويان رشته       ي  كنجكاوي،روحيه انگيزه،

هاآشـنا    را بـا انـواع ديـدگاه       وسيعتري دانشجويان    ودر حيطه   وجودآوريم  هانساني ب 
عميـق و نقـادي         ه حاصل مطالعـه   تا بتوانند بر اساس تجارب عيني وذهني ك        كرده،
ـ  از مسائل علوم   آنها علـوم انـساني    ي  شـيوه تفكـر انتقـادي رادرحـوزه       ،است  سانيان

در مرحلـه بعـدي بايـد فرصـت هـايي توسـط           .كنيم  رمان نهادينه هاي كشو  دانشگاه
 براي تمرين مهارت هاي تفكر انتقادي در دانشجويان فـراهم آورنـد ، تـا                استادان

 در باشـد،   ليلي را كه متناسب با موضـوع فكـري آنهـا مـي            اين گونه چارچوب تح   
، اصالح و دوباره سـازي فراينـدها و عناصـر           نشان ترسيم كنند و توانايي تغيير     ذه

به طـور كلـي در    . فكري را نسبت به مسائل مورد بحث در دانشجويان ايجاد كنند          
بـا  بازسازي ساختار فكري ، كه ويژگي مهم تفكر انتقادي اسـت ، دانـشجوي مـا                 
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را در برخـورد بـا مـسائل        هايي مواجه است يعني بايد مداوم افكـار خـود            پرسش
  . تا افكار جديدي بر او آشكار گرددتجديد نظر كنند

                  
 انساني  هاي علوم و آموزش تفكر خالق در رشته» برگ رابرت استران« نظريه

عامل مهـم عليـت در      صد انسان   مقاو  انساني برداشت ها    هاي مختلف علوم    دررشته
انجـام پـژوهش     ن ايـن عرصـه بـه هنگـام        پژوهشگرا. باشد    اجتماعي مي  يها پديده

شوند چون    آنهاشريك مي   هاي  آميزندودر ديدگاه   باشركت كنندگان درپژوهش،درمي  
 از رهگـذر   كـه   اسـترانبرگ   هـستند؛بنابراين نظريـه      رو  روبـه   خود نيز با همان مسائل    

واقعيـت هـاي جامعـه       بـه   ري كه عنوان قش  به( عاديگفت و گو با مردم       و  مصاحبه
ـ  اي    شان همواره راه حـل هـاي خالقانـه         گينزديكترند و براي پيشبرد زند     كـار    ه ب

اين علـوم     وانديشمند در مسائل    يعني افرادي آگاه  (تادان علوم انساني    اس و )برند مي
خـوبي    دارد بـه    هـاي آن    هاي خالق در توسـعه رشـته        ايده  مهمي كه بوده و از نقش     

همخوان بـا       نشانه بوده،شش نشانه  131ز فهرستي كه شامل     ا و   تهيه شده  ،)اند مطلع
عـدم پيـروي از آداب و       .1« :باشـد   است و شامل موارد زير مـي        خالقيت بيان شده  

 شناسـي و داشـتن نيـروي        ذوق زيبـايي  .3وحدت بـين عقايـد و اشـيا،       . 2رسوم ،   
فراست در بازجويي   . 5نعطاف ،   مهارت در تصميم گيري و قابايت ا      .4تصورات ،   

.                                                                          »داشتن سابقه تكامل و شناخت.6و اجتماعي مسائل
استرانبرگ از آداب و رســوم همــان مقــصود:عــدم پيــروي از آداب و رســوم. 1

در مجـامع علمـي     هـا    اسـت كـه سـال       اي  هاي تدوين شـده     سنت عقايد و  ،باورها
اي   خالقه و مبتكرانه    ايده  جرياني مخالف اين امور يعني      كشوري مطرح بوده وهرگاه   

در . آنهـا محـسوب گرديـده اسـت     ها و متـدهاي  بيان شده،به عنوان شكستن سنت 
 پايـدار   هبه رشد و توسع   هاي كهن و دستيابي      كشور ما نيز براي عبور از اين سنت       

رگـوني  بايد انديشمندان ما در جـستجوي شـقوق مختلـف و ايجـاد تحـول و دگ                
انـساني باشـند و      علـوم   بـويژه در حـوزه     علمـي،     خالقانه در چارچوب هاي جامعه    
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هــاي نــو و تقويــت روحيــه  بــر ديــدگاهراهكــار آن نيــز انعطــاف پــذيري در برا
 و دانشجويان مي    انهاي تفكر خالق، دراستاد   ويژگياز  جستجوگري و كنجكاوي كه   

 –اسـتاد     رشـته هـاي علـوم انـساني بـه شـيوه             چرا كه هنوز مباحث درسي     ؛باشد
از سـوي دانـشجو وجـود       شاگردي اسـت و راه بـراي ابـراز عقايـد نـو و بـديع                 

ق خـود بـدون همكـاري بـا          خال تادي براي بر كرسي نشاندن نظريه     اسندارد،هنوز
طـرحش در مقابـل ديـدگاه هـاي         هاي مرتبط بـا      روه و حتي رشته    گ ساير استادان 

اين بــراي دســتيابي بــه هــدف  بنـابر ي ســايرين انعطــاف الزم را ندارنــد؛نقادانـه  
انساني بايد سنتها و روشهايي را كـه در مجـامع و محافـل علمـي بـه                   علوم  توسعه

شكلي غير اصولي مانع پرورش انديشه هاي خالقه هستند را از ميـان برداشـت و                
  .              القيت در دانشجويان علوم انساني پرداخت سپس به آموزش شيوه هاي خ

براي آموزش خالقيت استرانبرگ شرط مهمـي را در         :وحدت بين عقايدواشياء   .2
يعني نظرات نهادينه شده    » عقايد«اين مورد قائل شده است و آن هماهنگي كه در           

نـات محـيط   يعني تبادالت اطالعاتي كه بـين امكا      » ااشي«در ذهن افراد با مشاركت      
اي نـو     انديـشه   كـه خالقانـه در جـستجوي دسـتيابي بـه          پيراموني و افرادي اسـت      

اقتـصادي و   با مسائل حـساس اجتماعي،سياسي،    از آنجا كه علوم انساني      .باشند مي
ه آشـنايي   الزمه آموزش دانشجويان اين عرصـ      كشور در ارتباط مي باشد،     فرهنگي

ي باشد تا با فراهم آوردن      طرافشان م واقعيت هاي جامعه و تعامل با محيط ا        با آنها
 .دهنـد  هاي خالقه خود را در بـستري مناسـب قـرار            اين ارتباط بتوانند ايده      زمينه

انديـشمندان   هاي خالقـه    ايده  ازامكانات محيطي هماهنگ بارويه     ما بسياري   درجامعه
 محـيط اجتمـاع   يعني آن تبادل دانش و انتقـال اطالعـات از سـوي        ؛رود پيش نمي 

 و   اسـتادان   ت وظيفـه و مـسؤليت مهمـي برعهـده         ايـن موقعيـ   ود در ش  يه نم پذيرفت
فـل  محققان علوم انساني است تا با استفاده از ويژگي تحليلي بودن اين علوم محا             

 هـاي  ي كـه بـين خالقيـت      ا  علمي و افكار عمومي را آماده پذيرفتن وحدت رويـه         
  . و محيط پيرامونشان كنندوهان جوانژانديشمندان و دانش پ
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از   علـوم انـساني    اهميـت    : ذوق زيبايي شناسي و داشتن نيـروي تـصورات           .3 
قـدرت  جه خاصي بوده كه به نيروي تصورات،        كنون به دليل تو   هاي دور تا    گذشته

اسـترانبرگ بـا اشـاره بـه        . اسـت   انـسانهاداشته   سايي نيازهـاي روحـي    تخيل و شنا  
ع رات بـدي  هاي خالقيت اين مورد چون وجود تنـوع پـذيري و خلـق تـصو               نشانه

دانـد كـه      اي مـي    ذهني ، الزمـه خلـق آثـار نـو راانديـشه هـاي مبتكـر و سـازنده                  
ه اي را به سـمت خالقيـت     ذاتي هر يادگيرند   آموزش مناسب ذوق و قريحه      درسايه

ــد ــك كن ــن مع .تحري ــه اي ــود آن ب ــس نم ــه پ ــه راه« ناســت ك ــت ب ــاي  خالقي ه
وولفـوك،  .(  »انجامـد  يانديشيدن درباره انجام كارها مـ       تازه،اصيل،مستقل و تخيلي  

  )                        149 ، ص  1987
 استرانبرگ درايـن مـورد الزمـه        :مهارت در تصميم گيري و قابليت انعطاف        . 4
يادگيرنده براي تصميم گيري هاي خود بـا كمـك           آموزش تفكر خالق را آمادگي     

از زوايـايي   يا را دگيرنده بتواند مسائل و قـضا     نيروهاي ذهني و بينشي مي داند تا يا       
ل نيز انعطاف بااليي داشـته      بنگرد كه قبالً مورد توجه قرار نگرفته و در فكر و عم           

 انـساني بايـد در       به عنوان نمونه براي ارتقاء خالقيت در رشته هـاي علـوم            باشد؛
 مسائل آموزشـي و     انايي و قدرت تصميم گيري درباره     دانشجو ما تو  ذهن محقق يا  

اي برخـي    ا آنان خود رادر چهار چوب نظريات كليشه       ي ايجاد شده باشد ت    پژوهش
 منعطـف قـدرت درك       اي  مباحث قديمي و غير منعطف قرار ندهند و بـا روحيـه           

فرضهاي نادرست پژوهش هاي خود داشته باشند تـا ايـن          »  رد«اشتباهتشان را در    
                                   .     گونه از راه حل هاي منطقي تري به نتايج صحيح و قابل اطميناني دست يابند 

ل اجتمـاعي بـه انحـاء       همـواره مـسائ   :ل اجتماعي   فراست در بازجويي مسائ   . 5
ايـن علـوم     است و توسعه    انساني بوده   هاي علوم   گوناگون موضوع بسياري از رشته    

 .ي داشـته اسـت    ل و معـضالت اجتمـاع      عميقي است كـه بـا مـسائ         دليل پيوند  به
 علـوم انـساني در تحليـل        آموزش خالقيت را تيزبيني دانشجويان     استرانبرگ الزمه 

 انساني بـه دليـل   هاي علوم در رشته . اجتماعي مي داند    رهاي پيچيده ساختا و  بنيادها
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آموزش د بايـد  پيوند عميقي كه مباحث آن با مسائل و ضرورت هاي جامعه ما دار            
 ايـن    دوباره خـواني و تجزيـه و تحليـل         وسيله    هخالقيت را براي دانشجويان آن ب     

يح شـود تـااين      بـازنگري و بـراي آنـان تـشر         واقعيت هاي صريح توسط استادان    
ايجــاد شــود و منجــر بــه  دانــشجويان حــل چالــشهاي اجتمــاعي در  انگيــزه گونــه

  .   ه گردد ل جامعهاي خالق و بكري در رفع مسائ توليدايده
از    انـساني بايـد هـم         هاي علوم   رشته  درتوسعه   :تكامل و شناخت    داشتن سابقه . 6

كـرد و   آن توجـه    ظهور و توسـعه         و يافتن زمينه   هر رشته      و شناخت     تكامل  سابقه  
باشند، اطالع    ها مي  در صدد بسط اين رشته      افرادي كه     و بينشي     از سابقه ذهني      هم    

كه بسياري از تحـوالت عظـيم       كرد  بيان  در مورد نخست بايد،به عنوان نمونه     . يافت
ل از مـسائ    كـه     اساسـي بـوده       هاي     آگاهي  ها ناشي از توسعه    انسان  اجتماعيزندگي  

انديـشمندان    در ايـن ميـان    . اسـت   عـات بحـران زده بـه دسـت آمـده          بغرنج اجتما 
روانـشناس هـر    خ و سياستمدار تا حقوق دان و        شناس و مور   از جامعه  انساني  علوم
 راهمـراه بـا     وجوانب علمـي مـسأله      ررسي كرده از ديدگاهي ب   ها را  اين بحران    كدام
هاي خالقانه جهت برون رفت از آن جريان سهمناك اجتمـاعي در نظـر               ايده     ارائه

ب ارزشمند و حتي ايجـاد      گرفته اند و به اين صورت نيز به خلق نظريات و مكات           
در مـورد   .اسـت   در علوم انـساني منجـر گرديـده       هاي جديدي    ها وميان رشته   رشته

 انساني يعني پژوهشگران    آگاهي از سوابق علمي توسعه دهندگان رشته هاي علوم        
كـشف حقـايق و منـابع    قوي كنجكـاوي در   انش وسيع،انگيزه بايد به د و استادان، 

       .           جستجوگري آنها توجه داشت جديد و روحيه
انساني  هاي علوم   عوامل مهم ايجاد خالقيت در رشته       مذبور به  استرانبرگ در نظريه  

آنهـا بيـشتر در     هاي متنوعي بهـره گرفتـه كـه كاربرد        ديدگاه  است و از    توجه نكرده 
انجام فعاليت هاي بنيادي علمي و دانشگاهي امكان پذير اسـت و آن نيـز احتيـاج          

 كـه در اينجـا بـه        ر حوزه علوم انساني دارد    ارهاي نظام آموزشي د   به تقويت ساخت  
:                                          كنيم رشته هاي علوم انساني اشاره ميچند راهكار علمي آموزش خالقيت در
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ليلـي  كه مباحث علوم انساني بيشتر تح از آنجا :آموزش پرسشگري فعال  روش* 
تفكـر    ين تـدريس نيـز در نحـوه       ح ستادانا  هاي    و غير عيني است پس نوع پرسش      

 پرسـشگري    بنابراين بهتـرين روش    ان براي پاسخگويي مؤثر خواهد بود؛     دانشجوي
براي به كار انداختن    شود و فرصتي را       آغاز مي » چراوچگونه«سؤاالتي است كه با     

از زواياي مختلـف سـؤال      نشجو از مسأله ايجاد مي كندواو     قدرت تحليل و فهم دا    
ايـن روش بـه نـوعي در        . وده و پاسخهاي متعددي را آماده مي كنـد        را بررسي نم  

راي كاوش عميقتر مـسائل مـؤثر       پرورش خالقيت و ايجاد انگيزه در دانشجويان ب       
هـاي نـو را در        هانديـش  ابـراز وجـود و بيـان         با تقويت قدرت تحليل فرصت     و بوده
   .آوردوجود خواهد آنهابه

هـاي    دي كه متوجه آموزش رشـته      ج هاي آسيباز  يكي :روش آموزش اكتشافي  *
دانـشجويان    بـه   ازاستادان  اطالعات  علوم انساني كشوراست،روش سخنراني و انتقال     

تدريس آن بدون فهـم     و  ين روش با سطحي نگري به مطالب مهم       باشد كه گاه ا    مي
نتيجـه روش   اهيم و موضوعات درسي در دانشجو،ايجادابهام مـي كند؛در        واقعي مف 

از بهترين روشهايي توصيه مي گـردد كـه         عنوان يكي   را به  خود آموزي    اكتشافي  و  
در روش . مـود براي ايجاد خالقيت در دانشجويان علوم انـساني كمـك خواهـد ن            

 براي ايجاد خالقيت در      به نحوي نقش راهنما را داشته و       آموزش اكتشافي استادان  
هاي  موقعيت  دربارهابتكار و پرسشگري    هايي چون خودآغازگري،   دانشجوبر ويژگي 

كند تا خـود      رو مي   همسائل دشوار روب  كنندواين گونه دانشجورابا    تأكيد مي   معماگونه
 بـه   فعاليت هاي خالقانه سوق داده شود؛     هاي قالبي برهاند و به سوي        حل  راه را از 

در رشته جامعه شناسي ، فقط صرف يادگيري نظرات انديشمندان اين            عنوان مثال 
ا هم نبايد مبناي تئوريك درسي چند واحدي قرار         هاي آنها ب   ديدگاه  هرشته و مقايس  

موردي  با تفهيم مفاهيم تئوري يك نظريه،      بلكه بايد استاد اين درس نخست      ؛گيرد
ول اجتماعش و با شرايط خاصي كه اص      شناس در   آن جامعه   هاي   از كاربرد انديشه   را

نـد تـا    آنهـا بخواه  از  آشناكنندو سـپس  را و مباني نظريه در آن اجرا شده، دانشجويان       
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وب واقعيـات   خود به نحوي كـه در چـارچ        اً همان مباحث را در درون جامعه      دقيق
 بـه هـدف     در اين مرحله است كـه     .ازسازي وبررسي كنند  باجتماعي نزديك باشد،  

پرورش خالقيت در جهت بسط مفاهيم نظري به موارد          نهايي روش اكتشافي يعني   
       .                     ايم عيني و واقعي دست يافته

نـساني در ذهـن     اطالعـات علـوم ا     از     بـسياري  :آفريننده    آموزش مطالعه   روش* 
 كـه  در حـالي ؛ ماند به صورتي بالاستفاده باقي مي آن گاه هاي  دانش آموختگان رشته  

دليـل  ولي به   ؛ها داراي ارزش علمي بااليي مي باشند       از اين مفاهيم و داده      بسياري  
اي  اربرد آنهـا در زنـدگي شخـصي و حرفـه    رد كاز مواما  عدم آگاهي دانش آموخته   

در نتيجـه   دهنـد؛    اين اطالعات مفيد كارايي خود رااز دست مي        خود به مرور زمان   
روش مطالعه آفريننده در آموزش دانشجويان علوم انساني به جهت ذهنـي بـودن              

اي   شـيوه  بيشتر مفاهيم آن و كاربرد غير عيني يادگيريهاي آن در جامعه بـه عنـوان              
ي مـي تواننـد    در اين روش استادان مجرب علوم انسان      . مد محسوب مي گردد   كارآ

 آن   در مـوارد اسـتفاده     تر مفاهيم درسي خود،    عميق   مطالعه  به   با تشويق دانشجويان  
اطالعـات بـراي      ايـن    راههايي راكه  اطالعات هنگام مطالعه ي كتابي انديشه كنند و        

ايـن صـورت      بـه . را بررسـي كننـد     ل زندگي در اختيار آنها قرار مي دهد       حل مسائ 
 مـا    علمي و شغلي دانش آموخته آينـده        ي  رادرآينده   هم تأثير مستقيمي   اين روش در

علمي علوم انساني را به خاطر چنين دانـش آموختگـان بـا              مي گذارد و هم وجهه    
  . بخشدعلمي كشورارتقا هم بااليي،در جامعهسطح ف

  
                                                                         افقي  تفكر  وسيله شيوه آموزش تفكر خالق به

هـاي نـو     افكاروانديـشه   شده، مربوط به    مطرح»دوبونوادوارد«توسط    تفكرافقي    شيوه
ي به جاي پذيرفتن    افرادي با طرز تفكر افق    .درارتباط است   و با تفكر خالق   باشد   مي

ائل را از    موضوع مـي پردازنـد و مـس        به بررسي جوانب مختلف   محتمل ترين راه،  
اسـت   ازذهن ه تفكر افقي تمايل طبيعي و عادتياز آنجا ك.نگرند جوانب مختلف مي 
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 باشـد، تفكـر افقـي      هاي تـازه عالقمنـد     هاي نو وانديشه    ايده  و براي هر كس كه به     
هـاي   ايـده  هاي گوناگون علوم انساني بايد به       رشته  دراين روش استادان  .فراهم است 

هاي يك    اولين نشانه   كري كه در ذهن دانشجويان هست،جهت دهند؛چرا كه        ب نو و 
تنظـيم آن   درك كامـل و     در تيـره و تاراسـت كـه       احتماالً آنق   نو يا فكري خالقه     ايده

 ينـد در چنـين حـالتي اگـر دانـشجو قـبالً در فرا            .  منطقي دشوار است    ارائه جهت
حـل خالقانـه حـل      آموزش دانشگاهي خود با شيوه تفكرافقي كـه منطبـق بـر مرا            

 ذهني خود را بـر ايـن اصـل قـرار          ، تمام سعي و توانمندي    است،آشناباشند مسائل
هوشـياري و     ورطه  آن رابه   و ناب  جديد   ه با تعيين شكل وشمايل اين ايده      دهد ك  مي

اين ميان همكاري علمي نزديكي نيز بايد بين استاد و          در.آگاهي كامل خود بكشاند   
هـاي    امكـان دارد ايـده      مرحلـه ايـن   در  ، چرا كه  ددانشجوي خالق وجود داشته باش    

 يـك تـوالي منطقـي قـرار         در طـي   شـده،     دانـشجو ارائـه     اي كـه از سـوي         خالقه
،بايد مـسير و    دانشجو مورد تأييـد و اهميـت اسـتادي باشـد           اگرايده  هنتيجنگيردودر

ارزش تبـديل شـدن       هـا گـاه     ؛زيرا ايـن ايـده    به او نشان دهنـد    را  بستر رشداين ايده  
ناي تواند مب  آموزش تفكر افقي مي   يات علمي محكمي رادارند؛بنابراين شيوه      نظر  به

اسـتادان    دانشجويان،توسط القانهايده هاي خطرحهاو مناسبي براي هدايت آگاهانه   
هـايي   اني باشد تا با پرورش مناسب ايـده       و مراكز تحقيقات علوم انس    ها  در دانشگاه 

 را بـويژه در عرصـه رشـته هـاي           آموزش عالي كشورمان   توسعه، با قابليت رشد و   
علوم انساني از حالت ركود خارج كرده و به مكاني بـراي پـرورش اسـتعدادهاي                

  .                                                                                         خالقه تبديل شود
  

                                                      براي آموزش تفكر انتقادي   اي خالق انگيزي؛شيوه روش ذهن
ـ     از  عنوان يكي   ذهن انگيزي به    شيوه  آن   وسـيله   هراهبردهاي مناسبي كه يادگيرندگان ب

اين معني    نه سانسور و مانعي بيان مي كنند و به        افكار و عقايدشان را بدون هيچ گو       
نقـد   فكار همديگر را به  كه در يك فضاي بحث وگفت وگوي آزاد افراد عقايد و ا           
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هـاي ارائـه شـده نيـز         مباحث بيشتر باشـد،كيفيت انديـشه     كشند و هر چه اين       مي
علمـي و دانـشگاهي   توان در محافل   مي را  ذهن انگيزي   شيوه.ش خواهد يافت  افزاي

 كار برد؛   انساني كه محتوايي ذهني وتحليلي دارند،به       ي علوم ها بويژه دررشته  كشور،
هاي علمي خود با همديگر و       نشجويان علوم انساني در مناظره    دااين صورت كه     به
هايي كه بين خودشان دارند نظـرات        ديشهان ر يك فضاي باز گفت و گو با تبادل          د
هـاي   ايده شوندوحتي  هاي موافق و مخالف آشنا مي       ا متقابالً نقد كرده و با ديدگاه      ر

همچنين كاربرد ايـن روش در       .كرد  مباحث منتج   اين     از درون     توان   مي  را  اي    خالقه
 افكار و  هاي علمي دانشجويان  علوم انساني باعث مي شود تا آنها نسبت به             انجمن
نظـرات    بـا   ورند و بـا برخـورد منطقـي       دست آ  هاي خود شناخت بيشتري به     آل  ايده

قدرت پذيرش حقايق علمي يك بحث جدي را داشته باشند و           انتقاد آميز ديگران،  
 شايستگي و كفايت الزم را به دست مي آورند و بر اسـاس              اين گونه نيز احساس   

هـاي خـود،    هـا و توانـايي      سـايي ضـعف   توانند ضمن شنا   واقعيت هاي موجود مي   
  انگيـزي بـه      مطرح شده در مباحث را پيدا كنند؛بنابراين روش ذهـن          لحل مسائ   راه

حل   هاي مشترك درباره    حل  و روش مطمئني براي توليد راه       عنوان طرزفكر، عقيده    
  .                            باشد يك مسأله مي

  
   بزرگان و متفكران در ترويج تفكر انتقادي و خالق                                                    تأثيرانديشه

همواره در بسياري از كتابهاي درسي كـه در رشـته هـاي علـوم انـساني تـدريس                   
طرز تفكـر و    زنـدگي،   ي   بزرگـي شـده كـه شـيوه        به انديـشمندان  شود اشاراتي    مي

د و حتـي بعـدازآن نيـز        نظريات آنها تأثير شگرفي در جوامـع انـساني عـصر خـو            
ن كه حاصل يـك عمرزحمـت وتـالش در    هاي اين متفكرا   انديشه اند؛ چراكه   داشته

گي بــسياري از انــسانهايي منجــر ،بــه تغييــر مــسير زنــد راه اهــداف انــساني بــوده
  در اينجا جمالتـي   . اند  آن عمل كرده    وبه  نموده  ا مطالعه اين بزرگان ر   ي  انديشه  كه  شده
 :گويد جامعه شناس بزرگ مي   ،»ژان ژاك رسو  «.كني   اين انديشمندان را مطرح مي     از
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 هوگـو ويكتور  برجسته يا نويسنده    » رود از انسان توقع مي     است كه   تفكر،تنهاچيزي«
الگـو   .»دارنـد   مبارزه دست بر نمي    د كه يك دم از    هستن هايي زنده  انسان«: گويد مي
موزشــي، مــدارس، آ و مــوفقي در مراكــز هــاي برجــسته رار دادن چنــين انديــشهقــ

ضوع مباحث درسي آنهـا     ويژه براي دانشجويان علوم انساني كه مو       ها و به    دانشگاه
خود هايي بـا انگيـزه كنجكـاوي زيـادو     باعث پرورش ذهن  ، تحليلي دارد  بيشتر جنبه 

و تفكـر خـالق     انتقـادي   ر   كـه هـر دو از ويژگيهـاي تفكـ          باوري مثبت مي شـود    
د و موفـق    ذهني و شخصيتي انسانهاي انديشمن    ازالگوهاي رفتاري،   استفاده. باشد مي

درجهــت  تــوان ازآن اســت كــه مــي فكــرياي مفيــد  بــه عنــوان يــك منبــع تغذيــه
اين  هشجويان علوم انساني استفاده كرد؛ ب      دان  خالق و منتقدانه    هاي    انديشه  راهنمايي

 خالقانه دانـشجويان بايـد بتواننـداز يـك          يها  ايده  جهت دادن به  صورت كه براي    
ذهني كه متأثر از همين افكار و تجارب علمـي انديـشمندان              الگوي پرورش دهنده  

ري كـه چـارچوب     بهره گيرند و اين افراد برجـسته را بـه عنـوان صـافيهاي مـؤث               
ـ  ها تعيين مي كنند    مشخصي را براي ايده    مراحـل شـكل   ا مقايـسه كـردن   و حتي ب

 نقـد و تحليـل بنيـادي نيـز          ها با نظرات علمي اين متفكران نـوعي        گيري اين ايده  
شويم كه استفاده از تفكرات و انديشه هاي بزرگان علـم             پس متوجه مي   . شود  مي

  ن تـا چـه انـدازه حـائز اهميـت          هاي ذهني دانـشجويا    و دانش در پيشبرد خالقيت    
در اثـر مـشترك     » اسميت.ژ.دكتر فيليپ « و   »ن هولفيش گوردو«آن چنان كه     است؛

هنهـاي  تعقيب كردن كارهاي روحهـا يـا ذ       « :معتقدند» تفكر منطقي  «خويش به نام  
و نفـر از       د  بحـث بـه     از  در ايـن قـسمت    . » بزرگ تنهـاراه پـرورش ذهنهـا اسـت        

و  زبان شـناس معـروف،     ،»دكتر جان توماس گريندر   «نيا يعني    دانشمندان برجسته 
 اي كـامالً نـو بـا نـام         كنيم كه به شـيوه     شاره مي ا دان، رياضي ،»رد واين بندلر  ريچا«
ايـن روش   . انـد  دسـت يافتـه   ) ان ال پـي     ( يـا    »  كالمـي  _يزي عـصبي     برنامه«

اين دو نفـر اسـتعداد و       . سازي رفتاري از طريق كشفيات علمي ديگران است        ل مد
ترين افراد را    يعني رفتار موفق   ند؛  كار برده   راي انجام يك مقصود به    دانش خود را ب   
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گـشتند كـه از لحـاظ        ميدر هر زمينه مدلسازي كرده اند و سپس به دنبال كساني            
اي كـه آنهـا      كارايي را داشته اند البته مـسأله       بيشترين   ،...، تكنيكي و  علمي ، هنري  

هـاي ذهنـي     ر ماهيـت افكـار و ايـده       بيشتر پي گير آن بودند توانايي ايجاد تغيير د        
اسـت    چارچوب مناسب علمي نداشته    آنها  بود كه بيشتر فعاليت هاي مغزي      ديافرا
 بـي نظيـري در زنـدگي خـود كـسب            اين روش موفقيتهاي   كارگيري  هبنابراين با ب  ؛

گريندر و بندلر از روشهاي تغيير رفتار افراد موفق براي ايجاد يك روش             . اند  كرده
ر نوابـغ بـود، سـود مـي         الها تجربيـات و پـشتكا     منحصر به فرد كه برگرفته از سـ       

شويم كـه     بنابراين با مطرح كردن اين الگوي مؤثرتغيير رفتاري متوجه مي          جستند؛
آنان تـا     ي  رجستهدر كشورهاي غربي الگوسازي از موفقيتهاي انديشمندان و افراد ب         

داشته كه دو نفر از دانشمندانـشان بـه فكـر تـدوين چنـين الگـوي                  آن حد اهميت  
ن ال  ا( اند كـه حتـي روش        افرادكرده  اي  در ساختارانديشه ر  موفقي براي ايجاد تغيي   

. جويان بـسيار مـؤثر بـوده اسـت        هاي خـالق دانـش     براي جهت دادن به ايده    ) پي  
 ن ايـده هـاي خـالق و نودرانديـشه         داخل كشور ايران نيز بسياري از ايـ       مطمئناًدر

ر دادن  جوانان ما وجود دارد كه با وجود داشتن چنين الگوهايي و در الويـت قـرا               
هـا   انديشه هاي بكر اين جوانان در رأس برنامه هاي علمي و كاربردي در دانشگاه             

و مراكز تحقيقاتي بسياري از طرحهاي ذهني در جامعه عملي خواهد بود كه ايـن               
مسأله در رشته هاي علوم انساني به دليل ماهيت كيفي و ذهني بـودن آن نيـاز بـه                   

                       .      چنين الگوهاي دقيق علمي دارد
                               

  گيري                                                                                                     نتيجه 
ري نياز به بازسازي، اصـالح و تقويـت         براي توسعه و پيشرفت علوم در هر كشو       

ين نيازهـاي آموزشـي دانـش    علمي ما نيز تعي ر جامعه   د. نظام آموزشي وجود دارد   
 آموزشـي سـازمانها و       هـاي   شجويان بايد در الويـت برنامـه      محققان و دان  پژوهان،  

هاي علوم انـساني بـه دليـل ماهيـت           اين ميان رشته  در  . نهادهاي مربوط قرار گيرد   
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اصـول صـحيح فكـري را بـه          و    ن آن بايد بتوانـد چگونـه انديـشيدن        تحليلي بود 
از سوي ديگر به دليـل       دهد،   يادگيرندگان خود در تمامي مراحل آموزش عالي ياد       

راهكارهاي   انساني همواره   علوم  هاي  ي رشته خاصيت انعطاف پذيري و اصالح پذير     
تفكر انتقـادي  دو شيوه  وسيلهاين علوم به   ي  توان براي توسعه    آموزشي مؤثري رامي  

يم و شـناخت    يژگي ارزيابي كردن مفـاه    وتفكر انتقادي با  . خالق ارائه كرد  و تفكر   
ي عميق و تجزيه و تحليل كردن آنها براي         پديده هاروند حل مسائل را با ريشه ياب       

ح مـي كنـد و توانـايي ايجادروحيـه جـستجوگري            دانشجويان علوم انساني تشري   
ـ          وانگيزه ه وجـود مـي آورد و مهمتـرين         مسأله يابي و حل آن را در يادگيرندگان ب
حاصل از تفكر انتقادي به ايجاد قدرت بيـان و فـن نقـادي كمـك       آموزشي   نتيجه

ـ          . وجـود خواهـد آورد      هكرده و تحمل درك ديدگاههاي مخالف را دردانشجويان ب
ـ  كـار دارد بـا    و تفكر خالق كه دائماً با تغييرات سر        وسـيله   بـه    شجويانآموزش دان

نابراين اين  دهد؛ب  آنها مي    كردن مسائل رابه   واضح و    هاي خاصي قدرت تجسم     شيوه  
وادار مـي كنـد تـا بـا         ارزش كاربردي زيادي دارد و دانشجو را         از انديشيدن    شيوه

 قضايا را تحليل كرده و با به كارگيري تواناييهاي ذهني خود يـك               نگاهي متفاوت 
پيش روي خود بسازد و به اين نحـو نيـز بـه نـوعي                از مسأله فكر يا مفهوم جديد     

مهمي چـون     كر خالق با شيوه   مچنين آموزش تف  ه. يابد  خودباوري مثبت دست مي   
هـارا از     حـل   هـاي خالقانـه بهتـرين راه      افقي كه براي جهت دهـي بـه ايـده            تفكر

ذهن انگيزي كه با نـوعي       روش.دهد  به دانشجو نشان مي   بكر  هاي كامالً نوو    ديدگاه
  همياري ذهني به شكلي آزاد و جـدا از قيـد و بنـدهاي قـوانين بـسته                  مشورت و 

رچوب قالبي كتابهاي درسـي دانـشگاه مـي توانـد دانـشجويان علـوم               فكري و چا  
 اين شـيوه از ي نقد نظرات همديگر راهنمايي كنـد انساني را با ايجاد فضاي باز برا   

ت مـي   آموزش تفكر ظرفيت نقدپذيري و قدرت انتقاد كردن را در دانشجويان قو           
نـديهاي  توانمهاي انديشيدن بايد به سطح دانـش ،          براي آموزش اين شيوه   . بخشد

 انساني توجه داشت و الزمه     هاي علوم   دانشجويان رشته   ذهني و سطح كيفي انديشه    
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آن نيز فراهم نمودن بستر مناسب براي ذهنهاي فعال و پوياي دانـشجوياني اسـت                
آمد كردن نگرش هايشان بـه      نگرند و با روز      يكردي منتقدانه مسائل را مي    وكه با ر  
دانـشجويان  آشـنايي  .ه خلق ايده هاي نو مي پردازند   ب مجرب و آگاه     استادان  وسيله

هاي علمي انديـشمندان و متفكـران بـزرگ كـه       نبوغ و فعاليت  علوم انساني با آثار،   
توانـد راهنمـاي مـؤثري در         و فكرانـد مـي     الگوهاي مناسبي از رشد و تعالي روح      

اصـالح ضـعفها و نقـاط         وهاي جسمي و فكري آنان بوده و بـه        جهت هدايت نير  
بـرآورد مباحـث مؤيـد آن اسـت كـه رشـد و       . گردد جوانان منجر مي انديشهوت  ق

هاي علوم انساني در كشور نياز بـه آمـوزش اصـول صـحيح فكـري                  رشته توسعه
ي محققان،اسـتادان     ت مهمي بر عهـده    همچنين مسؤلي . دانشجويان اين عرصه دارد   

فـع نواقـصي    ي بنيادي براي ر   انجام پژوهشها  است و آن  انديشمندان علوم انساني    و
همتـر از آن بـاز    م وزشـي ايـن علـوم وجـود دارد و مـسأله        در سيـستم آم    است كه 

دانشجويان است و بـراي دسـتيابي بـه          هاي خالق و منتقدانه     گذاشتن راه ابرازايده  
ياسـتهاي  در قالـب س    و    دف نيز تنها با برنامه ريزي صـحيح، آينـده نگرانـه           اين ه 

.                                                                        خواهد بودامكان پذير  آموزشي مراكز آموزش عالي
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  تفكر انتقادي
  
  1دكتر عباس صادقي
  2صدور انوري

  
  چكيده

كه فالسفه معاصر پيگير آن هستند و به نظـر آنهـا            تفكر انتقادي، از مباحثي است      «
بـه نظـر ايـن      . تواند نتايج مختلفي از جمله نتيجه فرهنگي فلسفي داشته باشـد            مي

افـرادي كـه در جامعـه       فالسفه دنياي مدرن نياز به تفكر انتقادي دارد، چون براي           
شود و ايـن فـرد     كنند آرا و نظرات و مدهاي مختلفي پيشنهاد مي          مدرن زندگي مي  

بايد از ميان آنها يكي را انتخاب كرده و مورد نقد و بررسي قرار دهيم و بعضي از                  
كنار بگذارد و آنچه بهترين است را انتخاب كند، اين نوع تفكر در سنت اسـالمي                

در اين مقاله ابتدا به بحث و بررسي تفكر انتقادي پرداخته و            . داي دار   جايگاه ويژه 
هـايي    سپس جايگاه آن در مكتب اسالم مورد بحث قرار گرفته و در خاتم راهكار             

هاي تكاليف انتقـادي اشـاره شـده          براي ايجاد يك كالس درس انتقادي و ويژگي       
   ».است

                                                 
 يار گروه علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيالن استاد. 1

  كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 2
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ابـل قيـاس ارسـطويي    در قرن نوزدهم جان استوارت ميل منطق اسگرايي را در مق   
كنـد    تفكر انتقادي صورت جديدي از منطق است كـه اوالً سـعي مـي             . مطرح كرد 

ثانيـاً از   . مفاهيم ساده را در برخورد انتقادي با افراد و ارزيابي افكار به كـار گيـرد               
شناسـي و     شناسي، نشانه   زبان، معنا مثل فلسفه   هاي ديگر فلسفه      دستاوردهاي بخش 

سـادگي بتوانـد افكـار مختلـف را         ه  گيرد تا ب     آن كمك مي    شناسي و امثال    معرفت
 فكـر   هاي  روش فلسفي و    هاي  روشايده اصلي اين تفكر اين بود كه         .ارزيابي كنم 

كردن را به درون جامعه بياورند كـه تنهـا راه آن از طريـق آمـوزش و پـرورش و                     
ا كنار  براي اينكه اين كار انجام شود متون فلسفي محض ر         . نهادينه كردن آن است   
نيـاز كودكـان را وارد        اند موضوعات فكري مناسـب و مـورد         گذاشته و سعي كرده   

  .ها بكنند و از اين طريق آن را به آموزش و پرورش تزريق كنند داستان
  

  تفكر انتقادي در اسالم
اگر تفكر انتقادي به معناي برخورد انتقادي با افكار باشد نه تنها در سـنت فلـسفه                 

هـاي علميـه بخـشي از تـوان           مي سابقه دارد، بلكه در حوزه     و علوم، حقوق  اسال    
مقـاالت  . شـود   طالب و متخصصان نيز صرف انتقاد از آراي ديگـران شـده و مـي              

جديد تفكر انتقادي ريشه در فلسفه اسـالمي دارد و بـه مطالعـات و پيـدا كـردن                   
  .شود معايب منطقي اهميت داده مي

سنت كه هر فيلسوفي بـه آراي ديگـران         بنابراين در تاريخ فلسفه اسالمي يك نوع        
اند فلسفه  هاي منطقي نيز تالش كرده    نگاه انتقادي داشته باشد وجود دارد و با ابزار        

شـايد اعتقـاد    . و ديدگاههاي ديگران را ارزيابي كنند ولي فلسفه را سـاده نكردنـد            
  . باشد اند فلسفه بايد پيچيده داشته
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  ويژگي معلم در تفكر انتقادي
 معلم نقش قبلي خـود را از دسـت داده و بـه عنـوان يـك                  1گاه جان ديويي  از ديد 

گيـرد و آنهـا را وادار بـه تفكـر             دوست و رفيق يا رابط در كنار فراگيران قرار مـي          
طور كه سـقراط كـودك بـرده را           كند و همان    او حفظ كردن را توجيه نمي     . كند  مي

كند به ديگـران      د سعي مي  كند معلم جدي    وادار به حل مسأله يا استنباط رياضي مي       
بياموزد خود حقيقت را كشف كنند تا اين ملكه ذهن آنها شود و هميشه براي آنها               

  .باقي بماند
خواهد از روش مناسـب اسـتعداد دانـشور يـا             او مي . دهي دارد   معلم نقش فعاليت  

خواهد مطلـب را تحويـل يـا          او صرفاً نمي  . طلبه را بارور كند و به فعليت برساند       
دهد و لذا نقش تأثير دارد و چيزي كه در سنت ما وجود داشـته بـر خـالف                   ارائه  

معلم بايد راهـي را بـراي شـنونده بـاز كنـد كـه               . بينيد  چيزي است كه امروزه مي    
طور ممكن اسـت شـاگرد حـرف          همين.  به فعليت برسد   به سادگي شنونده بتواند   

دگاههاي خـود را    استاد را نپذيرد و معلم بايد ظرفيت كافي براي مخالفـت بـا ديـ              
  .داشته باشد

به صورت اجمال در فلسفه ما، حضور در كالس درس استاد و شنيدن مطلـب از                
هاي شاگرد را به فعليت برساند، بحـث دربـاره يـك مطلـب،                تواند استعداد   او مي 

هاي علميه بسيار بوده و در واقع دانـشجو اشـتياق داشـته               ايراد و اشكال در حوزه    
داد و بـا       و نه هر اشكالي را مطرح كند و اين نـشان مـي             اشكاالت مرتبط به درس   

  .شد فلسفه، و ديالوگي برخورد مي
  

  هاي ذهني متفكر ويژگي
نگرد و بدون ترديد از پـذيرش         معموالً امور را با ترديد مي     : ترديد منطقي  )1

  . نمايد داري مي افكار و عقايد خود
                                                 

1. John Dewi 
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 :كنجكاوي شديد )2
انديشي خاصـي در      كند و ژرف   به معرفت سطحي قناعت نمي    : فهم عميق  )3

 .خورد مطالعات او به چشم مي
 .دهد تري مورد مطالعه قرار مي ه غالباً امور را در سطح گسترد: ديد وسيع )4
 ي صدر سعه )5
 .برد  از ركود و توقف رنج مي :فرقه طلبي )6
 فروتني )7
 .وحدت رويه شخصيت هماهنگ و واحد دارد )8
 اتكا به نفس )9

 1طرفداري از ارزشهاي انساني )10
  

  مل بستر ساز تفكرعوا
  دانش) الف

خواهد بيانديشد ادارك يا دانشي نداشـته باشـد قـادر         اگر فرد درباره چيزي كه مي     
به تفكر و تجزيه و تحليل آن موضـوع نخواهـد بـود و همـين دليـل دربـاره هـر                      

آمـوزان    خواهيم در كالس از اين روش استفاده كنيم بايـد دانـش             موضوعي كه مي  
اشته باشند و در غير اين صورت الزم است اين اطالعـات            راجع به آن اطالعاتي د    

  .يا منابع و راههاي كسب آنها را به شاگردان بگوييم و با آنها آشنا كنيم
  منش) ب

آموزان كم كم به اين روحيه و ديد برسند كه بايد با ترديـد منطقـي بـه                    بايد دانش 
  . عمل كنندمسائل نگاه كنند و درباره هر موضوعي بدون تعصب و گرايش خاص

   اقتدار )ج

                                                 
 شريعتمداري علي، اصول تعليم و تربيت. 1



 قاديانتتفكر                                                                           

 

467

گيرد متفكران منتقـد اهـل        گرايش انتقادي معموالً مورد توجه يا پذيرش قرار نمي        
مباحثه و پر سر و صدا هستند آنـان در واقـع ماشـين جامعـه را بـه هـر كجـا در                        

  .توانند بين خطوط كاوشگري و خطر كردن گام بردارند آورند و به سختي مي مي
ي شاگردان اين اطمينان حاصل شـده باشـد كـه اگـر             در كالس درس هم بايد برا     

مطلبي را بر خالف نظر معلـم يـا كـالس ابـراز داشـتند و از آن حمايـت كردنـد                      
 همه شاگردان به صورت منطقي بـه         آيد و در بحث     مشكلي براي آنان بوجود نمي    

پردازند و كسي به خاطر عقيده يا تعدادي مورد           ها و ديدگاههاي خود مي      ارائه نظر 
گيرد و كم كم شاگردان به اين سطح برسند كـه اگـر در جمعـي                  مت قرار نمي  مال

  1.نظري مخالف آنها داشتند ابراز كنند و با دليل از آن دفاع كنند
  

  :هاي كاربردي براي ايجاد يك كالس درس تفكر انتقادي راهكار
   : شروع كردن هر موضوع با طرح يك سؤال-1

ول جلـسه بـراي جلـب عالقـه شـاگردان و            مزيت طرح يك مسأله يا مناقشه در ا       
شروع كردن جلسه كالس با طرح يك مـسأله         . تشويق آنها براي شركت در بحث     

كنـد كـه    يا پرسش بستگي به موضوع درس دارد و همچنين به شاگردان كمك مي   
اين موضوع بـسيار مهـم      . در جاي خود مستقر شوند و حواس خود را جمع كنند          

كـشد كـه      دقيقـه طـول مـي       شد كه بطور معمول پـنج     است و بايد در نظر داشته با      
  .شاگردان در جاي خود آرام گيرند و به گفتار او توجه كنند

   : استفاده از سكوت كردن براي عمق بخشي به تفكر فراگيران-2
عالوه بر حل مسأله و بحث و گفتگو و گاهي حتي تبادل بر شور عقايد، سـكوت                 

متأسـفانه در بيـشتر     . ردان كمـك كنـد    تواند به رشـد تفكـر انتقـادي شـاگ           هم مي 
حتـي  . شـود   اي نمـي    هاي دانشگاهي پر از سكوت خـالق چنـدان اسـتفاده           كالس

م كردن شاگردان به بحث و گفتگو در كالس احساس راحتي           استاداني كه با سرگر   
                                                 

  شعباني، حسن، كليات روش تدريس، انتشارات. 1
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مـا چنـان بـه كلمـات و         . اين امري طبيعي است   . كنند غالباً از سكوت نارحتند      مي
رسد و    گذاريم كه سكوت و آرامش يا اتالف وقت به نظر مي            ها احترام مي    فعاليت

  .به منزله تهديد است
 تفكر جدي، سكوت، تعمق و رشد       دانند كه الزمه    با وجود اين استادان بخوبي مي     

صرف نظر از اينكه قصد تفكر چه باشد و تا چه اندازه معنادار باشـد               . نهفته است 
  .سر و صداست گيري تفكر انتقادي شامل تفكر و تعمق بي بخشي از ياد

  : توجه به تعامل در طرح موضوعات-3
. ادي شود فضاي كالس بايد طوري فراهم شود كه موجب تسهيل در امر تفكر انتق            

باشـد ميزهـا معمـوالً در يـك صـف             كالسهاي درس ما همانند صد سال قبل مـي        
توانند براحتـي اسـتاد را        مستقيم پشت سر هم قرار دارند، بطوري كه شاگردان مي         

هاي خود باشند چگـونگي چيـدن         ببينند بدون اينكه قادر به ديدن تمام همكالسي       
كالس را به شكل نيم دايره و بـه شـكل           توان    ميز و صندلي بايد تغيير كند مثالً مي       

u       هاي بيشتري براي تبادل افكـار         چيد تقسيم كالس به گروههاي كوچك فرصت
هاي فكري    ميان شاگردان و با بيان همزمان فكر و مشاهده و نحوه عملكرد فرآيند            

  .سازد شاگردان ديگر را فراهم مي
  : در صورت توجه به زمان و مديريت زمان-4

يابد كه شاگردان وقت كافي براي تعمـق و تفكـر             زماني پرورش مي  تفكر انتقادي   
اي كالسها چنان برخالف تفكر منطقي         دقيقه 60 تا   50جلسات سنتي   . داشته باشد 

جدي و چنان اختياري است كه اسرار درباره تشكيل چنين جلساتي واقعـاً جـاي               
ـ          در صـورت امكـان انعطـاف      . تعجب است  ود پـذيري، اسـتادان بايـد دو جلـسه ن

  .اي يا حتي يك جلسه سه ساعتي در هفته را در نظر بگيرند دقيقه
  : ايجاد فرصت مساوي براي همه-5

تالش براي تشويق شاگردان به بحث و تبادل افكار اساساً به منزله اين اسـت كـه                 
آيد، يعني جايي كه هم شـاگردان و          كالسهاي درس به صورت محيطي پذيرنده در      
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اس امنيت كنند و اعتماد به يكـديگر را افـزايش دهنـد             توانند احس   هم استادان مي  
شـاگردان بـراي ايجـاد      . چنين وضعيتي براي رشد قواي تفكر استادان مهم اسـت         

هاي فكري قبلي خود به محرك بحث و گفتگو و مناظره نيـاز               تغييرات در ساختار  
  .دارند

تادان در  موفقيت بيشتر در زمينه آموزش تفكر انتقادي بستگي دارد به جوي كه اس            
شاگردان بايد به آرامي نقـشهاي فعـال بحـث و           . كنند  كالس درس خود ايجاد مي    

شاگردان بـا دقـت بـسيار منتظرنـد كـه ببيننـد             . گفتگو و حل مسأله هدايت شوند     
آنهـا بـسرعت بـا      . گذارنـد   هـاي آنهـا احتـرام مـي         نظر  استادان تا چه حد به اظهار     

دهنـد تـا چـه حـد          هـا نـشان مـي       شارهشوند كه اين ا     لفظي آشنا مي    هاي غير   اشاره
  1.پذيرند هاي شاگردان را با آغوش باز مي استادان پرسشها و كمك

  
  پنج نوع تكاليف نوشتاري براي تفكر انتقادي 

  :هاي كوتاه  تهيه خالصه-1
خالصه كردن مطالب جديد صرفاً به منزله فشرده كردن يا به بيان ديگر گفـتن آن                

.  درك فرد شامل پـردازش مفـاهيم و مـسائل اسـت            بلكه از نظر تجربه و    .  نيست
الزمـه خالصـه كـردن      . شـود   بندي نيز مـي     خالصه كردن شامل هنر و فن اولويت      

ضـروري    ها براي جدا سـاختن مطالـب ضـروري از غيـر             بررسي سخنان و انديشه   
  .است

. شناسي خالصه مطالب بهترين وسيله آموزش تفكـر انتقـادي اسـت             از نظر روش  
در شناسـايي   . شود تا ثبـات فكـري بيابنـد         ن به شاگردان كمك مي    زيرا از طريق آ   

بنـدي كـردن      مفاهيم و مشكالت اصلي تمرين كنند و فرصتهايي را براي اولويـت           
  .اطالعات پيشنهاد كنند
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  :هاي تجزيه و تحليلي كوتاه  تهيه مقاله-2
يكي از مزاياي اصلي تكاليف كوتاه اين است كـه بـه منزلـه قالـب تركيبـي، ايـن                    

توانند در آموزش مهارتهاي مؤلفه يك فرآيند بزرگتر تفكر انتقادي بـه              تكاليف مي 
  .كار روند

  :هاي عمومي  انجام تمرينات حل مسأله با استفاده از رسانه-3
تر آموزش تفكر انتقادي كمك كردن به شاگردان در           هاي چالش انگيز    يكي از جنبه  

ن با ايجـاد ارتبـاط بـين افكـار          استادا. درك مفاهيم و اصول انتزاعي مناسب است      
تـر باعـث پـرورش تفكـر انتقـادي            تـر و علمـي      عيني هر روزه و مفاهيم انتزاعـي      

تمرينـات حـل مـسأله موجـود در مقـاالت مجلـه و روزنامـه يكـي از                   . شوند  مي
  .ترين شكلهاي ايجاد چنين ارتباطي است آور خالقترين و بار

  :هاي خارج از كالس  اجراي پروژه-4
ر كمك به شاگردان در استفاده از نظريه كالس درس در تجربه عملـي،   طريقه ديگ 

چنين تمرينـاتي  . هاي كوتاه براي انجام دادن در خارج از كالس است          تعيين پروژه 
دهد كه درباره تجربيات عيني فرد فكـر و آنهـا را ارزيـابي       به شاگردان فرصت مي   

  .كنند
  :سازي  توجه به شبيه-5

هرچـه وضـعيت    . انـد   سـازي پرداختـه     ي به ايجاد شـبيه    هاي تحصيل   خيلي از رشته  
شـوند كـه بـا        شـاگردان بيـشتر مجبـور مـي       . تر باشـد    گرايانه  سازي شده واقع    شبيه

شـود    مشكالت واقعي دست به گريبان شوند و از امور انتزاعي كه غالباً تصور مي             
  1.توصيف كننده نوشته دانشگاهي است رهايي يابند
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  :نتيجه
گيران خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند بايد متفكر،            براي اينكه فرا  

و اين تنها در سـايه انتقـال اطالعـات بـه            . خالق، نقاد و داراي بينش علمي باشند      
ي هـاي   روشهـاي مـدارس بايـد         شـود بلكـه در برنامـه        ذهن شاگردان حاصل نمي   

آمـوختن را از    هـاي چگونـه       آمـوزان قابليـت     گنجانده شود كه از طريق آنها دانش      
مره خود به كار برنـد و بـا توجـه بـه               طريق نظم فكري بياموزند و در زندگي روز       

 حـاكم بـر آنهـا، بايـد بـه صـورتي             هاي  روشهاي آموزشي و      نقش اساسي محيط  
سازي حقايق علمي با مسائلي       آموزان را به جاي ذخيره      سازماندهي شوند كه دانش   

  1.وند درگير سازندش كه در زندگي واقعي با آنها مواجه مي
پذير نيست و بايد به جاي آنهـا           سنتي امكان  هاي  روشهاي علمي با     كسب نگرش 

معلمان عزيز و گرامي نيز كه در اين خـصوص          .  جديد استفاده نمود   هاي  روشاز  
ها آشنا بـوده و از         و رويكرد  ها  روششوند بايد با اين گونه        دار محسوب مي    پرچم

  . دروس گوناگون استفاده نمايندآنها در اداره كالس و آموزش
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