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 چکیده

 یندهایو فرا یرانیا -یسالمآنها در بستر فرهنگ ا یابی یتهو یندکودکان و فرا یرشد و تعال هدف:

متناسب با ابعاد رشد متوازن  یرانیا -یاسالم یتهو یها یهپا یتو تثب یتتقو یجاد،ا ،ی کردن آنهااجتماع

 یآگاه یو ارتقا یو فرهنگ ساز ینید یو آموزه ها یمل یبه فرهنگ غن یشاز پ یشتوجه ب کودکان،

روش پژوهش به  .یدبستان یشدر دوره پ یتوله هونسبت به مق یانو مرب یاگذاران، اول یاستمسئوالن، س

موانع و  هویت یابی کودکانصورت کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره 

نظرات پژوهشگران در این رشته  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت  بوده است. هویت یابی

از این رو پیشنهاد می له های ارائه شده در این رابطه کامال صحیح و مبتنی بر واقعیت است.پیرامون مقو

در مراکز آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی مطرح  موانع هویت یابیو  هویت یابی کودکان مباحث. شود

 و کانهویت یابی کود موضوع ،و نتایج تحقیقات به صورت  مقاله های علمی و پژوهشی ارائه گردد گردد

 رابطه در دقیقی راهگشای تواند می رابطه این در تحقیقاتی گوناگون های جنبه و مختلف وجوه و پرداختن

 این عرصه باشد  آموزان علم با

  هویت اسالمی. ،علوم تربیتی ، موانع هویت یابی ،هویت یابی کودکان کلید واژه ها:
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 و بیان مسئله مقدمه

که در آن امر جمعی و فردی در یک قالب جای می گیرند و دیالکیتکی است درونی و برونی که حاصل  ؛ فرایندی است1هویت

مانند اخالق محدود می شود. هویت دارای خاستگاهی است که از بیرون  2شناسایی است از سوی مجموعه تعمیرات فرهنگی

کنیم. اما هویت حقیقی نوعی آفرینش است که  تحمیل می شود و ما آن را بی آنکه فرصت انتخاب داشته باشیم تصاحب می

فرهنگ خودرا استعال بخشیم.رابطة همیشگی ما با جهان و دیگران که رابطه ای متامل و با واسطه است، هویت ما را تشکیل 

ا می دهد ما با کسب شناخت هایی که از منابع گوناگون بدست می آید وجود خود را غنا می بخشیم و این شناخت ها هویت م

هویت اجتماعی ما حاصل فرایندهای درونی خود ما نیز هست و در کنار  هویت بدون خود نیز ناموجه است. را نیز می سازد.

ذهن که منبع فرهنگ است به هویت ما شکل می دهند. ذهن و خویشتن دو گردابی هستند که در هویت جاری هستند و آنها 

 (.1931حسینی،)فهم کرددرونی ـ برونی بایستی در چارچوب الگوی “ جنکینز”از دیدگاه 

از  یکیدارد که  یاسالم یرانیا یتهو یریدر شکل گ یا یژهو یگاهجا یدبستان یشدوره پ یآموزش یدوره ها یتمام یاندر م

 شود یدوره شکل گرفته م یندر ا یهنیم یو عرق مل یاسالم یتترب ینشود و ا یمحسوب م یزدوره ن ینمهم ا یچشم اندازها

 ینیدارند، از والد یکه ازخود درک سالم یدارند.کودکان یادیز یرنوجوانان تأث یتهو یریشکل گ یدرچگونگ یزن ینوالد

 یامن یگاهکه خانواده پا یطور، در در ضورت ینکنند.هم یم ینآنها تام یکاوش کردن برا یوآزاد یعاطف یتبرخوردارند که حما

که  یشود، نوجوانان یم یتتقو یتبروند،رشد هو یشبزرگتر پ یایدن یبه سو یگاهاپ ینا از ینانباشد که نوجوانان بتوانند با اطم

 یادرکسب کرده و یتکنند،هو یانخودشان را ب یدحال آزادند تا عقا یندلبسته هستند، اما در ع ینشانکنند به والد یاحساس م

دارند، اما از فرصت  ینباوالد یمیصم یروابط معموالً ،طلب برخوردارند یمتسل یتکه از هو یهستند. نوجوانان یتحالت وقفه هو

وارتباط آزاد درخانواده  یمانهرابطه صم ینهستند، از کمتر یتهو یکه دچار پراکندگ یبهره اند، ونوجوانان یجدا شدن سالم ب

 (.1931 رضایی،)دهند  یخبر م

 یمدرسه وقبول شدن بعد یالهادرطول س یلیتحص یتاست.موفق یتهو یریاز عوامل موثر برنحوه شکل گ یکی یزن مدرسه

 یم یجاداو ا یبرا یشتریب یناناطم یزن یحرفه ا یتسازد وازنظرهو یاو راهموارتر م یندهآ یزندگ ینوجوانان دردانشگاه، راهها

 یتهو یریشکل گ یدهدکه برا ینوجوانان قرار م یاررا در اخت یاطالعات موالًودانشگاه مع یمدرسه ا یالتتحص ینکند. همچن

 ی،نوجوان موثر است. عوامل فرهنگ یتدر رشد هو یتااندازه ا یزن یاندانش آموزان و دانشجو یرازسا ی.الگو برداریداستمف آنان

 یمی،ونقاطقد یدارند. نوجوانان متعلق به فرهنگ ها یادیز یرنوجوانان تاث یتهو یریشکل گ یبر چگونگ یزن یخیتار یاجتماع

عوامل بر  عالوه کنند. یخودرا کسب م یزندگ یطمح یطمتناسب با شرا یتهو یوفرهنگ یاجتماع ینهزم یردورافتاده، تحت تأث

نوجوانان  یپرداز یالتعارضات با بزرگساالن، وخ یانرفتار خودنوجوان، گفتگو درجر ی،مانندعوامل شناخت یگریعوامل دفوق 

و ارائه شناخت  یاسیس ی،مذهب ی،فرهنگ یها یتبرنامه ها و فعال یساز یغنبا  دارد. یرنوجوان تأث یترشد هو یچگونگ یزدرن

رنگ  یرانیا یتهو یرانواقع شود. با ورود اسالم به ا یدمف یهر ملت یتهو یتو تقو یریتواند در شکل گ یم ییبنا یرز یها

 یریشکل گ ینبنابرا یست،ن یردو امکان پذ ینا یککه در حال حاضر تفک یشد به طور ینبه خود گرفت و با آن عج یاسالم

است، چرا که  یدر کودکان مستلزم ارائه داده ها و اطالعات مرتبط با فرهنگ ملّ یو انقالب یاسالم - یرانیا یتهو یحصح

 یطدارند. با شرا یشینپ یبا نسل ها یدار یکه فاصله معن یدهند، نسل یم یلکودکان ما نسل چهارم پس از انقالب را تشک

را دچار عدم تعادل کند، به  ینسل فعل یندهپرداخته نشود ممکن است در آ یتهو به مساله یاگر به درست مروزیجامعه ا یدجد

 یتکه شخص یدبستان یشدر کودکان به خصوص کودکان دوره پ یرانیا- یاسالم یتهو یمنظور و جهت پرورش مبان ینهم

 یاز ابزار هنر و معرف یه مندو فرهنگ سالمت با بهر یرانیا -یفرهنگ اسالم یجترو یاست و در راستا یریآنان در حال شکل گ

 می باشد آحاد جامعه  یشترو شناخت ب
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توان در به آن  یاست که م یمسائل ینتر یاز اساس یکیکودکان  یابی یتتوان گفت که پرداختن به موضوع هو یبه جرئت م

 موضوع  ینتن به ااست. پرداخ یابی یتبحث دارد مسئله موانع هو یکه جا یرابطه مسئله مهم یندر ا ینپرداخت و همچن

 .(1931، ینیپژوهشگران قرار دهد)حس یاررا در اخت وصفیقابل  یرغ یآموزش یتواند راهبرد ها یم

را در  یکننده ا یینتواند نقش تع یاست که م یابی یتکودکان مسئله موانع هو یابی یتهو یرامونمسائل پ یناز مهمتر یکی

 . یدنما یفاپژوهشگران ا یپژوهش ها یجرابطه با نتا

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 پژوهشی مسائل در ای مالحظه قابل تاثیر آن به مربوط موضوعات وهویت یابی کودکان  که است این است اهمیت حائز آنچه

 قضیه با داری معنا و مستقیم رابطه یک هر که باشد می زیادی موارد شامل است بحث مورد رابطه این در که مسائلی.  دارد

 دیدگاه ازموانع هویت یابی  مقوله واقع در. نمود اشارهموانع هویت یابی  مقوله به توان می میان این در .دارند مذکور

 موضوع اینموانع هویت یابی  مسئله گفت باید. باشد میهویت یابی کودکان  پیرامون اجتناب قابل غیر ای مسئله پژوهشگران

 (1931 ، رضایی. )کرد باز محققین روی بر را ای تازه های افقروانشناسی  رشته در توان می که کند می ثابت را

اند، اما مطالعات محدودی به بررسی اگرچه عمده تحقیقات انجام یافته ی مرتبط، به چگونگی رابطه در این مقوله پرداخته

است، به ویژه آنکه شکل  ای مؤثری یک رویکرد پیشگیرانه و مداخلهاند که اساس ارائههای  همبسته با آن اختصاص یافتهمتغیر

های اخیر تغییر یافته است. اکثر محققان توافق دارند که و ماهیت آن در سال هویت یابی کودکانپژوهشگری در رابطه با 

 ، پور کرم)از مهمترین مسائل مورد انتظار در جامعه پژوهشی است.  موانع هویت یابیو رابطه آن با  هویت یابی کودکان مبحث 

1931) 

توسط طیف وسیعی از پژوهش های علمی و  موانع هویت یابیو  هویت یابی کودکانبخشی رابطه های غیر قابل اجتناب اثر 

موانع هویت و هویت یابی کودکانها به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی رابطه آموزشی گزارش شده است که از جمله آن

؛ برزگری و 1931)بهرامی،هویت یابی کودکاننگرش پیرامون  (، اهمیت1931؛ زارع و احمدی،1939)تکلوی،  یابی

در  هویت یابی کودکان(، مسئله 1939و مسائل مرتبط)بابایی، یزدی و حسینیان، هویت یابی کودکان(، 1931زمینی،

ری )جعف هویت یابی کودکانو رابطه با  موانع هویت یابی(،تحلیل 1931)جاللی، کار احمدی، مولوی و آقایی، روانشناسی

( و تحلیل 1931)رشیدی ظفر، جان بزرگی و شقاقی،هویت یابی کودکان(، تحلیل مسئله 1931خلعتبری، تودار و ابوالفتحی،

 (.1931)مهرداد، روانشناسیدر رشته  موانع هویت یابی

پاسخ به  به آن عمل و در یااز دانش است که افراد در مورد آنچه در دن یا ینه(معتقد است که خود آن زم1332)9بوندکر

که هر  ی: خود عبارت  است از احساسات و ادراکاتیدگو یمفهوم خود م یفدر تعر  یساخته اند مورف« من که هستم»پرسش 

و  یتتنها در مورد فرد یشتناست که خود و خو یندارند در ا یتبا هو یشتنکه خود و خو یدارد تفاوت یشتناز کل خو یکس

 ینید یتهو ی،قوم یتهو ی،جنس یتهو ی،اجتماع یتتوان در قالب هو یرا م یتهو یکند ول یم یداشخص مصداق و کاربرد پ

را ادراک درست و واقع  ی( خودآگاه2001) 1ینگاست. س سانان یاز رفتارها یاریگر بس یانجیم یو ... به کار گرفت. خودآگاه

و  یتیبه عنوان صفت شخص ید خودآگاهدان یشخص م یزندگ یها و رجحان ها یتارزش ها، مهارت ها، محدو یق،از عال ینانهب

 یتکند. هو یم یباز ینقش مهم یرانهمد یعملکرد افراد و کسب برتر یمشود که گفته شده است در تنظ یتصور م یمهارت

 یافتهنمود  یاجتماع یتاست. هو یجمع یآن زندگ ییریبستر شکل گ یول یابد یمعموالً در نگرش ها و احساسات فرد نمود م

است که  یا یلهوس یتاست. هو یتمهم خود، هو یجنبه  دومین. ندارد ییافراد معنا یگرد یاجتماع یایدا از دنج یت،در شخص

 . است یچه کس ی،دهد فرد در بستر فرهنگ یکه نشان م یکند، به طور یارتباط برقرار م یآن با جامعه ا یقخود از طر

حال  یندر ع ولیدارند  یمنحصر به فرد یو تالش ها یت(. البته انسان ها صفات شخص1331)،  1دوکس گکاس و بروک
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دهند  یخود م یرا به اعضا ییها یتهو ی،و اجتماع یفرهنگ یگروه ها ینهستند. ا یزن یو فرهنگ یاجتماع یگروه ها یاعضا

 ینند. وقتک یم یفاشده است، ا یفتعر یفرهنگ یا یرا که به صورت اجتماع ینقش یاجتماع یا یبستر فرهنگ ینو افراد درون ا

 یکننده  ییدتأ یکند)رفتارها یم یتهدا یخاص یاو را به سمت دنبال کردن رفتارها یتهو ینا د،کن یم یفارا ا ینقش یکس

)دوست ،  عبارتند از: روابط  گر در پرانتزها یاننما یبا نقش ها یتپارامتر هو پنج، کند یدور م یگرد ی( و از رفتارهایتهو

خانمان(،  یفرد ب یگاری،معرف)س ی(، گروه هایبرالخواه، ل ی)جمهوریاسیس یدفروشنده(، عقا ان،یقیدپدربزرگ( ، مشاغل)موس

 ینقش ها یادیگسترده، تعداد ز یفرهنگ اینقش ه ینکردن ا یفااهل جنوب(. افراد عالوه بر ا یک،)کاتولیقوم یو گروه ها

 یت( که در حوزه هو1313)7یکسونار(  2001 ،1یوند)رهم دارند که دانشجو، مادر، دونده، و شاعر از آن جمله هست یاجتماع

معتقد است که  وداند  یم یصمرجع تشخ ینهزم ینواحد مورد بحث را در ا یاپرداخته است، شخص  یتهو یففرد به تعر

. ندما یم یخود است که با وجود تحول رفتارها، افکار  و احساسات کماکان مشابه باق یگانگیاز  یداراحساس نسبتا پا یتهو

، استفاده از نظرات پژوهشگران موفق است. با توجه به اینکه هویت یابی کودکان های پژوهش پیرامون یکی از بهترین روش

ی اطالعات جامع از فاکتورهای گیرد، لذا ارائهابعاد و جنبه های مختلفی را در بر می هویت یابی کودکانمسائل مربوط به 

(، پژوهش پیرامون 1931از نظر مهرداد) (.1931)امیر، حسن آبادی، اصغری نکاح و طبیبی، تحقیقاتی مربوط به آن دشوار است.

ای که حاصل تراوش ذهن است، که دارای ساختار و قاعده می باشد؛ قاعده 3و خود هدایتی 8خودگزینشی هویت یابی کودکان

تاکنون در جامعه ما درباره ی  (.1931اندیشمندان است، ماهیتی متفاوت و پیامدهای آموزشی سودمندی دارد)خوشبخت،

و عملکرد آن ها بررسی چندانی صورت  موانع هویت یابیدر موسسات آموزش عالی و تأثیر آن بر  هویت یابی کودکانمسئله 

نگرفته است فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های صورت گرفته و استفاده از آن در فعالیت های آموزشی، کنفرانس ها 

بسیاری از تحقیقاتی که در موسسات آموزش عالی صورت گرفته  راخوان های علمی و آموزشی به شدت به چشم می خورد.و ف

و به صورت تئوری متمرکز است. اگر هر یک از راهبردهای اجرائی شده به طور کامل  موانع هویت یابیاست بیشتر در مورد 

دنبال شناخت راهکارها و هم چنین احتماالت جدیدتری برای مشخص  انجام نشود، شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که به

وجود دارد اما  هویت یابی کودکانکردن مسائل پژوهشی مربوط باشیم. با وجود اینکه مطالعات کمی و کیفی متعددی در مورد 

ه به عنوان یک فاکتور اصلی ک موانع هویت یابیبیشتر پژوهش ها در این زمینه کمی بوده است و در آن ها به موضوعات فرآیند 

و  هویت یابی کودکانمطرح می باشد توجه نشده است.با توجه به اثرات پژوهش علمی پیرامون مسائل  هویت یابی کودکاندر 

الزم و ضروری بود تا در جهت روشن شدن چگونگی بررسی این موضوع پژوهش هایی انجام شود. با توجه به  موانع هویت یابی

و نیز جدید بودن اجرای این پژوهش در جامعه مورد مطالعه، پژوهش  هویت یابی کودکانکافی در زمینه های عدم پژوهش

 (1931 ، حسینی) حاضر با هدف مذکور اجرا گردید.

 روش تحقیق 

به  روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهوالت و دستیابی 

اینکه کدام روش برای یک مطالعه خاص بهترین روش است بستگی به شیوه تعریف مساله و تدوین  . راه حل مشکالت است 

در  وحاضر می باشد مطالعه، ارائه توضیحاتی در خصوص روش تحقیق مورد استفاده درمنظرفرضیه ها دارد. هدف از این 

هدف از انتخاب ـای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق، بحث می گردد.خصوص ابـزار و شیـوه جمع آوری اطالعات و روش ه

روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه سریع تر ،دقیق تر ،آسان تر و 

 ی می باشدتحلیل  -ارزان تر در دستیابی به پاسخ های احتمالی کمک نماید. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی 

 اطالعات یروش گردآور

                                                           
6
 -Rio 

7
 - Ericsson 

8
-Self-selection 

9
 -Self-directed 
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از کتب و مقاالت مرتبط  یبردار یشمطالعه و ف که  شامل یکتابخانه ا یاطالعات از روش ها یگرد آور یمطالعه حاضر ،برا در

 و مدارک. ییاجرا یگزارش ها ، مستندات ، روش ها یو بررس

 کودکان یابی یتهای اجرایی و علمی در زمینه پژوهش در رابطه با مسئله هو نارسایی

 مسائل فرهنگی

افتخارات و  در  ها، یتها  و خالق تالش یخیبه عنوان سند تار ی،فرهنگ یتملت  است  و  هو یکفرهنگ، به عنوان  شناسنامه  

  یهر ملت یفرهنگ یت. حفظ هوشود یملت محسوب م  یکآموز گذشته و حال  عبرت  یا  یزافتخارآم  یمجموع  فراز و فرودها

بخش و  آرام ییاند و با الال شده یراباست که از آبشخور آن  فرهنگ س دوستانی طنها، دغدغه و فرهنگ یرل با سادر تعام

 یزتم یگرآنچه که هر جامعه را   از جوامع د .اند کرده یداپ یو معنو یدر بستر آن  فرهنگ رشد و تکامل فکر یهننواز مام م جان

 ین،وطن و سرزم یخی،و گذشته تار یخ. تارآید یآن جامعه  به حساب م یهنگفر  است که  شناسنامه یاتیخصوص دهد، یم

 یعناصر یو سنن قوم یتکهن، نژاد، قوم یاتها، هنر و ادب حماسه ی،مذهب یها و اسطوره یند ید،باورها، زبان، عقا یاکان،ن

 یفرهنگ یتدر باره  هو یا له ر مقاد یقایی،انسان شناس آفر یوپآنتا د .سازند یهر جامعه  را م  یفرهنگ یتهستند که  هو

عوامل  یتاهم یت. گرچه اهمیزبان و روان شناخت یخ،دارد:  تار یهر جامعه به سه عامل  بستگ یفرهنگ یت:   هونویسد یم

  یاملت   یکدر  ین عوامل  به طور کلیوجود هر گاه  ا ینبا ا یستن یکسانمختلف  یو اجتماع یخیتار  های یتفوق  در موقع

آل است.  یدها یتوضع یکعوامل،  ینموزون ا یقو تلف شود یفرد ناقص م یاآن ملت  یفرهنگ یتوجود نداشته باشد، هو فرد 

ممکن است  تا    ییراتتغ ین. اکند یم ییرتغ یفرد یا یجمع یفرهنگ یتشخص یرد،قرار گ یرعوامل تحت تأث یناز ا یکیهرگاه 

تا بدانجا مورد توجه قرار گرفته که چهره  یفرهنگ یتهو یدهپد یتشود اهم تییبحران هو یککه  موجب    یابدآن جا ادامه  

بر عامل   یندهرا در آ یجهان های ییاساس رودررو «ینگتونهانت»چون  «یجهان یاستراتژ»پردازان  یشهمعتبر و اند یها

و  یجنجال یپرداز یهنظر یک یانگذاریسازند. البته بن یعمده را عنوان م یها تمدن ییرودررو  یهاستوار دانسته و نظر یفرهنگ

 یشمار م به الملل ینشگرف در سطح روابط ب یدهپد ینا یتاهم یانگــرب یخود به روشنـ ی،عوامل فرهنگ یپرسروصدا بر مبنا

ها دست بسته سر  فرهنگ یگرکه در برابر  د خواهد یاست و نم اش یفرهنگ مل های یکه خواستار توانمند یملت هر  .رود

جامعه را باال  ینشو قدرت آفر فزاید یب ها ینهخود در همه زم های ییبر توانا یدرا ببازد، با یشخو یتفرود آورده و هو یمتسل

خود را هوشمندانه داشته باشد و با  یساختار فرهنگ یمثبت و منف های یدهپد او چالش ب ییآن جرأت رودررو یاریببرد تا با 

جذب کند.  یبه فرهنگ مل یدنالزم، آنها را در جهت غنا بخش های یو با گذراندن از صافکنجکاوانه از آن بهره گرفته  یشناخت

 را اساس کار نداند یبر عامل فرهنگ یهتک نبهبه توسعه همه جا یابیدست یسراغ داشت که برا توان یرا م یامروز کمتر جامعه ا

ما جزئی از فرهنگ نیست. نه در حوزه سیاست و به جرات می توان گفت تحقیق در سطوح گوناگون کشور (. 1931) کاوسی، 

اقتصاد و فرهنگ و جامعه و نه در سطح عامه مردم و خواص و مدیران و سیاستگذاران و تصمیم سازان و تصمیم گیران و 

ه مجریان، فرهنگ تحقیق وجود ندارد. این امر البته خود ناشی از دالیل متعددی است که مهم ترین آن ها عدم احساس نیاز ب

تحقیق وعدم وجود رقابت از بعد کیفیت و هزینه در همه حوزه ها و سطوح است. نکته قابل توجه آن که، علی رغم وجود 

مشکالت متعدد در زمینه های گوناگون اجتماع، پرسش ها و سوال های تحقیقاتی مورد نیاز کشور هنوز به درستی احصا و 

های انجام گرفته و در حال انجام کشور بیشتر با تکیه بر فرم صورت می پذیرد تبیین نشده اند و با این حال متاسفانه پژوهش 

 تا تکیه بر محتوا.

 مشکالت مالی

کودکان سطح اندک  یابی یتپژوهش در رابطه با مسئله هو یراموناز جمله سطح نازل سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی پ 

سطح نازل بهره برداری از ظرفیت های انسانی، مالی و فیزیکی  سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های تحقیقاتی و

 تحقیقاتی است.

 ضعف مدیریت

کودکان به صورت گسسته بودن رابطه آموزش و تحقیقات و صنعت،  یابی یتپژوهش در رابطه با مسئله هو یراموناین مشکل پ 

دم تمرکز در سیاست گذاری، تمرکز زدایی در اجرا، حاکمیت قوانین دست و پاگیر اداری و مالی، ناکارایی در مدیریت علمی، ع
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عدم توجه به اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی، ضعف جامع نگر، ابتال به روزمرگی، فقدان نگرش آینده نگر، فقدان نظام نظارت و 

 ارزیابی بر روند توسعه تحقیقات در کشور و مسائلی از این دست تجلی می یابد.

 ضعف ارتباطات

کودکان نامطلوب بودن ارتباطات میان بخش تحقیقات با اقتصاد،  یابی یتپژوهش در رابطه با مسئله هو یرامونپ وجه مشخصه 

صنعت، سیاست، فرهنگ و جامعه، ضعف ارتباط با دنیای پویای علم و فناوری، ضعف مفرط پایگاه های اطالع رسانی و مانند آن 

 است.

 ضعف نیروی انسانی

کمبود تعداد محققان، تساهل و کم کاری در ابداع و تولید دانش و تحمل نکردن مشکالت برای  در این خصوص می توان به 

نیل به نتیجه تحقیق، سطح نازل دانش روز در میان محققان و پژوهشگران، ضعف جایگاه معنوی و اجتماعی محققان و موارد 

گار ما در حکم کیمیاست، وجود جریانی فرهیخته، مشابه اشاره کرد. آن چه بیش از همه ضرورت آن احساس می شود و در روز

دردآشنا، آشنا به جایگاه پژوهش و معترف به ارزشمندی وجود محقق و پژوهشگر است که از قیود نظریه ها و آرا و دیدگاه های 

وم این مسلط غربی در حوزه پژوهش هم زمان با شناخت کامل آن ها رهیده و عقالنیت جاری و ساری در فرهنگ و سنن و رس

ملت را به درستی بشناسد و دغدغه او حل مشکالت عدیده کشور با تکیه بر توان نیروهای بومی از طریق ارتقای جایگاه 

 پژوهش و پژوهشگری باشد.

 کودکان یابی یتمسئله هو یرامونکارهای رفع موانع تحقیق و پژوهش پ راه

نگی، اقتصادی و تاریخی در ارتباط با پژوهش و پژوهشگری و آگاهی نخست این که ما با توجه به عوامل بازدارنده اجتماعی، فره

از مشکالت اساسی و بنیادین خود نباید در برنامه های اصالحی به صورت ساده انگارانه برخورد کنیم و یا دچار خوش باوری 

 شویم.

وان محققان فعلی استفاده کاملی با توجه به کمبود شدید محقق در جامعه، این ضرورت به شدت احساس می شود که باید از ت

بشود و در چنین شرایطی از هدر دادن توان نیروهای محقق از طریق تکرار پژوهش ها و موضوع های بیهوده و غیرمرتبط با نیاز 

 جامعه بپرهیزیم.

هش های مسأله بعدی ضرورت هماهنگی بین رشته های مختلف دانشگاهی در مسائل تحقیقاتی است که این امر منجر به پژو

 تکمیلی خواهد شد.

ضروری است که برنامه ریزی های آموزشی در جهت تربیت محقق در جامعه انجام شود. در این جا ذکر این نکته ضروری است 

که در کشور ما به رغم مشکالت بنیادینی که در زمینه اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پژوهش وتحقیق وجود دارد جامعه ما 

وه و پتانسیل های باالیی از نظر تحقیقی برخوردار است. در صورتی که از این نیروها استفاده های درست و از نیروهای بالق

 دقیقی شود می توان گام های موثری در پیشبرد تحقیقات در کشور برداشت.

حافل تحقیقاتی از دیگر پتانسیل های قوی تحقیقی و پژوهشی کشور حضور گسترده محققان ایرانی در خارج از کشور و در م

جهان است که جذب این محققان دور از وطن و عالقه مند به بازگشت به ما در پیشبرد امر تحقیق و همتراز کردن تحقیقات 

 ایرانی با پژوهش های جهانی کمک زیادی می کند.

ها جاذبه هایی ایجاد  جذب محققان چه آن ها که در داخل و چه آن ها که در خارج هستند کار ساده ای نیست و باید برای آن

 کرد که با رغبت و رضایت خاطر جذب موسسات و سازمان های تحقیقاتی کشور شوند. این جاذبه ها عبارتند از:

ایجاد جاذبه های انتشاراتی و تحقیقاتی؛ یک محقق بیش از همه انتظار دارد که پس از زحماتی که در راه تحقیق کشیده است 

 اتش را به صورت منتشر شده ببیند.اثرش منتشر شود و ثمره تحقیق
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ایجاد جاذبه های اطالعاتی برای محققان؛ یعنی با ایجاد و گسترش بانک های اطالعاتی در موسسات تحقیقاتی، امکان گردآوری 

ز و تهیه داده های مورد نیاز پژوهش گران را فراهم کنیم. امکاناتی مانند به وجود آوردن کتابخانه های تخصصی و مناسب و نی

 ارتباط گسترده با شبکه های اطالعاتی از جمله اینترنت، ضروریات توسعه در امر پژوهش است.

رفع نیازهای معیشتی بی تردید ایجاد جاذبه های اقتصادی در جهت رفع نیازهای معیشتی از مهم ترین مولفه های اساسی در 

بیشتر مراکز و موسسات تحقیقاتی حق التحقیق به گسترش فرهنگ پژوهشی در جامعه است. متاسفانه در کشور ما هنوز در 

که اساسی ترین مرحله تحقیق زمانی است که محقق  ستازای کارهای فکری بر اساس ساعت است نه ارزش کار. این در حالی ا

صفحه  21به ظاهر به کاری اشتغال ندارد، نشسته و فکر می کند. تصور کنید نتیجه کار اینشتین در مورد تئوری نسبیت که در 

ارائه شد، چنان چه قرار بود بر اساس تعداد صفحات نهایی مورد ارزشیابی قرار گیرد چند ساعت اضافه کار به اینشتین تعلق می 

گرفت؟! پس برای ارزشیابی کار تحقیقی، زمان سنجی کار درستی نیست بلکه باید بنا به ارزش و اهمیت تحقیق کار سنجیده 

 لش آسوده و دغدغه معیشتی و مالی نداشته باشد.شود و محقق از نظر مالی خیا

ایجاد جاذبه های بین المللی؛ بسیاری از محققان ایرانی عالقه مند هستند که پژوهش های آن ها در مجامع تحقیقاتی و 

فرهنگی بین المللی مطرح شود و نظریات شان در چهار دیواری داخلی کشوری محصور نماند تا امکان بحث، جدل و کنکاش 

بیشتری درباره آن ها در سطح جهانی وجود داشته باشد. پس الزم است که موسسات تحقیقاتی با برنامه ریزی های صحیح 

و سایر موسسات فرهنگی در ” یونسکو“نسبت به برقراری ارتباط و همکاری با سازمان های علمی، آموزشی و فرهنگی مانند

بین المللی هم تحقیقات خود را مطرح نموده و با دنیای خارج ارتباط و  جهان اقدام کنند که محققان کشور بتوانند در سطح

 تبادل نظر کنند و نیز حضور محققان ایرانی در نشست ها و همایش های معتبر بین المللی به سهولت امکان پذیر باشد. 

 یریگ یجهبحث و نت

سطح  های یدگاهبر د یدبا تأک یتدر ارتباط با هوموجود  یو منابع تجرب ینظر یدگاههایحاصل از مرور د یجنتا یبند در جمع

 ییرتغ یاو  یریگ . شکلیابد یمعنا و مفهوم م یگراناست و در ارتباط با اجتماع و د یاجتماع یامر یتگفت که هو توان یخرد م

به آن اشاره  یدبا که یگرد یا دو سطح دارد. نکته ینسطح خرد و کالن و ارتباط متقابل ا درمختلف  یطآن بسته به عوامل و شرا

تعارض و  یبه منزله نوع یگرمختلف بوده و وجود آنها در کنار همد یتهو ینچند یدارا تواند یفرد م یکاست که  ینکرد ا

 های یتو موقع یطبوده و بسته به شرا یکدیگرتعامل با  در توانند یم ها یتهو ینبلکه ا شود یقلمداد نم یکدیگر ینف یاتناقض و 

کرده و فرد براساس آن خود را شناخته و در قبال آن احساس تعلق، تعهد و  یدااز آنها شکل غالب پ یکی یمختلف اجتماع

خاص  یتیهو گیری کلانتظار ش یژهو یطو هر زمان و به تناسب شرا یستمستمراً ثابت ن یاضرورتاً  یتهو ینکند. بنابرا یوابستگ

مخاطبان اش واقع  یا یندهکه ما نما های یانره در ارتباط با جرو متحرک است که هموا یرمتغ یا مجموعه یت. هورود یم

 .پذیرند یشکل م ییراند شکل و تغ که ما را احاطه کرده یفرهنگ یها نظام یقو از طر شویم یم

هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد. همراهی حجم وسیع پژوهش با توسعه یافتگی  اصوال

درصد تحقیق ها و هزینه های  38پیشرفته گویای این واقعیت است. یکی از اندیشمندان تصریح می کند که حدود کشورهای 

مربوط به پیشرفت علمی در جهان مربوط به این کشورهاست. این کشورها به دلیل برخورداری از تحقیق های گسترده معموال 

د و در استفاده از منابع خود کامال صرفه جویی می کنند. تحقیق های از شیوه های برتر و نیروهای کار ماهر استفاده می کنن

مداوم و گسترده در این کشورها باعث شده که آن ها همواره چندین دهه جلوتر از بسیاری کشورها حرکت کنند. پیوند دیگر 

طبیعت علمی و کاربردی  تحقیق و پژوهش با رشد و توسعه مربوط به ماهیت بلند مدت و راهبردی آن است. پژوهش به دلیل

وسیع خود جنبه کلیدی دارد و در نتیجه بخصوص به دلیل ارتباط آن با رشد و توسعه، نیاز به عزمی ملی، اراده ای جدی و 

کودکان از چند  یابی یتمسئله هو یرامونپ ینو پژوهش ها و همچن یقاتفوری دارد. این امردر رابطه با تحق یبرنامه ریزی ا

 است. جنبه حائز توجه
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کودکان است، به این صورت که برای کسب بهره  یابی یتپژوهش در رابطه با مسئله هو یرامونسرمایه گذاری در نیروی کار پ -

 وری بیشتر از نیروی کار باید آن را کارآمد ساخت.

کودکان  یابی یتئله هوپژوهش در رابطه با مس یرامونکارایی نیاز به آموزش کارآمد و توانمندی در کاربرد شیوه های جدید پ-

دارد که بدون پژوهش علمی میسر نیست. از سوی دیگر یک عامل کلیدی دیگر در رشد و توسعه پیشرفت فناوری است که 

خود پیوندی زنده با تحقیقات علمی دارد. توجه به پدیده تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته و وجود موسسه های فراوان 

 ر است.مرتبط با آن نشانه این ام

کودکان ، تعلیم و تربیت است. زیرا از یک سو  یابی یتپژوهش در رابطه با مسئله هو یراموناز نزدیک ترین عناصر پ یکی

تحقیق و آموزش و پرورش هر دو از عناصر درون زا بوده و از سوی دیگر پدیدآورندگان تحقیق، انسان ها و دانشمندان هر 

ورشی تحقیق و تاثیر آن ها را نیز نمی توان به راحتی از یکدیگر جدا کرد. زیرا جنبه جامعه هستند. حتی جنبه آموزشی و پر

پرورش در تحقیق، آن را هدفمند و معنی دار می سازد. یعنی با وجودی که غنای علمی و تخصصی باال می تواند به کارایی 

و پرورش در پژوهش عملی، همان تربیت و امور تحقیق بیفزاید اما تمام مسأله این نیست تعلیم و تربیت جوهره اصلی آموزش 

ارزشی است و ماهیت آموزشی مبتنی بر انتقال ارزش است. یافته های علمی صرف، در واقع فوت و فن تحقیق هستند ولی 

فرهنگ تحقیق محسوب نمی شوند. تحقیق و پژوهش عالوه بر جنبه های علمی، القا کننده نوعی روح و معرفت انسانی در 

ابزارهای فنی و آرمان های بشری نیز هست. اندیشمندان مختلف در مورد علمی بودن و یا علمی نبودن تحقیق های  هماهنگی

ارزشی دیدگاه های یکسانی ندارند. گروهی نه تنها گزاره های ارزشی را علمی نمی دانند حتی آن ها را بی معنا تلقی می کنند. 

موعه مطالعه های علمی قرار می دهند و دسته سوم بین آن ها نوعی تفکیک عده ای دیگر بررسی های اخالقی را هم در مج

قائل می شوند. برخی متفکران مشهور مانند مایکل اسکریون استدالل می کند که تمامی داوری های ارزشی را می توان در 

ارند، زیرا کار روی یک پروژه قالب علمی مطرح ساخت. وی ادعا می کند که اصوال مطالعه های علمی نیز خود جوهره قضاوتی د

علمی و تشخیص اعتبار آن نیازمند ارزیابی و داوری در مورد ابزارهای آزمایش گاهی، داوری در مورد نظریه ها و مشاهده ها و 

حتی بررسی برآوردها و دیگر لوازم آن است و این ها همگی قضاوت ارزشی محسوب می شود. بنابراین به عقیده ما پژوهش 

جنبه آموزشی، تکنیکی و عقالنی از گرای اخالقی و ارزشی نیز برخوردار است و جدا کردن این امر از آن، روح و عاطفه  عالوه بر

 حاکم بر تحقیق و اجتماع انسانی مربوط به آن را شکننده می سازد.

 یشنهادهاپ 

آنها در خصوص مسائل جامعه ارائه  یها آموزان و خانواده دانش یاطالعات و آگاه یشجهت افزا ییها برنامه شود یم یهتوص -

آنان  یجمع یتهو یتو تقو یبه مسائل اجتماع ینسل بعد یشباورها و گرا یتمسأله منجر به تقو ینامر، ا یتشود که در نها

 خواهد شد.

 های یزیر جوانان، نظام آموزش و پرورش و ... برنامه یهم چون وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان مل یینهادها شود یم یهتوص -

و  یندنما یطراح یو جمع یمل  ینی،د ی،آنها در رابطه با مسائل قوم یها نوجوانان و خانواده کودکان و یبرا یمتنوع و جذاب

 ها فراهم سازند. برنامه یندر ا یزها را ن آموزان و خانواده مشارکت دانش ینهزم

 یذ یها کار شود و سازمان یشترب ینیو د یمل یعو وقا ها یتها، شخص بر اسطوره یو اصول یفظر های یزیر برنامه یقاز طر -

ها  که خانواده شود یاز موارد مشاهده م یاریچرا که بس یندرابطه بهتر عمل نما ینها و نوجوانان در ا خانواده ییربط جهت آشنا

به آن  یشگرا یا یشترب ییآشنا نهیدر زم یزن یلینوع تما یچنداشته، لذا ه ییآشنا یو قوم ینی، دیمل یها و نوجوانان با اسطوره

 ندارند.

 یو مسائل جهان یمل ینی،د ی،درباره مسائل قوم یدرس یواحدها یآموزش ینهادها یدر مدارس و به طور کل شود یم یهتوص -

 شوند. یقتشو یکالس یها برنامه ینشود و نوجوانان و جوانان به شرکت فعال در ا یطراح یبلکه عمل یالبته نه نظر
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را جهت جذب  ییها مطرح، برنامه یها به مناسب یاآخر هفته و  یا یالتمناطق در هنگام تعط یسراها فرهنگ شود یم هیتوص -

 .یندبرگزار نما یو مل ینیها و آموزش آنان با مسائل د نوجوانان و خانواده

 یو علم یفرهنگ یبا سازوکارها دیهمراه است با یو مذهب یقوم ی،مل ی،گروه های یتبا کاهش هو یرانکه ا یکنون ی در دوره -

 پرداخته شود. ها یتهو ینا یتبه تقو

بوده است. لذا الزم  یفضع یباًها تقر آموزان در انجمن دانش یتعضو یزانآمد متأسفانه م یقتحق یجکه در نتا یهمان طور -

در  یمدن یها و نهادها انجمن در یتآموزان را به عضو مناسب، دانش یو بسترساز ینهزم یجاداست که حدقل در مدارس ضمن ا

 یحس همدرد یز،آم مسالمت یو بستگ یستیهمز یهروح یتنموده تا ضمن تقو ویقتش المللی ینو ب یمل ی،سطوح مختلف محل

 در آنها شکوفا شود. یزواحد و حقوق مشترک ن یتو تعلق به انسان

آموزان به عنوان مرجع و الگو  دانش یاز سو کمتر یو قوم یمل های یتشخص آید، یبرم یقتحق یجکه از نتا یهمان طور -

اتخاذ شود تا  یریخصوص تداب ینباشد. لذا الزم است در ا ها یتشخص ینبا ا ییعدم آشنا یدعمده آن شا یلاند. دل شده یدهبرگز

 ینان معرفو بهتر به نوجوا یشتروارسته آنها، هر چه ب یتاز شخص یلمرز و بوم، ضمن تحل ینماندگار ا یها چهره یضمن معرف

 شوند.
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