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تاريخ پذيرش93/10/20 :

چکیده
هدف اصلی اين پژوهش ،تبیین و تشريح دو رويكرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامددهای ايدن دو
رويكرد بر رفتارهای متخیالنه و خالقانه کودکان میباشد .برای دستيابی به ايدن هددف ار روش توصدی ی–
تحلیلی بهره گرفته شد .در اين راستا ،روابط میان پرسشگری ،تخید و خالقیدت مدورد تحلید قدرار گرفتده و
نقش رويكردهای تربیتی مختلف در تقويت يا تضعیف اين ويژگیها تبیین شد .نتايج حاص ار ايدن پدژوهش
نشان میدهد که چگونه رويكردهای تربیتی مت اوت میتوانند فرصت و رمینه آفرينندگی را فدراهم کدرده يدا
ار بین ببرند .بر اين اساس استدالل شد که يد

محدیط تربیتدی پاسدخ محدور قددرت تخید داندشآمدوران را

خشكانده و خالقیت آنها را راي میسارد .اگر نظامهای تربیتی عالقهمند به تقويت آفرينندگی دانشآمدوران
هستند ،بايد فرصت پرسشدگری را بدرای داندشآمدوران فدراهم نمايندد و آنهدا را بدرای پرسدیدن پرسدشهدای
متخیالنه تشويق و تحري

کنند .درواقع ،خالقیت در ي

فضای پرسشگرانه شكوفا مدیشدود نده در محیطدی

که تأکید بر پاسخهای مشخص ،مهمترين ويژگی آن است .بنابراين ،نظدام آمدورش و پدرورش بايدد تخید و
پرسشگری را به عنوان دو ويژگی مهم ت كر انسان که انديشیدن به امكانهای جديدد و راهحد هدای بدديع را
میسر ساخته و خالقیت را امكانپذير میسارد ،ارج گذاشته و مورد تأکید قرار دهد.
واژههااای یدیاادی تخی د  ،خالقیددت ،رويكددرد تربیتددی پاسددخ محددور ،رويكددرد تربیتددی پرسددش محددور،
پرسشهای متخیالنه

 .1دانشجوی دکتری برنامه ريزی درسی دانشگاه تربیت مدرسnamdar_eb@yahoo.com ،

 .2استاد دانشگاه تربیت مدرس.
 .3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس.
 .4استاديار دانشگاه تربیت مدرس.
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مقدمه
به رعم ويگوتسكی اگر فعالیتهای افراد را مورد توجه قرار دهیم دو نوع فعالیت را میتوان ار هم
متمايز کرد .ي

نوع ار اين فعالیتها را میتوان بارتولیدی 1نامید که با حافظه ارتباط ريادی دارند و اساساً

شام تكرار و بارتولید الگوهای رفتاری توسعهيافته پیشین میباشد .فعالیت ديگدری کده م دز مدا عدالوه بدر
فعالیت بارتولیدی انجام میدهد فعالیت آفريننده 2يا ترکیبکننده 3است .به طور نمونه ،رمانی که در تخی
خود ،شك خاصی ار رندگی انسانی را خواه در گذشته يا در آينده به تصدوير مدیکشدیم ،کداری بیشدتر ار
بارتولید تصوری که قبالً تجربه کردهايم ،انجدام مدیدهدیم .م دز مدا صدرفاً عضدوی بدرای وخیدره و باريدابی
تجربههای قبلی نیست ،بلكه عناصر تجربههای گذشته را به طور خالق ترکیدب کدرده و آن را بدرای تولیدد
گزارهها و رفتار جديد به کار میگیرد .اگر فعالیت انسانی محدود به بارتولید موضوعهای قديمیشود ،پس
نوع بشر بايد مخلوقی باشد که تنها به گذشته نظر دارد و بايد تنها قادر به سارگاری در آينددهای باشدد کده
اين آينده بارتولید گذشته است .دقیقاً همین ويژگدی آفريننددگی انسدان اسدت کده ندوع بشدر را موجدودی
معطوف به آينده میسارد که با آفرينش آينده وضع فعلی خود را ت ییر مدیدهدد .ار نظدر ويگوتسدكی ايدن
فعالیت آفرينشگر بر توانايی م ز ما در ترکیب عناصر مبتنی است که در روانشناسی تخی يا فدانتزی نامیدده
میشود .به باور او ،تخی به عنوان اساس تمام فعالیتهای آفرينندده ،عنصدر مهدم همده جنبدههدای رنددگی
فرهنگی است کده آفدرينشهدای هندری ،علمدی و فندی را مقددور مدیسدارد ).(Vygotsky, 2004, P. 7

بنابراين ،در اين مقاله ،ضمن تأکید بر اهمیت تخی در تربیت ،ارتباط آن با پرسشگری تبیین میشود .بدرای
اين منظور ،دو رويكرد تربیتی پرسش محدور و پاسدخ محدور شدر داده شدده و پیامددهای مت داوت آن در
فعالیتهای متخیالنه و پرسشگرانه دانشآموران مورد تأم و بررسی قرار میگیرد .در اين رابطده اسدتدالل
خواهد شد که چگونه رويكردهای تربیتی مت اوت میتوانند فرصت و رمینه آفرينندگی را فراهم نمايندد يدا
ار بین ببرند.
اهمیت تخیل در تربیت
ار نظر ديوئی ( )1934کمال هر تجربه فكری و عقلی درگرو ممهور شدن آن به مهر ريبايیشناسدی
است و مهر ريبايیشناسی نیز به آن فعالیتی اطالق میشود که در آن نشانی ار «خیال ورری» به چشم بخورد
) .(Mehrmohammadi, 2011aايانون معتقد است کده افدراد بسدیاری دربداره اهمیدت تخید در تربیدت
1

. reproductive
. creative
3
. combinatorial
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سخن گ تهاند ،اما هیچکس واقعاً آن را فهم نكرده است .ما به طور شهودی میدانیم که تخی بدرای ت كدر
انسانی بسیار اساسی است و همچنین به داليلی میدانیم که برای داندشآمدوران خدوا اسدت و بايدد آن را
توسعه دهیم ( .(Iannone, 2001ديويی تخی را تنها درگاهی میداند که ار طريق آن معانی میتوانند راه
خود را به تعام فعلی ما بار کنند .تخی ما را قادر میسارد تجارا گذشتهمان را به صدورت جديدد نظدم
بدهیم که در رمان تجربه آش ته بودند .ار نظر او «تعام ي

موجود رندده بدا محدیط در رنددگی گیداهی و

حیوانی نیز يافت میشود ،اما اين تجربه انسانی و هشیارانه که تنها در اينجا و هماکندون مدد نظدر اسدت ،بده
وسیله معانی و اررشها ار آنچه درواقع حضدور نددارد بده آنچده فقدط بده صدورت متخیالنده حضدور دارد،
گسترش میيابد .(Dewey, 1934, P. 272) ».ار نظر او بدون تخی  ،حقايق صرف ،چیزهايی «درمانده،»1
«معیوا »2و «مشمئزکننده »3هستند ) .(Dewey, 1931, P. 11ديويى هنرمنددان را بدیش ار اندداره تمجیدد
مىکند؛ ريرا نقش آنها را به عنوان نقّادان جامعه باالتر ار نقش فالس ه مىداند .او خاطرنشان مىسدارد کده
هرچند فالس ه به طور مستقیم و آگاهانه ار جامعه انتقاد مىکنند ،اما هنرمندان منتقدان نیرومندتر هسدتند؛
ريرا تعلیمات آنها به صورت مستقیم نیست ،بلكه بدا افشداگر و ار طريدق ديدد تخیّلدى برخاسدته ار تجربده
تخیّلى مرتبط با امكانهايی 4است که با شرايط واقعى م ايرت دارند .درك چنین ممكناتی چه امكان تحقق
داشته باشند و يا نداشته باشند ،وقتى در مقاب شرايط واقعى قرار بگیرد ،عمیقترين انتقادها نسبت به شرايط
واقعى است  ...ديد تخیّلدى موجدب پديدد آوردن امكانداتى مدىشدود کده بدا بافدت امكاندات واقعدى درهدم
مىآمیزند ) .(Dewey, 1934, PP. 329, 348ماکسین گرين در کتاا «پروار دادن تخی » تخی را راهی
برای يكپارچگی میداند« .تخی می تواند اجزاء جدا ار هم را گرد هم آورده ،آنها را به شیوه درستی تل یق
کرده و ک ها را ايجاد کند.(Greene, 1995, P. 38) ».

تخی را بايد معرف ظرفیت فاصدله گدرفتن ار واقعیدت يدا قابلیدت ديددن حقدايق و معدانی فراتدر ار
واقعیتهای محسدوس و ملمدوس دانسدت ) .(Mehrmohammadi, 2010بندا بدر عقیدده ريكدور مت كدر
هرمنوتی

 ،تخی «اشتیاق برای امر ممكن است .(Ricoeur, 1979) ».اين ظرفیت و اشدتیاق هدم در عدالم

عل م و هم در عالم هنر بسیار حائز اهمیت است .سنتی در عالم هندر وجدود دارد کده بده طدور مدداوم خیدال
ورری و قدرت تخی را تشويق و تقويت میکند .طوری که هنرمند هرگز بده بیدان مطدابق بدا واقدع تشدويق
نمیشود .هنرمند در قالب تخی موفق به ديدن و بیان «واقعیت» های مسحورکنندهای میشدود کده دريافدت
1
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آنها خارج ار قوه خیالپرداری امكانپذير نیست .در عدالم علدم نیدز بددون تخید بسدیاری ار اکتشدافها و
اختراعهای خالقانه غیرممكن میباشد .به رعم يونگ بدون فانتزی و ]تخی [ هیچ کار خالقانهای تا به حال
متولد نشده است .نه فقط هنرمندان بلكه هر فرد خالقی موفقیتهايش را مديون تخی اسدت .بددهی مدا بده
باری تخی غیرقاب وصف است ).(Jung, 1971, P. 63
به نظر چارلتون ( )1964تخیّ در تعلیم و تربیت و به خصوص در سطو عدالى مدورد غ لدت قدرار
گرفته است .او چند دلی برا اين غ لت وکر مىکند :غلبه شیوه علمى ت كر در تعلیم و تربیت ،بده حاشدیه
رانده شدن روان شناسى قوا وهنى که تأکید خاصى بر قوّه تخی به عنوان کارکرد جداگانه وهن داشدت،
حاکمیت مكتب واقعگرايى که وظی ه تعلیم و تربیت را دور کردن بچهها ار رؤيا و توهم و نزدي

کدردن

به عالم واقع میداند .ار نظر آنان است اده ار قصهها پريان و آثار تخیّلى ،انتظارات غلطى را دربداره جهدان
در بچهها بده وجدود آورده اسدت ،آمدادهسدار آنهدا را بدرا جهدان واقعدى بدا شكسدت مواجده مدىسدارد
).(Elias, 1995
تخیل و پرسشگری
رابطه مستقیم و بدون واسطه پرسشگری با تخی شايد برای برخی بديهی به نظر برسد ،اما شناسدايی
و تأيید اين رابطه ي

موضوع است و فهمیدن ماهیت دقیق ايدن تعامد و سداختار علّدی موجدود بدین آنهدا

موضوع ديگری است که به بررسی دقیق و عمیقتری نیار دارد .درباره رابطه تخی و پرسشدگری پدنج ندوع
رابطه میتوان متصور شد .رابطه نوع اول ،ي

رابطه تعاملی است و تعام متقابد آنهدا را تبیدین مدیکندد.

رابطه نوع دوم را میتوان ار جهت منشأ مشترك مورد تأم قرار داد .رابطه سوم و چهارم به رابطه علّی هدر
ي

ار آنها بر ديگری برمیگردد .به اين معنی که تخی علت ظهور پرسش و پرسش علت ظهور تخی در

نظر گرفته شود .البته اين رابطه علی میتواند علت تامه باشد يا به عنوان يكی ار علتها و درواقع شرط الرم
باشد نه شرط کافی .رابطه نوع پنجم ناشی ار ويژگی مشترك اين دو است که به خاطر برخورداری ار ايدن
ويژگی مشترك در برور عام ديگری دخی هستند .رابطه نوع اخیدر بدا رابطده ندوع دوم بده ندوعی مدرتبط
هستند .به اين معنی که ي

منشأ مشترك به برور ي

ويژگدی مشدترك انجامیدده اسدت .تبیدین و بررسدی

تمامی ابعاد اين روابط ار حوصله اين مقاله خارج است .در اين بخش با نگاهی اجمالی به رابطه پرسشگری
و تخی  ،برخی ار وجوه اين ارتباط مورد تأم قرار میگیرد.
در وهله نخست به نظر میرسد که رابطه تخی و پرسشگری ي

نوع رابطه تعداملی اسدت .اگدر ار

ديدگاه هرمنوتیكی به رابطه پرسش و تخی نگاه کنیم ،نوعی دور هرمنوتیكی بین آنها برقرار است .طوری
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که تخی ما را به پرسشهای بیشتر رهنمون میسارد و پرسشها نیز به نوبه خدود ت كدر خیالپردارانده را بده

دنبال دارد .گادامر در رساله «جهانشمولی مسئله هرمنوتی

» با اشداره بده رابطده بدین تخید و پرسشدگری،

تخی را به عنوان وظی ه اصلی پژوهشگران در نظر میگیرد .به عقیده او «تخی به طور طبیعی ي

عملكرد

هرمنوتیكی دارد و حسی برای ديدن آنچه قاب پرسش است ،فراهم میکند .تخی ما را به طر پرسشهای
واقعی 1و پربار 2قادر میسارد ،چیزی که فقط کسانی در آن موفق هستند که به روشهای علم خدود تسدلط
داشته باشند.(Gadamer, 2008, P. 12) ».
ار نظر ماتیوس پرسشگری رمانی ممكن خواهد بود که تخی به طدور مناسدبی پدرورشيافتده باشدد.
بدون پرورش ي

رمینه تخیلی برور شگ تی 3بسیار دشوار و اغلب غیرممكن به نظر میرسد .بددون تخید

اتاق شگ تی ما تاري

است ) .(Mathews, 1991, P. 7اين شگ تی مورد اشاره ماتیوس همان احساسدی

است که وايتهد ار آن با عنوان بیقراری وهنی سخن میگويد و اعتقاد دارد که تربیت بايد با آن آغار شود.
اين بیقراری ،تماي غريزی و عمیق انسان را به دانستن برمدیانگیزاندد ) .(Whitehead, 1967, P. 18بده
عقیده استافورد پژوهشگرانی که دارای ويژگی تخیلی هستند با آگاهی ار اين حقیقت که داندش و حقدايق
قطعی اندکی وجود دارد ،طر پرسشها را هدف وهن قرار میدهند ) .(Stafford, 1993ار نظر ويلسدون
« پژوهش علمی مانند ي
کار میکند و مانند ي

هنر است .در اين تلقی دانشمند مانند ي
رورنامهنگار مینويسد .او همانند ي

شاعر فكر میکند ،مانند ي

حسابدار

نقاش يا رمان نويس که احساسات قديمی را

با چشم بسته باريابی میکند ،تخیالت خود را برای موضوعات پژوهشی و نتايج ،برای پرسشها و پاسدخها
مورد جستجو قرار میدهد .(Wilson, 1999, P. 62) ».در ي

رابطه تعاملی درواقع تخی به عنوان نقطه

شروعی برای پرسشگری عم میکند و پرسش نیز به تجربه تخیلی ديگری منجر میشود .به اين معنی کده
کار تخی با ظهور ي

پرسش به پايان نمیرسد ،بلكه با ي

پرسش مرحله ديگری ار تخی آغار میشود.

اين فرايند رنجیروار پرسش و تخی شبیه همان گ تگوی درونی مورد اشاره افالطون در رساله «سوفیست و
رساله تئتتوس» ) (Plato, 1921در بحث ار ت كر است.
رابطه ديگری که در رابطه بین تخی و پرسشگری مدیتدوان بده آن اشداره کدرد ،ويژگدی مشدترك
پرسشگری و تخی در ديدن امكانهای جديد است .به نظر مدیرسدد ايدن ويژگدی ار يد

منشدأ مشدترکی

سرچشمه میگیرند .گادامر پرسش را گشودگی به امكدانهدای جديدد مدیداندد .او دراينبداره چندین بیدان

1

. real
. productive
3
. wonder
2
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میدارد که «جوهر 1پرسش ،گشودگی 2نسبت به امكانها و ح ظ اين گشودگی است .«.گشودگی درواقع
به معنای عدم جزمانديشی در خصوص پاسخ های ممكن بده امدور اسدت و قطعدی ندانسدتن يد

پاسدخ بده

پرسشهايی است که فرد با آنها روبرو میشود .داشتن حالت گشودگی در مقابد پاسدخهدا و امكدانهدای
ديگر و آمادگی طر پرسشهای فراوان که موجوديت پاسخهدای فعلدی را بده چدالش مدیکشدد .بده قدول
گددادامر پرسددیدن بدده معنددای «قددرار گددرفتن در فضددای بددار» اسددت؛ ريددرا پاسددخ هنددور معددین نیسددت
) .(Gadamer, 1994, P. 299تخی نیز چنین قدرتی دارد ،ديدن چیزهايی که معمدوالً ديدده نمدیشدود.
تخیلی بیان ترديدها و ن ی جزمیت هرگونه انديشه و مطلق بودن امور است .تخی درواقع عبور ار مررهدای
محدودکننده وهن و پروار به افقهای دوردست و ديدن امكانهای جديد است .توانايی به تصور درآوردن
آنچه نیست و نیرويی برای شك دادن به تصوراتی که هنور شك نگرفتهاند .چنانكه انیشتین معتقدد اسدت،
طر پرسشهای جديد ،امكان های جديد و ديدن مسائ قديمی ار روايای جديد نیار به تخی دارد .در اين
منظر تخی و پرسشگری به گونهای ديگر باهم مدرتبط مدیشدوند ).(Einstein & Infeld, 1961, P. 92
سرانجام ،بايد گ ت ار يكسو برخورداری ار ظرفیت تخی در پرسش انگیزی و طر پرسشهدای خدوا و
غنی دخی است و نقشی ار نوع پیشنیار دارد .ار سوی ديگدر ،پرسشدگر بدودن و پرسشدگری عداملی بدرای
رشد و تقويت ظرفیت خیال ورری است .بنابراين ،اتخاو رويكردی پرسش محور در تعلیم و تربیدت الرمده
پرورش ظرفیت تخی و توجه به امكانهای گوناگون است.
تربیت ذهنهای آفريننده
پاول تربیت انسانهای صاحب انديشه را نخستین هدف تعلیم و تربیت میداندد .او عقیدده دارد کده
محصول نهايی نظامهای تربیتی بايد وهنهای کاوشگر و آفرينشدگر باشدد ) .(Paul, 1987گداردنر نیدز در
کتابی با عندوان «پدنج وهدن بدرای آيندده »3دربداره تربیدت وهدنهدايی سدخن میگويدد کده الرمده ريسدت
موفقیتآمیز در جهدان آيندده اسدت .پدنج ندوع وهدن مدورد نظدر او عبارتاندد ار :وهدن ديسدیپلینی ،4وهدن
ترکیبکننده ،5وهن آفريننده ،6وهن احترام گذارنده 7و وهن اخالقی .8او تصريح میکند کده هیچکددام ار
1

. essence
. openness
3
. Five Minds for the Future
4
. disciplined mind
5
. synthesizing mind
6
. creating mind
7
. respectful mind
8
. ethical mind
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اين وهنها تنها مربوط به آينده نیستند ،بلكه ممكن است فردی چند صدسال قب نیز درباره ايدن قابلیدتهدا
سخن گ ته باشد .بااينحال ،هنور پرورش ت

ت

و جمعی آنها برای عصر کنونی ضروری انگاشدته شدود

) .(Gardner, 2007ار نظر آيزنر مدارس بايد تواندايی ت كدر بده ويدژه ت كدر خدالق را در داندشآمدوران
پرورش دهند .اررش مدارس در تربیت افراد فرهیختهای نه ته است که میدانند چگونه معمار تربیت خدود
باشند ) .(Eisner, 1983جوامع کنونی نیارمند افراد خالقی است که با بهرهمنددی ار قدوه تخید  ،هدوش و
انعطددافپددذيری ار پددس مسددائ برآمددده و در برخددورد بددا آنهددا بدده شددیوهای نوآوراندده عمدد کننددد
) .(Craft, 2008, P. 146درواقع ،نیار ريادی به آن نوع ت كدری احسداس میشدود کده خدالق و سدارنده
باشد و بتواند راههای پیشرفت را هموار ساخته و بپیمايد .دنیای پیچیده و پرشتاا امرور نیارمندد وهدنهدای
پويا ،خالق ،منتقد و پژوهنده است تا بتواند سارگاری افراد را با اين محیط تضمین کند .بیترديد خالقیدت
يكی ار مهمترين هدفهای تعلیم و تربیت به شمار میآيد.
بسیاری بر اين عقیده اند کده آفريننددگی يد

هديده خددادادی اسدت کده برخدی افدراد بده خداطر

خوششانسی دارای آن هستند .بر اين اساس اعتقاد دارند که ت كر آفريننده ي

ويژگی واتی است و نمدی

توان آن را پرورش داد .اگرچه ما بايد شكرگزار همه هديههای خداوند باشیم ،اما نبايد فراموش کنیم کده،
درواقع بسیاری ار عادتها و رفتارهای ما نتیجه رويكردهای تربیتی ما هستند نه خوششانسی يا بدشانسی ما.
اراينرو ،میتوان ادعا کرد که با ت ییر در عادتها و رويكردهای تربیتی و آمورشدی مدیتدوان عدادتهدای
فكری مورد نظر را در دانشآموران پرورش داد .آيزنر دراينباره معتقد است که انسانها همراه بدا وهدنهدا
وارد اين دنیا نمیشوند ،بلكه همراه بدا م دزهدا وارد ايدن دنیدا مدیشدوند .کدار تربیدت ،فرهندگ پدذيری ،و
جامعددهپددذيری ت ییددر م زهددا بدده وهددنهاسددت .م زهددا راده مددیشددوند و وهددنهددا سدداخته مددیشددوند
) .(Eisner, 2005, P. 106آيزنددر و کددول ( )1985وهددن را يدد

دسددتاورد فرهنگددی مددیداننددد

) .(Eisner, 1982, 1998آيزنر با مقايسه مزرعه 1و مدرسه چنین بیان میدارد که مزرعه مكانی است برای
رشد چیزها ،و مدرسه مكانی برای رشد و نمو وهنها .2برنامه درسی که ارائه میکنیم و روشهای تدريسی
که به کار میگیريم ،ابزارهايی برای خلق وهنها میباشند .با اين م هوم ،همانگونده کده برنشدتاين ()1971
خاطرنشان میکند برنامه درسی ي

وسیله ت ییر وهدن اسدت ) .(Eisner, 1998, P. 105بدر ايدن اسداس،

آيزنر بر امكانات آمورش مدرسهای و ظرفیت آن برای ايجاد ت اوت در نوع وهنهدايی کده داندشآمدوران
. culture

1

 .2آيزنر با اشاره به معنای ريستشناختی کالچر ) (cultureو مقايسه آن با مدرسه ،اهمیت فرهنگهای حاکم بر مدارس را يادآور
میشود.
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ابزار فرهنگی مؤثر بر ظرفیتهای

بالقوه افراد در طول تمام عمر اثر میگذارد .اينكه دانشآمدوران ار چده ظرفیدتهدای وهندی و معندا سداری
برخوردار يا محروم شوند ،ت اوت بسدیاری در نحدوه ريسدت و تجربده آنهدا ايجداد مدیکندد .درواقدع ،ايدن
برخورداریها و محرومیتها با برنامهريزی وهن افراد به طور مسدتقیم دامنده و عمدق معندا و تجربده آنهدا را
تعیین میکند ) .(Mehrmohammadi, 2011bبندابراين ،حاکمیدت يد

رويكدرد خداص در نظدامهدای

آمورشوپرورش به نتايج تربیتی مت اوتی منجر میشود .نظامهای آمورشی نقدش خطیدری در شدكوفايی يدا
نابودی خالقیت دارند .عادتها و روشهای ت كر دانشآموران رابطه مستقیمی بدا رويكردهدای حداکم بدر
مدارس دارد.
حال اين پرسش اساسی مطر میشود که در نظامهای تربیتی کندونی چده ندوع وهدنهدايی تربیدت
میشوند ،وهنهای آفريننده يا وهن های آفريده شده؟ در پاسخ اين پرسش بايد گ ت ،متأس انه در بسیاری
ار نظامهای تربیتی سنتی اغلب بر م هومی ار وهن تأکید میشود که با توانايیها و ماهیت آن بسیار مت اوت
است .دلی اين امر را بايد در رويكرد تربیتی پاسخ محوری جستجو کرد که بر بسیاری ار نظامهای تربیتی و
مدارس حاکم است .رويكردی که مانع ار تربیتی است که برای پرورش توانايیهای کام م ز الرم اسدت.
محصول نهايی چنین نظامهايی نمیتواند وهن های آفريننده و پويايی باشد کده بدرای دنیدای پیچیدده امدرور
مورد نیار است.
تعدیم و تربیت پاسخ محور
در رابطه با رويكردهای تربیتی میتوان دو رويكرد تربیتدی عمدده را ار هدم متمدايز نمدود .يكدی ار
رويكردهايی که بسیاری ار نظدامهدای آمدورشوپرورش فعلدی بدر اسداس آن اداره مدیشدوند و بدا فعالیدت
بارتولیدی مورد نظر ويگوتسكی مطابقت دارد ،رويكرد تربیتی پاسخ محور 1است .ديگری رويكرد تربیتدی
پرسش محور 2است که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهد شد .در رويكرد تربیتدی پاسدخ محدور ،نسدبتی
مستقیم میان تربیتيافتگی و دانستن برقرار است .ار اين ديدگاه ،تعلیم و تربیتی موفقتر و کارآمددتر اسدت
که اطالعات ،معلومات يا پاسخهای بیشتر و متنوعتری را در رمینههای مختلف در اختیار دانشآموران قرار
دهد ) .(Mehrmohammadi, 1996در اين رويكرد وظی ه تعلدیم و تربیدت انتقدال محتدوايی مشدخص ار
مواد درسی به دانشآموران است و وظی ه دانشآموران نیز وخیره کردن اين اطالعات و معلومات در وهن
. answer oriented approach
. question oriented approach

1
2
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خودشان است .يدادگیری بده معندی تواندايی دادن پاسدخ درسدت بده پرسدشهدای معلدم اسدت و يد

فدرد

تربیتيافته کسی است که اطالعات ،حقايق و پاسخهای بیشتری را در وهن خود وخیره کرده باشدد .چندین
نگاهی دانشآموران را به عنوان انبارهای دانش در نظر میگیرد که الرم است تا حد ممكدن پدر شدوند .بده
رعم فريره هدف تربیت در اين رويكرد منطبق ساختن افراد با جهان است .بر اين اسداس فدرد تربیدتيافتده،
فرد انطباق يافته 1با جهان است؛ چراکه او مناسدبت 2بیشدتری بدا جهدان دارد .روش تعلدیم و تربیدت در ايدن
رويكرد ،من عالنهتر ساختن افراد برای دريافت من عالنهتر جهان است ).(Freire, 2000
يک پاسخ درست و بینهايت پاسخ نادرست

در نظامهای تربیتی پاسخ محور ،مدارس فعالیت خود را بر روالهای عدادی ،پاسدخهدای درسدت و
استاندارد بنیان نهادهاند و در برنامههای درسی اغلب بر ي

پاسخ درست 3تأکید میشود .به دانشآمدوران

ياد داده میشود که نمره الف پاداشی است که در مقاب ح ظ ي

پاسخ درسدت بده دسدت مدیآيدد .ايدن

عادت طی مهرومومهای مدرسه در وجود ما شك گرفته و تقويت مدیشدود .تجسدم اعدالی رويكدرد يد
پاسخ درست به مسائ  ،آرمونهای چندگزينهای اسدت .يكدی ار چندد پاسدخ کدامالً درسدت اسدت ،و بقیده
گزينههای ديگر کامالً اشتباه هستند .اگر ما جرئت انحراف ار پاسخ درست در کتاا درسی را داشته باشیم
نمره ای نخواهیم داشت .اين تقويت مداوم ما را شرطی میکند تا ار ابهام بپرهیزيم و به دنبال اطمینان باشیم
و فرض را بر اين بگذاريم که در هر شرايطی فقط ي

پاسخ درست وجود دارد.

کودکان ما با عطش کنجكاوی و پرسشهای بیشمار وارد مدرسه میشوند ،اما اين شوق دانستن و
جستجوگری رفتهرفته رنگ میبارد؛ اين عقیده مشترك بسیاری ار انديشمندان تعلیم و تربیت است .لیدپمن
دراينباره چنین بیدان مدیدارد کده کودکدان مدا دوران تحصدی رسدمی خدود را بده عندوان موجدوداتی پدر
جنبوجوش ،کنجكداو ،جسدتجوگر و خیدالپردار شدروع مدیکنندد و بدرای مددتی نیدز ايدن ويژگدیهدای
شگ تانگیز را ح ظ میکنند ،اما به مرور اين ويژگیها ار بین رفته و تبدي به موجوداتی من ع مدیشدوند

) .(Lipman, 2003, P. 12همچنین ،برگر در کتاا خود با عنوان «ي

پرسدش بسدیار ريبدا» مدیگويدد؛

کودکان رندگی را با پرسدیدن صددها پرسدش در رور آغدار مدیکنندد ،امدا بده محدا اينكده وارد مدرسده
میشوند ،پرسشگری در آنها سرکوا شده و محو میشود .بده بداور او در فرهنگدی ار آمدورشوپرورش و
کسبوکار که برای مسائ  ،پاسخهای طوطیوار پاداش دريافت میکنندد ،پرسشدگری مدورد تشدويق قدرار
1
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. fit
3
. One Right Answer
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نمیگیرد و درواقع تحم نمدیشدود ) .(Berger, 2014رويكردهدای تربیتدی نده تنهدا کمكدی بده تقويدت
پرسشگری نمیکنند ،بلكه حالت پرسشمندی دانشآموران را نیدز ار بدین مدیبرندد .همده مدا بده عندوان ابدر
پرسشگر شروع میکنیم اما اين عادت طبیعی پرسشدگری بدا ورود بده نظدام تعلدیم و تربیدت عدادت ردايدی
میشود و عادت پذيرش پاسخها جايگزين آن میشود.
اين پرسش که چرا معموالً با افدزايش سدن و قدرار گدرفتن در معدرض تجربیدات مدرسدهای بیشدتر،
کنجكاوی افراد کمرنگتر میشود ،پرسشی حیاتی است .چرا بايد بچدههدای پدنج يدا ششسداله سرشدار ار
کنجكاوی ،خالقیت و رغبت بوده ،همواره جويای توضیح بیشدتر و بیشدتر باشدند ،ولدی بدا رسدیدن بده سدن
هیجده سالگی من ع شده ،ار يادگیری خسته و کس شوند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در جهتگیری پاسخ
محور يا ساروکارهای غیرانسانی نظدام آمورشدی ) (Mehrmohammadi, 2005و ويژگدیهدای تعلدیم و
تربیت سنتی ) (Lipman, 2003جستجو کرد.
در رويكرد تربیتی پاسخ محور ،ما به قدری م ز بچهها را ار اطالعات و معلومات پدر مدیکندیم کده
فرصت پرسشگری را ار آنها میگیريم .برای هر پرسشی پاسخی مشخص و قطعدی ارائده مدیدهدیم و بددين
ترتیب وهن کودکان را در چهارچواهايی ار پیش تعیینشدده محصدور مدیکندیم .همانگونده کده راجدرر
( )1970میگويد؛ ما جرئت پرسشگری را ار آنان میگیريم و تقلید و دنبالهروی را جايگزين مدیکندیم .بده
جای تربیت مت كران اصی و خالق آنها را به افرادی دنبالهرو و قالبی تبدي میکنیم ).(Shaheen, 2010

کايال در مقالهای بدا عندوان «دمدوکراتیزه کدردن مددارس در سراسدر جهدان ،پايدانی بدرای کشدتن خالقیدت
کودکان» چنین مینويسد که «کالسهای درس ،خالقیت کودکان را میکشدند.(Kaila, 2005, P. 1) ».
اين سخن شايد تلخ باشدد ،امدا واقعیدت دارد .يكدی ار مظداهر رويكدرد پاسدخ محدوری در تعلدیم و تربیدت
بت ساری ار محتوای مكتوا برنامه درسی است .در اين نگاه ،محتوای برنامده درسدی تجسدم عیندی حقدايق
جهان پیرامون است که به طور منظم به ديسیپلینها و موضوعهای درسی ترجمه شده است .اين نگداه جدزم
گرايانه به معلم و کتاا درسی که در نظامهای سنتی تعلیم و تربیت بسیار رايج است ،با محدو موفقیدتآمیز
تخی و پرسشگری ،چشمه خالقیت را خش

میکند.

تعدیم و تربیت پرسش محور
رويكرد تربیتی ديگری که در مقاب رويكدرد تربیتدی پاسدخ محدور مدیتدوان ار آن سدخن گ دت،
رويكرد تربیتی پرسش محور است که با فعالیتهای آفرينندگی سدارگاری دارد .رويكدرد تربیتدی پرسدش
محور نگاهی مت اوت به م هوم تربیت دارد .ار منظر نظريده تربیتدی پرسدش محدور ،تربیدت بده معندی ايجداد
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شرايطی برای استعالی مداوم افراد ار خويشتن کنونی است .به بیان فلس ی «تربیدت کدردن معندايی کمتدر ار
رخصت دادن به وجود کسی ندارد؛ يعنی برون جستن ار خويش يا تعالی جستن در فضای وجدودی تدا هدر
کس همان شخص فريدی که هست بشود .(Macquarie, 1999, P. 79) ».بر مبنای ايدن تعريدف ،القدای
پاسخهای قطعی و صحیح به دانشآمور با م هوم تربیت سارگار نیست؛ ريرا با در اختیار گذاشتن پاسدخهدا
آنها را در وضعیت کنونی خود تثبیت میکند و ار حرکت و جستجوگری بارمیدارد .درواقع ايدن بداور بده
وجود می آيد که پاسخ مسئله داده شده و موضوع خاتمه يافته است .به همین دلی اين پاسخهدای جزمدی و
قطعی ما را ار پرسشی دوباره معاف میکنند .درحالیکه آمدورشوپرورش بايدد نقشدی پدیش برندده داشدته
باشد .اي ای چنین نقشی درگرو پرورش ويژگی پرسشگری و جستجوگری در دانشآموران است که اغلب
در نظامهای آمورش و پرورش ناديده گرفته میشود.
هدف اين رويكرد برخالف رويكرد پاسدخ محدور ،انتقدال پاسدخهدای ار قبد پدیش تعیدین شدده و
موجود نیست ،بلكه تربیت دانشآمورانی است که بتوانند خود به طر پرسش بپردارند ،پرسشهايی که بدا
هدف روشن کردن ،کشف ،توضیح و تضعیف پاسخها و دانش قبلی انجام میگیرد .درواقع توانايی خلق و
تولید پرسشهای انديشمندانه برای فهم خود و دنیای مان مهمترين ويژگی و مشخصه انسان بودن است.
«در رويكرد تربیتی پرسش محور ،اگرچه میان تربیتيافتگی و بیشتر دانستن ارتباط وجود دارد ،اين ارتباط
هرگز انحصاری نیست .هرچند داشتن اطالعات و معلومات در رمینههای مختلف ضروری شناخته میشود،
مهمترين مؤل ه تربیتيافتگی به حساا نمیآيد .مهمترين مؤل ه يا مالك تربیتيافتگی و درنتیجه کدارايی
نظام تعلیم و تربیت پرسشهايی است که وهن دانشآموران به خلق و تولید آنها نائ شده اسدت .بده ديگدر
سخن ،در اين نظريه میان تربیتيافتگی با بلوغ و استقالل فكری يا همان احساس نیار فرد بده دانسدتن بیشدتر
ارتباط مستقیم و ضروری برقرار است .به عبارت روشنتر ،خأل و کمبودی که فرد ار ناحیده نادانسدتههدا در
وجود خود احساس میکند ،میزان بسیار دقیقتر و معتبرتدری بدرای سدنجش درجده تربیدتيدافتگی قلمدداد
میشود .(Mehrmohammadi, 2005, P. 262) ».بنابراين ،تربیدتيدافتگی فقدط دانسدتن و انبدار کدردن
دادهها نیست ،بلكه بیشتر دانستن اين ا ست که چگونده داندش را بده هدم مدرتبط کدرده و داندش موجدود را
پرسشگرانه به چالش کشیده و ار آن عبور کند .در اين رويكدرد فدرد تدالش مدیکندد تدا بده طدور خالقانده
ت سیری دوباره ار دانش به عم آورد و آن را ار ديددگاههدای مت داوت نگريسدته و چیدزی بدر آن بی زايدد
) .(Harpaz, 2005موفقیت تربیت در اين رويكرد بر اساس انباشتگی اطالعدات تكده تكده شدده ارريدابی
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نمیشود ،بلكه بر اساس ت ییرات ساختاری در مهارتها و فرايند عقالنی ار جمله پرسشدگری مدورد داوری
قرار میگیرد.
رويکردهای تربیتی و آفرينندگی
چنانكه اشاره شد ،هر ي

ار رويكردهای تربیتی با نوع خاصدی ار عدادتهدای ت كدر سدارگارند و

درواقع هرکدام نوع خاصی ار عادتهدای فكدری را در داندشآمدوران ايجداد مدیکنندد .مدا نمدیتدوانیم ار
خالقیت و نوآوری صحبت کنیم و به پرورش آن امید داشته باشیم ،درحالیکه رويكرد حاکم بدر تعلدیم و
تربیت ما ،ضد آن عم میکند .گیل ورد در نظريه ساخت وهنی خدود ار دو ندوع ت كدر واگدرا 1و

همگدرا2

سخن میگويد ) .(Guilford, 1967اين دو نوع ت كر درواقع دو وجه عمده ت كر انسان هستند .در ت كدر
همگرا نتیجه ار قب معلوم است؛ يعنی برای هر مسئله و پرسش ي
دارد .ار سوی ديگر در ت كر واگرا ي
ار راهح های احتمالی برای ي

راهح و پاسخ درست يدا غلدط وجدود

پاسخ قطعی برای پرسشها وجود ندارد و ممكن است مجموعهای

پرسش وجود داشته باشند .اراينجهت در فرايند آفرينندگی نقش اساسی

اي ا میکند .درواقع ت كر واگرا ويژگدی مهدم آفريننددگی اسدت .تأکیدد بدر ت كدر همگدرا ويژگدی اصدلی
رويكردهای تربیتی پاسخ محور است .بر اين اساس ،دانشآموران وادار میشوند که به پرسشهای امتحانی
پاسخ درست ،قاب پیشبینی و مطابق متن کتاا بدهند .ار نظر اين رويكرد ،تنها پاسدخ درسدت بدرای يد
مسئله ،راهح های شناخته شده است نه راهح های بديع و جايگزين .اين رويكرد با تأکید بر ح دظ کدردن
پاسخهای درست ،تخی و خالقیت را سرکوا میکند.
در تقاب با رويكرد پاسخ محور ،رويكرد تربیتی پرسش محور مشوق ت كر واگراست .ت كری کده
الرمه پدرورش خالقیدت در داندشآمدوران اسدت .ايدن رويكدرد بدا پدذيرش راهحد هدای جديدد و بدديع و
ارجگذاری به ت كر واگرا موجب توسعه خالقیت دانشآموران میشود .دانشآموران تشويق میشدوند بده
دنبال تجربه چیزها و ايدههای جديد باشند .آنها تشويق میشوند پرسش کنند و هر جا که امكان داشته باشد
خارج ار چهارچوا 3به ت كر بپردارند .اين امر به آنها کم

میکند تا در مقاب ايددههدای ديگدر گشدوده

بوده و به سداخت داندش خدود و شدك دهی مجددد آن بپردارندد .فرايندد پرسشدگری موجدب رشدد تخید
دانشآموران شده و آنها را بدرای اکتشدافهدای بیشدتر تحريد

مدیکندد .پرسشدگریهدای دقیدق توسدط

1

. convergent thinking
. divergent thinking
3
. out of the box/outside the box
2

سال  ،4شماره  ،2پايیز و رمستان 1393

ار پرسشهای متخیالنه تا آفرينشهای خالقانه41 ...

دانشآموران ،همراه با دسترسی به محتوای مناسب ،به ايجاد پرسشهای جديد و هدايت دانشآمدوران بده
سمت پژوهشهای بیشتر کم

میکند .شايان وکر است که وقتی سخن ار پرسشگری میشود ،تأکیدد بدر

پرسیدن پرسشهای واگراست نه پرسیدن پرسشهای تولید شده توسط معلم و کتاا درسدی .ار نظدر مدور
معلمان به پرسیدن پرسش هايی مشخص ،مبتنی بر حقايق و سطح پايین تماي دارند که به سختی موجب بده
چالش کشیده شدن دانشآموران برای ت كر درباره پاسخها میشوند؛ ريرا پاسخها به راحتی ار متن کتداا
قاب دسترساند ) .(Moore, 1995اين اتكا بده پرسدشهدای سدطو پدايین و غافد شددن ار ديگدر اندواع
پرسشها منجر به يادگیری طوطیوار شده و يادگیرندگان را ار فرايندهای ت كر سطح باال بارمیدارد .ايدن
نوع پرسشگری چه ار سوی معلم باشد و چه ار سوی دانشآمور ،ويژگی رويكرد تربیتی پاسخ محور است.
درواقع الرمه ت كر خالقانه تولید پرسشهايی است که مشوق پاسخهای واگرا است.
نظامهايی که میخواهند خالقیت را در کالس مورد تشويق قرار دهند بايد مطمئن شوند گزينههای
بسیار و انتخااهای مختل ی را در اختیار دانشآموران قرار دهند .بايد به دانشآموران فرصدت اشدتباه داده
شود و اين اطمینان در آنها حاص شود که اشتباهها به عندوان فرصدتی بدرای يدادگیری اسدت نده بده عندوان
عملكرد ناموفق در تكلیف .فلیث در پژوهشی نشان داد که معلمان میتوانندد خالقیدت داندشآمدوران را بدا
«عدم تحمی بیش ار حد تكالیف و قواعد در دانشآموران ،دادن انتخاا به آنها ،فراهم کردن فرصتهايی
برای آگاه شدن ار خالقیدت خودشدان مدورد تشدويق قدرار دهندد .(Fleith, 2000) ».همده داندشآمدوران
میتوانند به گونهای خالق باشند و اين وظی ه دشوار نظامهای تربیتی و معلمدان اسدت کده فرصدتهدايی را
فراهم سارند تا دانشآموران به توسعه ت كر خالقانه خود بپردارند .يافتههای شادل نیز نشان میدهدد کده در
آمورش علم ،فراهم ساختن فرصت پرسشگری برای دانشآموران موجب افزايش خالقیت و مهدارتهدای
سطو باالی ت كر است ).(Shodell, 1995
پرسشهای متخیالنه
پرسشها را به انواع مختل ی میتوان تقسیمبندی کرد ،اما در رابطه با اين مبحث انواع پرسشهدا را

میتوان به سه نوع کلی پرسشهای مبتندی بدر حقدايق ،1پرسدشهدای پردارشدی 2و پرسدشهدای

متخیالنده3

تقسیمبندی کرد .پرسشهای مبتنی بر حقايق با فرايندهای وهنی سطو پايین سدروکار دارندد و پاسدخهای

1

. factual questions
. processing questions
3
. imaginative questions
2
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مورد انتظار برای آنها پاسخهای منطقی ،سرراست و درست است .کارکرد عمده اين پرسشها يدادآوری و
باريابی حقايق و اطالعات وخیره شده در حافظه است .اين نوع پرسشها به صورت چه کسی؟ چی؟ کدی؟
و کجا؟ صورتبندی میشوند .پرسشهای پردارشی ار نوع پرسدشهدايی هسدتند کده موجدب فعدال شددن
سطو باالتر فرايندهای وهنی شده و دانشآموران را در پردارش و تحلی بیشتر و عمیقتر ياری مدیکنندد.
ار طريق اين پرسشها اطالعات و موضوعها مورد تحلی  ،مقايسه و ارريدابی قدرار گرفتده و بده هدم مدرتبط
میشوند .اين نوع پرسشها اغلب پاسخ کوتاه و مشخصی ندارند .پرسشهايی مانندد «چده ارتبداطی بدین ...
وجود دارد؟ ...دالي  ...چیست؟  ...به چده معندی اسدت؟ ...چده تدأثیراتی بدر ...خواهدد گذاشدت؟ ...چطدور
میتوان...؟  ...چه نتیجهای...؟» نمونههايی ار نوع پردارشی هستند.
پرسشهای متخیالنه دانشآموران را برای طر امكانها (چه میشد اگدر...؟) يدا بده انديشدیدن در
خارج ار چهارچواها تشويق میکند .به عقیده مانو ،پرسشهای متخیالنه درباره ح مسدئله بده روشهدای
مرسوم نیست ،بلكه درباره آشكار کردن امكانهای 1جديد برای موقعیتهای اساساً مت داوت اسدت کده مدا
خود را در آن موقعیتها تصور میکنیم .رمدانی کده مدا خدود را بدرای کشدف پاسدخهدا درگیدر مدیکندیم،
امكانهايی را برای آينده توصیف و شك میدهیم و رمینه را برای دستیابی به آن هدفها فراهم میکندیم.
پرسشهای متخیالنه پاسخ يگانه و سادهای ندارند ،بلكه افقهای چندگانهای را برای ما بدار مدیکنندد .آنهدا
امكانهای جديدی را به روی ما میگشدايند و موجدب مدیشدوند رخددادهای جديددی ظهدور کنندد .ايدن
پرسددشهددا بددر اسدداس ماهیتشددان مددا را بدده پرسددشهددای بیشددتر و کدداوشهددای عمیددقتددر فددرا مددیخواننددد
) .(Manu, 2006پرسشهای متخیالنه درواقع ديدن ناديدنیهايی است که به طور مرسوم ديده نمیشدوند
و انديشیدن به امكانهايی است که دور ار دسترس به نظر میرسند« .پرسشهايی که ما میپرسدیم آيندده را
پیشبینی نمیکنند ،بلكه آينده را میسارند .(Levin et al., 2001, P. 166) ».شدايد بهتدر باشدد بگدويیم
اين پرسشها نه تنها آينده را پیشبینی میکنند ،بلكه به آن شك میدهند.
پرسشهای متخیالنه و خالقیت
آيا بین خالقیت و توانايی پرسیدن پرسشهای متخیالنه رابطهای وجود دارد؟ وارن برگر متخصص

خالقیت و نوآوری در کتاا خود با عنوان «ي

پرسش بسیار ريبا» با دالي بسیاری استدالل مدیکندد کده

چنین رابطهای وجود دارد ) .(Berger, 2014برگر نشان میدهد کده يكدی ار قدرتمنددترين نیروهدا بدرای
شعلهور کردن ت ییر در کسبوکار و رندگی رورانه ما ابزاری ساده است که کمتر مورد توجه قدرار گرفتده
. possibilities

1
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است ،درحالیکه ار دوران کودکی در دسترس ما بوده است .پرسشدگری عمیدق ،متخیالنده و ريبدا کمد
میکند تا مسائ را شناسايی و ح کنیم ،به ايدههايی دست يابیم که شرايط را ت ییر میدهد .برگر با مطالعه
برخی ار نوآوران پیشرو جهان نشان میدهد که افراد بسیار خالق و موفدق ،پرسشدگرهای خبدرهای هسدتند.
آنها در هنر پرسیدن مهارت بااليی دارند ،پرسشهايی میپرسند که افراد ديگری نمدیپرسدد و پاسدخهدای
قدرتمندی برای اين پرسشها به دست میآورند .بسیاری ار آنها ،هنرمندان بزرگ پرسدش کدردن هسدتند.
آنها دارای مهارت جستجوگری جهان پیرامون خود و مورد پرسش قدرار دادن آن هسدتند ،در حدالی افدراد
ديگر معموالً آن را میپذيرند .او ما را به درون شرکتهايی مانند گوگ  ،نت فلیكس ،1آی دی ای اُ 2و اير
بی ان بی 3میبرد تا نشان دهد چگونه پرسشگری دیانای 4سارمانی آنها را تكام مدیبخشدد .او همچندین
داستانهايی ار هنرمندان ،معلمان ،کارآفرينان ،و فعاالن اجتماعی را به ترسیم میکشد که رنددگی و جهدان
اطراف خود را با پرسیدن ي

پرسش متخیالنه ت ییر دادهاند.

يكی ار اين نمونهها مربوط به وان فلیپس است .کسی که قسمت پايین پای سمت چد
ي

خدود را در

حادثه اسكی در سال  1976در بیستسالگی ار دست داد .فلیپس وضدعیت نامناسدب صدنعت پروتدز را

نپذيرفت« .چگونه میتوان پای بهتری سداخت؟» او صدنعت اعضدای مصدنوعی را مدورد مطالعده قدرار داد و
درنهايت تصمیم به ساخت پای بهتری گرفت .او با اشتباهات بیشمار و پرسشهای فراوان بر روی بدیش ار
 200نمونه کار کرد ،قب ار اينكه پای منعطف (فلكس فووت )5خود را که رندگی افراد بیشماری را ت ییر
داد عرضه کند؛ معلوالنی که با است اده ار ساخته فلیپس به کوه اورست صعود کردند و در المپی
اري

دويدند.

اشمیت مدير عام شرکت گوگ میگويد :ما شرکت را با پرسشها هدايت میکنیم نه با پاسدخها.

ما در رابطه با محصوالت مختل ی که مايكروسافت ارائه میکند چهکار میتوانیم انجام دهیم؟ شما آن را به
عنوان ي

پرسش مطر میکنید ،نه به عنوان ي

پاسدخ مختصدر و م یدد کده باعدث تحريد

میشود .خالقیت و نوآوری ار دل اين گ تگوها بیرون میآيد .نوآوری چیزی نیست کده مدن يد
خواا بیدار شوم و بگويم من میخواهم نوآوری کنم .من فكر میکنم شما رمانی به ي
دست خواهید يافت که آن را به عنوان ي

گ تگوهدا
رور ار

فرهنگ نوآورانه

پرسش مطر کنید ).(Caplan, 2006

بسیاری ار برندگان جايزه نوب لحظه موفقیت 6کش یات خود را رمانی میدانند که پرسش درسدت
1

. Netflix
. IDEO
. Airbnb
4
. DNA
5
. Flex-Foot
6
. Eureka! moment
2
3
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بددر آنهددا آشددكار شددده اسددت ،حتددی اگددر رمددان قابدد تددوجهی بددرای يددافتن پاسددخ آن صددرف کننددد
) .(Vogt, Brown, & Isaacs, 2003, P. 1بده طدور نمونده ،نظريده نسدبیت انیشدتین ناشدی ار پرسشدی
متخیالنه است که او را ار رمان نوجوانی به خود مش ول کرده بود« :جهان چگونه به نظر خواهد رسید ،اگر
من سوار بر انتهای ي

پرتو نور با سرعت نور حرکت کدنم؟» آرمدايش فكدری مدداوم و طدوالنی انیشدتین

درباره اين پرسدش منجدر بده پیشدرفتهدای قابد تدوجهی در رمینده فیزيد

شدد .نمونده ديگدر مربدوط بده

ريستشناسی است .اين پرسش متخیالنه جیمز واتسون و فرانسیس کري

بود که منجر به کشدف مدارپیچ

دوگانه شد و برای همیشه چشماندار علم ريستشناسی را ت ییر داد؛ «دی ان ای در حالت سه بعدی چگونه
به نظر میرسد؟».
ايده های نوآورانه مبتنی بر خالقیت رمانی به وجود میآيند که پرسشهای درستی مورد توجه قرار
گرفته و پرسیده شود .ساملی ار دو نوع پرسش متخیالنه سخن میگويد :پرسشهايی که با توجه به امكانها
ممكن است طر شوند که حاص آن ي
ار نوآوریها معطوفاند .اين پرسشها کم

نوآوری افزايشی است و پرسشهايی که به ت ییر مسیر برآمدده
میکنند تا آيندده را ]بده گوندهای اساسداً مت داوت[ بسداريم.

خالقیت و نوآوری رمانی آغار میشود که افراد چیزها را به گونهای مت اوت ببینند و ديددگاه جديددی در
رابطه با آنها اتخاو کنند .خالقیت و نوآوری نیارمند کنجكاوی واقعی و نیارمند پرسشهايی است که افدراد
را به ريس

پذيری تشويق میکند .نوآوری نیارمند خالقیت است و خالقیت نیارمند پرسیدن پرسشهدايی

است آمیخته با تخی  ،تخیلی آمیخته بدا پرسدش .خالقیدت و ندوآوری هدر دو بدا تخیلدی پرسشدگرانه آغدار
میشوند ) .(Samli, 2011به عقیده ووقت و همكاران پرسشهای تخیلی سطح جديدی ار ت كر به سدوی
خالقیت بار میکنند که فراتر ار ح مسئله است .پرسشهای تخیلی به ما کم

میکنند با تحري

ت كدر

جديد ،درباره پیچیدگیها بارانديشی کنیم ).(Vogt et al., 2003

يكی ار م هومهايی که ار حیث م هومی با پرسشگری متخیالنه ارتباط بسیار نزديكی داشته و برخی
ار وجوه آن را تبیین میکند ،م هوم «امكان انديشی »1است که کرمین و همكارانش آن را به عنوان موتدور
و نیروی پیشرانه خالقیت در نظر میگیرند ) .(Cremin, Chappell, & Craft, 2013به منظدور بررسدی
تأثیر امكان انديشی بر خالقیت کودکان ابتدايی انگلستان ،پژوهشهای بسیاری به صورت نظری و تجربدی
انجام شدهاند  .مطالعات م هومی کرفت درباره نقش امكان انديشی در خالقیت به واسطه مطالعدات تجربدی
در سالهای اولیه کودکی در مقطع ابتدايی در مجموعه مت اوتی ار درسها مدورد تأيیدد قدرار گرفتده اسدت

). possibility thinking (PT

1
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) .(Burnard et al., 2006; Cremin, Burnard, & Craft, 2006امكدان انديشدی درواقدع گدذار ار
پرسش «چه چیزی هست »1به پرسش «چه چیزی ممكن است »2میباشد که به صورت پرسش «چه مدیشدد
اگر؟ »3خالصه میشود ) .(Cremin et al., 2013بورنارد و همكارانش در مطالعهای روی کودکان چهار
تا ه تساله ،ه ت ويژگی مهم برای امكدان انديشدی مطدر کردندد .ايدن ويژگدیهدا عبارتاندد ار :طدر
پرسددش ،بدداری ،غوطددهوری ،نددوآوری ،ريس د

پددذيری ،متخیالندده بددودن ،خددود مختدداری و

هدفمندددی4

) .(Burnard et al., 2006کدرمین و همكدارانش در مطالعده خدود پرسشدگری و تخید را بده عندوان دو
ويژگی اصلی امكان انديشی مورد تأکید قرار دادهاند .آنها در پژوهشی فرا تحلیلدی ار پدژوهشهدای انجدام
شده (با عنوان رابطه متقاب بین داستان ،پرسشدگری و تخید در سدالهدای آغدارين و اولیده :بررسدی نقدش
داستان در امكان انديشی) با برجسته کردن پرسشگری و تخی به عنوان دو ويژگدی اصدلی امكدان انديشدی
نشان دادند که بین پرسشگری و تخی به عنوان دو ويژگی اصلی امكان انديشی و داستان 5که نقش بنیدادی
در امكان انديشی باری میکند ،رابطه متقاب و کلیدی وجود دارد .در اين رابطه متقاب پرسشگری و تخی
به داستان شك میدهند و داستان نیز بده پرسشدگری و تخید شدك مدیدهدد ).(Cremin et al., 2013
بحثها و تحلی ها در رابطه با امكان انديشی نشان میدهد که پرسشدگری و تخید بده شدیوههدای مختلدف
نقش محوری در امكدان انديشدی دارندد (Chappele, Craft, Burnard, & Cremin, 2008; Craft,

).Mcconnon, & Matthews, 2012
نتیجه
ما مربیان در حالی در ي

رويكدرد پاسدخ محدور غدرق شددهايدم کده جدايی بدرای ن دس کشدیدن

دانشآمور باقی نمیگذارد و درعینحال به دنبدال داليلدی بدرای عددم خالقیدت و ندوآوری داندشآمدوران
میگرديم .جالبتر اينكه در بین اين دالي  ،ار خود اين رويكرد که خالقیت را به طور کام خ ه میکند،
غاف هستیم .حالآنكه مهمترين عاملی که میتوان برای عدم تحري

تخی و يا نابود کردن قدرت تخید

نام برد ،همان حاکمیت رويكرد تربیتی پاسخ محور در مدارس است .حاکمی کده ار پرسدشها و تخدیالت
کودکان استقبال نمیکند و در عوض ار آنها میخواهد بده جدای پرحرفدی و خیالبدافی فقدط بدر درسشدان
1

. what is
. what might be
?. what if
4
.question-posing, play, immersion, innovation, risk-taking, being imaginative, self-determination and
intentionality
5
. narrative
2
3
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پاسخ درست برای هر مسدئله ،پرهیدز ار رؤيدايی بدا

امور مبهم و غیر ش اف 2ار جمله ق هايی هستند کده نظدامهدای حداکم بدر وهدن داندشآمدوران مدیرنندد
) ،(Von Oech, 1986که تنها با شكستن آنها وهن آراد شده و به پروار در خواهد آمد.
خالقیت و نوآوری در ي

فضای پرسشگرانه شكوفا میشود نه در محیطی که تأکید بر پاسخهای

قاب پیشبینی و مطابق متن ،مهمترين ويژگی آن است .بر اين اساس ،اگر نظدامهدای تربیتدی عالقدهمندد بده
تقويت آفرينندگی دانشآموران هستند ،بايد فرصت تخی و پرسشگری را برای دانشآموران فراهم کدرده
و آنها را برای پرسیدن پرسشهای متخیالنه تشويق و تحري

کنند .الرمه اين کار ،تجديددنظر اساسدی در

رويكردهای تربیتی و الگوهای برنامهريزی درسی و تدريس است .متأس انه نظامهای تربیتی تاکنون توفیدق
چندانی در اين رمینه نداشتهاند؛ چراکه طبق هدفهای الگوی سنتی ،کودکان موظفاند مطالدب ار پدیش
تعیینشدهای را مطالعه و ح ظ کنند و امتحان بدهند .همین تأکید افراطی سیاستگذاران نظامهای تربیتی
بر حافظه پروری عام اصلی عدم خالقیت دانشآموران است .باوجود تأکید بر افزايش مهارتهای ت كر
ار جملده پرسشدگری و ت كدر انتقدادی در الگوهدای جديدد آمدورشوپرورش ايدن بیدنش نتوانسدته بدر
پیشفرضهدای آمدورشوپرورش سدنتی پاسدخ محدور غلبده کندد .کوشدشهايی کده در جهدت آمدورش
مهارتهای ت كر انجام میشود ،برای آنکه اثربخش واقع شود ،نیارمند ت ییرات اساسی در رويكردهدای
تربیتی و کی یت گ دتوگوهدای بدین معلدم و داندشآمدور اسدت ،امدا ايجداد ايدن ت ییدرات دشدوار اسدت
).(Topping & Trickery, 2007
ما بايد به دنبال ي

برنامه درسی باشیم که تخی و پرسشگری را به عنوان شدیوهای بدرای پدرورش

فعالیتهای آفريننده به کار میگیرد .در رمان تهیه برنامههای درسی الرم است به جای تأکید بر ي

روش

يا پاسخ درست ،درباره فعالیتهايی انديشه شود که مشوق دانشآمدوران بدرای ت كدر دربداره راهحد هدای
متعدد باشد .به جای فعالیتهای گامبهگام در کالس درس و ايجاد محدوديت درباره آنچه داندشآمدوران
مورد بررسی قرار می دهند ،آنها بايد ياد بگیرند برای کشف هدر چده بیشدتر ،نگدران اسدت اده ار يد
خاص و يا رسیدن به ي

روش

پاسخ ار پیش تعیینشده نباشند .آنها بايد تشويق شوند بدا طدر پرسدش در يد

فضای پرسشگرانه مسائ را بده نقدد کشدیده و ديددگاههدای خدود را دربداره مسدائ بیدان کنندد حتدی اگدر
ديدگاه های ديگران مت اوت و يا متضاد با آن باشد .کرفت به نق ار فلی

گاماك چنین بیدان مدیدارد کده

«آمورش و پرورش به جای تمرکز بر پاسخ دادن به پرسشهدا ،بايدد پرسشدگری دربداره پاسدخهدا را مدورد
. Follow the rules
. Avoid ambiguity

1
2
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تأکید قرار دهد .(Craft, 2000, P. 5) ».نظامهای آمورشوپرورش بايد تخی و پرسشدگری را بده عندوان
دو ويژگی مهم ت كر انسان که انديشیدن به امكانهای جديد و راهح های بديع را میسر ساخته و خالقیدت
را امكانپذير میسارد ،ارج گذاشته و مورد تأکید قرار دهدد .بندابراين ،نبايدد اجداره داد ايدن ظرفیدتهدای
کودکی در سايه رويكرد سنتی حاکم بر مدارس و برنامده درسدی ،دچدار غبدار غربدت و فراموشدی شدده و
ش افیت و درخشندگی خود را ار دست بدهد ،بلكه بايد کوشید تا تخی و پرسشگری کودکی به تخید و
پرسشگری بزرگسالی تحول يابد ).(Mehrmohammadi, 2010
انديشدمندان تعلدیم و تربیدت بدر اسداس پدژوهشهدای انجدام شدده اسدتدالل مدیکنندد کده دوران
بزرگسالی و دوره دانشجويی برای پرورش و تقويت مهارتهای ت كر بسیار دير اسدت و چندین کداری
بايد ار کودکی شروع شود ) .(Lipman, 1980ايدن پرسدش کده چدرا مدا تواندايی طبیعدی کودکدان را در
پرسیدن پرورش نمیدهیم؟ ،پرسشی است اساسی که والدين ،مربیان و نظامهای تعلیم و تربیت بايد دربداره
آن تأم کنند .رويكردهای تربیتی پاسخ محور ديرور با شرايط تربیتی دنیای امدرور بیگانده اسدت .نیارهدای
تربیتددی دنیددای امددرور فراتددر ار انباشددت اطالعددات و دادههاسددت کدده رويكردهددای مرسددوم تربیتددی قدددرت
پاسخگويی به اين نیارها را ندارد .آنچه در دنیای امرور مورد نیار است ،بار آوردن انسانهای خدالق ،خدود
راهبر و پرسشگر است که بتوانند پرسشدگرانه و خالقانده بدا دنیدای پیرامدون خدود بده تعامد پرداختده و بده
يادگیری و تولید دانش اقدام کنند.

References
Berger, W. (2014). A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark
Breakthrough Ideas, USA: Bloomsbury.
Burnard, P., Craft, A., & Grainger, T. et al. (2006). Documenting ‘possibility thinking’: A
journey of collaborative enquiry, Early Years: An International Research Journal,
143, 243-262.
Caplan, J. (2006). Google's Chief Looks Ahead, interview with Google's CEO Eric
Schmidt, California, TIME.
Chappell, K., Craft, A., Burnard, P., Cremin, T. (2008). Question-posing and Questionresponding: the heart of possibility thinking in the early years, Early Years: An
International Research Journal, 283, 267-286.
Craft, A. (2000). Creativity across the primary curriculum: Framing and Developing
Practice, London: Routledge Falmer.
Craft, A. (2008). Fostering Creativity in Children (M. Noorani, Trans.). Ahvaz: Rasesh, (In
Persian).
Craft, A., Mcconnon L., & Matthews, A. (2012). Creativity and child-initiated play,
Thinking Skills and Creativity 71, 48-61.

1393  پايیز و رمستان،2  شماره،4 سال

 دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت48

Cremin, T., Burnard, P., & Craft, A. (2006). Pedagogy and Possibility Thinking in the
Early Years, Thinking Skills and Creativity, 1(2), 108–119.
Cremin, T., Chappell, K., & Craft, A. (2013). Reciprocity between narrative, questioning
and imagination in the early and primary years: examining the role of narrative in
possibility thinking, Thinking Skills and Creativity, 9, 135–151.
Dewey, J. (1931). Philosophy and civilization, New York: Minton, Balch.
Dewey, J. (1934). Art as experience, New York: Perigee Books.
Einstein, A., Infeld, L. (1961). The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early
Concepts to Relativity and Quanta. Cambridge: Cambridge University Press
Archive.
Eisner, E. W. (1982). Cognition and Curriculum: A Basis for Deciding What to Teach,
New York: Longman.
Eisner, E. W. (1983). The Kind of Schools We Need. Educational Leadership, 41(2), 4855.
Eisner, E. W. (1998). The kind of schools we need: personal essays, Portsmouth, NH:
Heinemann.
Eisner, E. W. (2005). Reimagining schools: The selected works of Elliot W. Eisner. New
York: Routledge.
Elias, J. (1995). The philosophy of Education: classical and contemporary. New York:
Krieger Publishing Company.
Fleith, De. S. (2000). Teacher and Student Perceptions of Creativity in the Classroom
Environment. Roeper Review, 22(3), 148-153.
Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed. Trans Myra Bergman Ramos, New York: A
Continuum Book the Seabury.
Gadamer, H. G. (1994). Truth and Method (J. Weinsheimer and D. G. Marshall,Trans.). 2nd
Ed, Continuum, New York.
Gadamer, H. G. (2008). Philosophical Hermeneutics (D. Edward Linge, Trans.). Berkeley,
Los Angeles, California: University of California Press.
Gardner, H. (2007) .Five Minds for the Future. Boston MA: Harvard Business School
Press.
Greene, M. (1995). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social
change. San Francisco: Jossey-Bass.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Harpaz, Yoram. (2005). Teaching and Learning in a Community of Thinking, Journal of
Curriculum and Supervision, 20(2), 136-157.
Iannone, R. (2001). Imagination: The missing link in curriculum and teaching. Education,
122(2), 307-309.
Jung, C. G. (1971). Psychological Types: The Collected works of C. G. Jung, (H. G.
Baynes, & R. F. C. Hull, Trans.). Vol. 6, NJ: Princeton University Press, (Original
work published 1921).
Kaila, H. L. (2005). Democratizing schools across the world to stop killing
creativity in children:
An Indian perspective.
Counselling Psychology
Quarterly, 18(1), 1-6.
Levine, R., Locke, C.., Searls, D., & Weinberger, D. (2001). The Cluetrain Manifesto.
Cambridge: Perseus Pub.

49 ...ار پرسشهای متخیالنه تا آفرينشهای خالقانه

1393  پايیز و رمستان،2  شماره،4 سال

Lipman, M. (1976). Can Philosophy for Children be the Basis of Educational Redesign?
Journal of Social Studies, 69(6), 253- 57.
Lipman, M. (1980). Philosophy in the Classroom. Philadephia: Temple Universty Press.
Lipman, M. (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.
Macquarie, J. (1999). Existentialist Philosophy (M. Hanayi Kashani, Trans.). Tehran:
Hermes, (In Persian).
Manu, A. (2006). The Imagination Challenge: Strategic Foresight and Innovation in the
Global. Berkeley, Calif: New Riders.
Mathews, W. S. J. (1991). The questioning imagination. Milltown studies, 27(1), 14-27.
Mehrmohammadi, M. (2011b). Teaching and Learning Road Map for Schools: Global and
yet Local! The Asian Conference on Education, Official Conference Proceedings
2011, 1-7, retrieved from http://iafor.org/ace_proceedings.html.
Mehrmohammdi, M. (1996). Theoretical and practical aspects of the question-oriented
Education. Journal of Psychology and Education, 1(2) .(In Persian).
Mehrmohammdi, M. (2005). The Knowledge-based Society and Question-oriented
Education Theory, In Tehran: SAMT, (In Persian).
Mehrmohammdi, M. (2010). Recognition and Explanation the Concept and Role of
Imagination in Curriculum and Instruction with an Emphasis on Primary Schools,
Journal of Studies in Education and Psychology, 11(1), 5-20, (In Persian).
Mehrmohammdi, M. (2011a). An Explanation of the Aesthetic Turn in Education: Lessons
for Achieving Quality Education in the Light of Art. Journal of Education, 105, 1134, (In Persian).
Moore, K. D. (1995). Classroom teaching skills. New York: McGraw-Hill Inc.
Paul, R. (1987). Dialogical thinking: critical thought essential to the acquisition of rational
knowledge and passions, In Joan Baron and Robert Sternberg (Ed.), teaching
thinking skills: theory and practice, New York: W. H. freeman.
Plato. (1921). Plato in Twelve Volumes (H N. Fowler, Trans.). Cambridge, MA, Harvard
University Press; London, William Heinemann Ltd, Retrieved from Perseus digital
library: http://www.perseus.tufts.edu.
Ricoeur, P. (1979). The metaphorical process as cognition, imagination and feeling, In S.
Sacks (Ed.), On Metaphor (pp. 141-157), Chicago: University of Chicago Press.
Samli, A. C. (2011). From Imagination to Innovation: New Product Development for
Quality of Life, New York: Springer.
Shaheen, R. (2010). Creativity and Education. Creative Education, 1(3), 166-169.
Shodell, M. (1995). The question-driven classroom: Student questions as course curriculum
on biology. The American Teacher, 57, 278–281.
Stafford, Ottilie. (1993). the questioning imagination, Spectrum, The Journal of the
Association of Adventist Forums, 22(5).
Topping, K. J. & Trickey S. (2007). Collaborative Philosophical Enquiry for School
Children: Cognitive Effects at 10-12 Years. British Journal of Educational
Psychology, 77, 271-288.
Vogt, E. E., Brown, J., & Isaacs, D. (2003). The Art of Powerful Questions :catalyzing
insight, innovation, and action. CA: Whole Systems Associates.
Von Oech, R. (1986). A Kick in the Seat of the Pants. New York: Harper and Row
Incorporated.

1393  پايیز و رمستان،2  شماره،4 سال

 دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت50

Vygotsky, Lew. S. (2004). Imagination and Creativity in Childhood (M. E. Sharpe, Trans.).
Journal of Russian and East European Psychology, 42(1), 7–97.
Whitehead, A. N. (1967). The Aims of Education and Other Essays. New York: The Free
Press, p. 18.
Wilson, E. O. (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage Books.

