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 چکیده

 

كرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامددهای ايدن دو هدف اصلی اين پژوهش، تبیین و تشريح دو روي
 –يابی به ايدن هددف ار روش توصدی یبرای دست. باشدمی رويكرد بر رفتارهای متخیالنه و خالقانه کودکان

در اين راستا، روابط میان پرسشگری، تخید  و خالقیدت مدورد تحلید  قدرار گرفتده و  .شد بهره گرفته تحلیلی
نتايج حاص  ار ايدن پدژوهش  ها تبیین شد.یتی مختلف در تقويت يا تضعیف اين ويژگینقش رويكردهای ترب

و رمینه آفرينندگی را فدراهم کدرده يدا  توانند فرصتکه چگونه رويكردهای تربیتی مت اوت می دهدمینشان 
ن را آمدوراار بین ببرند. بر اين اساس استدالل شد که يد  محدیط تربیتدی پاسدخ محدور قددرت تخید  داندش

آمدوران مند به تقويت آفرينندگی دانشهای تربیتی عالقهسارد. اگر نظامخشكانده و خالقیت آنها را راي  می
هدای و آنهدا را بدرای پرسدیدن پرسدش نماينددآمدوران فدراهم هستند، بايد فرصت پرسشدگری را بدرای داندش

 محیطدی در نده شدودمدی شكوفا نهپرسشگرا فضای ي  در خالقیت ،درواقعمتخیالنه تشويق و تحري  کنند. 
بايدد تخید  و  پدرورش و آمدورش نظدام ،بنابراين .است آن ويژگی ترينمهم ،مشخص هایپاسخ بر کیدأت که

هدای بدديع را حد های جديدد و راهپرسشگری را به عنوان دو ويژگی مهم ت كر انسان که انديشیدن به امكان
 د، ارج گذاشته و مورد تأکید قرار دهد.سارپذير میمیسر ساخته و خالقیت را امكان
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 مقدمه

توان ار هم قرار دهیم دو نوع فعالیت را می توجههای افراد را مورد ويگوتسكی اگر فعالیت به رعم

ی دارند و اساساً ريادارتباط با حافظه که  نامید 1توان بارتولیدیمیها را . ي  نوع ار اين فعالیتردز کمتماي

. فعالیت ديگدری کده م دز مدا عدالوه بدر باشدمی پیشین افتهيتوسعهالگوهای رفتاری  بارتولیدشام  تكرار و 

رمانی که در تخی   ،طور نمونهاست. به  3کنندهبیترکيا  2دهد فعالیت آفرينندهبارتولیدی انجام میفعالیت 

کشدیم، کداری بیشدتر ار در آينده به تصدوير مدی يادر گذشته  خواهخود، شك  خاصی ار رندگی انسانی را 

           دهدیم. م دز مدا صدرفاً عضدوی بدرای وخیدره و باريدابیانجدام مدی ،ايمتجربه کرده که قبالً یبارتولید تصور

طور خالق ترکیدب کدرده و آن را بدرای تولیدد ه گذشته را ب هایهكه عناصر تجربهای قبلی نیست، بلتجربه

، پس شودمیقدي هایموضوعگیرد. اگر فعالیت انسانی محدود به بارتولید کار میه ها و رفتار جديد بگزاره

ای باشدد کده نوع بشر بايد مخلوقی باشد که تنها به گذشته نظر دارد و بايد تنها قادر به سارگاری در آيندده

گذشته است. دقیقاً همین ويژگدی آفريننددگی انسدان اسدت کده ندوع بشدر را موجدودی  بارتولیداين آينده 

دهدد. ار نظدر ويگوتسدكی ايدن سارد که با آفرينش آينده وضع فعلی خود را ت ییر مدیمعطوف به آينده می

روانشناسی تخی  يا فدانتزی نامیدده  است که درمبتنی فعالیت آفرينشگر بر توانايی م ز ما در ترکیب عناصر 

هدای رنددگی های آفرينندده، عنصدر مهدم همده جنبده، تخی  به عنوان اساس تمام فعالیتاوشود. به باور می

. (Vygotsky, 2004, P. 7) سداردهدای هندری، علمدی و فندی را مقددور مدیفرهنگی است کده آفدرينش

بدرای . شودمیدر تربیت، ارتباط آن با پرسشگری تبیین  در اين مقاله، ضمن تأکید بر اهمیت تخی بنابراين، 

در  آنو پیامددهای مت داوت  شدر  داده شددهدو رويكرد تربیتی پرسش محدور و پاسدخ محدور  اين منظور،

. در اين رابطده اسدتدالل گیردمیو بررسی قرار  تأم آموران مورد های متخیالنه و پرسشگرانه دانشفعالیت

يدا  نماينددو رمینه آفرينندگی را فراهم  توانند فرصتكردهای تربیتی مت اوت میخواهد شد که چگونه روي

 ار بین ببرند. 
 

 اهمیت تخیل در تربیت

شناسدی ممهور شدن آن به مهر ريبايی درگروکمال هر تجربه فكری و عقلی  (1934) ار نظر ديوئی

 به چشم بخورد «خیال ورری»ن نشانی ار که در آ شوداطالق می شناسی نیز به آن فعالیتیاست و مهر ريبايی

(Mehrmohammadi, 2011a) اهمیدت تخید  در تربیدت  هافدراد بسدیاری دربدار معتقد است کده. ايانون

                                                 
1. reproductive  
2. creative 
3. combinatorial  
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دانیم که تخی  بدرای ت كدر طور شهودی میه واقعاً آن را فهم نكرده است. ما ب کسچیهاند، اما سخن گ ته

آمدوران خدوا اسدت و بايدد آن را دانیم که برای داندشی میداليله انسانی بسیار اساسی است و همچنین ب

توانند راه داند که ار طريق آن معانی می. ديويی تخی  را تنها درگاهی میIannone, 2001)) توسعه دهیم

نظدم جديدد  را به صدورت  مانگذشتهسارد تجارا خود را به تعام  فعلی ما بار کنند. تخی  ما را قادر می

تعام  ي  موجود رندده بدا محدیط در رنددگی گیداهی و » اومان تجربه آش ته بودند. ار نظر بدهیم که در ر

ه بد ،مدد نظدر اسدت اکندونهماما اين تجربه انسانی و هشیارانه که تنها در اينجا و  ،شودحیوانی نیز يافت می

 ،ضدور داردحضدور نددارد بده آنچده فقدط بده صدورت متخیالنده ح درواقعها ار آنچه وسیله معانی و اررش

، «1درمانده»بدون تخی ، حقايق صرف، چیزهايی  اوار نظر  .P ,(Dewey, 1934(272 . .«يابدگسترش می

ديويى هنرمنددان را بدیش ار اندداره تمجیدد  . ,P(Dewey, 1931(11 .هستند  «3مشمئزکننده»و  «2معیوا»

کده  دسدارمى خاطرنشان. او ددانالس ه مىها را به عنوان نقّادان جامعه باالتر ار نقش فريرا نقش آن ند؛کمى

 ؛کنند، اما هنرمندان منتقدان نیرومندتر  هسدتندهرچند فالس ه به طور مستقیم و آگاهانه ار جامعه انتقاد مى

تخیّلدى برخاسدته ار تجربده  ريرا تعلیمات آنها به صورت مستقیم نیست، بلكه بدا افشداگر  و ار طريدق ديدد

 امكان تحقق چه چنین ممكناتیاست که با شرايط واقعى م ايرت دارند. درك  4يیهامرتبط با امكان تخیّلى

نسبت به شرايط  هاانتقاد نيترقیعم، وقتى در مقاب  شرايط واقعى قرار بگیرد، باشند نداشتهيا داشته باشند و 

           رهدمشدود کده بدا بافدت امكاندات واقعدى د... ديد تخیّلدى موجدب پديدد آوردن امكانداتى مدى واقعى است

تخی  را راهی  «پروار دادن تخی »ماکسین گرين در کتاا  .(Dewey, 1934, PP. 329, 348)آمیزند مى

تواند اجزاء جدا ار هم را گرد هم آورده، آنها را به شیوه درستی تل یق تخی  می»داند. برای يكپارچگی می

    .(Greene, 1995, P. 38) «.ها را ايجاد کندکرده و ک 

تخی  را بايد معرف ظرفیت فاصدله گدرفتن ار واقعیدت يدا قابلیدت ديددن حقدايق و معدانی فراتدر ار 

ريكدور مت كدر  عقیدده بندا بدر .(Mehrmohammadi, 2010)های محسدوس و ملمدوس دانسدت واقعیت

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

خیدال  بده طدور مدداومم و هم در عالم هنر بسیار حائز اهمیت است. سنتی در عالم هندر وجدود دارد کده عل

کند. طوری که هنرمند هرگز بده بیدان مطدابق بدا واقدع تشدويق ورری و قدرت تخی  را تشويق و تقويت می

شدود کده دريافدت یم یامسحورکنندههای  «واقعیت»شود. هنرمند در قالب تخی  موفق به ديدن و بیان نمی

                                                 
1. helpless 
2. maimed 
3. repellent 
4. possibilities 
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و  هااکتشدافنیست. در عدالم علدم نیدز بددون تخید  بسدیاری ار  ريپذامكان یپردارالیخآنها خارج ار قوه 

ای تا به حال هیچ کار خالقانه ]تخی [يونگ بدون فانتزی و  رعمباشد. به می رممكنیغخالقانه  یهااختراع

مدا بده  . بددهیهايش را مديون تخی  اسدتی موفقیتنه فقط هنرمندان بلكه هر فرد خالق. متولد نشده است

  .(Jung, 1971, P. 63) است وصف رقاب یغ ی تخ باری

تخیّ  در تعلیم و تربیت و به خصوص در سطو  عدالى مدورد غ لدت قدرار  (1964) به نظر چارلتون

، بده حاشدیه ربیتشیوه علمى ت كر در تعلیم و تغلبه کند: چند دلی  برا  اين غ لت وکر مى اوگرفته است. 

 ،شناسى قوا  وهنى که تأکید خاصى بر قوّه تخی  به عنوان کارکرد جداگانه وهن داشدتروانرانده شدن 

و نزدي  کدردن  ها ار رؤيا و توهمبچهدور کردن  راتعلیم و تربیت که وظی ه گرايى مكتب واقعحاکمیت 

و آثار تخیّلى، انتظارات غلطى را دربداره جهدان  انيها  پراست اده ار قصهآنان  داند. ار نظرمیبه عالم واقع 

                سداردسدار  آنهدا را بدرا  جهدان واقعدى بدا شكسدت مواجده مدى، آمدادهاسدت ها بده وجدود آوردهدر بچه

(Elias, 1995).  
 

 پرسشگری و تخیل

اما شناسدايی  ،پرسشگری با تخی  شايد برای برخی بديهی به نظر برسد بدون واسطهمستقیم و  رابطه

بدین آنهدا  موجدود یعلّدي  موضوع است و فهمیدن ماهیت دقیق ايدن تعامد  و سداختار  رابطهو تأيید اين 

تخی  و پرسشدگری پدنج ندوع  رابطهتری نیار دارد. درباره ديگری است که به بررسی دقیق و عمیقموضوع 

 .کنددعام  متقابد  آنهدا را تبیدین مدینوع اول، ي  رابطه تعاملی است و ت رابطهتوان متصور شد. رابطه می

ی هدر علّ رابطهقرار داد. رابطه سوم و چهارم به  تأم مشترك مورد  منشأتوان ار جهت را مینوع دوم  رابطه

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

شرط الرم  درواقعها و تواند علت تامه باشد يا به عنوان يكی ار علتمینظر گرفته شود. البته اين رابطه علی 

نوع پنجم ناشی ار ويژگی مشترك اين دو است که به خاطر برخورداری ار ايدن  رابطهباشد نه شرط کافی. 

ندوع دوم بده ندوعی مدرتبط  رابطدهنوع اخیدر بدا  رابطه. هستندويژگی مشترك در برور عام  ديگری دخی  

مشترك به برور ي  ويژگدی مشدترك انجامیدده اسدت. تبیدین و بررسدی  منشأه اين معنی که ي  هستند. ب

پرسشگری ار حوصله اين مقاله خارج است. در اين بخش با نگاهی اجمالی به رابطه  روابطتمامی ابعاد اين 

 . گیردمیقرار  تأم برخی ار وجوه اين ارتباط مورد  ،تخی  و

تخی  و پرسشگری ي  نوع رابطه تعداملی اسدت. اگدر ار  که رابطهد رسبه نظر می نخستدر وهله 

است. طوری  برقرارديدگاه هرمنوتیكی به رابطه پرسش و تخی  نگاه کنیم، نوعی دور هرمنوتیكی بین آنها 
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را بده  پرداراندهالیخها نیز به نوبه خدود ت كدر سارد و پرسشهای بیشتر رهنمون میکه تخی  ما را به پرسش

بدین تخید  و پرسشدگری،  رابطدهبا اشداره بده  «هرمنوتی  مسئله یشمولجهان»دارد. گادامر در رساله دنبال 

طور طبیعی ي  عملكرد ه تخی  ب» اوگیرد. به عقیده تخی  را به عنوان وظی ه اصلی پژوهشگران در نظر می

های را به طر  پرسشکند. تخی  ما فراهم می ،هرمنوتیكی دارد و حسی برای ديدن آنچه قاب  پرسش است

های علم خدود تسدلط سارد، چیزی که فقط کسانی در آن موفق هستند که به روشقادر می 2و پربار 1واقعی

 .(Gadamer, 2008, P. 12) «.داشته باشند

باشدد.  افتدهيپدرورشطدور مناسدبی ه ار نظر ماتیوس پرسشگری رمانی ممكن خواهد بود که تخی  ب

رسد. بددون تخید  به نظر می رممكنیغبسیار دشوار و اغلب  3ی برور شگ تیبدون پرورش ي  رمینه تخیل

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

گويد و اعتقاد دارد که تربیت بايد با آن آغار شود. قراری وهنی سخن میاست که وايتهد ار آن با عنوان بی

. بده (Whitehead, 1967, P. 18) زانددیانگیبرمدقراری، تماي  غريزی و عمیق انسان را به دانستن بیاين 

عقیده استافورد پژوهشگرانی که دارای ويژگی تخیلی هستند با آگاهی ار اين حقیقت که داندش و حقدايق 

. ار نظر ويلسدون (Stafford, 1993) دهندها را هدف وهن قرار میقطعی اندکی وجود دارد، طر  پرسش

کند، مانند ي  حسابدار پژوهش علمی مانند ي  هنر است. در اين تلقی دانشمند مانند ي  شاعر فكر می»

نويسد. او همانند ي  نقاش يا رمان نويس که احساسات قديمی را نگار میکند و مانند ي  رورنامهکار می

 هاپاسدخها و عات پژوهشی و نتايج، برای پرسشکند، تخیالت خود را برای موضوبا چشم بسته باريابی می

تخی  به عنوان نقطه  درواقعدر ي  رابطه تعاملی . (Wilson, 1999, P. 62) «.دهدمورد جستجو قرار می

شود. به اين معنی کده کند و پرسش نیز به تجربه تخیلی ديگری منجر میشروعی برای پرسشگری عم  می

شود. بلكه با ي  پرسش مرحله ديگری ار تخی  آغار می ،رسديان نمیکار تخی  با ظهور ي  پرسش به پا

سوفیست و » رسالهاين فرايند رنجیروار پرسش و تخی  شبیه همان گ تگوی درونی مورد اشاره افالطون در 

 در بحث ار ت كر است.  (Plato, 1921) «تئتتوس رساله

ويژگدی مشدترك  ،ه آن اشداره کدردتدوان بدتخی  و پرسشگری مدی رابطه بینرابطه ديگری که در 

رسدد ايدن ويژگدی ار يد  منشدأ مشدترکی های جديد است. به نظر مدیپرسشگری و تخی  در ديدن امكان

چندین بیدان  بدارهنيدرا اوداندد. هدای جديدد مدیگیرند. گادامر پرسش را گشودگی به امكدانسرچشمه می

                                                 
1. real 
2. productive 
3. wonder 
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 درواقع. گشودگی .»ظ اين گشودگی استو ح  هاامكاننسبت به  2پرسش، گشودگی 1جوهر»که  داردیم

های ممكن بده امدور اسدت و قطعدی ندانسدتن يد  پاسدخ بده انديشی در خصوص پاسخبه معنای عدم جزم

هدای هدا و امكدانشود. داشتن حالت گشودگی در مقابد  پاسدخهايی است که فرد با آنها روبرو میپرسش

کشدد. بده قدول هدای فعلدی را بده چدالش مدیسخهای فراوان که موجوديت پاديگر و آمادگی طر  پرسش

                            ريددرا پاسددخ هنددور معددین نیسددت ؛اسددت «قددرار گددرفتن در فضددای بددار»گددادامر پرسددیدن بدده معنددای 

(Gadamer, 1994, P. 299)شدود. . تخی  نیز چنین قدرتی دارد، ديدن چیزهايی که معمدوالً ديدده نمدی

ر ار مررهدای عبو درواقعجزمیت هرگونه انديشه و مطلق بودن امور است. تخی   بیان ترديدها و ن ی تخیلی

 درآوردنهای جديد است. توانايی به تصور و ديدن امكان دوردستهای کننده وهن و پروار به افقمحدود

 معتقدد اسدت،انیشتین چنانكه اند. آنچه نیست و نیرويی برای شك  دادن به تصوراتی که هنور شك  نگرفته

های جديد و ديدن مسائ  قديمی ار روايای جديد نیار به تخی  دارد. در اين های جديد، امكانطر  پرسش

. (Einstein & Infeld, 1961, P. 92) شدوندای ديگر باهم مدرتبط مدیمنظر تخی  و پرسشگری به گونه

هدای خدوا و سشبايد گ ت ار يكسو برخورداری ار ظرفیت تخی  در پرسش انگیزی و طر  پر سرانجام،

پرسشدگر بدودن و پرسشدگری عداملی بدرای  ،دارد. ار سوی ديگدر ارینشیپغنی دخی  است و نقشی ار نوع 

اتخاو رويكردی پرسش محور در تعلیم و تربیدت الرمده  ،رشد و تقويت ظرفیت خیال ورری است. بنابراين

 های گوناگون است.پرورش ظرفیت تخی  و توجه به امكان

 

 آفرينندههای تربیت ذهن

 کده عقیدده دارد اوداندد. صاحب انديشه را نخستین هدف تعلیم و تربیت می یهاانسانپاول تربیت 

نیدز در  . گداردنر(Paul, 1987) های کاوشگر و آفرينشدگر باشددهای تربیتی بايد وهنمحصول نهايی نظام

کده الرمده ريسدت  يددگومیسدخن هدايی دربداره تربیدت وهدن «3آيندده بدرای وهدن پدنج» عندوان کتابی با

 وهدن ،4ديسدیپلینی وهدن: ار انددعبارت او نظدر مدورد در جهدان آيندده اسدت. پدنج ندوع وهدن آمیزموفقیت

ار  کددامچیه کده کندتصريح می او .8اخالقی و وهن 7ارندهذگ احترام وهن ،6آفريننده وهن ،5کنندهترکیب

                                                 
1. essence 
2. 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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هدا قب  نیز درباره ايدن قابلیدت صدسالدی چند ممكن است فر بلكه، ندمربوط به آينده نیست تنهاها اين وهن

 شدودو جمعی آنها برای عصر کنونی ضروری انگاشدته  ت ت ، هنور پرورش حالنيبااسخن گ ته باشد. 

(Gardner, 2007)آمدوران بده ويدژه ت كدر خدالق را در داندش مدارس بايد تواندايی ت كدر . ار نظر آيزنر

دانند چگونه معمار تربیت خدود ای نه ته است که میاد فرهیختهد. اررش مدارس در تربیت افرنپرورش ده

منددی ار قدوه تخید ، هدوش و جوامع کنونی نیارمند افراد خالقی است که با بهره. (Eisner, 1983) باشند

                               ای نوآوراندده عمدد  کنندددپددذيری ار پددس مسددائ  برآمددده و در برخددورد بددا آنهددا بدده شددیوهانعطدداف

(Craft, 2008, P. 146). کده خدالق و سدارنده  شدودمیاحسداس ت كدری آن نوع  ريادی بهنیار  ،درواقع

هدای . دنیای پیچیده و پرشتاا امرور نیارمندد وهدنهای پیشرفت را هموار ساخته و بپیمايدباشد و بتواند راه

ترديد خالقیدت تضمین کند. بی ين محیطپويا، خالق، منتقد و پژوهنده است تا بتواند سارگاری افراد را با ا

 آيد.های تعلیم و تربیت به شمار میهدف ترينمهميكی ار 

خداطر ه اند کده آفريننددگی يد  هديده خددادادی اسدت کده برخدی افدراد بدبسیاری بر اين عقیده

نمدیي  ويژگی واتی است و دارای آن هستند. بر اين اساس اعتقاد دارند که ت كر آفريننده  یشانسخوش

 فراموش کنیم کده،بايد نهای خداوند باشیم، اما گزار همه هديهپرورش داد. اگرچه ما بايد شكر آن را توان

ما.  یبدشانسيا  یشانسخوشو رفتارهای ما نتیجه رويكردهای تربیتی ما هستند نه  هاعادتبسیاری ار  درواقع

هدای تدوان عدادتهای تربیتی و آمورشدی مدیكردو روي هاعادتتوان ادعا کرد که با ت ییر در می ،رونيارا

هدا ها همراه بدا وهدنانسان معتقد است که بارهدراين آموران پرورش داد. آيزنرفكری مورد نظر را در دانش

            ، ویريفرهندگ پدذشدوند. کدار تربیدت، هدا وارد ايدن دنیدا مدیبلكه همراه بدا م دز ،شوندوارد اين دنیا نمی

                                شددوندهددا سدداخته مددیشددوند و وهددنهاسددت. م زهددا راده مددیت ییددر م زهددا بدده وهددن پددذيریجامعدده

(Eisner, 2005, P. 106). دانندددوهددن را يدد  دسددتاورد فرهنگددی مددی (1985) آيزنددر و کددول                       

), 1998(Eisner, 1982مزرعه مكانی است برای  دارد کهبیان میچنین و مدرسه  1. آيزنر با مقايسه مزرعه

های تدريسی کنیم و روش. برنامه درسی که ارائه می2هابرای رشد و نمو وهن یمكان هرشد چیزها، و مدرس

( 1971کده برنشدتاين ) گوندههمانباشند. با اين م هوم، ها میابزارهايی برای خلق وهن ،گیريمکار میه که ب

 اسداس،ايدن  بدر .(Eisner, 1998, P. 105) اسدت وهدن ت ییر وسیله ي  سیدر برنامهکند می خاطرنشان

آمدوران هدايی کده داندشو ظرفیت آن برای ايجاد ت اوت در نوع وهن ایآيزنر بر امكانات آمورش مدرسه

                                                 
1. culture 

 ادآوري را مدارس بر حاکم هایفرهنگ اهمیت مقايسه آن با مدرسه، و (culture) شناختی کالچربا اشاره به معنای ريست زنريآ .2

   .شودیم
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های ظرفیتبر  مؤثرکند. ماهیت برنامه درسی به عنوان ي  ابزار فرهنگی تأکید می ،تواند تصاحب کنندمی

 یمعندا سدارهدای وهندی و آمدوران ار چده ظرفیدت. اينكه دانشگذارداثر میافراد در طول تمام عمر  بالقوه

ايدن  ،درواقدعکندد. ت اوت بسدیاری در نحدوه ريسدت و تجربده آنهدا ايجداد مدی ،شوندبرخوردار يا محروم 

معندا و تجربده آنهدا را ريزی وهن افراد به طور مسدتقیم دامنده و عمدق ها با برنامهها و محرومیتبرخورداری

هدای رويكدرد خداص در نظداميد  حاکمیدت  ،بندابراين .(Mehrmohammadi, 2011b)کند تعیین می

در شدكوفايی يدا  خطیدری نقدش های آمورشیشود. نظامبه نتايج تربیتی مت اوتی منجر می وپرورشآمورش

 بدرحداکم  قیمی بدا رويكردهدایمست آموران رابطههای ت كر دانشو روش هاعادت دارند. خالقیت نابودی

 دارد.مدارس 

   هدايی تربیدتهای تربیتی کندونی چده ندوع وهدندر نظام که شودمیمطر  پرسش اساسی اين حال 

های آفريده شده؟ در پاسخ اين پرسش بايد گ ت، متأس انه در بسیاری های آفريننده يا وهند، وهننشومی

ها و ماهیت آن بسیار مت اوت شود که با توانايیار وهن تأکید میهای تربیتی سنتی اغلب بر م هومی ار نظام

های تربیتی و است. دلی  اين امر را بايد در رويكرد تربیتی پاسخ محوری جستجو کرد که بر بسیاری ار نظام

های کام  م ز الرم اسدت. مدارس حاکم است. رويكردی که مانع ار تربیتی است که برای پرورش توانايی

های آفريننده و پويايی باشد کده بدرای دنیدای پیچیدده امدرور تواند وهنهايی نمینهايی چنین نظاممحصول 

 مورد نیار است.

 

 تعدیم و تربیت پاسخ محور 

. يكدی ار رد تربیتدی عمدده را ار هدم متمدايز نمدودتوان دو رويكدر رابطه با رويكردهای تربیتی می

د و بدا فعالیدت نشدوفعلدی بدر اسداس آن اداره مدی وپرورشآمدورشهدای که بسیاری ار نظدام يیرويكردها

است. ديگری رويكرد تربیتدی  1پاسخ محوربارتولیدی مورد نظر ويگوتسكی مطابقت دارد، رويكرد تربیتی 

است که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهد شد. در رويكرد تربیتدی پاسدخ محدور، نسدبتی  2پرسش محور

تر و کارآمددتر اسدت است. ار اين ديدگاه، تعلیم و تربیتی موفق برقرارانستن و د یافتگيتیتربمستقیم میان 

آموران قرار های مختلف در اختیار دانشتری را در رمینههای بیشتر و متنوعکه اطالعات، معلومات يا پاسخ

در اين رويكرد وظی ه تعلدیم و تربیدت انتقدال محتدوايی مشدخص ار  .(Mehrmohammadi, 1996)دهد 

آموران نیز وخیره کردن اين اطالعات و معلومات در وهن آموران است و وظی ه دانشاد درسی به دانشمو

                                                 
1. answer oriented approach 
2. question oriented approach 
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هدای معلدم اسدت و يد  فدرد خودشان است. يدادگیری بده معندی تواندايی دادن پاسدخ درسدت بده پرسدش

د. چندین های بیشتری را در وهن خود وخیره کرده باشدکسی است که اطالعات، حقايق و پاسخ افتهيتیترب

گیرد که الرم است تا حد ممكدن پدر شدوند. بده آموران را به عنوان انبارهای دانش در نظر مینگاهی دانش

، افتدهيتیدتربفريره هدف تربیت در اين رويكرد منطبق ساختن افراد با جهان است. بر اين اسداس فدرد  رعم

ان دارد. روش تعلدیم و تربیدت در ايدن بیشدتری بدا جهد 2او مناسدبت چراکهبا جهان است؛  1فرد انطباق يافته

 . (Freire, 2000) تر جهان استتر ساختن افراد برای دريافت من عالنهرويكرد، من عالنه
 

 پاسخ نادرست تينهایبيک پاسخ درست و 

 و درسدت هدایپاسدخ های عدادی،روال بر را های تربیتی پاسخ محور، مدارس فعالیت خوددر نظام

آمدوران شود. به دانشتأکید می 3ي  پاسخ درستهای درسی اغلب بر و در برنامه انددهنهابنیان استاندارد 

آيدد. ايدن مدی دسدته ح ظ ي  پاسخ درسدت بدنمره الف پاداشی است که در مقاب  که شود ياد داده می

رويكدرد يد  شدود. تجسدم اعدالی و تقويت مدی گرفتهشك مدرسه در وجود ما  یهامهرومومعادت طی 

اسدت. يكدی ار چندد پاسدخ کدامالً درسدت اسدت، و بقیده  یانهيچندگزهای  ، آرمونرست به مسائپاسخ د

انحراف ار پاسخ درست در کتاا درسی را داشته باشیم  جرئتهای ديگر کامالً اشتباه هستند. اگر ما گزينه

به دنبال اطمینان باشیم کند تا ار ابهام بپرهیزيم و ای نخواهیم داشت. اين تقويت مداوم ما را شرطی مینمره

 و فرض را بر اين بگذاريم که در هر شرايطی فقط ي  پاسخ درست وجود دارد. 

شوند، اما اين شوق دانستن و وارد مدرسه می شماریبهای کودکان ما با عطش کنجكاوی و پرسش

 بیت است. لیدپمناين عقیده مشترك بسیاری ار انديشمندان تعلیم و تر ؛باردرنگ می رفتهرفتهجستجوگری 

کودکدان مدا دوران تحصدی  رسدمی خدود را بده عندوان موجدوداتی پدر  دارد کدهچنین بیدان مدی بارهنيدرا

هدای کنندد و بدرای مددتی نیدز ايدن ويژگدیشدروع مدی پردارالیدخ، کنجكداو، جسدتجوگر و وجوشجنب

 شدوندبه موجوداتی من ع  مدیها ار بین رفته و تبدي  کنند، اما به مرور اين ويژگیرا ح ظ می زیانگشگ ت

(Lipman, 2003, P. 12)گويدد؛مدی «پرسدش بسدیار ريبدا ي »برگر در کتاا خود با عنوان  ،. همچنین 

         بده محدا اينكده وارد مدرسده امدا کنندد، با پرسدیدن صددها پرسدش در رور آغدار مدیرندگی را کودکان 

و  وپرورشآمدورشدر فرهنگدی ار  اوبده بداور شود. پرسشگری در آنها سرکوا شده و محو می ،شوندمی

کنندد، پرسشدگری مدورد تشدويق قدرار پاداش دريافت می واریطوطهای مسائ ، پاسخ برایکه  وکارکسب

                                                 
1. adapted person 
2. fit 
3. One Right Answer  
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تقويدت  ه. رويكردهدای تربیتدی نده تنهدا کمكدی بد(Berger, 2014) شدودتحم  نمدی درواقعگیرد و نمی

برندد. همده مدا بده عندوان ابدر موران را نیدز ار بدین مدیآبلكه حالت پرسشمندی دانش ،کنندپرسشگری نمی

             يدیعدادت رداکنیم اما اين عادت طبیعی پرسشدگری بدا ورود بده نظدام تعلدیم و تربیدت پرسشگر شروع می

 شود. ها جايگزين آن میشود و عادت پذيرش پاسخمی

ای بیشدتر، جربیدات مدرسدهاين پرسش که چرا معموالً با افدزايش سدن و قدرار گدرفتن در معدرض ت

سرشدار ار  سدالهششهدای پدنج يدا بچده چرا بايدشود، پرسشی حیاتی است. تر میکنجكاوی افراد کمرنگ

کنجكاوی، خالقیت و رغبت بوده، همواره جويای توضیح بیشدتر و بیشدتر باشدند، ولدی بدا رسدیدن بده سدن 

پاسخ گیری اين پرسش را بايد در جهت  شده، ار يادگیری خسته و کس  شوند؟ پاسخ عهیجده سالگی من 

هدای تعلدیم و و ويژگدی (Mehrmohammadi, 2005)نظدام آمورشدی  یرانسانیغيا ساروکارهای  محور

 جستجو کرد.  (Lipman, 2003)تربیت سنتی 

کندیم کده ها را ار اطالعات و معلومات پدر مدی، ما به قدری م ز بچهپاسخ محور در رويكرد تربیتی

دهدیم و بددين گیريم. برای هر پرسشی پاسخی مشخص و قطعدی ارائده مدیرا ار آنها میفرصت پرسشگری 

راجدرر کده  گوندههمانکندیم. محصدور مدی شددهنییتعهايی ار پیش ارچواهترتیب وهن کودکان را در چ

 کندیم. بدهروی را جايگزين مدیگیريم و تقلید و دنبالهپرسشگری را ار آنان می جرئتگويد؛ ما ( می1970)

 .(Shaheen, 2010) کنیممی تبدي  قالبی و رودنباله یافراد به را آنها خالق و اصی  مت كران تربیت جای

یدت خالق کشدتن بدرای پايدانی جهدان، سراسدر در مددارس کدردن دمدوکراتیزه»ای بدا عندوان در مقاله کايال
. (Kaila, 2005, P. 1) .«کشدندرا می کودکان یتخالق ،درس هایکالس» که سدينویمچنین  «کودکان

          دارد. يكدی ار مظداهر رويكدرد پاسدخ محدوری در تعلدیم و تربیدت  واقعیدت امدا ،باشدد تلخ شايد سخن اين

ساری ار محتوای مكتوا برنامه درسی است. در اين نگاه، محتوای برنامده درسدی تجسدم عیندی حقدايق بت

درسی ترجمه شده است. اين نگداه جدزم  هایوضوعمها و جهان پیرامون است که به طور منظم به ديسیپلین

 آمیزموفقیدتهای سنتی تعلیم و تربیت بسیار رايج است، با محدو گرايانه به معلم و کتاا درسی که در نظام

 کند. تخی  و پرسشگری، چشمه خالقیت را خش  می

 

 تعدیم و تربیت پرسش محور

تدوان ار آن سدخن گ دت، سدخ محدور مدیرويكرد تربیتی ديگری که در مقاب  رويكدرد تربیتدی پا

های آفرينندگی سدارگاری دارد. رويكدرد تربیتدی پرسدش رويكرد تربیتی پرسش محور است که با فعالیت

محور نگاهی مت اوت به م هوم تربیت دارد. ار منظر نظريده تربیتدی پرسدش محدور، تربیدت بده معندی ايجداد 
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تربیدت کدردن معندايی کمتدر ار »ی است. به بیان فلس ی مداوم افراد ار خويشتن کنون استعالیشرايطی برای 

 يعنی برون جستن ار خويش يا تعالی جستن در فضای وجدودی تدا هدر ؛رخصت دادن به وجود کسی ندارد

بر مبنای ايدن تعريدف، القدای  .(Macquarie, 1999, P. 79) .«کس همان شخص فريدی که هست بشود

هدا ريرا با در اختیار گذاشتن پاسدخ ؛ هوم تربیت سارگار نیستآمور با مهای قطعی و صحیح به دانشپاسخ

ه ايدن بداور بد درواقع. داردیبارمکند و ار حرکت و جستجوگری آنها را در وضعیت کنونی خود تثبیت می

هدای جزمدی و آيد که پاسخ مسئله داده شده و موضوع خاتمه يافته است. به همین دلی  اين پاسخوجود می

داشدته  برندده شیپدبايدد نقشدی  وپرورشآمدورش کهیدرحالند. نکپرسشی دوباره معاف میقطعی ما را ار 

آموران است که اغلب پرورش ويژگی پرسشگری و جستجوگری در دانش درگروباشد. اي ای چنین نقشی 

 شود. ناديده گرفته می پرورشهای آمورش و در نظام

هدای ار قبد  پدیش تعیدین شدده و پاسدخ رويكرد پاسدخ محدور، انتقدال برخالفهدف اين رويكرد 

هايی که بدا آمورانی است که بتوانند خود به طر  پرسش بپردارند، پرسشموجود نیست، بلكه تربیت دانش

خلق و توانايی  درواقعگیرد. ها و دانش قبلی انجام میهدف روشن کردن، کشف، توضیح و تضعیف پاسخ

 ويژگی و مشخصه انسان بودن است. ترينمهم مان دنیایو خود  برای فهمانديشمندانه  هایپرسشتولید 

و بیشتر دانستن ارتباط وجود دارد، اين ارتباط  یافتگيتیترباگرچه میان  ،در رويكرد تربیتی پرسش محور»

شود، های مختلف ضروری شناخته میداشتن اطالعات و معلومات در رمینه هرچندهرگز انحصاری نیست. 

کدارايی  جهیدرنتو  یافتگيتیتربيا مالك  مؤل ه ترينمهمآيد. به حساا نمی یافتگيتیترب مؤل ه ترينمهم

آموران به خلق و تولید آنها نائ  شده اسدت. بده ديگدر هايی است که وهن دانشنظام تعلیم و تربیت پرسش

ه دانسدتن بیشدتر با بلوغ و استقالل فكری يا همان احساس نیار فرد بد یافتگيتیتربسخن، در اين نظريه میان 

هدا در و کمبودی که فرد ار ناحیده نادانسدته خأل ،ترارتباط مستقیم و ضروری برقرار است. به عبارت روشن

           قلمدداد یافتگيدتیدتربتر و معتبرتدری بدرای سدنجش درجده میزان بسیار دقیق ،کندوجود خود احساس می

دانسدتن و انبدار کدردن  فقدط یافتگيدتیدترب ،ينبنابرا .(Mehrmohammadi, 2005, P. 262) .«شودمی

ست که چگونده داندش را بده هدم مدرتبط کدرده و داندش موجدود را ا دانستن اين بیشتربلكه  ،ها نیستداده

طدور خالقانده ه کندد تدا بدپرسشگرانه به چالش کشیده و ار آن عبور کند. در اين رويكدرد فدرد تدالش مدی

هدای مت داوت نگريسدته و چیدزی بدر آن بی زايدد آن را ار ديددگاه ت سیری دوباره ار دانش به عم  آورد و

(Harpaz, 2005) . موفقیت تربیت در اين رويكرد بر اساس انباشتگی اطالعدات تكده تكده شدده ارريدابی
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ها و فرايند عقالنی ار جمله پرسشدگری مدورد داوری شود، بلكه بر اساس ت ییرات ساختاری در مهارتنمی

 گیرد.قرار می

 

 کردهای تربیتی و آفرينندگیروي

و  ندهدای ت كدر سدارگارهر ي  ار رويكردهای تربیتی با نوع خاصدی ار عدادت ،شد اشارهكه چنان

تدوانیم ار کنندد. مدا نمدیآمدوران ايجداد مدیهدای فكدری را در داندشنوع خاصی ار عادت هرکدام درواقع

رويكرد حاکم بدر تعلدیم و  کهیدرحال ،خالقیت و نوآوری صحبت کنیم و به پرورش آن امید داشته باشیم

 2و همگدرا 1کند. گیل ورد در نظريه ساخت وهنی خدود ار دو ندوع ت كدر واگدراتربیت ما، ضد آن عم  می

دو وجه عمده ت كر انسان هستند. در ت كدر  درواقع. اين دو نوع ت كر (Guilford, 1967) گويدسخن می

و پاسخ درست يدا غلدط وجدود  ح راهر مسئله و پرسش ي  يعنی برای ه ؛همگرا نتیجه ار قب  معلوم است

ای مجموعهممكن است ها وجود ندارد و دارد. ار سوی ديگر در ت كر واگرا ي  پاسخ قطعی برای پرسش

در فرايند آفرينندگی نقش اساسی  جهتنياراد. نهای احتمالی برای ي  پرسش وجود داشته باشح ار راه

واگرا ويژگدی مهدم آفريننددگی اسدت. تأکیدد بدر ت كدر همگدرا ويژگدی اصدلی  ت كر درواقعکند. اي ا می

 یامتحان هایپرسش به که شوندمی وادار آموراندانش ،. بر اين اساسرويكردهای تربیتی پاسخ محور است

پاسدخ درسدت بدرای يد  تنها ار نظر اين رويكرد،  و مطابق متن کتاا بدهند. ینیبیشقاب  پ ،درست پاسخ

 کدردن ح دظ بر تأکید با رويكرد اين .جايگزين و يعبد هایح راه است نه شناخته شده هایح اهر ،مسئله

 . کندیرا سرکوا م یتو خالق ی تخ درست، هایپاسخ

محور، رويكرد تربیتی پرسش محور مشوق ت كر واگراست. ت كری کده  در تقاب  با رويكرد پاسخ

هدای جديدد و بدديع و حد آمدوران اسدت. ايدن رويكدرد بدا پدذيرش راهالرمه پدرورش خالقیدت در داندش

 بده شدوندآموران تشويق میشود. دانشآموران میخالقیت دانش توسعهبه ت كر واگرا موجب  یگذارارج

هر جا که امكان داشته باشد  پرسش کنند و شوندتشويق می های جديد باشند. آنهاو ايده زهایچ تجربه دنبال

گشدوده  گدريد یهدادهيدادر مقاب   تاکند امر به آنها کم  می نيا. به ت كر بپردارند 3ارچواچه ارخارج 

           مجددد آن بپردارندد. فرايندد پرسشدگری موجدب رشدد تخید   یدهشدك داندش خدود و  سداخت بهبوده و 

           وسدط هدای دقیدق تکندد. پرسشدگریهدای بیشدتر تحريد  مدیآموران شده و آنها را بدرای اکتشدافدانش

                                                 
1. convergent thinking  
2. divergent thinking 
3. out of the box/outside the box 
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آمدوران بده های جديد و هدايت دانشآموران، همراه با دسترسی به محتوای مناسب، به ايجاد پرسشدانش

تأکیدد بدر  ،شودوقتی سخن ار پرسشگری می است کهکند. شايان وکر های بیشتر کم  میسمت پژوهش

و کتاا درسدی. ار نظدر مدور های تولید شده توسط معلم های واگراست نه پرسیدن پرسشپرسیدن پرسش

هايی مشخص، مبتنی بر حقايق و سطح پايین تماي  دارند که به سختی موجب بده معلمان به پرسیدن پرسش

ها به راحتی ار متن کتداا ريرا پاسخ ؛شوندها میآموران برای ت كر درباره پاسخچالش کشیده شدن دانش

هدای سدطو  پدايین و غافد  شددن ار ديگدر اندواع . اين اتكا بده پرسدش(Moore, 1995) اندقاب  دسترس

. ايدن داردیبارمشده و يادگیرندگان را ار فرايندهای ت كر سطح باال  واریطوطها منجر به يادگیری پرسش

رويكرد تربیتی پاسخ محور است.  ، ويژگیآمورنوع پرسشگری چه ار سوی معلم باشد و چه ار سوی دانش

 های واگرا است.هايی است که مشوق پاسخلید پرسشالرمه ت كر خالقانه تو درواقع

 هایگزينه شوند مطمئن بايد دهند قرار تشويق مورد کالس در را خالقیت خواهندمی که هايینظام

 داده اشدتباه فرصدت آموراندانش به بايد. دهند قرار آموراندانش اختیار در را مختل ی هایانتخاا و بسیار

 عندوان بده نده اسدت يدادگیری بدرای فرصدتی عندوان به هااشتباه که شود حاص  هاآن در اطمینان اين و شود

 آمدوران را بداتوانندد خالقیدت داندشمی معلمان که پژوهشی نشان داد درفلیث  .تكلیف در ناموفق عملكرد

 يیهافرصتدادن انتخاا به آنها، فراهم کردن  آموران،دانش در عدقوا و فیتكال حد ار شیب  یتحمعدم »

          آمدورانداندش همده .(Fleith, 2000) .«مدورد تشدويق قدرار دهندد خودشدان تیدخالق ار آگاه شدن یبرا

هدايی را کده فرصدت اسدت معلمدانهای تربیتی و نظام دشوار  هیوظ نيا وباشند  خالقای به گونه توانندیم

دهدد کده در نشان می نیز های شادلتهبه توسعه ت كر خالقانه خود بپردارند. ياف آموراندانش فراهم سارند تا

هدای آموران موجب افزايش خالقیت و مهدارتآمورش علم، فراهم ساختن فرصت پرسشگری برای دانش

 . (Shodell, 1995) سطو  باالی ت كر است

 

 متخیالنه یهاپرسش

هدا را پرسش اما در رابطه با اين مبحث انواع ،کرد یبندمیتقستوان ها را به انواع مختل ی میپرسش

     3متخیالنده هدایپرسدشو  2پردارشدی هدایپرسدش، 1های مبتندی بدر حقدايقپرسش توان به سه نوع کلیمی

 یهاپاسدخ و دارندد سدروکار پايین سطو  وهنی فرايندهای با حقايق بر مبتنی هایپرسش .کردبندی تقسیم

                                                 
1. factual questions 
2.  processing questions 
3.  imaginative questions 
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 و يدادآوری هاپرسش اين عمده کردکار. است درست و سرراست منطقی، هایپاسخ آنها برای انتظار مورد

 کدی؟ چی؟ کسی؟ چه صورته ب هاپرسش نوع اين. است حافظه در شده وخیره اطالعات و حقايق باريابی

هدايی هسدتند کده موجدب فعدال شددن ار نوع پرسدش پردارشی هایپرسش. شوندمی یبندصورت و کجا؟

کنندد. تر ياری مدیبیشتر و عمیق ارش و تحلی آموران را در پردسطو  باالتر فرايندهای وهنی شده و دانش

           مدرتبط هدم مورد تحلی ، مقايسه و ارريدابی قدرار گرفتده و بده هاموضوعها اطالعات و ار طريق اين پرسش

چده ارتبداطی بدین ... »هايی مانندد ها اغلب پاسخ کوتاه و مشخصی ندارند. پرسششوند. اين نوع پرسشمی

         چطدور ... ... به چده معندی اسدت؟... چده تدأثیراتی بدر... خواهدد گذاشدت؟ ي ... چیست؟دال ...وجود دارد؟

 هايی ار نوع پردارشی هستند.نمونه «ای...؟چه نتیجه...  توان...؟می

 در انديشدیدن بده يدا...؟( اگدر شدیم)چه  هاامكان طر  برای را آموراندانش متخیالنه هایپرسش

هدای های متخیالنه درباره ح  مسدئله بده روشپرسش ،به عقیده مانو .کندمی تشويقها چهارچوا ار خارج

های اساساً مت داوت اسدت کده مدا جديد برای موقعیت 1هایمرسوم نیست، بلكه درباره آشكار کردن امكان

             کندیم،هدا درگیدر مدیکنیم. رمدانی کده مدا خدود را بدرای کشدف پاسدخها تصور میخود را در آن موقعیت

کندیم. فراهم می هاهدفدهیم و رمینه را برای دستیابی به آن هايی را برای آينده توصیف و شك  میامكان

کنندد. آنهدا ای را برای ما بدار مدیهای چندگانهبلكه افق ،ای ندارندهای متخیالنه پاسخ يگانه و سادهپرسش

وند رخددادهای جديددی ظهدور کنندد. ايدن شدگشدايند و موجدب مدیهای جديدی را به روی ما میامكان

                 خوانندددتددر فددرا مددیهددای عمیددقبیشددتر و کدداوش هددایهددا بددر اسدداس ماهیتشددان مددا را بدده پرسددشپرسددش

(Manu, 2006)شدوندطور مرسوم ديده نمیه هايی است که بديدن ناديدنی درواقعهای متخیالنه . پرسش 

پرسدیم آيندده را هايی که ما میپرسش». رسنددور ار دسترس به نظر میيی است که هاانديشیدن به امكان و

. شدايد بهتدر باشدد بگدويیم (Levin et al., 2001, P. 166) .«سارندکنند، بلكه آينده را مینمی ینیبشیپ

 دهند.بلكه به آن شك  می ،کنندمی ینیبشیپها نه تنها آينده را اين پرسش
 

 یتهای متخیالنه و خالقپرسش

ای وجود دارد؟ وارن برگر متخصص های متخیالنه رابطهآيا بین خالقیت و توانايی پرسیدن پرسش

کندد کده با دالي  بسیاری استدالل مدی «ي  پرسش بسیار ريبا»خالقیت و نوآوری در کتاا خود با عنوان 

رين نیروهدا بدرای دهد کده يكدی ار قدرتمنددت. برگر نشان می(Berger, 2014) ای وجود داردچنین رابطه

و رندگی رورانه ما ابزاری ساده است که کمتر مورد توجه قدرار گرفتده  وکارکسبکردن ت ییر در  ورشعله

                                                 
1. possibilities 
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ار دوران کودکی در دسترس ما بوده است. پرسشدگری عمیدق، متخیالنده و ريبدا کمد   کهیدرحالاست، 

دهد. برگر با مطالعه که شرايط را ت ییر می هايی دست يابیمکند تا مسائ  را شناسايی و ح  کنیم، به ايدهمی

ای هسدتند. افراد بسیار خالق و موفدق، پرسشدگرهای خبدره که دهدبرخی ار نوآوران پیشرو جهان نشان می

هدای پرسدد و پاسدخپرسند که افراد ديگری نمدیهايی میآنها در هنر پرسیدن مهارت بااليی دارند، پرسش

هنرمندان بزرگ پرسدش کدردن هسدتند.  ،آورند. بسیاری ار آنهادست میه ها بقدرتمندی برای اين پرسش

آنها دارای مهارت جستجوگری جهان پیرامون خود و مورد پرسش قدرار دادن آن هسدتند، در حدالی افدراد 

و اير  2، آی دی ای ا1ُهايی مانند گوگ ، نت فلیكسما را به درون شرکت اوپذيرند. ديگر معموالً آن را می

همچندین او بخشدد. سارمانی آنها را تكام  مدی 4ایانبرد تا نشان دهد چگونه پرسشگری دیمی 3یبی ان ب

کشد که رنددگی و جهدان هايی ار هنرمندان، معلمان، کارآفرينان، و فعاالن اجتماعی را به ترسیم میداستان

 اند. اطراف خود را با پرسیدن ي  پرسش متخیالنه ت ییر داده

کسی که قسمت پايین پای سمت چد  خدود را در  است.ها مربوط به وان فلیپس هيكی ار اين نمون

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

صدنعت اعضدای مصدنوعی را مدورد مطالعده قدرار داد و  او «توان پای بهتری سداخت؟چگونه می»نپذيرفت. 

های فراوان بر روی بدیش ار شمار و پرسشبه ساخت پای بهتری گرفت. او با اشتباهات بیتصمیم  تيدرنها

شماری را ت ییر ( خود را که رندگی افراد بی5تونمونه کار کرد، قب  ار اينكه پای منعطف )فلكس فو 200

 لمپی  دويدند.معلوالنی که با است اده ار ساخته فلیپس به کوه اورست صعود کردند و در ا ؛داد عرضه کند

. هاپاسدخکنیم نه با ها هدايت میگويد: ما شرکت را با پرسشاري  اشمیت مدير عام  شرکت گوگ  می

توانیم انجام دهیم؟ شما آن را به می کارچهکند ما در رابطه با محصوالت مختل ی که مايكروسافت ارائه می

         ر و م یدد کده باعدث تحريد  گ تگوهدا کنید، نه به عنوان ي  پاسدخ مختصدعنوان ي  پرسش مطر  می

آيد. نوآوری چیزی نیست کده مدن يد  رور ار بیرون می گ تگوهااين دل شود. خالقیت و نوآوری ار می

کنم شما رمانی به ي  فرهنگ نوآورانه خواهم نوآوری کنم. من فكر میخواا بیدار شوم و بگويم من می

 .(Caplan, 2006)  پرسش مطر  کنید دست خواهید يافت که آن را به عنوان ي

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

                                                 
1. Netflix 
2. IDEO 
3. Airbnb 
4. DNA 
5. Flex-Foot 
6. Eureka! moment 
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                              آن صددرف کننددد يددافتن پاسددخ بددرای تددوجهی قابدد  رمددان اگددر بددر آنهددا آشددكار شددده اسددت، حتددی

(Vogt, Brown, & Isaacs, 2003, P. 1). ار پرسشدی  ناشدی انیشدتین نسدبیت نظريده ،طدور نمونده بده

 اگر ،رسید به نظر خواهد چگونه جهان»: به خود مش ول کرده بود نوجوانی رمان را ار او که است متخیالنه

فكدری مدداوم و طدوالنی انیشدتین  آرمدايش «حرکت کدنم؟ نور سرعت با نور پرتو ي  سوار بر انتهای من

       نمونده ديگدر مربدوط بده . رمینده فیزيد  شدد در تدوجهی قابد  هدایپیشدرفت هبد درباره اين پرسدش منجدر

 مدارپیچ کشدف به کري  بود که منجر فرانسیس و واتسون شناسی است. اين پرسش متخیالنه جیمزريست

دی ان ای در حالت سه بعدی چگونه » ؛را ت ییر داد شناسیعلم ريست اندارچشمهمیشه  برای شد و دوگانه

  «.رسد؟ر میبه نظ

های درستی مورد توجه قرار آيند که پرسشهای نوآورانه مبتنی بر خالقیت رمانی به وجود میايده

ها هايی که با توجه به امكانگويد: پرسشمتخیالنه سخن می گرفته و پرسیده شود. ساملی ار دو نوع پرسش

 برآمددههايی که به ت ییر مسیر پرسش و ممكن است طر  شوند که حاص  آن ي  نوآوری افزايشی است

بسداريم.  ]ای اساسداً مت داوتبده گونده[کنند تا آيندده را ها کم  می. اين پرسشاندمعطوفها ار نوآوری

ای مت اوت ببینند و ديددگاه جديددی در شود که افراد چیزها را به گونهخالقیت و نوآوری رمانی آغار می

هايی است که افدراد وآوری نیارمند کنجكاوی واقعی و نیارمند پرسشرابطه با آنها اتخاو کنند. خالقیت و ن

هدايی کند. نوآوری نیارمند خالقیت است و خالقیت نیارمند پرسیدن پرسشتشويق می یريپذس يررا به 

             تخیلی آمیخته بدا پرسدش. خالقیدت و ندوآوری هدر دو بدا تخیلدی پرسشدگرانه آغدار ،است آمیخته با تخی 

به سدوی  ت كر ار جديدی سطح های تخیلیپرسش نا. به عقیده ووقت و همكار(Samli, 2011) دنوشمی

 کنند با تحري  ت كدرکم  می ما به تخیلی هایپرسش. است مسئله ح  ار کنند که فراترخالقیت بار می

 .(Vogt et al., 2003) ها بارانديشی کنیمدرباره پیچیدگی جديد،

ار حیث م هومی با پرسشگری متخیالنه ارتباط بسیار نزديكی داشته و برخی که  يیهام هوميكی ار 

است که کرمین و همكارانش آن را به عنوان موتدور  «1امكان انديشی»کند، م هوم ار وجوه آن را تبیین می

بررسدی  به منظدور. (Cremin, Chappell, & Craft, 2013) گیرندو نیروی پیشرانه خالقیت در نظر می

صورت نظری و تجربدی ه های بسیاری بپژوهش ،انديشی بر خالقیت کودکان ابتدايی انگلستانامكان  تأثیر

. مطالعات م هومی کرفت درباره نقش امكان انديشی در خالقیت به واسطه مطالعدات تجربدی اندشدهانجام 

د قدرار گرفتده اسدت ها مدورد تأيیدهای اولیه کودکی در مقطع ابتدايی در مجموعه مت اوتی ار درسدر سال

                                                 
1. possibility thinking (PT) 
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(Burnard et al., 2006; Cremin, Burnard, & Craft, 2006).  گدذار ار  درواقدعامكدان انديشدی

شدد چه مدی»باشد که به صورت پرسش می «2چه چیزی ممكن است»به پرسش « 1چه چیزی هست»پرسش 

 چهارکودکان  رویی ا. بورنارد و همكارانش در مطالعه(Cremin et al., 2013)شود خالصه می «3اگر؟

ار: طدر   انددعبارتهدا ايدن ويژگدی .مهم برای امكدان انديشدی مطدر  کردندد ه ت ويژگی ،سالهه تتا 

                      4پددذيری، متخیالندده بددودن، خددود مختدداری و هدفمندددیوری، نددوآوری، ريسدد پرسددش، بدداری، غوطدده

(Burnard et al., 2006)ه خدود پرسشدگری و تخید  را بده عندوان دو . کدرمین و همكدارانش در مطالعد

هدای انجدام ار پدژوهش یلدیفرا تحلاند. آنها در پژوهشی قرار داده دیتأکويژگی اصلی امكان انديشی مورد 

نقدش  ی: بررسداولیدهو  آغدارين هدایدر سدال ید و تخ پرسشدگری داستان، ینمتقاب  ب رابطهبا عنوان ) شده

کردن پرسشگری و تخی  به عنوان دو ويژگدی اصدلی امكدان انديشدی با برجسته  (انديشیدر امكان  داستان

که نقش بنیدادی  5بین پرسشگری و تخی  به عنوان دو ويژگی اصلی امكان انديشی و داستان نشان دادند که

متقاب  پرسشگری و تخی   رابطهوجود دارد. در اين متقاب  و کلیدی  رابطهکند، در امكان انديشی باری می

. (Cremin et al., 2013) دهدددهند و داستان نیز بده پرسشدگری و تخید  شدك  مدیك  میبه داستان ش

هدای مختلدف پرسشدگری و تخید  بده شدیوهکه دهد ها در رابطه با امكان انديشی نشان میها و تحلی بحث

 ,Chappele, Craft, Burnard, & Cremin, 2008; Craft)نقش محوری در امكدان انديشدی دارندد 

Mcconnon, & Matthews, 2012) . 

 

 جهینت

       ايدم کده جدايی بدرای ن دس کشدیدن ما مربیان در حالی در ي  رويكدرد پاسدخ محدور غدرق شدده

          آمدورانبه دنبدال داليلدی بدرای عددم خالقیدت و ندوآوری داندش حالنیدرعو  گذاردآمور باقی نمیدانش

 ،کندطور کام  خ ه میه ر خود اين رويكرد که خالقیت را باينكه در بین اين دالي ، ا ترجالبگرديم. می

توان برای عدم تحري  تخی  و يا نابود کردن قدرت تخید  عاملی که می ترينمهم آنكهحالغاف  هستیم. 

 یالتتخدو  هاپرسدشهمان حاکمیت رويكرد تربیتی پاسخ محور در مدارس است. حاکمی کده ار  ،نام برد

بدر درسشدان  فقدط یبدافالیخو  یپرحرفد جدای بده خواهدمی آنهاار در عوض و  دکناستقبال نمی کودکان

                                                 
1. what is 
2. what might be 
3. what if? 
4.question-posing, play, immersion, innovation, risk-taking, being imaginative, self-determination and 
intentionality 
5. narrative 
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بدا  يیايدرؤ، يادگیری ي  پاسخ درست برای هر مسدئله، پرهیدز ار 1متمرکز شوند. تأکید بر پیروی ار قواعد

             رننددآمدوران مدیوهدن داندش هدای حداکم بدرهستند کده نظدام هايیار جمله ق   2امور مبهم و غیر ش اف

(Von Oech, 1986)، ها وهن آراد شده و به پروار در خواهد آمد. که تنها با شكستن آن 

های شود نه در محیطی که تأکید بر پاسخخالقیت و نوآوری در ي  فضای پرسشگرانه شكوفا می

مندد بده قدههدای تربیتدی عالاگر نظدام ،ويژگی آن است. بر اين اساس ترينمهمبینی و مطابق متن، قاب  پیش

آموران فراهم کدرده آموران هستند، بايد فرصت تخی  و پرسشگری را برای دانشتقويت آفرينندگی دانش

 در اساسدی دنظريدتجد کار، اين های متخیالنه تشويق و تحري  کنند. الرمهو آنها را برای پرسیدن پرسش

 توفیدق های تربیتی تاکنونانه نظاممتأس  .است تدريس و درسی ريزیبرنامه الگوهای و تربیتی رويكردهای

 ار پدیش اند مطالدبکودکان موظف سنتی، الگوی یهاهدف طبق چراکه اند؛در اين رمینه نداشته چندانی

 های تربیتینظام گذارانسیاست افراطی تأکید همین امتحان بدهند. و ح ظ کنند و مطالعه را یاشدهنییتع

 ت كر هایمهارت افزايش تأکید بر باوجود آموران است.دانش عام  اصلی عدم خالقیت یحافظه پرور بر

 بدر بیدنش نتوانسدته ايدن وپرورشآمدورشجديدد  یهداالگو انتقدادی در ت كدر و پرسشدگری ار جملده

               کده در جهدت آمدورش يیهاکوشدشپاسدخ محدور غلبده کندد.  سدنتی وپرورشآمدورش یهدافرضشیپ

در رويكردهدای  نیارمند ت ییرات اساسی واقع شود، اثربخش کهآن برای شود،می انجام ت كر هایمهارت

ت ییدرات دشدوار اسدت  ايدن ايجداد امدا اسدت، آمدورمعلدم و داندش وگوهدای بدینگ دت تربیتی و کی یت

(Topping & Trickery, 2007).  

 پدرورش ایبدر ایشدیوه عنوان به را پرسشگری و تخی  که باشیم درسی هبرنامي   دنبال به بايد ما

های درسی الرم است به جای تأکید بر ي  روش در رمان تهیه برنامه. گیردمی کاره ب آفريننده هایفعالیت

هدای حد آمدوران بدرای ت كدر دربداره راههايی انديشه شود که مشوق دانشيا پاسخ درست، درباره فعالیت

آمدوران داندش آنچهاد محدوديت درباره در کالس درس و ايج گامبهگامهای متعدد باشد. به جای فعالیت

دهند، آنها بايد ياد بگیرند برای کشف هدر چده بیشدتر، نگدران اسدت اده ار يد  روش مورد بررسی قرار می

 يد  در پرسدش طدر  نباشند. آنها بايد تشويق شوند بدا شدهنییتعخاص و يا رسیدن به ي  پاسخ ار پیش 

              دربداره مسدائ  بیدان کنندد حتدی اگدر  را خدود هدایديددگاه و کشدیده نقدد بده را مسائ  پرسشگرانه فضای

دارد کده بیدان مدیچنین های ديگران مت اوت و يا متضاد با آن باشد. کرفت به نق  ار فلی  گاماك ديدگاه

هدا را مدورد هدا، بايدد پرسشدگری دربداره پاسدخبه جای تمرکز بر پاسخ دادن به پرسش پرورش و آمورش»

                                                 
1. Follow the rules 
2. Avoid ambiguity 
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بايد تخی  و پرسشدگری را بده عندوان  وپرورشآمورشهای . نظام(Craft, 2000, P. 5) .«ار دهدتأکید قر

های بديع را میسر ساخته و خالقیدت ح های جديد و راهدو ويژگی مهم ت كر انسان که انديشیدن به امكان

 هدایظرفیدت ايدن داد هاجدار نبايدد ،سارد، ارج گذاشته و مورد تأکید قرار دهدد. بندابراينپذير میرا امكان

 و شدده فراموشدی و غربدت غبدار دچدار درسدی، برنامده و مدارس بر حاکم سنتی رويكرد هساي در کودکی

 و تخید  به کودکی پرسشگری و تخی  تا کوشید بايد بلكه ،بدهد دست ار را خود درخشندگی و ش افیت

 .(Mehrmohammadi, 2010)يابد  تحول یسالبزرگ پرسشگری

 دوران کنندد کدههدای انجدام شدده اسدتدالل مدیتعلدیم و تربیدت بدر اسداس پدژوهشانديشدمندان 

 کداری چندین و اسدت دير بسیار های ت كرو تقويت مهارت دانشجويی برای پرورش هدور و یسالبزرگ

ايدن پرسدش کده چدرا مدا تواندايی طبیعدی کودکدان را در  .(Lipman, 1980) شروع شود بايد ار کودکی

های تعلیم و تربیت بايد دربداره هیم؟، پرسشی است اساسی که والدين، مربیان و نظامدپرسیدن پرورش نمی

تربیتی دنیای امدرور بیگانده اسدت. نیارهدای  شرايطرويكردهای تربیتی پاسخ محور ديرور با  کنند. تأم آن 

ت هاسددت کدده رويكردهددای مرسددوم تربیتددی قدددرتربیتددی دنیددای امددرور فراتددر ار انباشددت اطالعددات و داده

های خدالق، خدود بار آوردن انسان ،پاسخگويی به اين نیارها را ندارد. آنچه در دنیای امرور مورد نیار است

راهبر و پرسشگر است که بتوانند پرسشدگرانه و خالقانده بدا دنیدای پیرامدون خدود بده تعامد  پرداختده و بده 

 يادگیری و تولید دانش اقدام کنند.
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