مرتضي
منطقي
سط
مق
فش
راهنماي لوحاهي رده آموزش خالقيت رد ح جواانن طع دوم
دبيرستان

1

2

3

4

فهرست اجمالي :
 01حل مسأله در جوانان دوره دوم دبيرستان
 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل
 03بسترسازي در جهت تداوم برخوردهاي خالق جوان
 04زمينهسازي در جهت عاطفي بارآمدن جوان
 05كوشش در جهت تربيت ديني (عرفاني -انقالبي) جوان
 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در جوان
 07زمينهسازي اوليه در جهت سوق يافتن جوان به سمت كارآفريني
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فهرست تفصيلي :

 01حل مسأله در جوانان دوره دوم دبيرستان
مروري بر آنچه گذشت.

 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل
 0201مؤلفه خانواده
 0202مؤلفه مدرسه
 0203مؤلفه جامعه

 03بسترسازي جهت تداوم برخوردهاي خالق جوان
 0301مؤلفه خانواده
 0302مؤلفه مدرسه
 0303مؤلفه اجتماعي (بسترسازيهاي اجتماعي)

 04بسترسازي جهت عاطفي بارآمدن جوان
مروري بر آنچه گذشت.

 05بسترسازي اوليه جهت تربيت عرفاني -انقالبي جوان
 0501نقد الگوهاي جزءنگر خالقيت
 0502الگوي كالن نگر خالقيت
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 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در
جوان
 0601تشويق فرضيهپردازي (و آزمون آن) توسط جوان
 0602پيشنهاد اجراي طرحهاي عملي توسط جوان
 0603پيشنهاد اجراي طرحهاي پژوهشي توسط جوان
 0604درخواست ارايه ايدههاي جديد توسط جوان
 0605درخواست تدوين برخي از طرحهاي فني توسط جوان
 0606درخواست تهيه برخي از طرحهاي آيندهنگر (طرحهايي كه از جنبه
تخيلي برخوردارند).
 0607نقش نهادهاي مدني در بسترسازيهاي علمي -تحقيقاتي در سطح
مدارس

 07بسترسازي اوليه جهت سوق يافتن نوجوان به سمت
كارآفريني
 0701حمايت اوليا از كارآفريني فرزند در محيط خانه و بيرون از خانه
 0702ضرورت نگاه مثبت مدرسه نسبت به مقوله كارآفريني
 0703ضرورت نگاه مثبت جامعه به مقوله كارآفريني
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آموزش خالقيت در سطح جوانان دوره دوم دبيرستان
در بحث آموزش خالقيت در سطح جوانان دبيرستاني ،به ترتيب  7عنوان مورد
بحث قرار گرفتهاند .اين عناوين عبارتند از:
 01حل مسأله در جوانان دوره دوم دبيرستان،
 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل،
 03بسترسازي در جهت تداوم برخوردهاي خالق جوان،
 04زمينهسازي در جهت عاطفي بارآمدن جوان،
 05كوشش در جهت تربيت ديني (عرفاني -انقالبي) جوان،
 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در جوان،
 07زمينهسازي اوليه در جهت سوق يافتن جوان به سمت كارآفريني.
در ادامه ،به ترتيب محورهاي پيشگفته ،مورد بحث قرار خواهند گرفت.
دكتررر منطقرري در بحررث آمرروزش خالقيررت در سررطح جوانرران دوره دوم
دبيرستان ،نخست برره مسررأله توانررايي حررل مسررأله در آنرران ،اشرراره دارد .وي بررا
يادآوري نظريه پياژه ،خاطرنشان ميسازد ،تحول ذهني فرد با تحقررق سرره دوره
حسي -حركتي ( 0-2سال) ،دوره عمليات عيني ( 2-11سال) و دوره عمليررات
ذهني يا صوري ( 11,12 -15,16سال) ،به انجام خود ميرسد .جوان دوره دوم
دبيرستان با پشت سر گذاشتن دورههاي اخير ،به لحاظ ذهني به جايي ميرسررد
كه انسانهاي بزرگسال در آن شرايط قرار دارند و تنها تفاوت جوان بررا ير
فرد بزرگسال عادي ،در ميزان تجربيات روزمره و اجتماعي و عدم ممارسررت
كافي فكري وي ،در قياس با او است .از اين رو با مسلط شدن جوان برره تفكررر
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انتزاعي ،ميتوان از وي انتظار تفكري ذهني ،همسرران بررا افررراد بررزرگسررال را
داشت .به همين سرربب ،مؤلررخ برررخال

دوره اول دبيرسررتان كرره ميكوشرريد،

تكاليخ ارايه شده به آنان ،باز هم از درجهاي از عينيت ،برخوردار باشررد ،و برره
همين سبب هم توجيه اقتصادي طرحهرراي ارايرره شررده دانشآمرروزان دوره اول
دبيرستان را از آنان طلررب نميكرررد ،در دوره دوم دبيرسررتان ،در مررواردي كرره
توجيرره اقتصررادي طرررح و كررار درخواسررتي ،قابررل طرررح برروده اسررت ،از
دانشآموزان ،توجيه اقتصادي طرح يا ايده ارايه شده آنان را درخواست كرده
است.
دومررين محررور مررورد بحررث دكتررر منطقرري در آمرروزش خالقيررت در سررطح
جوانرران دوره دوم دبيرسررتان ،برره مسررأله «بسترسررازي در جهررت تربيررت انسرراني
متعادل» ،اختصاص يافته است .بحث اخير حاوي سه زير مجموعه ،به شرح زير
است:
 مؤلفه خانواده، مؤلفه مدرسه، مؤلفه جامعه.پژوهشگر با يادآوري آنچه در مباحث دورههاي قبل بيان داشته اسررت ،از
مؤلفه خانواده و مدرسه با سرعت عبور كرده ،تمركز بحث خود را روي مؤلفه
جامعه گذاشته است كه در دورههاي قبلي از آن به شكل مبسررو  ،يرراد نكرررده
است .اما در عين حال ،پيش دانسته بودن مباحث مطرح شده در دورههاي قبررل
را در ادامه مباحث اين دوره ،مورد تأكيد قرار ميدهد.
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دكتررر منطقرري در جريرران طرررح مؤلفرره جامعرره ،ضررمن اسررتناد برره برخرري از
نظريهپردازيهايي كه از نقش جامعه ،به صورت عاملي ذينقررش در خالقيررت
ياد كردهانررد ،مؤلفرره جامعرره را برره دو زيررر مجموعرره «امكانررات مررادي اوليرره» و
«بسترسازيهاي فرهنگي» ،تقسيم كرده ،در هر دو مورد بحث ميكنررد .وي در
انجام بحث خويش ،وضعيت جامعرره ايررران را در برخررورد بررا مقولرره خالقيررت،
مناسب ترسيم نكرده ،خاطر نشان ميسازد ،شرايط دشرروار پيشگفترره ،در بهررم
خوردن تعادل رواني افراد خالق ،مؤثر واقع آمده ،نقش مهمي ايفا ميكند كه
در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
مؤلفه جامعه در نظريهپردازيهاي جديد خالقيت ،از وجه بارزي برخوردار
شده است .استرنبرگ كه در نظريه خويش ازمحيط ياد نكرررده بررود ،در نظريرره
مشتركي كه با لوبارت ارايه ميكند ،بر نقش محيط تأكيد ميكند.
پلس

 ،نظريهپرداز ديگري است كه در نظريرره خررويش ،بررر نقررش محرريط،

صحّه نهاده اسررت .وي در مرردل يرخشرري كرره ارايرره كرررده اسررت ،از  4عامررل
آمادگي ،تخيل ،توسعه و عمل ،سخن ميگويد.
مقصود پلس

از آمررادگي ،آمررادگي شخصرري (انگيررزه ،عالقرره ،اسررتعداد،

مشاهدهگررر دقيررق بررودن) و آمررادگي محيطرري (فرهنگرري -اجتمرراعي ،سياسرري،
اقتصادي و عقيدتي) است .آمادگي اخير ،به تخيل ميانجامررد ،در ايررن مرحلرره
فرد نسبت به مسأله فرارويش ،توجه نشان داده ،روي آن به تأمررل ميپررردازد و
در جريان ي

مشاهده هد مند ،در صدد استخراج مفاهيم مررورد نظررر از آن

برميآيد .پس از اين مرحله ،مرحله توسعه فرا ميرسد .در جريان توسعه ،ايده
ارايه شده يا براي آينده ،ذخيره ميشود و يررا امكرران تحقررق عملرري آن ،وجررود
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دارد و در آخرين مرحله ،پس از انجام ارزيابي الزم ،وقتي تحقق عملرري ايررده،
مورد تأييد قرار گرفت ،اين دستاورد در اختيار محيط اجتماعي قرار ميگيرد و
مدل يرخشي پلس

دوباره از مرحله آمادگي (شخصي و محيطي) ،يرررخش

خود را ادامه ميدهد.
سيكزنت ميهررايلي ،از ديگررر نظريررهپردازاني اسررت كرره برره جرراي تبيينهرراي
فردگرايانه خالقيت ،كوشيده است ،تبييني نظامدار (سيستمي

) از خالقيررت را

به دست بدهد .وي در مدل پيشنهادي خود ،سه زمينه فرهنگ ،زمينههاي فردي
و جامعه را مطرح ميسازد.
سيكزنت ميهايلي ،در توصرريخ فرهنگرري كرره بسررتر الزم بررراي خالقيررت را
فراهم ميآورد ،از ويژگيهاي زير ياد ميكند:
 فرهنگي كه در آن اطالعات مكترروگ گرديررده اسررت ،خالقتررر از فرهنگرريعمل ميكند كه اطالعات آن به صورت شفاهي دردسترس است.
 فرهنگي كه پذيراي تغيير ميباشد ،خالقتررر از فرهنگرري عمررل ميكنررد كررهپذيراي تغيير نميباشد.
 فرهنگرري كرره داراي موانررع شررديد سياسرري ،اقتصررادي ،اجتمرراعي و عقيرردتينيست ،خالقتر از فرهنگي عمررل ميكنررد كرره داراي موانررع شررديد در مسررايل
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و عقيدتي است.
 فرهنگي كه در آن اطالعات به مثابه اموري خدشرره ناپررذير ديررده نميشررود،خالقتر از فرهنگرري عمررل ميكنررد كرره در آن اطالعررات برره صررورت مسررايلي
خدشه ناپذير ،ديده ميشوند.
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 فرهنگرري كرره در آن دسترسرري آزاد برره اطالعررات وجررود دارد ،نسرربت بررهخالقيت ،مستعدتر از فرهنگي عمل ميكند كه دسترسي آزاد برره اطالعررات در
آن وجود ندارد.
سيكزنت ميهايلي ،در توصيخ زمينررههاي فررردي ،برره خررانواده و خررود فرررد
توجه ميكند .وي بيان ميدارد ،خانواده با سرمايهگذاري در امر كنجكاويهررا
و اقرردامهاي خررالق فرزنررد ،توجرره و اهميررت دادن برره يررادگيري وي ،ايجرراد
عرصررههاي هنررري ،ورزشرري و تفريحرري گسررترده بررراي فرزنررد ،فررراهم آوردن
شرايطي براي كسب تجربيات متنوع او ،تشويق فرزند به سرباز زدن از حواشي
و برخي از قيود و اجبارهاي اجتماعي ،بستر الزم را بررراي خررالق عمررل كررردن
وي ،فراهم ميآورد.
اين نظريهپرداز ،در توصيخ ويژگيهاي فردي كه فرد را مسررتعد عملكرررد
خررالق ميكنررد ،از مرروارد و ويژگيهررايي ماننررد :برخررورداري از اسررتعدادها و
ظرفيتهاي ذهني ويژه ،انگيررزه كررار سررختكوشررانه ،برخررورداري از مهررارت
تفكر واگرا ،باز بودن نسبت به تجربيات ،انعطا پذيري ،تن نرردادن برره قواعررد
مرسوم و انتقاد داشتن نسبت به برخي از عقايد جاري ،ياد ميكند.
سيكزنت ميهايلي در توصيخ ويژگيهرراي جامعرره (و قلمرويرري) كرره بسررتر
مساعدي جهت شكوفايي خالقيت ،پديد ميآورد ،خاطرنشان ميسازد:
 جوامعي كه به زمينررههاي خررالق و تحررولآفرررين ،توجرره ميكننررد و در ايررنموارد سرمايهگذاري كرده ،و انرژي صر

ميكنند ،خالقتر از جوامعي عمل

ميكنند كه صرفاً براي رفع نيازهاي اوليه خودشان ،انرژي صر

ميكنند.
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 جوامع متعهد به اقتصاد باز ،خالقتر از جوامع متعهد برره اقتصرراد بسررته ،عمررلميكنند.
 جوامعي كه دنبال نوگرايي هستند ،خالقتر از جوامعي كه دنبال حفظ وضعموجود هستند ،عمل ميكنند.
به زعم سيكزنت ميهايلي ،هر جامعه ،داراي قلمروهاي مختلفي اسررت .ايررن
قلمروها كه ممكن است ،علمي ،هنري ،اطالعرساني و نظاير آن باشررند ،بررراي
افرررادي كرره در آن قلمرررو كررار ميكننررد ،قواعرردي دارد ،وي در توصرريخ
ويژگيهايي كه ي

قلمرو را به بستري مساعد جهت توليد خالق افراد تحررت

پوشش خود در ميآورد ،متذكر ميگردد:
 اگر مداخلررههاي فرهنگرري ،سياسرري ،اقتصررادي و عقيرردتي در قلمرررو كررمترررصورت پذيرد ،افراد خالقتر عمل ميكنند.
 اگر افرادي كه در قلمرو خاصي قرار گرفتهاند ،از قدرت اقتصادي و جايگاهاجتماعي مطلوبي برخوردار باشند ،خالقتر عمل ميكنند.
 -اگر ي

قلمرو ،استقالل نسبي داشته باشد و نه به كلي در قلمروهرراي ديگررر

تحليل رفته باشد و نه كامالً از آنها جدا باشد ،شرايط اخير بستر مساعدتري را
براي خالقيت فراهم ميآورد.
 -قلمروهايي كه در برابررر ايردههاي جديررد ،از خررود انعطررا

نشرران ميدهنررد،

عملكرد خالقتري دارند.
 قلمروهررايي كرره نسرربت برره ايرردههاي جديررد بررا شرريوه ديرروانسرراالري(بوروكراتي

) و سختگيرانه عمل نميكنند ،بستر مساعدتري براي خالقيررت

فراهم ميآورند.
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سيكزنت ميهايلي ،پس از توصيخ اجزاي مورد نظر نظريه خويش ،يررادآور
ميگردد ،فرهنگ شامل حوزههاي مختلفي است .حوزههررا در برگيرنررده نظررام
نمادها ،قوانين ،روشها ،اعمال و الگوهاي سرمشق هسررتند .بررا ارايرره اطالعررات
فرهنگ برره افررراد ،آنرران كرره از زمينررههاي شخصرري مختلفرري برخوردارنررد ،در
صورت داشتن استعداد ،صفات شخصيتي مناسب و انگيزه قوي ،ممكررن اسررت
به توليد خالقي نايل شوند .توليد اخير ،به جامعه عرضه ميشود .جامعرره ،ماننررد
فرهنگ ،شامل قلمروهاي مختلفي است و هر ير

از قلمروهرراي مزبررور بررراي

خود قواعدي دارد .توليد خالق فرد ،در قلمرررو مربوطرره ،مررورد ارزيررابي قرررار
ميگيرد و در صورت تأييد ،به عرصه فرهنگ وارد ميشود.
دكتر منطقي پس از طرح نظريهپردازيهايي كه به عامل مهم جامعه ،عطخ
توجه داشتهاند ،يادآور ميشود ،غالب نظريهپردازان ،در دو سطح جامعه را در
امر بسترسازي جهت شكوفايي خالقيت ،مؤثر دانستهاند .سطح نخست سرمايه-
گذاريهاي مادي و تخصيص امكانات اوليه براي عملكرد خالق افراد و سطح
بعد ،بسترسازيهاي فرهنگي الزم هستند.
مؤلخ در توصيخ اهميت سرمايهگذاريهاي اوليه ،با ارايرره ينررد نمونرره از
شواهدي كه مستقيم و غيرمستقيم با آنان رابطه داشررته اسرت ،نتيجرره ميگيرررد،
افراد خالقي كه وي در دوران اول و دوم دبيرستان ،با آنان كار ميكرد ،و اميد
آن را داشت كه آنان در دوران بزرگسالي خويش به صورت انساني خررالق،
در جامعه خود بدرخشند ،به علت كمبود امكانات ،در نهايررت سررر از مررواردي
مانند كارگري ي

كارخانه درآوردهاند.
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پژوهشگر ،در تشريح اهميت بسترسازيهاي فرهنگرري ،بررا ذكررر برخرري از
تجربيات خويش ،يررادآور ميگررردد ،گرراهي خررالقترررين افرررادي كرره وي در
محيط ايران تشخيص داده بود ،از خود با عناويني ماننررد افررراد «خُررل و ي»ررل» و
كساني كه كارشان «يرند و پرندگويي است» ،ياد ميكردند.
دكتر منطقي با يادآوري پژوهش گستردهاي كه يكرري از دانشررجويانش ،در
موانع اجتماعي خالقيت در ايران داشت ،بيان ميدارد ،آنرران پررس از شناسررايي
 172مانع از موانع اجتماعي خالقيت در ايران ،با بررسي موارد مزبور در سررطح
برخي از استادان دانشگاهها و در نهايت  500دانشجوي دختر و پسررر ،و تحليررل
نتايج به دست آمده از طريق تحليل آماري «تحليل عامل» (كرره برره دسررتهبنرردي
سوالهايي ميپردازند كه همبستگي بااليي با هم دارنررد) ،در نهايررت برره يهررار
خوشه يا عامل كلي به شرح زير دست يافتند« :عدم شناخت و بسترسررازي الزم
در خالقيت»« ،جزم انديشي ،شخصيتپرستي و خرافهگرايي»« ،ضررعخ مررردم-
ساالري و محدوديت امكان نقد اجتماعي» و «اقتصاد ت

محصولي و مبتني بر

رانت».
همانگونه كه از نتايج حاصل از پژوهش انجام شده پيرردا اسررت ،در درجرره
اول اهميت ،عامل سترون بودن شكوفايي خالقيت در محيط اجتمرراعي ايررران،
عامل فرهنگي است.
دكتر منطقي عالوه بر تأكيد در عوامل مادي و فرهنگي مؤثر در شرركوفايي
يا عدم شكوفايي خالقيت در ايران ،از عامل سومي نيز يرراد ميكنررد كرره آن را
عامل تاريخي -اجتمرراعي -سياسرري مينامررد .وي بررا اشرراره برره نظريرره حركررت
پاندولي اخالقيات در جوامع انقالبي كرين برينتون و نظريه آنومي (هرجومرج
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ناشي از گذر جامعه از سنت به تجرردد) ،و بررا اشرراره برره برخرري از ويژگيهرراي
تاريخي ،اجتماعي و سياسي ايران ،نتيجه ميگيرد كرره در ير

نگرراه بررومي برره

مسأله خالقيت در ايران ،ميتوان مالحظه كرد كه بستر اجتمرراعي خالقيررت در
ايران ،با مشكالت جديتري در قياس با بسررياري از كشررورهاي ديگررر جهرران،
روبرو است.1
مؤلخ ،پررس از ارايرره شرراهد مثالهررايي از خالقيتهرراي هرررز رفترره جوانرران
ايراني ،در ادامه ،دست به تعميم نظريه راجرز در سطح ايران ميزند.
كارل راجرز در نظريرهاي كرره بررراي تبيررين تحررول (رشررد) كودكرران ،ارايرره
ميكند ،خاطرنشان ميسازد ،كودك نيازي اساسرري برره محبررت مررادرش دارد،
حال اگر محبت ارايه شده از سوي وي به فرزند ،شكلي مشرو پيدا كند (مثالً
مادر بگويد ،اگر كويه نروي تو را دوست دارم ،اگر خاك بازي نكني ،تو را
دوست دارم و نظاير آن) ،كودك رفتهرفته يرراد ميگيرررد كرره بررراي برره دسررت
آوردن محبتي كه مورد نياز وي است ،به ترردريج معيارهرراي مررادر را در ذهررن
خود جايگزين كرده ،با توجه به همان معيارها ،به جهان خارج بنگرد .به تعبيررر
ديگر كودك براي كسب نياز طبيعي خويش به محبت ،رفتهرفته برره مرحلرهاي
 -1دكتر منطقي در اين قسمت ،ضمن ارجاع كاربران محترم به كتاگ «رفتارشناسي جوان در دهره-
هاي سوم و يهارم انقالگ» كه خود به تهيه آن اقدام ورزيده است ،از مواردي مانند :گسست نسلي،
انقطاع گفتمان بيننسلي ،قطع ريشههاي هويت تاريخي جوان ،رويكرد تكليفري و آرمرانگرايانره بره
جوان ،ضعخ مفر الگوپردازي براي جوان ،جامعهپذيري مبتني بر زور ،اعطراي هويرت دولتري بره
جوان ،عدم بسترسازي فرهنگي الزم براي فناوريهاي ارتبراطي پيشررفته در جامعره ،بريتروجهي بره
تبعات جهاني شدن ،پناه بردن جوانان به فضاهاي مجازي ،افسردگي اجتماعي ،مقاومرت فرهنگري و
نظاير آن ،به عنوان مصاديقي از مشكل تاريخي ،اجتماعي ،سياسي پيشگفته ،ياد ميكند.
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سوق مييابد كرره ديررد مررادر در ذهررن او جانشررين و جررايگزين ديررد خررود وي
ميگردد ،بالطبع در شرررايط اخيررر ،آدمرري شرربيه اسرربي ميشررود كرره دو طررر
يشمش ،يشمبندي زدهاند كه تنها و تنها ،بايد با زاويه محدودي ،فرارويش را
ببيند و بالطبع ينين فردي مستعد خالقيت و خالق عمل كردن نيست.
دكتر منطقي در تعميم نظريه راجرز به ايران ،يادآور ميشود ،وجررود موانررع
و قيود فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و عقيدتي فراوان در ايران ،و وجود خطو
قرمز متعددي كه بايد افراد در جامعه ،به رعايت آن بپردازند ،به تدريج كار را
به جايي ميرساند كه جامعه در ذهن بسياري از افراد خالق ،جايگزين ميشود
و آنان بايد از زاويه ديد مسووالن و اولياي امور ،به مسايل اطرافشان بنگرند كه
بالطبع ديد اخير ،مالزم با خالقيت نخواهد بود.
بنابراين در ي

جمعبندي اجمالي ،ميتوان نتيجه گرفت ،در صورت عدم

تعادل جامعه ،افراد خالق آن نيررز تعررادل درونرري خررويش را از دسررت داده ،در
غالب موارد نميتوانند به شكلي متناسب و بهينه ،بررا جهرران بيرررون خررود رابطرره
برقرار كرده ،دست به توليدهايي خالق و ارزشمند بزنند.
دكتر منطقي در سومين فراز از بحررث آمرروزش خالقيررت در سررطح جوانرران
دوره دوم دبيرستان ،برره طرررح «بسترسررازي جهرت تررداوم برخوردهرراي خررالق
جوانان» پرداخته است .عنوان اخير ،شامل سه عنوان فرعي زير است:
 مؤلفه خانواده، مؤلفه نظام آموزشي، -مؤلفه اجتماعي.
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مؤلخ با يادآوري ايررن كرره در بحررث آمرروزش خالقيررت در دوره پرريش از
دبستان ،راجع به خانواده ،بحث الزم را داشته است و با تذكر اين كرره در دوره
دبستان و دوره اول دبيرستان ،روي نظام آموزشي بحثهرراي نسرربتاً گسررتردهاي
داشته است ،با تذكري گذرا در مررورد يكرري از روشهرراي آمرروزش خالقيررت
مطرح در سطح جهان ،تمركز بحررث خررود را روي مؤلفرره اجتمرراعي ،گذاشررته
است.
دكتررر منطقرري در مؤلفرره آموزشرري ،پررس از بيرران روشهرراي :بررازي ،انجررام
كارهاي هنري ،دامن زدن به تخيل كررودك ،خوانرردن خررالق ،نوشررتن خررالق،
حل مسأله ،بارش ذهني ،بديعهپردازي ،افزايش انگيزهها ،ارايه الگو ،استفاده از
فناوريهاي جديد ،استفاده از شوخي و خنده ،يادگيري مشاركتي ،فعاليتهاي
اردويي ،روشهاي سيستم ،روشهاي حل مسأله ،فهرستهاي تداعي ،فهرست
سوالها ،ارتبا هاي اجباري ،تجزيه و تحليل ريختشناسانه ،تفكررر جررانبي6 ،
كاله تفكر (فكررري) ،مررديريت مهارتهرراي مغررزي ،بصرريرت پررس از نهفتگرري
(بصيرت ناگهاني) ،استقبال از تنگناي زمرراني و آمرروزش تلفيقرري كرره از آنهررا
پيشتر ياد كرده است ،به طرررح روش «نظريرره حررل ابررداعي مسررأله »1يررا «تريررز»2
پرداخته است كه توسط گنريچ سائولويچ آلتشولر مطرح گرديده است.
عالوه بر عبارت نظريه حل ابداعي مسأله ،بررراي روش «تريررز» ،معادلهررايي
مانند :نوآوري نظام يافته ،روششناسي اختراع ،الگوريتم اختراع ،روششناسي

1

-- Theory of inventive problem solving

 -2كلمه «تريز" ( ،)TRIZبرگرفته از حرو
است.

اول عبارت نظريه حل ابداعي مسأله ،به زبان روسي
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حررل مسررألههاي نررو ،مهندسرري خالقيررت و نرروآوري و روششناسرري خالقيررت،
پيشنهاد شده است.
آلتشولر ،در تالش بررراي تهيرره سرراختاري كرره دانررش ابررداع را نظررم و نسررق
ببخشد ،با بررسي  20/000اختراع ثبت شده كه روي  4/000مورد آنها ،توجه
ويژه معطو

داشته است ،به تدوين  40اصل پرداخت كرره برره نظررر خررود وي،

دستيابي به نوعي جهانبيني خالق ،دستيابي به نوعي نگرش جامع نسبت به
ابداعها و اختراعها ،تسهيل روند رشد و توسعه علوم و فناوري ،پيشبيني روند
ابداعها و اختراعها در آينده و خالصه دستيابي به مؤثرترين راه حلها بررراي
انواع مسايل علمي -فني را به دست ميدهند.
عناوين برخي از اصول مطرح شده تريز كه دكتر منطقرري بررا آوردن مثررال-
هايي ،به تشررريح آنهررا پرداخترره اسررت ،عبارتنررد از :جامعيررت ،تودرتررو بررودن،
كيفيت موضعي ،تركيب يا ادغام ،تعويض ير

سيسررتم مكررانيكي ،اسررتفاده از

تعويض رنگ ،تداوم كنش مفيد ،خدمتدهي به خود ،تغيير خواص فيزيكي و
شيميايي ي

جسم ،پويايي ،مقابله پيشاپيش ،هم پتانسيلي ،جداسررازي ،تبررديل

ضرر به سود ،كپرري كررردن ،اسررتفاده از شرريي ارزان قيمررت ،اسررتفاده از اجسررام
متخلخل ،بازسازي قطعات و كروي ساختن.
پژوهشگر در بحث مؤلفه اجتماعي كه ناظر بررر بسترسررازيهاي اجتمرراعي
مناسب براي شكوفايي خالقيت در سطح جامعرره اسررت ،خاطرنشرران ميسررازد،
تجربيات ترراريخي و تجربيررات جامعرره معاصررر ،همگرري دال بررر آن هسررتند كرره
ايرانيان قومي با هوش و خالق هستند.
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در گذشته تاريخي ايرانيان ،ستايش پيامبر اسالم ،صلواتاللعليه ،از هوش و
خالقيت ايرانيان با اين تعبير كه اگر دانش در ستاره ثريررا باشررد ،ايرانيرران برردان
دست مييابند؛ ماه نخشب؛ حمامي كه با شمعي گرم ميشد؛ منارجنبان و دهها
مورد اين ينيني وجود دارد.
نگاهي به جبهههاي جنگ و رفتار ايرانيان در زندانهاي بعث عررراق ،تأييررد
دوبارهاي در همين رابطه است .ايرانيان در دوران جنگ به اقرردامهاي عظيمرري
مانند :منحر

كردن موش

هاي اگزوسررت (كرره از فاصررله  70كيلررومتري ،بررا

رديابي اهدافشان ،به آنها برخورد ميكردند) ،تهيه پررل عظرريم بعثررت بررر روي
ارونررد كرره از مشخصررات عررر
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كيلومتر در ساعت ،برخوردار بود ،تهيه پل  13كيلومتري خيبررر در هررورالعظيم
كه بدون هرگونه پايررهاي احررداش شررد و نظرراير آن ،دسررت زدنررد .ايرانيرران در
زندانهاي بعث عراق نيز ينان خالق عمل ميكردند كه استدالل دشمن بررراي
نگذاشتن پنكه سقفي براي آنان اين بود كه ما ميترسيم اگررر بررراي شررما پنكرره
سقفي بگذاريم ،شما با استفاده از آن ،هليكوپتر بسازيد و از زندان فرار كنيد.
مالحظه برخي از دستاوردهاي كشور طي يكي دو دهه اخير ،نظير پيشرفت
در فررنآوري ريززرههررا (نررانو تكنولرروژي) ،سررلولهاي بنيررادي ،پيشرررفتهاي
فضايي و مانند آن ،حكايت مشابهي است كه ميتوان در جامعه معاصررر شرراهد
آن بود.
دكتر منطقي با استناد به بحثهاي پيشين ،دال بر اين كه جامعهاي بستر الزم
براي خالقيت را فراهم ميآورد كه داراي ي
ي

نظام اقتصررادي بسررته نباشررد ،از

نظام ديني بستهنگر فاصله داشته باشد و گرفتار ي

نظام سياسي بستهنگر،
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نباشد ،نتيجه ميگيرد؛ اگررر برره بهرراي تأييررد ير

جريرران سياسرري ،جريانهرراي

سياسي ديگر در جامعه نفي شرروند ،بسررتر سياسرري بررراي بررروز خالقيررت آمرراده
نيست ،و اگر اقتصادي مبتني بر رانتخواري باشررد يررا بررا واردات بيحسرراگ و
كتاگ ،امكان رقابت را از افراد بگيرد ،بستر مساعدي براي بررروز خالقيتهرراي
مردم جامعه فراهم نميآورد و به همين ترتيب اگر در جامعهاي شيعي ،افرادي
شيعه مذهب كه تنها گرايشهايي صوفي منشانه از خود نشان ميدهنررد ،شرراهد
تخريب حسينيه خودشان باشند ،ينين جامعهاي مستعد خالقيت و شكوفا شدن
خالقيت نخواهد بود.
بنررابراين ،بررا وجررود آن كرره ايرانيرران ،از هرروش و خالقيررت بررالقوه وافررري
برخوردارند ،اما به سبب بستر اجتماعي ناهمواري كه فراروي آنان وجود دارد،
در بسياري از موارد ،خالقيتشان در موانع اجتمرراعي پيشگفترره ،متوقررخ شررده،
هرز ميرود.
دكتر منطقي در اين قسمت يادآور ميگردد ،همانگونه كه نظام آموزشرري
در مورد خالقيت ،بسترسررازي الزم را نرردارد و برره دليررل عرردم همراهرري آن بررا
خانواده ،در نهايت وظيفه تربيت خالق فرزند ،بررر گررردن خررانواده ميافتررد ،برره
سبب عدم همراهي جامعرره در بسترسررازي جهررت رشررد و شرركوفايي خالقيررت
شهروندان ،در عمل ،وظيفه جامعه نيز متوجه خانوادهها ميگردد.
دكتر منطقي در يهارمين فراز از بحث آموزش خالقيت در سررطح جوانرران
دوره دوم دبيرستان ،بحث «بسترسازي جهت عاطفي بار آمدن جوان» را مطرح
ميسازد .وي پس از يادآوري آنچه در دوره ابترردايي (سرروق دادن كررودك از
خودميانبيني به ميانواگرايي و عمق بخشرريدن برره انگيزههرراي وي) و دوره اول
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دبيرستان (معنا بخشيدن به زندگي فرد ،باز بودن و گشودگي نسرربت برره جهرران
هستي و افزايش انگيزههرراي فرررد) ،برردان پرداخترره بررود ،خاطرنشرران ميسررازد،
تربيت عاطفي جوان در دوره دوم دبيرستان نيز بايد سير قبلي پيشررنهادي را مررد
نظر قرار دهد و اهدا

تعميق انگيزههاي فرد ،گشودگي وي نسرربت برره جهرران

هستي و معنادهي به زندگي فرد را دنبال كند.
مؤلخ در بيرران يگررونگي بسترسررازيهاي نظررري ،از مررواردي نظيررر :طرررح
الگوهاي عاطفي از طريق فيلم ،نمايشنامه ،داستان ،كتاگ و مانند آنها و طرررح
ديرردگاههاي عرفرراني كرره برره فرررد وسررعت نظررر گسررتردهاي در تبيررين و تفسررير
رخرردادها و ناماليمررات زنرردگي ميبخشررند را مطرررح ميسررازد .وي در تبيررين
يگونگي بسترسررازيهاي عينري و عملرري ،از تجربيررات آموزشررگاهي مناسررب
(نظير شررركت دادن دانشآمرروزان در جشررن نيكوكرراري ،بازديررد شرراگردان از
مراكز توانبخشي ،معلوالن ،بيماران خاص) ،و تجربيات اجتماعي بهينرره (ماننررد
تشويق دانشآموزان به عضويت در نهادهاي مدني ،سوق دادن فعاليررت مرردني
شاگردان به سمت نهادهاي مقابله با بالياي طبيعي ،كانونهاي حفظ محيط سبز
و نظير آن) ،ياد كرده ،شواهدي در اين جهت ،ارايه ميدهد.
در ادامه ،پژوهشگر با آوردن يند مثال در ايررن ارتبررا  ،برره بحررث دربرراره
«بسترسازي جهت تربيت ديني (عرفاني -انقالبي) جوان» ميپردازد كه پنجمين
محور از بحث آموزش خالقيت در سطح جوانان را تشكيل ميدهد.
مؤلخ در اين بحث ،ضمن يادآوري مباحث گذشته ،خاطرنشرران ميسررازد،
در مقطع دبستان ،هد

تربيت ديني كودك ،برخورد دادن وي با باطن زيبرراي

دين بود كه ايررن امررر خررود متضررمن گشررودگي فرررد در برخررورد بررا تجربيررات
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محيطي وي ميشد .در دوره دوره اول دبيرستان نيررز ،وي بررا طرررح دو ويژگرري
ديگر تربيت ديني كه اسباگ سوق يافتن فرد به سمت تأمررل در جهرران درون و
ترغيب وي به سمت تغييررر و تحررول جهرران بيرررون را فررراهم مرريآورد ،تأكيررد
ميكند كه ويژگيهاي اخير ،با ايجاد گشررودگي در فرررد نسرربت برره تجربيررات
جهان درون و برون و با افررزايش انگيزههرراي وي ،در عمررل امكرران عملكررردي
خالقتر را براي فرد ،فراهم خواهد آورد.
پژوهشگر در تشريح تربيت ديني جوانان ،با تذكر اين كه مقصودش از
دين ،ديني تحجرگرا نيست ،يادآور ميگردد ،ادبيات جهاني داللت برآن دارد
كه افراد محافظهكار ،خالقيت كمتري از خود نشان ميدهند ،بنابراين در
صورتي كه دين بخواهد به صورت تحجرآميزش ،در جامعه تسري پيدا كند،
همانگونه كه سيكزنت ميهايلي اشاره ميكند ،نه تنها بستر خالقيت را نخواهد
گشود ،بلكه به صورت باري بر دوش جامعه ظاهر خواهد شد.
دكتر منطقي در بحث ضرورت تربيت ديني جوان ،از منظري متفاوت،
نخست دست به نقد نظريهپردازيهاي موجود در خالقيت زده است ،و اين
نظريهپردازيها را به سبب بيتوجهي به جهانبيني الهي كه به صورت بالقوه،
آدمي را به سمت و سوي خالق شدن و خالق عمل كردن سوق ميدهند،
نظريات ناقصي ميداند و در ادامه ،با طرح اثرات مثبت لحاظ كردن جهانبيني
الهي در نظريهپردازي خالقيت ،از بروز خالقيتي ياد ميكند كه متفاوت از
خالقيتهاي موجودي كه تاكنون بودهاند ،هست .وي در همين ارتبا
خاطرنشان ميسازد ،اگر خالقيتهاي موجود را خالقيتهايي جزءنگر ،نام
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بنهيم ،خالقيتي كه در پرتو جهانبيني الهي محقق خواهد شد ،شايسته نام-
گذاري خالقيت كالننگر ،ميباشد.
دكتر منطقي در تشريح نقص نديدن جهانبيني الهي در نظريهپردازيهاي
موجود يادآور ميگردد ،مالحظه سير نظريهپردازيهاي خالقيت بيانگر سوق
يافتن نظريات ت

بُعدي (ت

استراتژي) ،به سمت نظريات يند بُعدي و

تعاملي است .عالوه براين در نظريات تعاملي ،رفتهرفته ابعاد غيرشناختي ،نقش
پررنگتري يافتهاند ،اما به نظر ميرسد ،روند اخير كامل نشده است و بايد با
ورود عامل جهانبيني الهي در نظريهپردازيهاي تعاملي جديد ،كاملتر شود.
وي در تبيين نظر اخير خود بيان ميدارد ،مالحظه انگيزهاي كه آمابلي در
نظريه خويش به طرح آن ميپردازد ،داللت برآن دارد كه انگيزه اخير،
انگيزهاي فردي و در نهايت اجتماعي است ،اما هر دو شق اخير ،در سرانجام
خويش ،به توقخ و ركود ميانجامند .به عنوان مثال ،فردي كه انگيزه وي
كسب ثروت است ،با رسيدن به ثروت ،انگيزه خودش را به ميزان زيادي از
دست خواهد داد و يا فردي كه انگيزههاي اجتماعي وي را به كار و كوشش
بيشتر و خالقتر ،فرا ميخوانند ،در برخورد با جامعهاي ديكتاتور كه نه تنها
زحمات و تالشهاي وي را قدر نميداند ،بلكه به تهديد وي نيز اقدام ميكند،
به سادگي ممكن است انگيزه خويش را از دست بدهد ،اما اگر فردي با
پذيرش جهانبيني الهي ،از همين منظر به تحليل رخدادهاي اطرا

و اكنافش

بپردازد ،با انگيزه الهي كه از آن برخوردار است ،به تحرك ،كار و كوشش
خالق برميآيد و توقفي هم براي وي تصور نميشود ،زيرا وي فارغ از سود و
زيان خويش و فارغ از اين كه عرصههاي بستر اجتماعي ،پذيرشي نسبت به
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وي دارند يا ندارند ،به كوشش در آمده ،در صدد اداي وظيفه الهي خود
برميآيد كه در واقع اين امر ،متراد

پيشبرد مردم و جامعهاش ميباشد.

مؤلخ در فراز ديگري از نقدي كه به انگيزه ،در نظرياتي كه از جهانبيني
مادي برخوردارند ،وارد ميآورد ،يادآور ميگردد ،از نظر آمابلي ،واضع
نظريه انگيزه در خالقيت ،يهار عامل ارزيابي ،پاداش ،رقابت و محدود كردن
انتخاگ ،عوامل سركوگ كننده خالقيت به شمار ميروند ،حال آن كه در پرتو
انگيزه الهي ،هيچ ي

از عوامل پيشگفته ،مخل حركت خالق فرد نيستند.

زيرا ارزيابي منفي از فرد ،وي را كه براي اداي تكليخ الهي خويش ،در حد
وسع و توانش ،به پا خواسته است ،متوقخ نميسازد.
دادن پاداش احتمالي نيز فرد الهي را بيانگيزه نخواهد ساخت ،زيرا اساساً
تعريخ پاداش در جهانبيني الهي ،با تعريخ پاداش در جهانبيني غيرالهي،
متفاوت است .در جهانبيني الهي ،در درجه اول اهميت كسب پاداش اخروي
و رضايت حق تعالي مطرح است ،در حالي كه پاداش در افق مادي ،در پول و
شهرت خالصه ميشود.
از سوي ديگر ي

فرد الهي ،به دنبال رقابت با ديگران نيز نيست كه با

عقب افتادن از آنان ،احساس خسران كند ،وي به دنبال اداي تكليخ ،در حد
وسع و توان خودش است و حتي خود را مكلخ به پيروزي نيز نميداند ،يرا
كه آنچه كه دين از فرد خواسته است ،تنها و تنها در اداي تكليخ فرد خالصه
ميشود ،حال يه عمل او به پيروزي برسد و يه به پيروزي نرسد ،وي در
نهايت با اداي تكليخ خويش ،خود را پيروز ميداند ،برهمين مبنا ،محدود
شدن انتخاگ فرد الهي نيز وي را بيانگيزه نميكند ،زيرا زماني كه اداي
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تكليخ متراد

پيروزي قلمداد شود ،فرد الهي شكست خويش را نيز در مسير

اداي تكليخ ،موفقيت و بهروزي تلقي ميكند.
مؤلخ پس از نقد نظريهپردازيهايي كه به طرح انگيزه در فضاي مادي
پرداختهاند ،از ويژگي مهمتر جهانبيني الهي كه تربيت شخصيت خالق و
جامعاالضداد است ،ياد ميكند .وي با مقايسه جهانبيني مادي و جهانبيني
الهي ،به برخي از ويژگيهاي بالقوه خالق جهانبيني الهي ،به شرح زير ،تأكيد
ميكند:
 ديد الهي با طرح مبداء و معاد ،انعطا پذيري فوقالعادهاي به تفكر فرد الهيميدهد ،در حالي كه ديد مادي ،از ينين ويژگي برخوردار نيست.
 ديد الهي ،با تأكيد زنده بودن هستي ،برونگرايي شديدي را براي فرد الهيرقم ميزند كه ديد مادي ،فاقد اين تحركآفريني است.
 جهانبيني الهي با تأكيد بر شناخت نفس ،درونگرايي عميقي را براي انسانالهي پديد ميآورد كه ديد مادي ،از ينين خصوصيتي برخوردار نيست.
 جهانبيني ديني ،با تأكيد بر مسووليت آدمي (در حدي كه آموزههاي دينيبيان ميدارند ،كسي كه صبح كند و به فكر اصالح امور مسلمانان نباشد،
مسلمان نيست) ،1نهايت انعطا  ،توجه و تالش را در فرد دينمدار ،پديد
آورده ،رقم ميزند.
 جهانبيني الهي با طرح كارنامه فردي و جمعي ،تالش مضاعفي را براي فردالهي پديد ميآورد ،تالش اخير حتي با بسته شدن كارنامه جمعي و عقيم شدن
 -1سيكزنت ميهايلي در توصيههايي كه براي تربيت خالق خود دارد ،پيشنهاد ميكند ،سرعي كنيرد
هر روز هد

ويژهاي داشته باشيد.
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بستر اجتماعي خالقيت ،از منظر فرد ديندار ،به بنبست نرسيده ،وي خود را
موظخ به اداي تكليخ خويش ،به صورت فردي ميداند.
 جهانبيني الهي با ارايه الگوهاي فردي (مانند نماز و روزه) و جمعي (نظيرحج و جهاد) كه در بطن خود ،قالب شكني را به افراد ميآموزند ،افراد دين-
مدار را به جاي پذيرش قالبهايي كه هر روزه در جامعه به آنان تحميل مي-
گردند ،به سمت قالبشكني سوق ميدهد.
 جهانبيني الهي با تأكيد بر داشتن انگيزه الهي در افراد ديندار ،آنان را درعمل به سمت حماسه و عرفان سوق ميدهد ،در حالي كه جهانبيني مادي،
فاقد تحركبخشي اخير است.
 جهانبيني الهي با پرهيز دادن فرد از داشتن هرگونه ديد جنسيتي و قوميتي،وي را از ديدهاي كليشهاي و قالبي جنسيتي و قوميتي ميرهاند ،در حالي كه
ويژگي اخير در جهانبيني مادي ،مالحظه نميشود.
دكتر منطقي در جمعبندي اجمالي مقايسه اخير ،يادآور ميشود ،نتيجه
تربيت ديني در صورتي كه دين ماهيت عرفاني -انقالبي خود را حفظ كرده
باشد ،و از سوي سردمداران متحجر و جزمانديش ،به صورتي عقيم و بستهنگر
در نيامده باشد ،تربيت شخصيتهايي است كه جامعاضداد هستند و زندگي
خالق اين افراد ،دورنمايي از نظريه غايي خالقيت را به معر
به اين معنا كه برخال

ديد ميگذارد،

توجه به مسايل جزءنگر كه در جهان خالقيت معاصر

وجود داشته و سيطره دارد ،در پرتو تربيت اخير ،زندگي خالق ،به مثابه
خالقيتي كالننگر ،مطرح هستند.
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دكتر منطقي در اين قسمت براي ارايه مصداقي از تربيت انسانهاي جامع-
االضدادي كه ي

زندگي خالق را به معر

ديد ميگذارند ،با عبور از انبياء

و اولياي الهي و با گذشتن از شخصيتهاي بزرگي مانند امام خميني (ره) ،با
مطرح ساختن افراد عاديتر ،ميكوشد تا ثمره تربيت خالق ديني را به معر
ديد بگذارد .وي با مد نظر قرار دادن نمونهاي از بين مردم جامعه (شهيد احمد
كاظمي) ،در صدد تبيين تربيت جامعاالضداد مكتب برآمده است.
دكتر منطقي در اين قسمت ،نخست از برخي از خالقيتهاي جزءنگر شهيد
كاظمي ياد كرده ،سپس از خالقيتي فراتر ،ياد ميكند .وي در تشريح
خالقيتهاي جزءنگر شهيد كاظمي ،متذكر ميگردد ،وي كار تأسيس لشكر
نجخ اشر

را با گروهي  10نفره شروع كرد و سپس گروه كوي

خود را

با استفاده از غنايم جنگي ،به گردان و سپس به تيپ و در نهايت به لشكر،
تبديل كرد .بررسي عملكرد شهيد كاظمي در طول جنگ ،حكايت از آن دارد
كه وي در تمامي عملياتهايي كه طراحي كرد ،ضمن به كارگيري خالقيت-
ها ،ابداعها و ابتكارهاي زياد ،همواره دشمن را در عملياتهاي اخير دور
ميزد (كه گاه اين دور زدن ،متضمن  30كيلومتر پيشروي در عمق دشمن و
سر در آوردن از پشت نيروهاي مورد نظر بود).
شهيد كاظمي هنگامي كه فرماندهي قرارگاه حمزه ،در كردستان را
پذيرفت ،همزمان با نفوذ در عمق  100كيلومتري خاك عراق براي محاصره
پايگاههاي كومله و دموكرات ،كوشيد تا با آنان به توافق برسد كه عمليات
مسلحانه خود را در كردستان متوقخ سازند .عالوه براين ،وي در كنار تغيير
سياست مرسوم امنيتي كردستان (كه نيروهاي نظامي را به صورت ي

سيبل و
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هد

ثابت ،در برابر دشمن قرار ميداد) ،با اتخاذ سياست تهاجم فعال ،ينان

كومله و دموكرات را تحت فشار قرار داد كه عمليات آنها به مقدار زيادي در
سطح كردستان ،كاهش يافته ،محدود شد .پيش گرفتن فعاليتهاي فرهنگي
گسترده در سطح كردستان ،از ديگر فعاليتهاي كارنامه شهيد كاظمي در
سمت فرماندهي قرارگاه حمزه بود.
شهيد كاظمي پس از انتصاگ به فرماندهي نيروي هوايي سپاه ،اين نيرو را با
هواپيماهاي جنگنده و هليكوپتر كارآمدتر ،بيش از پيش تجهيز كرد و نوعي
از هليكوپتر ساخت داخل را براي اين نيرو ،روي خط توليد فرستاد.
شهيد كاظمي ،در سمت فرماندهي نيروي زميني نيز به حذ

واحدهايي

كه به مناسبتي ايجاد شده و ديگر در سازمان رزم نيروي زميني ،باقي مانده
بودند ،اقدام كرد و به اين ترتيب در جهت ياب

كردن و منعطخ كردن

سازمان نيروي زميني ،گامهايي اساسي برداشت.
اما گذشته از خالقيتهاي جزءنگر اخير كه ممكن است در سطح افراد
مشابه (در جهانبيني مادي) ،مالحظه شود ،دكتر منطقي از زندگي خالقي ياد
ميكند كه در اثر تربيت ديني ،در شهيد كاظمي و هر دست پرورده ديگري از
مكتب ،خود را به معر

ديد ميگذارد .به اين معنا كه شهيد كاظمي با آن كه

 30سال از عمر  47ساله خود را در تشكيالت نظامي سپري ساخت و به طور
معمول ،انتظار ميرود زندگي نظامي ،روحيه و طبع خشني به وي داده باشد،
اوجي از عواطخ را در زندگي روزمره خود ،متجلي ساخت .به نحوي كه پا
گذاشتن روي موريهاي ،اش
اتاقش ،ارتبا

وي را در ميآورد .با كبوتران كنار پنجره

عاطفي داشت ،با كودكان اطرافيان ،روابط عاطفي عميقي

30

داشت ،به گونهاي كه حتي بعد از شهادتش ،نام او ،اش

آنان را سرازير

ميساخت و ينان به دوستش مهر ميورزيد كه با شهادت وي ،بيمار شده ،در
بستر بيماري ميافتد .طبع لطيخ او در برخورد با نيروهاي تحت امرش نيز
مكرر گزارش شده است.
شهيد كاظمي با آن كه با فرماندهي لشكر نجخ اشر  ،قرارگاه حمزه،
نيروي هوايي و نيروي زميني سپاه ،اوجي از اقتدار را در كارنامه خويش ثبت
كرد ،اما در عمل ،اوجي از تواضع را از خود به منصه ظهور مينهاد .تصوير
وي در تمامي تصويربرداريهاي جبهه و جنگ ناپيدا است و حر هاي ضبط
شده وي نيز ،متعلق به هدايت عملياتها است و عالوه بر همه اينها ،با اين كه
او فاتح خرمشهر بود ،ولي هيچگاه در گزارش فتح خرمشهر ،خودش را فاتح
اين شهر ،معرفي نكرد.
شهيد كاظمي در برخورد با فرماندهان باال دست خود ،اوجي از صالبت را
به معر

ديد نهاده ،در بسياري از مواقع ،در برابر درخواستهايشان ،به آنان

پاسخ نه ميداد ،ولي همين فرد در برخورد با نيروهاي تحت امرش ،اوجي از
شفقت و نرم دلي را نشان ميداد و حتي زماني كه به صورت وي تركش
اصابت كرد ،پس از به هوش آمدن ،حاضر به عقب رفتن از خط اول جبهه
نشد و ترجيح داد كه در كنار نيروهايش بماند.
مراتب نظامي شهيد كاظمي از سويي و عملياتهاي قابل توجه او از سوي
ديگر ،خود به خود ميتوانند اوجي از غرور را در فرد دامن بزنند ،حال آن كه
وي برخال

شرايط پيشگفته ،اوجي از انكسار نفس را در خود به نمايش
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نهاد تا جايي كه حتي دوستان صميمي او به جز ديدن دست مجروح وي ،از
ساير مجروح شدنها و جراحتهاي بدني او بيخبر بودند.
شهيد كاظمي با آن كه اوجي از خالقيت را در عملياتهاي خويش به
معر

ديد نهاده بود ،با اين همه در برابر انتقادهايي كه از وي ميشد ،پذيرش

از خود نشان ميداد و بعدها انتقادهاي تند و تيزي كه از او شده بود ،مايه
شوخي و مزاح بين وي و منتقدانش را پديد ميآورد.
شهيد كاظمي با برخورداري از امكانات گستردهاي كه در اختيارش بود،
اوجي از ساده زيستي را در زندگي خود متجلي كرد ،به نحوي كه هنگام
شهادت ،بيش از  2-3دست لباس ،بيشتر نداشت و به همين ترتيب ،با آن كه
فرماندهان مشابه ،همواره يندين كيلومتر عقبتر از نيروهاي تحت امرشان،
هدايت عمليات را برعهده ميگيرند ،وي نه تنها در خطو مقدم عملياتي،
همراه سربازانش ميجنگيد ،بلكه گاهي شخصاً به كنترل خطو شناسايي شده
براي عملياتهاي آتي ،اقدام ميكرد و حتي ي
خطو

عملياتي ،براي جلوگيري از سقو

درگيري با تان
نارنج

بار در جريان بحراني شدن

خط ،با دوستش به تنهايي ،به

هاي دشمن اقدام كرده ،با باال رفتن از آنها و انداختن

در لوله تان

ها ،به انهدام آنها پرداخته بودند.

دكتر منطقي با ترسيم اجمالي زندگي و منش نمونهاي از دست پروردگان
مكتب ،نتيجه ميگيرد ،تربيت ديني ،تربيتي است كه به جامعاالضداد شدن
انسان ميانجامد و همين ويژگي ،زندگي خالقي را براي فرد رقم ميزند كه
برخال

خالقيتهاي جزءنگري كه تاكنون ،گزارش آنها در ادبيات

خالقيت آمده است ،پديده خالقيت كالننگر را رقم زده ،به معر

ديد
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ميگذارد و اين تحولي است كه افزوده شدن ديدگاه الهي ،ميتواند در روند
تحولي نظريهپردازيهاي خالقيت پديد آورد.
فراز بعدي كه مؤلخ در آموزش خالقيت در دوره دوم دبيرستان ،به آن
پرداخته است« :افزايش روحيه علمي -پژوهشي -تحقيقاتي دانشآموزان دوره
دوم دبيرستان» ،است .وي در ذيل اين عنوان ،به طرح  7زير مجموعه ،به شرح
زير ،مبادرت ورزيده است:
 تشويق فرضيهپردازي (و آزمون آن) توسط جوان، پيشنهاد اجراي طرحهاي عملي توسط جوان، پيشنهاد اجراي طرحهاي پژوهشي توسط جوان، درخواست ارايه ايدههاي جديد توسط جوان، درخواست تدوين برخي از طرحهاي فني توسط جوان، درخواست تهيه برخي از طرحهاي آيندهنگر (طرحهايي كه از جنبه تخيليبرخوردارند)،
 نقش نهادهاي مدني در بسترسازيهاي علمي -تحقيقاتي در سطح مدارس.مؤلخ پيش از ورود در بحث عناوين فرعي مورد توجه ،به يادآوري دو
تذكر ،پرداخته است ،تذكر نخست ،افزايش سطح سني دانشآموزان دوره
دوم دبيرستان و به تبع آن ،دستيابي كامل به مرزهاي تفكر انتزاعي است .از
همين رو ،برخال

دوره دوره اول دبيرستان كه پژوهشگر در طرحهاي

پيشنهادي به دانشآموزان ،توجيه اقتصادي كارشان را درخواست نميكرد ،در
اين مقطع ،به تناسب ،توجيه اقتصادي طرحهاي ارايه شده دانشآموزان را
تقاضا كرده است .به عنوان مثال ،وي ضمن طرح سوژههايي مانند :ارايه
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طرحي براي انتقال سنگهاي معدني با حداقل ضايعات به پايين كوه (يا باالي
دره) ،تدوين طرحي براي استفاده بهينه از ي

يشمه آگ گرم ،ارايه برنامهاي

جهت جلوگيري از آتش زدن گازهاي در حال فوران از ياههاي نفت برخي
از مناطق جنوبي كشور ،تهيه طرحي جهت به بارش واداشتن ابرها و نظاير آن،
براي دانشآموزان دوره دوم دبيرستان ،آنان را ملزم به ارايه توجيه اقتصادي
كارشان ،همراه با ارايه طرح مربوطه ساخته است.

نكته بعدي كه پژوهشگر به يادآوري آن پرداخته است ،ترديدي است كه
گاهي جوانان در بدو ورود به جامعه ،به خود پيدا ميكنند .ترديد اخير جوان،
در نتيجه ورود وي به جامعه و برخورد با يهرههاي برتر علمي و پژوهشي
است كه ممكن است سبب شود ،جوان در ارزيابي مجددي كه از خود دارد،
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ديار ترديد شده ،اعتماد به نفسش كاستي يابد .از اين رو ضرورت دارد تا
همزمان با آموزش خالق دانشآموزان ،با ارايه طرحهاي مناسب بدانها،
تالش كرد با موفقيت جوانها در طرحهاي مزبور ،اعتماد به نفس آنان نزد
خودشان و در برخورد با جامعه ،فزوني گيرد.
دكتر منطقي ضمن شرح تجربيات خويش در اين زمينه ،و ارايه نمونههايي
عملي در همين جهت ،بيان ميدارد ،وي با تقاضاي تهيه جلد كتاگ ،تهيه ي
نشريه ،تهيه متن كتاگ (غالباً علمي -تخيلي) ،و درخواست تهيه كارهاي هنري
از دور ريختنيها ،در عمل جوانان را با تواناييها و شايستگيهايي كه داشتند،
برخورد ميداد و به اين طريق سعي ميكرد تا آنان ،فارغ از يهرههاي برتري
كه در جامعه با آنان برخورد داشتند ،با اتكا و اعتماد به نفس الزم ،كار
خودشان را طراحي و تدوين كرده ،به ارايه آن بپردازند.
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مؤلخ در عنوان تشويق فرضيهپردازي و آزمون آن ،با يادآوري اين كه در
نظام آموزشي ايران ،پژوهش جاي ينداني را ندارد ،از فقدان الزامهاي مبتني
بر اين مسأله ،مانند عدم آموزش روشهاي تحقيق و غالباً آمار ،به
دانشآموزان ياد كرده ،خاطرنشان ميسازد ،به همين سبب دانشآموزاني كه
از اطالعات اوليه روش تحقيق و آمار بيبهره هستند ،قادر به طراحي طرحهايي
متناسب كه در انجام كار به آزمون آماري آنها بپردازند ،نيستند .اما با اين
همه ،دكتر منطقي با ارايه برخي از شواهد ،از يگونگي سوق دادن جوانان به
سمت فرضيهپردازي و تدارك شرايطي كه به آزمون آن و در نتيجه مشخص
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حت و سقم فرضيه ارايه شده ميانجامد ،ياد كرده است .نمونههايي از
شدن ص ّ
موضوعهاي پيشنهادي مؤلخ به دانشآموزان ،در همين ارتبا  ،به قرار زير
است:
 طرحي براي آموزش بازيافت مواد براي كودكان پيش از دبستان ،تهيه كنيد. با تهيه پرسشنامه الزم ،اثرات زيستي ،رواني و اجتماعي بازيهاي ويديوييرا مورد بررسي قرار دهيد.
 در مورد علل عدم استقبال گسترده دانشآموزان بزرگتر از مسابقاتعلمي -خالق ،بحث كنيد (دانشآموزان دوره دوم دبيرستان موظخ هستند
براي تهيه گزارششان ،از مصاحبه نيز سود ببرند).
 براي كاهش فرار مغزها ،يه طرحهايي به نظر شما ميرسد ،به تدوين آنهابپردازيد.
 در مورد آسيبشناسي تربيت توام با محبتهاي افراطي ،با ارايه شواهد الزم،بحث كنيد.
پژوهشگر در پيشنهاد اجراي طرحهاي عملي ،از دانشآموزان اجراي ي
طرح نو و بديع يا ارايه پاسخي ارزشمند به موضوعهاي مطرح شده براي آنان
را درخواست كرده است .نمونههايي از اين موضوعها كه پژوهشگر اقدام به
نمايش آنها كرده است ،عبارتند از:
ي-ي

بازي ابتكاري (با موضوع فضايي يا درسي) ،طرح كنيد.
پوستر آموزشي (در مورد اعتياد يا تبعات مصر

تهيه كنيد.

زياده از حد داروها)،
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-ي

بلوك تمبر (با سوژهاي علمي يا متناسب با رخدادهاي اجتماعي) ،تهيه

كنيد.
 -با استفاده از اشياي دور ريختني ،به تهيه ي

كار هنري بديع ،اقدام كنيد.

كاغذ بسازيد كه بيشتر از همه روي هوا بماند.

-ي

موش

-ي

سازه محافظ تهيه كنيد كه با آن بتوان ي

تخم مرغ را بدون شكسته

شدن ،از پشت بام به حيا فرستاد.
-ي

خط رمزي ابتكاري ،تهيه كنيد.

-ي

آدم فضايي ،درست كنيد.

 با الهام گرفتن از فرهنگ ايران ،طرحي براي تزيين كاسه ،بشقاگ وليوانهاي سفالي ،تهيه كنيد.
 -دست به انجام ي

حكاكي ابتكاري ،روي ي

سنگ يا يوگ ،بزنيد.
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دكتر منطقي ،ذيل عنوان اجراي طرحهاي پژوهشي ،از ارايه تكاليفي به جوانان
دوره دوم دبيرستان ياد ميكند كه آنان را وادار به پژوهش كرده ،سبب
ميشود ،آنان با مراجعه به اطالعات اوليه موجود در جامعه و يا با انجام برخي
از كارهاي عملي ،جهت گردآوري اطالعات مورد نياز ،به انجام پژوهش
مورد نظرشان ،نايل آيند.
نمونههايي از موضوعهايي كه مؤلخ به دانشآموزان ارايه كرده ،جهت
دريافت يگونگي اجراي طرحهاي پژوهشي ،به نمايش آن مبادرت ورزيده
است ،به شرح زير هستند:
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 طرحي در جهت يگونگي ايجاد تحول در آموزش علوم تجربي درمدارس ،ارايه دهيد.
رشته بين رشتهاي جديد بزنيد ،رشته جديد

 -اگر بخواهيد دست به ايجاد ي

از يه مشخصههايي برخوردار خواهد بود.
-ي

آزمون سنجش هوش براي كودكان زير دبستاني ،طرح كنيد.

-ي

آزمون اختصاصي (مانند آزمون توانايي ادراك فضايي افراد) ،تهيه

كنيد.
 طرحي در جهت استفاده از حيوانها در جنگ ،تدوين كنيد. نظام آموزشي ايران در برخورد با مسأله جهاني شدن ،نيازمند يه تغييراتياست؟
 -معيارهاي سنجش سالمت ي

جامعه ،يه مواردي هستند ،آنها را تهيه و

تدوين كنيد.
 براي كاهش فرار مغزهاي دانشآموزان المپيادي ،يه طرحهايي به نظر شماميرسد؟ آنها را تهيه و ارايه كنيد.
 -اگر بخواهيد به ارايه ي

برنامه عملي جهت مبارزه با خرافات در جامعه

اقدام كنيد ،يه راهكارهايي را مورد نظر قرار خواهيد داد ،يرا؟
 تصور كنيد نظام ،قادر به حل قطعي معضل كودكان خياباني نيست و شماتصميم به با سواد كردن آنان گرفتهايد ،يگونه ميتوان اين طرح را محقق
ساخت؟
 در مورد يگونگي گسترش جشنهاي ايران باستان در جامعه معاصر،طرحهاي الزم را تهيه كنيد.
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جنگ زيستي (بيولوژي

-ي

) كه قادر به انهدام مزارع كشت خشخاش

افغانستان باشد را تهيه و ارايه كنيد.
پژوهشگر در تشريح عنوان اخذ ايدههاي جديد از دانشآموزان،
خاطرنشان ميسازد ،مقصود از ايدههاي جديد ،مواردي است كه برخال
طرحهاي پژوهشي ،اطالعات اوليه و پيشيني در ارتبا با آنها وجود ندارد.
وي با به نمايش در آوردن نمونههايي از كارهاي خالق دانشآموزان در اين
زمينه ،به تشريح يگونگي اجراي اخذ ايدههاي جديد از جوانان دوره دوم
دبيرستان ميپردازد .برخي از موضوعهاي ارايه شده در اين جهت ،به قرار
زيرند:
 برخي از كشورها از امكانات خود نهايت استفاده را ميكنند ،مثالً در برخياز كشورهاي آسيايي ميانه كه ماسه فراواني وجود دارد ،از ماسه ،تيركهاي
مستحكمي درست ميكنند و در ساختمانسازي به جاي تيرآهن ،از آنها سود
ميبرند .اگر نام اين كار را علم بومي بگذاريم ،با توجه به امكانات طبيعي
ايران ،حداقل  4زمينه را تشريح كنيد كه ميتوان در آن موارد ،علم بومي
داشت.
 اگر در راستاي دستيابي به علمي بومي بخواهيم از آفتاگ و كويرهايايران سود ببريم ،يه طرحهايي ميتوان براين مبنا ،تهيه كرد؟
 طرحي براي كشت روي دريا تهيه كنيد و آن را با توجيه اقتصادي الزم،ارايه كنيد.
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 در برخي از رودخانههاي جنوگ كشور ،نوعي ماهي وجود دارد كه باحركات بدنش ،برق توليد ميكند .از اين ويژگي در يه مواردي ميتوانيد
سود ببريد؟ هريه به فكرتان ميرسد را تدوين كنيد.
 -براي از بين بردن ي

غده سرطاني ،يه راهكارهاي نو و جديدي به ذهنتان

ميرسد؟ دست به ارايه اين موارد بزنيد.
 دستگاهي طراحي كنيد كه قادر به كاهش عصبانيت افراد باشد. طرحي براي بررسي تجربي تعبير رؤيا ،پيشنهاد كنيد. اگر بخواهيم زبان ارتباطي خرگوشها را كشخ كنيم ،اين كار يگونهمحقق خواهد شد؟
 پيامي براي موجودات فضايي ديگر ،تهيه كنيد. -اگر بخواهيم ي

رشته ورزشي (يا هنري) جديد ،طراحي كنيم ،اين رشته از
1

يه ويژگيها و خصوصياتي برخوردار خواهد بود؟
1

 -پژوهشگر در اين قسمت ،ضمن يادآوري محدوديت خويش از نظر امكانات ،خاطرنشان

ساخته است كه طرحهاي انتزاعي ارايه شده به دانشآموزان ،شكل ايدهآل كار نبوده ،در صورتي
كه حداقلي از امكانات مالي الزم وجود داشته باشد ،ميتوان موارد مورد نظر را به شكلي كيفيتر و
به صورت عملي ،محقق ساخت .به عنوان نمونه ،ميتوان با تهيه ماهيهاي بادكنكي (ماهيهايي كه
موقع خطر ،خود را به صورت بادكن

در آورده ،در جريان صيد ،به همان ترتيب ميميرند و در

شكلهاي مختلخ تيغدار و بدون تيغ و اندازههاي كوي

تا بزرگ ،وجود دارند) ،و ارايه آن به

دانشآموزان ،از آنان خواست تا مبتني بر اين محصول ،به ارايه محصولي خالق (نظير ماهي
بادكنكي كه در شكم آن ساعت كار گذاشته شده است و عقربههاي ساعت ،روي سينه ماهي،
حركت ميكنند ،يا در شكم ماهي ،ماشين كنترلي كار گذاشته شده است و ماهي بادكنكي در عين
داشتن حالت دكوري ،به مثابه ي
كاربر ،بيافزايند) ،دست بزنند.

اسباگ بازي ،ميتواند مورد استفاده قرار گرفته ،بر خالقيت
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دكتر منطقي در عنوان تدوين برخي از طرحهاي فني ،در درجه نخست اهميت
با يادآوري اين كه پسران به دليل ساختار مغزشان ،در تدوين طرحهاي فني ،به
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طور نسبي ،توانايي بيشتري در قياس با دختران دارند ،خاطرنشان ميسازد ،در
سطح دختران ،تدوين طرحهاي مربو به خانه (كه عمده اختراعات زنان در
طول تاريخ ،مربو به اين حيطه بوده است) و مسايل انساني -اجتماعي و
هنري ،ميتواند به شكل جايگزين تدوين طرحهاي فني در پسران ،مورد توجه
قرار گيرند.
در درجه بعد اهميت ،به دليل پيشرفت ذهني كه دانشآموزان دوره دوم
دبيرستان در قياس با شاگردان دوره اول دبيرستان دارند ،ميتوان از آنان
انتظارهاي بيشتري داشت ،به همين سبب در جريان درخواست طرحهاي
فني ،ميتوان از آنان در سطحي پيشرفتهتر ،توجيه اقتصادي طرحهاي ارايه
شدهشان را نيز درخواست كرد.
نمونههايي از طرحهاي فني ارايه شده به جوانان دوره دوم دبيرستان كه
پژوهشگر اقدام به نمايش آنها كرده است ،به شرح زير هستند:
 -اگر در مورد اختراع ي

وسيله جديد مورد نياز انسانها ،فكر و طرحي در

سر داريد ،آن را همراه با نحوه ساخت و طرز كارش ،روي كاغذ بياوريد.
 وسيلهاي طرح كنيد كه در كاهش محدوديتهاي افراد معلول ،مؤثر واقعبيايد.
-ي

دستگاه دروغسنج طراحي و پيشنهاد كنيد.

 -طرحي تهيه كنيد كه برمبناي آن ي

كودك بتواند مادر گم شده خود را

پيدا كند.
 براي انتقال آگ از رودخانه پايين روستا به باالي روستا ،طرح الزم را همراهبا توجيه اقتصادي آن ،تهيه و تدوين كنيد.
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 براي شكار ماهي بدون وسيله ،طرح يا طرحهاي مورد نظر خودتان را تدوينكنيد.
 -طرحي براي استخراج معدني از عمق  3000متري دريا ،تهيه و ارايه كنيد.

مؤلخ ،در ادامه ،به پيشنهاد تهيه برخي از طرحهاي آيندهنگر كه از جنبه
تخيلي برخوردارند و با تفكر انتزاعي جوانان نيز مناسبت دارند ،پرداخته است.
نمونههايي از موضوعهاي مطرح شده براي جوانان كه پژوهشگر به نمايش
آنها پرداخته است ،به شرح زير است:
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 كتابي علمي -تخيلي كه قابل عرضه براي نوجوانان باشد ،تهيه كنيد.-ي

بلوك تمبر با موضوعي آيندهنگر (مانند :هنر قرن بعد ،نجوم در قرن

بعد و نظير آن) ،تهيه كنيد.
 زندگي انسانها (گياهان ،حيوانات) در  1000سال بعد را ترسيم كنيد. نظام آموزشي ايران در قرن آتي ،شاهد يه تحوالتي خواهد شد؟ آموزش علوم در قرن بعد ،يه تغيير و تحوالتي را به خود خواهد ديد؟ يكي از مباحث مورد نظرتان را كه از جنبهاي آيندهنگر برخوردار است(مانند تحول آموزش عمومي الزم براي مشاغل مختلخ طي دهههاي آينده،
يگونگي ادغام فن آوريهاي ارتباطي جديد با زندگي روستايي ،رفتارشناسي
جوان در دهههاي آينده و نظاير آن) ،تشريح كرده ،ابعاد و جوانب مختلخ آن
را مورد بحث قرار دهيد.
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مؤلخ در آخرررين عنرروان بحررث بسترسررازي در جهررت ايجرراد روحيرره علمرري-
پژوهشي در جوان ،از نقش نهادهاي مدني در دامن زدن برره روحيررات علمرري-
پژوهشي در سطح دانشآموزان ياد ميكند .وي با بيان ايررن كرره در درجرره اول
اهميت امكانات ضعيخ آموزش و پرورش ،جواگگوي سوق يافتن اين نظررام
به سمت آموزش فعال و تربيت خالق نيست و در درجه بعد در صورت وجود
فرضي امكانات مزبور ،باور سوق دادن نظام آموزشي به سررمت پررژوهشمرردار
شدن مباحث درسي ،در انديشه غالب مسووالن اين نظام ،وجود نرردارد؛ نقررش

49

نهادهرراي مررردميررار را در ترررويج روحيررات علمرري و پژوهشرري دانشآمرروزان،
برجسته ميسازد.
نهادهاي مزبور ميتوانند با طرح مسابقات علمي -خالق در سررطح مرردارس
(با موضوعهايي مانند :انجام كارهرراي بررديع ،طرررح ايرردههاي نررو و نظرراير آن)،
بسترسازي فرهنگي براي گسترش فرهنگ آمرروزش فعرال و تربيررت خررالق (بررا
برگزاري نمايشگاه از كارهاي خالق دانشآموزان براي ساير شاگردان ،اوليا و
اولياي آموزشي ،تهيه جزوه ،برشور و نشريه در اين جهررت و ماننررد آن) ،گررام
مثبتي در جهت سوق دادن ذهن دانشآموزان و جامعه به سمت آموزش فعررال
و پژوهشمدار بردارند.
الزم به ذكر است كه نهادهاي مدني ،ميتوانند با اخذ سفارش از مؤسساتي
كه دنبال ايدههاي برتر هستند يا با روي خط توليد فرستادن برخرري از كارهررا و
ايرردههاي دريررافتي از دانشآمرروزان (ماننررد كترراگ -اسررباگ بررازيهررا ،كررارت
پستالها و تابلوهاي ابتكاري تهيه شده آنان ،فروش بازيهرراي فكررري طراحرري
شده توسط دانشآموزان ،فروش طرحهاي تهيه شده شاگردان براي گَبه ،آثار
سفالگررري و نظرراير آن) ،درآمررد الزم را بررراي پرريشبرررد اقرردامهاي فرهنگرري
خويش ،فراهم سازند.
«بسترسازي جهت سوق يافتن نوجوان به سمت كارآفريني» ،آخرين فراز از
مباحث دكتر منطقي ،در آموزش خالقيت در سطح جوانان دوره دوم دبيرستان
را تشكيل ميدهد .اين عنوان ،حاوي سه عنوان فرعي زير است:
 استقبال اوليا از كارآفريني فرزند در محيط خانه و بيرون از خانه، -ضرورت نگاه مثبت مدرسه نسبت به مقوله كارآفريني،
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 ضرورت نگاه مثبت جامعه به مقوله كارآفريني.دكتر منطقي در بحث يگونگي زمينهسازي اوليا براي كارآفريني فرزند در
خانه ،در دوره اول دبيرستان ،از موادي مانند تشويق «كودك به انجام كارهاي
هنري (مكرمهبافي ،كنخبافي ،منجوق دوزي ،معرق ،سفالگري ،گررل يينرري،
ماكتسازي -با يوگهاي نرم -و نظاير آن) ،انجررام كارهرراي ابتكرراري (ماننررد
تهيه كارت پستالهاي مبتكرانه دستساز ،تهيرره كترراگ-اسررباگ بررازي و نظرراير
آن) ،سپردن تعميرات جزئي خانه ،واگذاري رنگآميزي اشياء ،وسايل و در و
ديوار خانه و در صورت لزوم ،تايپ ،استخراج دادهها و نظاير آنها براي اوليا،
ياد كرد .والدين در برابر موارد پيشگفته ،ميتوانند با فرزندشان قرار بگذارنررد
كه در صورت بديع و مبتكرانه بودن كارشان ،برخي از مرروارد مزبررور را بررراي
دادن هديه به اطرافيان ،از آنان خريداري خواهند كرد ،و در غير اين صررورت،
خريدشان را از بيرون انجام خواهند داد ،ياد كرررد .بره عررالوه وي از ضرررورت
حمايت اوليا از كارآفريني فرزند در محيط بيرررون از خانرره ،سررخن گفررت ،امررا
واقعيت امر اين است كه با بزرگتر شدن فرزند و گسترش عاليررق وي ،نقررش
خانواده در كارآفريني او در خانه و جامعه ،كم و كمتر خواهررد شررد و بررالطبع
نظام آموزشي و ديگر نهادهاي اجتماعي ،بايد در اين ميان ،برخرروردي فعررال و
جديتر را برعهده بگيرند.
بررسيهاي موجود داللت بر آن دارند كه بحث كارآفريني در مدارس ،در
ادبيات جهان در يهار سطح مطرح گرديده است.
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سطح نخست ،اقتصادي كردن مدارس است .به عنوان نمونه ،در يين ،در
ساعات خاصي ،دانشآموزان به كارهايي مانند مونتاژ اسباگ بازي و نظير آن،
ميپردازند و در قبال كارشان ،مزد دريافت ميدارند.
سطح دوم ،هد

حرفهآموزي به شاگردان را مدنظر قرار داده است .در

برخي از كشورها ،طرحي شبيه طرح كاد كه سالها پيش در ايران نيز اجرا
ميشد ،اجرا ميگردد و دانشآموزان يند ساعت از وقت آموزشي خود را در
هفته در كارگاه خاصي ميگذراند تا در عمل با ي

حرفه ،آشنا شود.

در سطح سوم ،حرفهآموزي با ارايه پشتوانههاي نظري الزم ،صورت
ميپذيرد .به عنوان مثال ،همزمان با راهاندازي رشتههايي مانند :راهنمايي
گردشگران ،تهيه انيميشن ،هنرهاي نگارهگري ،تجارت الكتروني

 ،آموزش

جواهرفروشي و نظاير آن ،نرمافزارهاي الزم براي گردشگري ،خدمات براي
نوزادان و كودكان ،كارآفريني در منزل و نظاير آن ،تهيه و همزمان با حرفه-
آموزي مورد نظر ،در خدمت فراگيران قرار داده ميشود.
در سطح يهارم ،كسب درآمد ،حرفهآموزي ،ارايه پشتوانههاي نظري الزم
در حرفهآموزي و تربيت فرد كارآفرين ،به شكل توامان مورد توجه قرار
گرفتهاند و دانشآموزان ضمن آشنايي با مباحث نظري كارآفريني ،ملزم
هستند كه ي

پروژه كارآفريني را تعريخ كرده ،محقق سازند.

مطالعات انجام شده حكايت از آن دارند كه اجراي طرحهاي كارآفرين
توسط دانشآموزان ،ضمن آن كه به ايجاد امنيت مالي در آنان ميانجامد ،بر
اعتماد به نفسشان افزوده ،ميزان آسيبهاي اجتماعي را در اين افراد ،كاهش
ميدهد.
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نظام آموزشي ايران تا رسيدن به سطح مقبولي از بسترسازي جهت
كارآفرين تربيت كردن دانشآموزان ،ميتواند از طريق متون درسي (نظير
آموزش مبحث كارآفريني و درخواست اجراي پروژههاي كارآفرينانه) ،به
شكل نظري دانشآموزان را با مقوله كارآفريني آشنا سازد.
نظام آموزشي به لحاظ عملي ميتواند از طريق برنامههاي فوقبرنامه
مدارس ،اجراي طرحهاي گاهگاهي و اجراي برنامههاي سامان يافتهتر ،در
جهت كارآفرين تربيت كردن شاگردان مؤثر واقع شود.
فوق برنامه مدارس از طريق مواردي نظير :برگزاري مسابقات كارآفريني
(انتخاگ شاگردان و معلمان كارآفرين ،به مسابقه نهادن تهيه پوسترهاي
آموزشي ،درخواست تهيه كارت پستالهاي صادراتي ،ايدهيابي) ،بسترسازي
فرهنگي براي كارآفريني (نمايش فيلم زندگي افراد كارآفرين ،آوردن افراد
كارآفرين براي گفت و شنود با دانشآموزان و مانند آن) ،ميتوانند در مقوله
كارآفريني مؤثر واقع گردند.
برخي از مدارس در طرحهاي متفرقه خويش ،با تشكيل بازاريه
نيكوكاري ،دادن سفارش تهيه وگ سايت مدرسه به دانشآموزان ،سپردن
تعميرات جزئي و رنگآميزي ميز و صندليهاي كالس و مدرسه و نگهداري
فضاي سبز مدرسه به شاگردان ،در عمل ،گامي در مسير كارآفريني
دانشآموزان خود برداشتهاند.
بعضي از مدارس ،به شكل سامان يافتهتري ،مقوله كارآفريني را در دستور
كار خود قرار دادهاند .البته در نمونههاي نادري ،برخي از مدارس ،به ايجاد
تعاوني براي خانوادهها در مدرسه يا طر

قرارداد شدن اولياي مدرسه با
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شركتهاي توليدي براي توزيع محصوالت آنها در سطح فروشگاههاي شهر،
توسط دانشآموزان ،دست زدهاند .اما در غالب موارد ،اولياي آموزشي خالق
و نوآور (خاصه در مناطق دور و روستايي كه مدارس در اين مناطق ،از آزادي
عمل نسبي برخوردارند) ،فرصتهاي مناسبي براي كارآفريني دانشآموزانشان
فراهم آوردهاند .موارد مزبور از ساخت آزمايشگاه (با وسايل ابتدايي كه
دانشآموزان فراهم آوردهاند) گرفته تا ساخت مركز رايانه (با فروش
محصوالت كشاورزي يا كارهاي هنري كه دانشآموزان تهيه كردهاند) ،و از
شركت در عمران و آبادسازي مدرسه (با شركت مستقيم شاگردان در
فعاليتهاي عمراني مدرسه) گرفته تا تجهيز مدرسه (با فروش محصوالت
خياطي حاصل از كار دانشآموزان مدرسه كار و دانش) ،در نوسان بودهاند،
اما همگي در تحرك بخشيدن به شاگردان و كارآفرين تربيت كردن آنان،
مشترك بودهاند.

دكتر منطقي در آخرين عنوان اين بحث كه به نگاه مثبت جامعه به مقوله
كارآفريني پرداخته است ،با تأكيد اين كه بسترسازي جامعه در زمينه
كارآفريني ،به دو عرصه بسترسازي اجرايي (مانند :ارايه دانشهاي جديد،
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فناوريهاي مورد نياز ،تنظيم قوانين ساده ،حمايت مالي اوليه از طرحهاي
كارآفرين) و بسترسازي فرهنگي (نظير تشويق نهادهاي مدني در جهت
حمايت از كارآفرينان ،نمايش فيلم ،نشر مقاله و كتاگ در زمينه كارآفريني،
مطرح كردن الگوهاي كارآفرين و مانند آنها) ،باز ميگردد ،خاطرنشان مي-
سازد ،نظريههاي ارايه شده در زمينه توسعه ،از طيخ گستردهاي (مانند توسعه
مبتني بر خودكفايي ،توسعه مبتني بر صادرات ،توسعه مبتني بر ايجاد
شركتهاي بزرگ و توسعه مبتني بر كارآفريني) ،برخوردارند ،اما شواهد
موجود داللت بر آن دارند ،كشورهايي كه در آنها ،دولت بستر الزم به لحاظ
ارايه دانشهاي مورد نياز ،حمايت مالي و تنظيم قوانين ساده را در دستور
كارشان قرار دادهاند ،موفقتر از كشورهاي ديگري عمل كردهاند كه از
نظريههاي غير كارآفرينانه ،تبعيت كردهاند.
دكتر منطقي در اين قسمت يادآور ميگردد ،آنچه از آن ياد شد ،به
صورت نظري در نظام فرهنگي ايران ،وجود دارد .به اين معنا كه قرآن به
صراحت بر اهميت كار تأكيد ورزيده ،و در آموزههاي ديني ،باالترين
ستايشهاي ممكن از كار شده است و در برابر ،افراد بيكار ،به شدت مورد
سرزنش و نكوهش قرار گرفتهاند .وي در ادامه ميافزايد ،اگر يه ويژگيهاي
ديگري نظير :سختكوشي ،تأمل قبل از ورود در كار ،مهارت و خبرگي،
ريس

پذيري و مانند آن كه آموزههاي ديني مطرح ميسازند ،مشابه همان

ويژگيهايي است كه نظريهپردازان مطرح كارآفريني در جهان ،به طرح آنها
پرداختهاند ،اما ويژگي خاصي كه در نگاه جهانبيني الهي وجود داشته ،مزيت
اين ديد بر ديدگاههاي كارآفريني غرگ را ميرساند ،آميخته كردن مقوله كار
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با ارزشهاي الهي است ،اما با وجود همه اينها ،به دليل فقدان بسترسازي
فرهنگي از سويي و اقتصاد مبتني بر نفت از سوي ديگر ،زمينههاي فرهنگي
پيشگفته ،در عمل بالاستفاده ماندهاند.
از اين رو در مقوله كارآفريني نيز به نظر ميرسد ،با عدم آمادگي مدرسه و
ساير نهادهاي اجتماعي در ايران ،سنگيني بار تربيت كارآفرين فرزند ،خود به
خود متوجه خانوادهها ميگردد.
به اين ترتيب ،مؤلخ با طرح محورهاي  7گانه و ارايه قريب به  220نمونه
كار بومي و در عين حال خالق دانشآموزان دوره دوم دبيرستان ،بحث
آموزش خالقيت در سطح جوانان را به پايان برده است.
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بسته آموزشي حاضر با شماره  2678مورخه  1389/1/31به تأييد مؤسسه
پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي آموزش و پرورش رسيده
است.
نظر دکتر حسن قاسم زاده ،پدر خالقيت ايران در مورد بسته
آموزشي آموزش خالقيت:
برنامهی جامع پرورش خالقيت دکتر منطقي که در بر گيرنددهی سدطو پديا از
دبستان ،دبستان ،راهنمايي و دبيرستان است ،بدون ترديدد کداری عظديم و مانددني
است .اين برنامه حاصل سداليان متمدادی تبربده در پدرورش خالقيدت کودکدان،
نوجوانان و جوانان در سطو مختلف تحصيلي و نيز پدووها و آمدوزش خالقيدت
توسط ايشان است.
اهميت کار دکتر منطقي از جمله در آن است که همزمان به پرورش خالقيت و
نيز به پرورش جنبههای عاطفي کودک و نوجوان توجه نموده است .دکتر منطقي
عالوه بر آموزش و پرورش خالقيتِ عدهی کثيری از فراگيران در مدارس کشدور،
دارای تبربهای بسيار مهم د پرورش همزمان خالقيت و جنبههای عاطفي فرزنددان
خود از تولد تا سطو باالی آموزشيد نيز ميباشد .با اطمينان ميتوان گفدت کده
کم تر پدر و مادری د شايد درحال حاضر هيچ پددر و مدادری د يندين مدوردی را
تبربه کرده باشد.
برای آن که والدين قادر به آماده کردن فرزندان خود برای پرورش خالقيدت
باشند ،حداقل پيا نياز آن است که به شيوههدای علمدي تربيدت فرزنددان خدود
آگاهي داشته و تربيت فرزندان از بدو تولد تا زماني که هدايت آنها را به عهدده
دارند .را به بهترين نحو ممکن انبام دهند .اين امر نه تنها در پرورش خالقيت کده
در کليهی جوانب زندگي شخص ،نقشي کليدی دارد .برنامهی حاضر به والددين و
نيز مربيان در نيل به اين هدف کمک شاياني ميکند.

