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  يكرد شناختي به تربيت دينيرو
  2، ريحانه حسيني بهشتي1محمود تلخابي

  
گيري حوزه مطالعاتي جديدي تحت در سالهاي اخير پيشرفت در مطالعات علوم شناختي منجر به شكل

). 1390جونز، -هوارد(شده است  "تربيت -عصب"و  "علوم اعصاب تربيتي"، "ذهن، مغز، تربيت"عناوين 
اي در تواند نقش تعيين كنندهتي مدعي هستند كه تعامل علوم شناختي و علوم تربيتي ميهاي مطالعااين حوزه

زيرا هدف علوم شناختي به عنوان ). 1389نوري و مهرمحمدي، (بهبود نظريه، تفكر و عمل تربيتي داشته باشد 
توصيف مغز را /يك دانش پايه، اكتشاف اصولي است كه كاركردهاي شناختي و چگونگي يادگيري ذهن

اي از اهداف مشخص كند و هدف علوم تربيتي به عنوان يك دانش كاربردي و هنجاري، تحقق مجموعهمي
توان در بهبود دانش، سياست و عمل تربيت بنابراين، از علوم شناختي مي. در يك محيط و شرايط خاص است

  ).1391تلخابي و زيباكالم، (بهره گرفت 

در نظام . هاي تربيت ديني كنوني را نيز با چالش جدي روبرو ساخته استهاي علوم شناختي، رويكرديافته
شود، نه تنها هاي سنتي آموزش داده ميآموزش و پرورش كشور ما آنچه كه در كتابهاي درسي همراه با شيوه

آنچه  آموزانآورد، يعني دانشپذير به بار ميشود، بلكه فراگيران را با ذهني فعلموجب بالندگي انديشه نمي
پور قاسم(شود در ذهن خود ذخيره كنند و آنها را در آزمونها باز پس دهند را كه با تقليد و تلقين تحميل مي

يعني  -بعد مناسك تأكيد فراوان بر  يكي از مهم ترين مشكالت تربيت ديني). 1388دهقاني و نصرآبادي، 
از سوي ديگر، در تربيت ديني هم ). 1392 باقري،(است  -باقي ماندن در قشر دين و عدم توجه به روح دين

عنصرتقليد وجود دارد و هم تقدس، از اين رو، گرايش به تسليم بدون پرسشگري و نقادي وجود دارد و اين 
  . امر سبب مي شود تربيت ديني با تلقين گره بخورد

لگوهاي پژوهشهاي صورت گرفته در زمينه آسيبهاي تربيت ديني، ضرورت بازنگري در چارچوب و ا
آسيبهاي مربوط به اهداف، روشها، محتوا و عدم توجه به اصول تربيتي كودك به . سازدآموزشي را آشكار مي

يابي، عدم توجه به تجارب ديني فردي، همچنين، عدم توجه به اصل دين. اندعنوان مهمترين آسيب مطرح شده
ربيت، عدم رعايت آزادي در تعليم و تربيت در نظر نگرفتن اصل فطرت، عدم دين محوري در برنامه تعليم و ت

به ويژه تربيت ديني، رعايت نكردن ميانه روري و سرانجام عدم به كارگيري تخيل و استفاده از زبان هنر از 
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يكي از مهمترين آسيبها در ). 1390شمشيري و نوذري، (جمله موارد مهم آسيب هاي تربيت ديني هستند 
درسي با زندگي واقعي كودك است كه سبب مي شود وي دين را در  تربيت ديني بيگانه بودن محتواي

جريان زندگي واقعي خود نبيند، تجربه نكند و نتواند با آن ارتباط برقرار كند و در موقعيتهاي واقعي زندگي 
از اين رو، با . شوندروزمره خود به كار بندد، لذا مفاهيم ديني در فضاي خاص آموزشگاهي محدود و بسته مي

هاي علوم وجه به ضرورت بازانديشي در تربيت ديني، مقاله حاضر به دنبال آن است كه بر اساس آموزهت
          . شناختي امكان بازانديشي در تربيت ديني را بررسي نمايد

آموزگاران و متوليان تربيت ديني . فهم چگونگي كاركرد ذهن براي بسياري از فعاليت هاي عملي مهم است
. ت تفكر دانش آموزان را بشناسند تا روشهاي بهتري را براي  يادگيري و طراحي آموزشي ابداع كنندبايد ماهي

- هاي رايانشي بهره ميآورند و از استعارهاغلب دانشمندان شناختي تفكر را به مثابه نوعي رايانش در نظر مي

اگر چه در مورد ماهيت بازنمايي  .گيرند تا چگونگي حل مسئله و يادگيري را در انسان توصيف و تبيين كنند
 ـ رايانشي فهم و رايانش كه اجزاء سازنده تفكر هستند اختالف نظرهايي وجود دارد اما در حال حاضر فرضيه

ذهن رويكرد غالب در علوم شناختي است و به قدر كافي از جامعيت برخوردار است كه گستره  بازنمودي
در فرضيه فهم رايانشي ـ بازنمودي ذهن، تفكر را ). 1391تاگارد، (د فعلي تفكر در علوم شناختي را در بر بگير

مي توان به صورت ساختارهاي بازنمودي در ذهن و نيز روالهايي رايانشي تصور كرد كه بر ساختارها عمل 
 اي فوق العاده پيچيده است و انواع مختلفي از تفكر را پشتيبانيتوان گفت ذهن سامانهدر واقع، مي. كنندمي

ها، مفهومها، تصويرها، تمثيلها و پيوندها انواع بازنماييهاي شناختي مختلف هستند كه نه منطق، قاعده. مي كند
. توان انجام داد، از اهميت برخوردارندتنها به سبب آنچه بيانگرش هستند بلكه به سبب آنچه به واسطه آنها مي

مطابق اين رويكرد انسانها داراي . رفتار هوشمند است به دنبال تبيين "فهم رايانشي ـ بازنمودي ذهن"رويكرد 
كنند و توليد رفتار روالهاي الگوريتمي بر بازنماييها عمل مي. بازنماييهاي ذهني و روالهاي الگوريتمي هستند

  .كنندمي
  :پرسش هاي پژوهش

  كند؟علوم شناختي عملكردهاي ذهن را چگونه تبيين مي. 1
 ن چه استلزامهايي براي تربيت ديني در ابعاد مختلف دارد؟رايانشي ذه -فهم بازنمودي. 2
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در اين مطالعه ابتدا بر اساس پژوهشهاي شناختي . بهره خواهد برد 1اياين مطالعه از روش پژوهش نظريه

- شود و سپس، نحوه عملكرد بازنماييهاي ذهني در ارتباط با هر يك از مؤلفهچگونگي عملكرد ذهن تبيين مي

  .  گيردبررسي قرار مي هاي ديني مورد
  :هاي پژوهشيافته

توان تربيتي با توجه به قابليت ذهن در بازنماييهاي شناختي مختلف، تربيت ديني با رويكرد شناختي را مي
مبتني ساختن تربيت ديني بر فهم . دانست كه دربرگيرنده همه قابليتهاي ذهن براي پردازش مفاهيم است

زيرا شناخت بهتر ذهن و . هاي ديني را افزايش دهدتواند گستره و عمق تجربهرايانشي ـ بازنمودي ذهني مي
اي انتخاب و كند تا برنامه درسي تربيت ديني را به گونهچگونگي تفكر، به طراحان آموزشي كمك مي

نزله توان به مهمچنين، از اين چارچوب مي. سازماندهي كنند كه دربرگيرنده همه انواع بازنماييهاي ذهن باشند
براي مثال، رويكردهايي كه دين را امري . معياري براي ارزشيابي رويكردهاي مختلف تربيت ديني بهره برد

در واقع يكي از  -به اين معنا كه فرد به جستجوي علل و داليل نپردازد -كنندكامالً تعبدي معرفي مي
هايي كه بازنماييهاي مختلف ذهن را كنار رويكرد. تواناييهاي مهم ذهن يعني بازنمايي منطقي را ناديده گرفتند

توانند يادگيري اثربخش و پايداري را به نمي گيرندگذارند چون توانايي ذهن يادگيرنده را ناديده ميمي
  . وجود آورند

هاي گوناگون تشكيل اند، زيرا كه هر دو از مؤلفهالبته بايد توجه داشت دو مقوله دين و ذهن هر دو پيچيده
ها، مفهومها، تصويرها، تمثيلها و پيوندها در بررسي ذهن انواع بازنماييهاي شناختي شامل منطق، قاعده. اندشده

توان ناديده گرفت زيرا هر نوع انديشه يك همچنين، بعد عاطفي انديشه را نيز نمي. را بايد مد نظر قرار داد
مقوله از ايمجموعه شامل و پيچيده ي،روانشناخت نظر مؤلفه دين نيز از). 2006تاگارت، (جزء عاطفي دارد 

كه التزام به باورها و  عد ايدئولوژيكب ،سات ديني سروكار داردكه با احسا عد تجربيب: نظير روانشناخت هاي
، و سروكار دارد بعد عقلي كه با دانش ديني . اردبا اعمال ديني، سروكار د كه بعد مناسكي ،عقايد ديني است

هاي ديني حال بايد ديد كه هر يك از تجربه). 1962گالك، ( كه كاربرد دين در زندگي است عد پيامديب
  .كنندسازند و آيا اين نوع تجارب از تمامي ظرفيتهاي ذهني استفاده ميچه نوع بازنمود ذهني را فعال مي

  
  :فهرست منابع

 .سمت و پژوهشكده علوم شناختي: تهران). يي ترجمه رامين گلشا( درآمدي بر علوم شناختي: ذهن). 1391. (، پاولتاگارت-
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فصلنامه . گرايي كالسيك تا ساختن دانشاز شناخت: آموزش پرورش شناختي). 1391. (تلخابي، محمود و زيباكالم مفرد، فاطمه-

 . 119 -101، )3(3پژوهشهاي كاربردي روانشناختي، 

 ،يروانشناس ،يتياز منظر متخصصان علوم ترب يدبستان شيكودكان مقطع پ ينيد تيترب يها بيآس. )1390(. م ،ينوذر وك باب ،يريشمش -
 .73-51، )2(6 ،ياسالم تيترب  پژوهشي  يعلم دوفصلنامه. يدبستان شيپ انيكودك و مرب اتيادب ،ينيد علوم

 پژوهشي علمي دو فصلنامه .اسالم تربيتي نظام در انديشيدن و انديشه جايگاه). 1388. (ادي، حآب نصر دهقاني، علي و بختيار پور قاسم -
 .140-125، )9(4اسالمي،  تربيت

علوم اعصاب، علوم تربيتي و مغز، تبيين انتقادي جايگاه علوم اعصاب در قلمروي دانش و عمل ). 1389. (نوري، علي و مهرمحمدي، محمود -
 .100-83، )46(12زه هاي علوم شناختي، فصلنامة تا. تربيتي
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