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فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

نقش مدل هاي خالقيت در مرزشكني دانش علوم دريايي
حميدرضا نادي

1

چكيده
هدف از اين مقاله بررسي نقش مدل هاي خالقيت در مرزشكني دانش علوم دريايي مي باشد .بي شك تحقق توسعه پايدار
براي هر كشوري در پرتو توسعه و پيشرفت دانش و توليد علم ميسر خواهد بود بطوريكه در عصر كنوني دانائي محوري مهم
ترين راهبرد موثر در حركت به اين سمت مي باشد.
پيشرفت سريع علم و تكنولوژي موجب گرديده تا فاصله زيادي بين كشورهاي پيشرفته با ساير كشوورها اياواد شوود كوه پور
نمودن اين شكاف مستلزم بهره گيري از مدل هاي ميانبر و جهشي به خصوص در امر توليد دانش و دانائي كه توسعه در ساير
ابعاد را نيز به دنبال خواهد داشت مي باشد .بكارگيري تكنيك ها و مدلهاي خالقيت از جمله رويكردهاي مووثر بوراي توسوعه
دانش علوم دريايي و طي مسيري ميانبر در اين راستاست .از اين رو سوال اصلي در اين مقاله اين است كه چگونه مي توان بوا
بهره گيري از مدل هاي خالقيت مرز دانش علوم دريايي را در نورديده و توليد علم نمود؟ ايون مقالوه بصوور موروري اناوام
گرديده است كه نگارنده با تبيين تكنيك هاي خالقيت كه متناسب با نياز نيروي دريايي ترسيم شده است مدل هاي خوال
گونه اي به عنوان راهبرد در پاسخ به سوال اصلي ارائه نموده است.
واژگان كليدي :خالقيت ،دانش ،علوم دريايي  ،راهبرد ،مدل

تاريخ دريافت مقاله59/77/75 :
تاريخ پذيرش مقاله59/11/19 :

 -1استاديار ،دانشكده فارابي ()HamidR_nadi@yahoo. com
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مقدمه

توليد علم و مرزشكني دانش براي كشوري همچون ايران با توجه به موقعيت ژئوپليتكي و عقبه تمدني و علمي آن و همچنين
ارائه گفتماني جديد در سطح جهاني كه داعيه ي الگو بودن دارد نه تنها يك راهبرد بلكه يك ضرور است ،بطوريكه يكي از
محوري ترين رويكردهاي مسئولين نظام در چند سال اخير توجه به اين مهم بوده است .برابر تحقيق جامع صور گرفتوه در
فرمايشا مقام معظم رهبري در سه سال گذشته در خصوص توليد علم و ضرورتهاي مرز شوكني در حووزه علوم آموار قابو
توجه اي تحصي شده كه بيانگر تاكيد و توجه معظم له به اين مقوله مي باشد به طوري كه از ميان  111سخنراني ايشان در
صد اماري به شرح زير مربوط به مولفه هاي مربوط به مرز شكني در توليد علم بوده است:
جدول ( )1آمار سخنراني مقام معظم رهبري در خصوص موضوع مرزشكني

مقوال مورد
توجه در توليد
علم

فراواني
تكرار

مسئله يابي
وارائه تفكر
خال و نو

35

ميانبرسازي
مسير ها و راه
هاي توليد
علم

17

عدم تقليد
محوري و
شاگردگونگي

11

فراواني
تاانس

11

71

33

فراواني
شد

59

37

53

فراواني حوزه هاي مورد تاكيد بر اساس ضريب مخاطب
مستقيم
نخبگان
علمي

مديران كشور

17

13

13

5

11

11

دانشاويان
و
پژوهشگران
13

11

11

مسوالن
علمي و
صنعتي
17

19

13

ضريب
توجه

%3/17

%1/15

%3/91

رويكرد مورد
تاكيد رهبري
در فرمايشا
خود

برنامه

راهبرد

سياست

مقام معظم رهبري در طول اين چند سال اخير تاكيدا زيادي براي پرهيز از فرهنگ ترجماني و تقليد محوري و توجه
بيش از حد بر ظواهر و نماد هاي غير واقعي در توليد علم نموده به طوريكه ميزان  17/13درصدي جهت گيري فرمايشا
معظم له در خصوص موارد فو بيانگر ضرور توجه به استفاده از مدل هاي خالقيت براي مرز شكني دانش و بومي
سازي علم وناب زائي آن مي باشد(حسن فيروزآبادي .)1317,
دانش مفهومي فراتر از اطالعا محض است .بطوري كه زنايره دانش (ايااد ،جذب ،سازماندهي ،تسهيم و پااليش) ماموعه
دادهها را با هدف توليد دانش جديد كنترل ،بسط و ادغام ميكند(اورسو و همكاران .)1775 ،دانش يك دارايي نامشهود در
هر سازماني است؛ زيرا يك منبع ارزشمند ظرفيت شركت براي خلق ،ارائه و تناسب ارزش است(كارملي و همكاران.)1711 ،
به عقيده گاندي )1771(1مديريت دانش ،كوششي براي تبدي دانش كاركنان (سرمايه انساني) به دارايي مشترك سازماني
(سرمايه فكري ساختاري) است .مديريت دانش به طور مشترك يك هدف و يك فرايند است كه به عنوان يك نتياه يا
هدف در به اشتراك گذاشتن اطالعا در سازمان گام بر مي دارد(كالرك 1و لورو.)1713 ،1
1- Gandhi
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مرزشكني ( مفاهيم ،رويكرد ،قلمرو)

صاحب نظران در توصيف مرز شكني آن را عبور از محدوده و مرزهاي عملكرد روشها و شيوه ها موجود بوسيله يك شويوه يوا
روش جديد و متفاو ذكر نموده اند و مولفه هاي تغيرا اجتماعي روند هاي اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي را از ملزوموا
مرز شكني به شمار آورده اند(.جان)1771:
اما آ نچه كه از مفهوم مرز شكني با در نظر گرفتن مطالبا مسئولين نظام و نياز كشور بر مي ايد اين است كه هودف از مورز
شكني تحقق محور هاي دو گانه زير است
 -1پر نمودن شكاف علمي بين كشور با كشور هاي پيشرفته و عبور از آن.
 -1رسيدن به اخرين تكنولوژي وفن اوري روز دنيا با روشهاي علمي و ميانبر و جهشي.
از طرفي براي حركت به سمت مرزشكني دانش ،انتخاب و گزينش رويكرد مهم است با توجوه بوه تنووو رويكردهوا و تاوارب
كشورهاي مختلف در اين حوزه به نظر ميرسد رويكردي كه براي مرز شكني دانش بايستي در نظر قرار گيرد رويكردي هدف
مبنا ) (substance-baseمي باشد كه در اين رويكرد راه ح جديد ايده الي كه را ح پس از بعد )(solutio after – next
خوانده مي شود خلق مي گردد اين رويكرد نيازمند پارادايم تفكر مرز شكنانه كه متفاو از پارادايم تفكر دكارتي 3اسوت موي
باشد ،چون در تفكر دكارتي كه مبتني بر تحلي و الگو برداري از موارد موفق در كشورهاي ديگر و يا به عبارتي كپي بورداري
از آنهاست اقدام خالقانه اي صور نمي گيرد.
با توجه به توضيحا ارائه شده و محورهاي دوگانه مرز شكني و همچنين بوا در نظور گورفتن واقعيوا موجوود در شوكاف
عميق علمي كشور با ساير كشور هاي پيشرفته از يك سو و با عنايت به سند چشم انداز  17ساله كوه ايوران موي بايسوتي در
منطقه ار نظر علمي در جايگاه اول قرار بگيرد از سوي ديگر طلب مي كند كه مفهوم مرز شكني را به شك مولفه هاي زير در
نظر گرفت و تعريف عملياتي نمود:
 -1طي مسير پيشرفت علمي همانند كشور هاي پيشرو وليكن در دوره زماني كوتاه تر.
 -1طي مسير پيشرفت علمي به صور جهشي و يا ميانبر هم جهت با روند كشورهاي پيشرفته.
 -3خلق مسيري نو و بديع در پيشرفت علمي.
يكي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت دانش در سازمانها ،بهبود تسهيم دانش بين افراد در سوازمان و همچنوين
بين افراد و سازمان به منظور ايااد مزيت رقابتي مي باشد .تسهيم دانش مؤثر بين اعضاي سازمان منار به كاهش هزينهها در
توليد دانش و تضمين انتشار بهترين روشهاي كاري در داخ سازمان شده و سازمان را قادر به ح مسائ و مشوكال خوود
مينمايد(داناييفر و همكاران.)1357 ،
اهميت تفكر خالق و نو آورانه
اهميت و جايگاه تفكر خال و نوآورانه در عصر كنوني به حدي افزايش يافته كه اكثر حوزه هاي علمي و تكنولوژيكي و حتي
صنعتي از اين امر متاثر گرديده است .توسعه و پيشرفت در اين حوزه ها در فضاي رقابتي موجود ،وابستگي مستقيمي به
ميزان توجه و اولويت دهي به تفكر خال دارد .براي مثال نتايج يك بررسي در باره موضوعاتي كه براي مشاغ مهندسي و
تكنولوژيكي بيشتر مورد نياز است صور گرفته ،نشان مي دهد كه از ميان  37موضوو استخراج شده داشتن تفكر خال و
نوآورانه در رتبه  9است و اين در حالي است كه بسياري از موضوعاتي كه از نيازهاي اساسي اين مشاغ مي باشند همانند
فيزيك سياال  ،الكترو مغناطيسي در رتبه  31و  33قرار دارند و همچنين نتايج بررسي ديگري كه توسط انامن آموزش و
1- Clark
2- Rollo
3- Decartes
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توسعه امريكا )  1)Adatدر اوري  1557درباره ضرور توسعه منابع انساني منتشر شد نشانگر اهميت داشتن  91درصدي
مهار ح خال مسئله براي كار كنان  977شركت خصوصي است كه اين توجه به جهت فشار فراينده رقابتي در اقصي
نقاط دنياست( :ادوارد.)1313 ،
پيش شرطهاي مرزشكني
مرزشكني ملزوماتي مي خواهد كه با تحقق آنها اين امكان به وجود مي آيد كه افرادي بتوانند به اين درجه از پيشرفت علمي
برسند اين ملزوما مستلزم فضايي خالقانه است كه مرز شكنان دانش بايستي با شكستن عاد و كنار گذاشتن شيوه هاي
فكري و عملي رايج و پرهيز از قضاو فوري و متفاو ديدن مساي اين ملزو ما را فراهم آورند تحصي و به كار گيري اين
مشي در اغلب مواقع مستلزم پرداخت هزينه هاي خاص آ ن نيز مي باشد به طوريكه افرادي هم چون مالصدرا مابور مي
شوند سال ها عمر خود را در گوشه اي غريب و با سختي ورنج سپري نمايند و هزينه عاد شكني و قاعده شكني مباني
تئوريكي عصر خود را بپردازند.
كساني كه توان تحم ابهام را نداشته و سعي نمايند از شرايط عدم قطعيت و آينده نامشخص در موضوعا پژوهشي فرار
نمايند و ظرفيت و صبر و پشتكار الزم را به خرج ندهند ،قادر نخواهند بود تا در درجا علمي به مرحله مرزشكني برسند.
وجود ابهام و توليد ماهوال متعدد از يك معلوم بدست امده و تالش براي شناخت آن ماهوال از مهم ترين انگيزه كساني
است كه به دنبال عبور از مرز هاي دانش مي باشند .در شك زير فرآيند مرزشكني با روش توليد و خلق ماهوال نشان داده
شده است اما آنچه كه مهم است داشتن انگيزه خاص براي حركت از مرحله ابهام به مرحله شناخت (معلوم) است به نحوي
كه در مرحله جديد متوقف نشده و با ايااد ماهوال متعدد از يك معلوم به سمت توليد علم و يا مرزشكني دانش حركت
نمود.

انگيزه
ماهول 1
ماهول 1
ماهول 3

كشف
ماهول
(معلوم)

ابهام يا
ماهول

nماهول

شكل ( )1فرآيند مرزشكني دانش

1- American Society For Training And Development
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با توجه به شك  1و نقش تعداد ماهوال ايااد شده در توليد علم و مرزشكني دانش ،جهت سناش ميزان رشد و حركت
به سمت مرزشكني علم با مدل رياضي نيز مي توان فرمولي براي آن ارائه نمود كه خصوصيت بارز اين فرمول آنست كه اگر
در جامعه اي انگيزه الزم وجود داشته باشد حتي با كمترين توان براي كشف ماهوال نتياه حاصله عددي غير صفر است
چون جوهره حركت به سمت مرزشكني ،انگيزه است كه در بستر زمان آثار خود را در اين حوزه متالي خواهد ساخت .اگر
انگيزه را  ،Mمعلوم را  Eو ماهول را  Jبناميم فرمول زير سطح و يا ميزان رشد مرزشكني دانش را نشان مي دهد.
]  = ∑ )E *M) + [ n∑ J * Eسطح رشد مرز شكني
همچنين اين فرمول بيانگرنقش مضاعف تعداد م اهوال ايااد شده از يك معلوم است بطوريكه هر چه تعدادآنها بيشتر باشد
درصد مرز شكني دانش نيز به صور تصاعدي افزايش خواهد يافت.
عناصر خالقيت موثر در مرز شكني دانش
الف  -تفكر انتقادي يا واگرا
از ضروريا امر خالقيت داشتن تفكر انتقادي و يا تفكر واگرا مي باشد به طوريكه بسياري از صاحب نظران ،كسب مهار ح
مساله را مستلزم داشتن تفكر انتقادي ذكر نموده اند .كه با توجه به نقش مهار ح مساله در مرز شكني دانش  ،ايااد و
پرورش اين تفكر از اين رو ضروريست  .رابر گانيه در كتاب (( شرايط يادگيري )) در خصوص رابطه آفرينندگي و به تعبيري
مرز شكني با ح مساله عنوان نموده كه  :هر كشف علمي يا كار عظيم هنري مطمئنا نتياه فعاليت ح مساله است ،
همانطور كه مي گويند گاهي را ح مساله اي به صور بارقه بينشي به ذهن متفكران خطور مي كند هر چندكه ممكن
است آنان اين مساله را براي مدتي در انديشه خود مورد بررسي قرار داده باشند (.گانيه)1351،
گيلفورد ( ) 1531ضمن تقسيم تفكر به دو نوو هم گرا و واگرا شرط الزم براي خالقيت و آفرينندگي را داشتن تفكر واگرا ذكر
كرده است از نظر وي در تفكر همگرا نتياه تفكر از قب معلوم است يعني هميشه يك جواب ((درست)) يا ((غلط)) وجود
دارد اما در تفكر واگرا جواب قطعي وجود ندارد و تعداد زيادي جواب موجود است كه از نظر منطقي هر يك از آن ها ممكن
است درست باشد(.سيف)1313 ،
به نظر ميرسد عالوه بر ويژگي تفكر واگرا براي افرينندگي و مرزشكني دانش ،داشتن ذهن علمي كه در برخي نوشته ها به
ذهن فلسفي نيز تعبير شده است از الزمه هاي مهم براي امر مرزشكني باشد.
دكتر فيليپ ج اسميت در توصيف ذهن فلسفي به داشتن 3ويژگي و يا سه بعد براي ان اشاره نموده است كه عبارتند از)9( :
جامعيت ( )Comprehensiveness
تعميق ()Penetration
قابليت انعطاف ) ( Flexibility
كه با اقتب اس از نظروي مي توان براي طراحي مدل مرز شكني با استفاده از خصوصيا ذكر شده مواردي را براي اين امر بر
شمرد.
 -1جامعيت  :مرز شكني در دانش مستلزم داشتن ذهني جامع و بسيط است ،به نحوي كه امكان ادراك ارتباط يك موضوو
در زمينه اي وسيع با موضوعا ديگر فراه م باشد اگر يك فرد خال از يك موضوو تصوير بزرگ بسازد و در ابعاد جهاني
اهميت و جايگاه آن را پيدا نمايد بهتر قادر خواهد بود كه در پژوهش موضوو ،دور نمايي ژرف پيدا نموده و مرز هاي علمي را
در نوردد و يا به تعبيري اگر فرضيه يك محقق ح مسئاله اي در سطح جهاني و يا توليد خدمتي براي ك بشريت باشد
71

زمستان  ،59شماره 7

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

قطعا از كسي كه به دنبال ح مسئاله اي در ابعاد سازماني ويا بنگاهي است بهتر مي تواند از مرز هاي دانش عبور نموده و
توليد علم نمايد.
عالوه بر مورد فو ايااد ارتباط بين يك موضوو با هدف هاي دور و بلند نيز از الزمه داشتن ذهن فلسفي يا علمي است كه
گر چه ممكن است تحقق اين اهداف به راحتي امكان پذير نباشد وليكن راهنماي موثري براي حركت در مسير مرز شكني
دانش خواهد بود.
 -1تعمق :همانطوريكه از مفهوم آن بر مي آ يد فردي كه داراي ذهن فلسفي است ذهن خود را از ظاهر موضوو به عمق و
باطن آن معطوف مي نمايد و در صدد كشف داللت ها و اشارتهاي مختلف يك موضوو است .ذهن فلسفي در مقاب پذيرش
يك امر واضح مقاومت مي كند و در باره آنچه كه ديگران سوال نميكنند پرسش ميكند و در هر موقعيتي به دنبال كشف
امور اساسي و علت العل مي باشد.
 - 3قابليت انعطاف:
آزاد شد ن از جمود فكري و رواني و پذيرش تغيير و عدم اصرار بر مطلق بودن يافته هاي خود از موارد و ويژگيهاي است كه
براي يك ذهن فلسفي الزم مي باشد .افرادي كه داراي طرز تفكر فلسفي هستند در مواجه شدن در موقعيت هاي جديد آنها
را مورد توجه قرار مي دهند و از كنار آنها به آساني نمي گذرند.
ب  -ياد گيري خالق:
يكي ديگر از عوام مواثر در مرزشكني دانش ،تغيير نظام آموزشي به سمت يادگيري خال به عنوان رويكردي خالقانه
مي باشد .يادگيري خال انگيزه الزم براي فعاليت و تالش را در يادگيرنده به وجود آورده و براي مسائ آينده كه قاب پيش
بيني نيست باعث مي شود تا راه ح هاي خال مورد استفاده قرار گيرد .در يادگيري خال بر خالف يادگيري سنتي بر
اهميت دانش از طريق تازيه و تحلي وسنتز آن تاكيد مي شود.
الگوي (( اسبورن-پارنز)) 1درباره يادگيري خال از الگوهاي موثر و كار امد مي باشد كه مي توان براي توليد علم و يا
مرزشكني دانش از آن بهره جست كه شام پنج مرحله است)3( .
 -1مشاهده و حقيقت يابي:
"مشاهده" با "ديدن" متفاو است در مشاهده به اجزاء مختلف يك چيز با استفاده از تمام حواس و تاارب قبلي و نگرش
هاي موجود درباره آن ،نگريسته مي شود و سعي مي گردد مسائ بصور علي مورد بررسي قرارگيرد.
 -1مساله يابي( تعريف مساله) :
ترسيم و يا تعريف موضوو اصلي كه بيانگر سمت و سوي حركت باشد از موارد مهم يادگيري خال است اگر ما مساله را
شكاف بين وضع موجود با وضع مطلوب بدانيم در تعريف آن بايستي شاخص هاي الزم براي مطلوبيت يك موضوو تعيين
گردد .وبدانيم كه به دنبال چه هستيم و چرا؟
 -3ايده يابي:
يكي از موانع مهم براي خالقيت داوري زود هنگام و عادا مي باشد كه با به تعويق انداختن داوري مي توان به ايده هاي
جديدي دست يافت در اين مرحله هر چه مي توان بايستي ايده ارائه و توليد نمود.
 -4راحل يابي:
با تازيه و آ ناليز ايده هاي مكتسبه بايستي متناسب ترين و ارزشمند ترين آنها را مشخص و سپس به راه ح تبدي نمود
جهت ارزيابي ايده ها بايستي از شاخص هاي مناسب استفاده كرد تا امكان گزينش راح هاي كيفي فراهم باشد.
1- Osborn Parnese
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 – 5پذيرش و اجراي را حل:

پذيرش و آماده سازي راه ح براي پياده سازي آن و همچنين براي رفع موانع پيش رو مهم است .كه پس از اين امر با برنامه
ريزي مناسب نسبت به اجراي راه ح انتخاب شده اقدام مي شود.
ج  -خطر پذيري در مرز شكني دانش
يكي از حوزه هائيكه كامال متاثر از خالقيت است و يا به عبارتي خالقيت از ستونهاي اساسي آن به شمار مي رود بحث كار
افريني يا  Entrepreneurمي باشد ژوزف شومپيتر 1به عنوان پدر علم كارافريني ،خطر پذيري را از شروط اساسي براي
نوآوري و كارآفريني دانسته و رشد وتوسعه جوامع را مرهون عملكرد افراد خطر پذيري كه دست به كار هاي خال ميزنند
اعالم كرده است .رابر هيسريچ 1نيز پذيرش خطرا مالي ،روحي و اجتماعي را به عالوه خالقيت در فرايند خلق يك چيز
جديد و تازه موثر مي داند)7(.
از موارد فو چنين بر مي آ يد كه مرزشكني دانش مستلزم روحيا خاصي است كه افرادي با ويژگي هاي خاص از عهده ان
بر مي آيند يكي از اين ويژگي ها خطر پذيري است با نگاهي تاريخي به گذشته و مطالعه شخصيت دانشمندان برجسته اي
كه نام خود رادر تاريخ جاودانه ساخته اند و توانسته اند در دانش مرز شكني ايااد نمايند ويژگي خطر پذيري از موارد قاب
توجه در آنان بوده است همانند جابربن حيان  ،ابن سينا  ،مال صدرا و يا سعدي كه براي كسب علم و گسترش آن هار و
سفرهاي طوالني و سخت نموده و پذيرش خطر از عوام موفقيت آنها در توليد علم و مرز شكني دانش بوده است.
با مقايسه ويژگي هاي افراد خال كه داراي خصوصياتي همچون مخاطره پذير ،استقالل طلب ،فرصت شناس ،قدر تحم
ابهام  ،اعتماد به نفس وتمركز وتالش زياد روي يك هدف مي باشد براي مرز شكني در علم نيز نياز به تربيت افرادي با
خصوصيا پيش گفته مي باشد كه الزمست نظام آموزشي كشور با تغيير رويكردهاي اموزشي خود جوانان كشور را به نحوي
پرورش و آموزش دهد كه دانش پژوهان آن با خطر پذيري و اعتماد به نفس و تالش بي وقفه بتوانند منشا اثر در كشور
باشند.براي مثال اگر فردي بخواهد اكولوژي كوير مركزي ايران را مطالعه كند و آثار و نتايج آن مطالعه در خدمت توسعه و
پيشرفت كشور قرار گيرد از پشت ميز هاي دانشگاه يا كتاب خانه ممكن است به يك نتاياي برسد اما هيچ وقت نخواهد
توانست مرز هاي علمي اين موضوو پژوهشي را درنوردد وآثار ماندگاري از خود باا بگذارد مگر اينكه با پذيرش خطر ،عمري
از خود را در كوير سپري نموده و با اقامت پژوهشي در آناا با پوست و جان محيط آناا را لمس و ادراك كند.
د -سوال كليدي :يكي ديگر از عناصر مهم در خالقيت طرح سوال كليدي است ،به طوريكه آسبورن 3معتقد است كه كليه
ايده هاي خال ناشي از سواال كليدي بوده است و بيشتر اختراعا اناام شده در جهان ناشي از طرح چند سوال است.
كشف جاذبه را مي توان مديون طرح يك سوال كليدي از طرف نيوتن دانست كه اين سوال را از خود پرسيد كه چرا سيبي
كه از درخت افتاد به آسمان نرفت ،و يا اينكه يكي ازمهمترين دالي موفقيت بي گيتس در توسعه شركت ماكروسافت و
ايااد انقالب تكنولوژيكي و فناوري در دنيا را مهار و توانايي فو العاد وي در پرسيدن سواال كليدي ذكر نموده اند.
از اين رو براي مرزشكني دانش طراحي سوا ل كليدي از موارد محوري بوده و اگر طرح مساله و سوال اصلي به نحوي مطرح
شود كه در پرتو پاسخ به آن ايده اي خلق گردد كه قلمرو دانش موجود راگسترش دهد آن وقت مي توان آن سوال را عام
مرزشكني دانست .طرح سوال كليدي يكي از مهمترين روشهاي نوآوري واختراعا بشري بوده است به طوري كه صرفا"يك
سوال آقاي ((هو)) 1كه در حين چرخاندن يك سوزن در دستهايش از خود پرسيد اگر سوراخ سوزن در نوك آن بود چه
اتفاقي مي افتاد همين سوال منار به اختراو چرخ خياطي گرديد)1(.
1- Schompiter
2- Hisrichr
3- A. Osborne
4- Howe
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ه  -محيط خالق:

ايااد بستر و فضاي خال و مستعد براي دانائي محوري از روش هاي كار آمد براي تالي خالقيت ها و مرز شكني دانش
است در محيط خال استعداد ها شكوفا شده و انديشه هاي نوين مورد تشويق و ترغيب قرار مي گيرد .خانواده نيز به عنوان
يكي از اشكال محيطي در صورتي كه داراي فضا و روابطي خالقانه باشد امكان پرورش فرزنداني كه در آينده قادر باشند در
حوزه هاي علمي ،توليد علم و مرز شكني نمايند بيشتر خواهد بود ،مطالعه سوابق تاريخي بسياري از بزرگان و دانشمندان
علمي همانند ابن سينا مويد رشد انها در يك خانواده علمي و وجود والديني عالم بوده است.
و  -الهام:
در بسيار از الگوهاي خالقيت كه تا كنون مطرح شده است الهام به عنوان يكي از مراح فرايند خالقيت ذكر شده به عنوانه
نمونه در الگوي (( آلبرشيت )) ،كه فرايند خالقيت به  9مرحله جذب اطالعا  ،الهام ،آزمون  ،پااليش و عرضه تقسيم بندي
شده است ،الهام مرحله دوم فرايند خالقيت بشمار رفته است( .مشبكي:1317ص)1
الهام همان طوري كه در خالقيت نقش دارد در مرزشكني دانش نيز موثر است بطوري كه رشد و پيشرفت چشمگير انسان
در بسياري از علوم مديون الهام به ويژه الهام از طبيعت بوده است.
مناسب ترين نگاه به نقش الهام در مرزشكني دانش الهام ديني است يعني الهامي كه نشا گرفته از آموزه هاي ديني باشد
چنان كه اگر دقيق تر و موشكافانه تر به بهره گيري دانشمندان غربي از الهام در خالقيت بنگريم باز ريشه هاي آن را مي
توان در مباني دين جستاو نمود ،اگر با الهام از پرواز پرندگان انسان توانست به پرواز در آيد و هواپيما را با مطالعه بسيار
دقيق حركا پرندگان طراحي نمايد بي شك باز اين رشد نيز مرهون استفاده از قدر الهي است كه در وجود موجودا خود
چنين استعداد هايي قرار داده است و گر نه انسان شايد اگر هيچ پرنده اي وجود نداشت ممكن بود اصال به فكر پرواز نيز
نيافتد .الها مي كه داراي ريشه ديني باشد قطعا در حوزه علوم منشا ثمرا و بركا زيادي خواهد بود و اين ظرفيت را انسان
خواهد داشت كه با الهام قلمرو دانش را بشكند و آن را در نوردد.
علم آموزي و الهام در منابع اسالمي
قران كريم مي فرمايد ((:و ما اوتيتم من العلم اال قليال )) اسرا 19/
يعني اين كه فقط اندكي از دانش و علم به انسان داده شده است به عبارتي ديگر اين علم عادي انسان ها بسيار محدود است
زيرا هر ابزار شناختي داراي برد ادراكي محدودي است كه ممكن است كه انسان حتي با تعق و تفكر نيز دچار اشتباه شود،
فلذا خداوند كريم يك م ولفه ديگري نيز به ابزار شناختي انسان افزوده است كه به نظر مي رسد اين مولفه صرفا به افراد
خاصي كه بستر كسب آن را فراهم نمايند اعطا مي گردد بطوريكه قران در سوره نح آيه  71مي فرمايند ((و اهلل اخرجكم
من بطون امهاتكم التعلمون شيا و جع لكم السمع و االبصار و اال فئده لعلكم تشكرون ))
خداوند شما را از شكم مادرانتان بر آورد در حالي كه هيچ چيز نميدانستيد (اما ) در شما چشم و گوش و دل افريديم (تا
شناخت پيدا كنيد) باشد كه سپاس گذار باشيد.
خداوند كريم در اين آيه عالوه بر چشم و گوش ابزار شناختي ديگري براي فهم علوم و اگاهي آفريده و آن هم ((افئده))
ميباشد در تفاسير مراد از (افئده) يا (فواد) مترادف با قلب گرفته شده ولي تفاوتي كه براي آن قائ شده اند اين است كه در
فواد جوشش و افروختگي و يا به تعبيري ديگر تازيه و تحلي و ابتكار وجود دارد( .تفسير نمونه -ج  –11ص )331
استاد محمد تقي مصباح يزدي در كتاب ارزشمند معارف قران مي فرمايند كه (فواد) آن عضو غير عادي است كه داراي
ادراك بوده و اين توان را دارد كه خداوند را ببيند و هم علم حضوري دارد و هم علم حصولي هم احساسا و هم ادراك و هم
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هياان ها و عواطف در آن موجود مي باشد استاد با تقسيم راههاي حصول دانش به دو نوو عادي و غير عادي ،متذكر
ميگردند كه كسب علوم از راههاي غير عادي صرفا منحصر به انبياء و از طريق وحي نيست بلكه براي افراد و انسانهاي خاصي
از طريق الهام نيز متصور است و اين علوم را برخي به عنوان علم لدني نام برده اند( .معارف قران – صص )353- 175
پس با در نظر گرفتن اين كه خداوند فقط تا حد ناچيزي ازعلم را به انسان آموخته و يا در اختيار او قرار داده است براي
كسب علم و گسترش و شكستن مرز هاي آن نياز به ابزار هاي خاصي است كه آن هم از طريق عادي تحصي نمي شود و
براي اينكه انسانها بتوان ند به راههاي غير عادي دست يابند نياز به پيدا نمودن استعداد و ظرفيتي هستند كه به آنان الهاماتي
صور گيرد .
خداوند متعال در آيا متعددي به اين موضوو اشاره نموده است :در سوره بقره آيه  ( 111واتقو اهلل و يعلمكم اهلل ) يعني
تقواي الهي داشته باشيد و خداوند (آنچه مصلحت باشد) به شما مي آموزد و در سوره انفال ايه ( 15ان تتقواهلل ياع لكم
فرقانا) يعني اگر تقواي خدا پيشه كنيد خداوند براي شما وسيله اي براي تشخيص حق از باط قرار مي دهد و همچنين در
سوره هاي يونس آيه  ، 1 5عنكبو آيه  ، 1 35بر نقش تقوا و پرهيز از گناه براي كسب علم تاكيد مي فرمايد و همچنين
رسول گرامي نيز مي فرمايند :
هر كس به مد چه روز عم خود را براي خدا خالص گ رداند چشمه هاي حكمت از درون وي بر زبانش جاري مي شود.
 ((3نهج الفصاحه  ،ماموعه كلما قصار پيامبر )) 735:
امام صاد نيز مي فرمايند :علم به تعلم نيست بلكه نوري است كه از طرف خداوند بر دلها مي تابد( 1.مشكاه االنوار في غرر
االخبار) 313 :
ماموو اين فرمايشا داللت بر اين دارد كه انسانها مي توانند با آماده سازي خود زمينه را براي كسب فيض الهي و آموختن
علم و دانش به صور الهام داشته باشند و علمي كه از طرف خداوند عنايت شود بي شك ما فو علوم شناخته شده خواهد
بود.
ز  -تخيل:
از عوام موثر ديگر كه در خالقيت مطرح شده است خيال بافي مثبت و تخي است كه باعث رشد ذهن خال مي گردد از
اين عنصر خالقيت نيز تا آن جاي مي توان در امر مرزشكني دانش بهره جست كه نتياه تخي توليد ايده و راهكارهاي
متفاو براي ح يك مساله باشد چرا كه انسان اين توان را دارد كه در عالم خيال بسياري از راهكارها را به صور ژرف و
عميق طي نمايد وآثار و نتايج چند وجهي نيز براي هر مرحله را توليد نمايد ،آثار تخي تا آناا مهم است كه در خالقيت
تكنيكي به نام تكنيك توهم خال نيز وجود دارد كه مبتني بر نگاه خيالي به مساي است.منشا برخي از پيشرفت هاي علمي
حال حاضر دنيا داستان ها تخيلي قديمي همانند داستانهاي شكسپير مي باشد.
تكنيكهاي خالقيت و مرز شكني دانش
تكنيك ها ي متعددي براي خالقيت ذكر شده كه مي تواند در نو آوري وتوليد علم موثر باشد اما از ميان اين تكنيك ها و
مدل هاي خالقيت دو مدل كه به نظر نگارنده براي مرز شكني دانش مناسب تر وكارآمدتر است  ،مورد بحث قرار مي گيرد:

 -1كساني ،كه ،ايمان ،آورده ،وكارهاي ،شايسته ،كرده ،اند ،پروردگارشان ،به ،سپاس ،ايمانشان ،آنان ،را ،هدايت ،مي ،كند ،به ،باغ ،هاي ،نعمت ،كه ،از،
زير ،آنان ،نهرها ،روان ،خواهد ،بود
 -1وكساني ،كه ،در ،راه ،ما ،كوشيده ،اند ،به ،يقيين ،راه ،هاي ،خودرا ،بر ،آنان ،مي ،نماييم ،و ،در ،حقيقت ،خداوند ،با ،نيكوكاران ،است.
 -3من ،اخلص ،هلل ،اربعين ،صباحا ،ظهر  ،ينابيع ،الحكمه ،من ،قلبه ،علي ،لسانه.
 -1ليس ،العلم ،بالتعلم ،انما ، ،هو ،نور ،يقع ، ،في ،قلب ، ،من ،يريد ،اهلل ،تبارك ،و ،تعالي.
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 - 1تكنيک اسكمپر  :SCAMPERيكي از تكنيك هاي مهم خالقيت كه توسط آقاي (اسبورن) مطرح گرديده تكنيك
اسكمپر است اين تكنيك قاب استفاده در مرز شكني دانش و توليد علم مي باشد نام اين تكنيك بر گرفته از حروف اول واژه
هاي سوالي بدين شرح است (:سعيدي كيا)57: 1311 ،
 حرف  Sبرگرفته از واژه  Substitutionبه معني جانشين سازي مي باشد يعني اينكه:
((چه چيزي را ميتوان جانشين  Xنمود ؟ )) در مرز شكني دانش مي توان از اين سوال چنين بهره گرفت كه چه نظريه و
ايده اي مي تواند جانشين پاردايم موجود شود؟ به عبارتي پاردايم علمي موجود با اين سوال به چالش كشيده مي شود.

 حرف  Cبرگرفته از واژه  Combineيا تركيب كردن است يعني اينكه:
((  xرا با چه چيزي مي توان تركيب كرد؟ )) براي مرز شكني دانش مي توان به دنبال تركيب نظريا و تئوريهاي موجود
درباره يك موضوو بود .با اين عم ما شاهد بدست آمدن يك نظريه و تئوري جديد و بديع خواهيم بود كه بايستي جهت
اثبا آن تالش نمود .با اين شيوه ميتوان باب هائي متفاو براي يك موضوو علمي گشود.

 حرف  Aبرگرفته از واژه  Adaptيا تعدي كردن است .كه در خالقيت با تغيير چيزي دريك جهت كه راحتي و زيبايي
بيشتري از آن بدست آ يد چيز جديدي ابداو مي شود كه از اين عم در مرزشكني دانش نيز با تغيير در الگوهاي علمي چه
از نظر شكلي يا محتوايي كه بتواند فهم و درك مناسب تري ايااد نمايد مي توان بهره جست .براي مثال بسياري از كتب و
متون فلسفي موجود كه نظريا و تئوريهاي دانشمندان برجسته اي در آن به نگارش در آمده آن چنان ادبيا پيچيده و
مشكلي دارد كه هنوز بسياري از واژه هاي مرسوم در صدها سال قب كماكان مورد استفاده قرار گرفته است و يك دانش پژوه
عمر و وقت زيادي صرفا جهت آشنايي و فهم كلي خود اين واژه ها بكار مي گيرد ،حال آنكه اگر همين متون و واژهاي
مشك  ،با زبان امروزين نوشته شود و اصراري بر عدم تغيير آنها نباشد قطعا زمينه بهتري براي اناام تحقيقا علمي و درك
و كشف نظريا گذشتگان براي عده بيشتري فراهم خواهد شد و بستر مناسب تري براي توليد علم ايااد خواهد كرد.
 حرف  Mبر گرفته از واژه  maginfyيا بزرگ سازي است كه در مرز شكني دانش در صور بر جسته سازي تئوريهاي
بومي و اسالمي در مقاب تئوريهاي وارداتي وغربي اين امكان براي ما بهتر فراهم مي آيد تا خود را از چارچوب هاي نظري
رايج و مسلط كه محصول تفكر بيگانه است رهايي دهيم و شرايط جديد تري را تاربه نماييم و افق هاي علمي منطبق تري
را رقم بزنيم  .در حال حاضر بسياري از نظرا انديشمندان غربي مانند هابز  ،كانت  ،ماكياول و ...كه مبنائي براي پژوهش
هاي علوم انساني قرار ميگيرند بيش از آنكه مديون وزن و بار علمي آن نظرا باشد متاثر از بزرگنمائي و جهاني شدن آن
مي باشد.

 حرف  Pاز واژه  put to other usesگرفته شده كه به معني استفاده در ساير موارد است يعني اينكه(( :چه استفاده
ديگري مي توانيم از  xبكنيم ؟ )) بسياري از اصول و مفروض هاي علمي قاب تعميم به حوزه هاي مختلف و متفاو
ميباشد ،در حال حاض ر استفاده از روش هاي كمي و مدلهاي رياضي براي تازيه وتحلي مسائ كيفي رايج گرديده است.
تفكر و تعمق در گسترش بكارگيري يك پارادايم علمي به حوزه هاي متفاو مي تواند در مرز شكني دانش موثر باشد .اگر
در مسائ انساني ما بتوانيم معادال ماهولي ايااد نموده و آنرا با فرمول هاي رياضي ح كنيم بهتر قادر خواهيم بود تا
مرز هاي دانش را با روش هاي تعميمي در نورديم.
 حرف  Eاز واژه  Elliminationگرفته شده و به معني حذف كردن است كه در خالقيت با اين سوال كه((:چه چيزي را
مي توان از  xحذف كرد؟ )) ايده هاي جالبي توليد مي شود .در مرز شكني دانش همانطوريكه تركيب تئوريها و نظريا مي
تواند منار به يك تئوري جديد گردد با حذف برخي تئوريها و مفروضا مسلط و حاكم نيز امكان تحقق اين هدف ميسر
خواهد بود .براي مثال بسياري از روشهاي تحقيق در پژوهش هاي علمي متاثر از متون وارداتي است كه اكثر دانش پژوهان
را مابور مي سازد تا در چند قالب مشخص حركت نموده و يك موضوو علمي را صرفا با استفاده از آنها ثابت نمايد در
75

زمستان  ،59شماره 7

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

حالي كه برخي از خود اين قالب ها بزرگترين مانع بر سر توليد علم مي باشد كه با حدف انها و يا عدم اصرار بر حركت يك
محقق علمي در آن قالب بستر خوبي براي مرز شكني دانش ايااد خواهد كرد.

 حرف  Rاز واژه  REVERSEبه معني معكوس سازي گرفته شده و در خالقيت اينگونه سوال مي شود كه (( :با برعكس
نمودن xچه اتفاقي روي مي دهد؟ )) از آناائيكه بسياري از تئوريها و پاردايم هاي علمي مبتني بر يك سري اصول و
مفروضا و داده هاي مفهومي و كمي بدست مي آيد ،براي شكستن پارادايم قبلي و ايااد پارادايم جديد ضروريست كه
مولفه هاي اساسي و پايه هائيكه آن پارادايم بر آن استوار شده است را تغيير داد و حتي داده ها را معكوس نمود ،به نحويكه
اگر دادها مثبت است از داده هاي منفي واگر ايستا است از ديناميك و به همين صور تغييرا ديگري كه نتايج متفاوتي
داشته باشد در آن ايااد كرد و بهره جست.
تكنيک سينكتيكس
از تكنيك هاي خالقيت كه توسط اقاي ((چارلز وايتنگ )) 1طراحي شده تكنيك سينكتيكس 1مي باشدكه در اين تكنيك با
شناسايي و تعريف جوهره مشابه در دو موضوو غير مرتبط و نامتشابه ،جوهره ي بدست آمده به هم مرتبط گرديده و از آن
ايده استخراج مي گردد( .سعيدي كيا)117: 1311:
براي مثال با آگاهي از نقش جوهري كاركرد شير اطمينان در آبگرمكن آبي مي توان آن را به مديريت بحران تعميم داد و
اينگونه نتياه گرفت كه اگر حاكميت در يك كشور براي تخليه فشار هاي رواني مردم و نقد حاكميت به عنوان حقو
شهروندي ،امكان و شرايط الزم را به نحوي پيش بيني كرده باشد كه در صور افزايش و تراكم فشار قب از انفاار جامعه
به شك آشوب يا شورش ،از كانالهاي مورد نظر اين فشار تخليه گردد بحران غير قاب كنترل در جامعه پيش نخواهد آمد.
براي استفاده از اين تكنيك خالقيت در مرز شكني دانش بهره هاي زيادي مي توان برد و نكته مهم و اساسي در آن توانائي
درك صحيح از ماهيت و جوهره موضوو مورد پژوهش مي باشد در اطراف ما موارد و مصاديق متعددي وجود دارد كه اگر
جوهره مشتركي بين انها با ماهوال علمي خود بيابيم اين امكان را خواهيم داشت كه به نحوه خالقانه اي قلمرو علمي خود
را در آن موضوو گسترش دهيم.
بحث و نتيجه گيري
پيشرفت سريع و گسترده علوم و فناوري در عصر كنوني به حدي مي باشد كه در صور عدم درك آن و عدم حركت براي
جا نماندن از قافله علم باعث خواهد شد كه شكاف علمي ايااد شده بين كشور هاي پيشرفته با سايركشور ها به اندازه اي
عميق گرددكه هيچگاه امكان پر نمودن اين شكاف فراهم نگردد.
از آنااييكه ايران در پرتو سند چشم انداز بيست ساله مي بايستي به سطح اول علمي در منطقه نائ گردد ،تحقق اين امر
مستلزم اتخاذ راهكارهاي مناسب و تغيير نظام اموزشي كشور به سمت نظامي خالقانه است كه نتياه برونداد آن تربيت
افرادي باشد كه استعداد و توان شكستن مرزهاي دانش را پيدا نموده و از طر ميانبر رشد سطح علمي و فناوري كشور را
به سطح كشور هاي پيشرفته برسانند .يكي از راهبردهاي موثر براي توليد علم و مرزشكني دانش استفاده از مدل هاي
خالقيت ا ست كه چون مبتني بر طرح و خلق ايده مي باشد اين ظرفيت را دارد كه با قاعده شكني و به هم ريختن مفروضا
و تئوريهاي علمي ،پاردايم هاي جديدي را ايااد نمايد از ميان مدل ها وتكنيك هاي خالقيت بهره گيري از تكنيك
((اسكمپر)) و ((سينكتيكس)) براي مرز شكني دانش مناسب و عملي ميباشد .ضمن آنكه از ميان عناصر خالقيت نيز الهام
1- Charls S Witing
2- Synectics
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نشا گرفته از دين و تقواي الهي مي تواند راه هاي فتح قله هاي علم را براي پويندگان راستين آن در كنار پرورش تفكر و
يادگيري خال و طرح سوال كليدي فراهم اورد.
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