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 خالصه 

ون یر متمحدوده تفس های تخصّصي در مراکز آکادمیک جهان، هرمنوتیک ازباگسترش رشته: مقدمه

دایش چون تعلیم و تربیت قدم گذاشت و موجب پیمختلفي هم دیني خارج شد و به عرصه علوم

به عنوان  یكي از محورهای  خالقیت شد؛  آموزش و یادگیری مبتني بر های نـوین یادگیریشـیوه

 در صدد مقاله شود. ایننوتیكي هایدگر استنتاج مي از آرای هرم که اساسي نظام های آموزشي است

 ي باشد.م  دگریها نیمارت یبر آرا دیمدرن با تاک کیهرمونتلگوی یادگیری خالق بر مبنای طراحي ا

 يطراح جهتاین پژوهش از نوع تحقیقات کیفي و روش آن تحلیل مفهومي است و  روش کار:

 " عملي قیاس نوع از استنتاجي" روش از هایدگر مدرن هرمنوتیک بر تأکید با خالق یادگیری الگوی

 شده است. استفاده

تي ایجاد ای تربینامه ه، تهیه برریدر فراگ تیو ترب میعالقه به تعل جادیا اهداف یادگیری خالق:  نتایج:

رایند اس آن في مي باشند که بر اسومترب يمرب نیمتقابل ب فهم جادیا عالیق علمي در فراگیر و 

و انتقاد  ورد نقده و مر ابتدا باید روی یک مسأله به توافق رسیدیادگیری خالقانه به گونه ای است که د

ش های ود روقرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.. عناصر الگوی یادگیری خالق:  بهب

 يمبتن سیتدر ی، تدریس مبتني بر دوری بودن،برپرسشگر يمبتن سیتدرتدریس )از طریق؛ 

 طیشرا اکردنیمهمنجر به بهبود روش های یادگیری )از طریق؛ ( ریدل مشغوالنه در فراگ یریادگیبر

ش هبود روي( شده و بوعمل يعلم رتفهم وبصیپرورش ي، واقع یایدر دن يعمل رشدنیدرگی، ریادگی

تعال، ر، اس، تفكزبان قیانتقال مقصود ازطرهای یادگیری به بهبود روش های خالقیت )از طریق؛ 

 گفتگو و شعر( مي انجامد.

 انجام نـحو بهترین به تواندمي تربیت و تعلیم در پرسشگری طریق از تعلیم و تربیتیری: نتیجه گ

 مـوجب آن چه تمثیل از باید خالق تفكری داشتن به آموزاندانـش تـرغیب و تـشویق برای .شود

  .کرد اجتناب شود،مي آن ها تفكر گیریقالب یا انجماد

 گیری خالق، الگو، هایدگرهرمنوتیک مدرن، یادکلمات کلیدی: 
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 مقدمه
کسب  یبرا يعنوان روشبه یالدیاز قرن نوزدهم م 1کیهرمنوت

 ،2یلتاید لهلمیچون و يشمندانیعلم به کار گرفته شد. اند

روش  نیدر گسترش ا 4رماخریشالا کیو فردر 3اگوست ولف

که 5 هاستیویتیبرخالف پوز یلتایکردند. د فایا ینقش مؤثر

 رارق ریمس کیرا در  يانسان یو جامعه عتیطب يعلم مطالعه

 يذهن يکه رفتار انسان ها بر اساس معان ندمعتقد بود دادند،يم

ندارد. به باور  عتیدر طب یيهمتا يانسان تیو ذهن شوديانجام م

انسان است  یتابع اراده ياجتماع یایو دن يجهان انسان یلتاید

مستقل  عتیطب کهيحالدر ،شوديانسان ساخته م و توسط اراده

 لیبر انسان ها تحم رونیاز ب اعدشانسان و قو یاز اراده

 نیانسان بود، ا دیفهم انسان با یمعتقد بود برا یلتای. دگردديم

و متضمن  دیآيبه دست م 6فهم همدالنه قیفهم از طر

 يفهم کالم فرهنگ قیاز طر یگریخود در ذهن د 7يفرافكن

 نانیدادند، ا تیاز مؤلف اهم شتریب به متن یلتاید روانیاست. پ

 توانيمؤلف کامالً ناشناخته را هم م کیمتن  يتمعتقدند ح

خواندن متن  یرفتند که برا شیگروه تا آن جا پ نی. ادیفهم

قائل نشدند. از نظر آن ها  یازیتوسط خود مؤلف هم امت

 ،8اوگاالمؤلف است ) تیتر از ذهنخواننده مهم تیذهن

اخه از هرمنوتیک که به هرمنوتیک این ش(. 8،ص2017

معروف است حاصل مباحثي است که دو فیلسوف  9فلسفي

، 10)چناندآلماني هایدگر و گادامر در این باب مطرح ساخته

هایدگر، هرمنوتیک قرن بیستم را به مرحلة جدیدی (. 2017

وارد سـاخت. از نظـر هایـدگر، این رویكرد که هرمنوتیک 

لسفیدن حقیقي و تأمـل در بـاب پاسـخ فلسفي نامیده میشود، ف

بـه پرسش از معنای هستي است، که فلسفه و متافیزیک غرب 

                                                           
1 - hermeneutic 
2 - Wilhelm Diltai 
3 - August Wolfe 
4 - Frederick Schleiermacher 
5 positivism 
6 Empathetic understanding 
7 Trafficking 
8 Bengt Kristensson Uggla 
9 Philosophical hermeneutics 
1 0 Chung‐Ying Cheng 

از آن غفلـت نمـوده و در نتیجـه از مسیر خود منحرف شده 

 بیستمهرمنوتیک از اوایل قـرن بنابراین مشخص است که  است

آوری قواعد تخصصي تفسیر در  از حالـت مطالعـه و جمـع

منزلـة مكتبـي فلسـفي و  خارج شده و بـه خدمت متكلمان

ای عمومي برای علوم انساني و اجتماعي مطرح شد. نظریـه

امروزه، هرمنوتیک، روش تفسیر و تأویل متن برای کشف 

هـای علـوم  حقیقت محسوب میشود و به بسیاری از حوزه

شناسي، تاریخ، کالم، الهیات،  انسـاني ماننـد فلسـفه، جامعه

و مهم تر از همه  حقوق، زبانشناسي، و ادبیات روانشناسي،

بر این  (.2018، 11)اسكیارونراه یافته اسـت تعلیم و تربیت

هدف تعلیم و تربیت از  دیدگاه هرمونتیک هایدگر اساس 

طوری که  ،آزادسازی فرد از واسطه ها و نظرات دیگران است

 ،به طور مستقل و آزادنه به هستي و آن چه که در آن است

یابد، ازین رو هایدگر تعلیم و تربیت را رها شدن از دست 

 وابستگي به نظرات و دیدگاه های دیگران و تقلید صرف مي

فلسفه تعلیم و تربیت وظیفه مهمي  ،داند. با توجه به مطالب فوق

را در این زمینه برعهده دارد و آن همانا کمک کردن به فرد 

درت با ق ،است تا مستقل از هر چه در اطراف اوست

پرسشگری و تخیل و خالقیت خود به  درک و فهم هستي 

بپردازد و یادگیری او یادگیری خالق و تفكر او تفكر خالقانه 

(در 1395براساس نتایج تحقیقات حسیني و محمودی ) باشد.

 و تعلیم در اصلي متن عنوان به هایدگر، متربي هرمنوتیک

 به را یيمعیارها ارزشیابي حوزه در و گیرد مي قرار تربیت

 بطن در و بعدی چند صورت به متربي که مي دهد دست

همچنین طبق نتایج . گیرد مي قرار ارزیابي مورد ها فعالیت

 صادقپور (  1395 ) بیدهندی ( 1395تحقیقات بهزاد )

 محمدی میرزا و بیگدلي زاده مهدی (  1394جهانبان)

ایده اصلي در هرمنوتیک  (1392غیاثوند) ( محمدخاني1397)

فلسفي هایدگر، رساندن تربیت شونده به فهم به گونه ای است 

که وی به امكان های وجودیش برای هستي و در متن زیست 

                                                           
1 1 Skiarone 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cheng%2C+Chung-Ying
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با  دجهاني که در آن زندگي مي کند، برسد. معلمان نیز بای

ایجاد فضاهای باز و اعتماد متقابل هم تفكر دانش آموز را 

آموز کمک بپذیرند و هم آن را به چالش بكشند و به دانش 

د که به آن چه صدای تفكر مي دهد، گوش فرا دهد. این ننمای

کند که دانش  امر به معلمان و کالس درس کمک مي

آموزاني خالق تر و به تبع آن کالس درسي پویاتر داشته 

باشند. خالقیت در امر آموزش و تربیت دانش آموزان خالق به 

زان کمک تقویت تفكر خالق و حل مساله خالقانه دانش آمو

شایاني مي کند. با این روش، آشكارا از نظام تعلیم و تربیتي 

  .فاصله نمي گیرد ،که چیزی جز آموزش خالقانه در آن نیست

تواند با به کارگیری تعلیم و تربیت مي ،با توجه به مطالب فوق

های مناسب زمینه رشد خالقیت را در دانش آموزان شیوه

ایجاد نمودن روحیه پژوهش  بافراهم کند. به عنوان مثال 

آموزان به آموزان، ایجاد انگیزه، ابتكار و تشویق دانشدردانش

فعالیت های جانبي مي تواند به داشتن چنین افرادی کمک 

بحریني  ( 1392) مجریبر این اساس،  شایان ذکری بنماید.

 چراغ چشم ( 1387( سجادی و رضا نژاد جوالیي )1393)

ملكي  ( 1389آراني )  خاني ( 1389نژاد ) باقری ( 1386)

 مهدی ( 1393 ) محمودی و حسیني ( 1393ابوترابي ) (1392)

( در 1395رمضان زاده ) ( 1394) محمدی میرزا و بیگدلي زاده

 و تعلیم نظام مداوم بازنگری لزوم درک پژوهش هایشان با

 تحوالت و علمي روزافزون های پیشرفت دلیل به تربیت

 تبیین هرمونتیكي، با دیدگاه بودن غریب چنین هم و اجتماعي

 و پویا پرورش و آموزش با آن ارتباط هرمونتیک، رویكرد

 اصلي هدف داده اند. به زعم آنان  قرار بررسي مورد را خالق

 که است بنیادین شناسي هستي هایدگر، فلسفي هرمنوتیک در

بر و  دهد مي قرار خویش اصلي موضوع را هستي فهم مسأله

با تكیه بر بنیان های  تواندتعلیم و تربیت مي این اساس

های مناسب با به کارگیری شیوههرمنوتیک فلسفي هایدگر 

 را در دانش آموزان 12فعال و اکتشافي زمینه رشد خالقیت

                                                           
1 2 Creativity  

 (، 2013) کاسیم ( 2016) 13از دید گابورافراهم کند. 

 چمبرز، ( 2016) 15چن (2017) 14چابـراک و کریـگ

اگـر  ( 2015) 17پاردو (  2018) 16یمزج و هاردی شارون،

مطمئن در کالس پدید فضایي آموزگـاران در حـد امكـان، 

آورند و از روش های آموزشي فعال و اکتشافي در کالس 

بهره گیرنـد، دانـش آمـوزان را در راسـتای بهره برداری از 

دریافت ( 2016) 18دبونو. نیروی خالق خویش یاری نموده اند

افراد بتوانند خالق باشند، باید روش های درست  برای این کـه

اندیشیدن را بـه آنها آموخت و در این صورت همه افراد این 

توانایي را به دست خواهند آورد که از خود خالقیت نشان 

نظر به نقش خالقیت (. 1397)افضل خاني و نوه ابراهیم، دهند

یكسن به عنوان مهارتي حیاتي برای توسعه در قرن حاضر )هنر

، نگراني درباره فقدان درک آن در (2016، 19و همكاران

مدارس و محدودیت برنامه های درسي در این زمینه، باعث 

، مدارس را به تولیدی (2013) 20شده که اتحادیه صنایع بریتانیا

تعبیر کند؛ مسأله ای که « های غیر خالق امتحان بده آدمآهني»

دالیل آن را عدم  (2018) 21و رابینسون( 1988) 4استرنبرگ 

پویایي و انعطاف سیستم آموزشي سنتي، به عنوان عاملي اصلي 

در سرکوب تمایل ذاتي کودکان به تفكر خالق و واگرا 

با تعبیر آن به ( 2010) 22مطرح کرده و برونسون و مریمان

، راه حل آن را تمرکز بر توسعه راهكارهای «23بحران خالقیت»

ن، به دلیل عدم سیطره کار آمد پرورش خالقیت در کودکا

، 24قوانین و سنن اجتماعي بر تفكر آنها دانسته اند)استرنبرگ

 (.1397؛ به نقل از اخوندی و افهمي، 1999

                                                           
1 3 - Gabora 
1 4 Chabrak and Craig 
1 5Chen  
1 6 Chambers, Sharon, Hardy and James 
1 7 Pardo 
1 8 Debuno 
1 9 Henriksen et al 
2 0 British Industry Union 
2 1 Robinson 
2 2 Bronson and Maryaman 
2 3 The crisis of creativity 
2 4 Sternberg 



 

  لیال احمدزاده و همکاران                                                                             اکید بر آرای مارتین هایدگرهرمونتیک مدرن با تطراحی الگوی یادگیری خالق بر مبنای -139
 

از آنجا که بسیاری از دستاوردها و پیشرفت در این پژوهش، 

های انسان ناشي از توانایي تفكر خالق اوست، ضرورت توجه 

های رشد و پرورش آن به این موضوع و فراهم نمودن زمینه 

مدرسه مي تواند نقشي اساسي در  ؛ کامال آشكار است

تفكر خالق ، و یا برعكس در تخریب و نابود سازی، پرورش

تحقیقات نشان داده است که معلمان ؛ در جامعه داشته باشد

، در تفكر خالق عموما، به سبب نداشتن شناخت نسبت به 

ترجمه ، 25تورنستشخیص دانش آموزان خالق موفق نیستند )

دانش آموزان خالق را کمتر مورد توجه، (.1396قاسم زاده، 

؛ 2018، 26دهند )گنزلز وجكسونتشویق و تأیید قرار مي

نشان تفكر خالق نگرش مناسبي نسبت به  (1391، 27کاالگر

و از روش های تدریس خالق  (،1388نمي دهند )حسیني، 

که  یل استبه همین دل  (.2012، بهره نمي گیرند)کروپلي 

بسیاری از نظام های پیشرو در زمینه تعلیم و تربیت موضوع 

یادگیری زدایي را پیشنهاد مي دهند؛ در این نظام ها به دانش 

آموزان مي آموزند که چگونه از چسبندگي های ذهني فاصله 

بگیرند و دنیا را بر مبنای یادگیری زدایي آغاز کنند. کودکان 

یادگیری های پیشین خود را فراموش در این نظام ها بسیاری از 

یا باز تعریف مي کنند و مي آموزند که یادگیری فقط با 

چسبیدن به داشته های گذشته هرگز حاصل نمي شود؛ بلكه 

باید با خالقیت و تفكر اقدام به دوباره فهم یادگیری های 

 (.1395، پور عظیمگذشته بنمایم )

دکان در حل مسائل شاید بتوان گفت یكي از دالیل ناتواني کو

بر مي گردد به شیوه های آموزش؛ معموال در بسیاری از 

کالس های درس معلم نقش پررنگ تری به نسبت دانش 

 –آموزان دارد، ولي به واقع مي بایست در روند یاددهي 

 درستي به آموزش تا کنند ایفا تر فعال نقشي کودکان یادگیری

 و توضیح صرف ار زیادی زمان معلمان اینكه پذیرد؛ صورت

 شنونده عنوان به آموزان دانش و کنند درسي موضوعات تفسیر
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ؤید این موضوع در ذهن آنها مي شود م زمان مرور به باشند،

که معلم از آنها داناتر است، و پذیرش نقش دانای کل بودن 

معلم در ذهن دانش آموزان صورت مي پذیرد و مي بایست 

راجعه کند و از تفكر و برای حل تمامي مسائل خود به او م

خالقیت باز مي ماند و فقط به عنوان مصرف کننده دانش قبول 

نقش کرده و برای حرکت به جایگاهي باالتر یعني تولید 

با (. 1397)مهدی زاده و همكارن، کننده دانش، ترس دارد

توجه به مطالب فوق و لزوم بازنگری مداوم نظام تعلیم و 

روزافزون علمي و تحوالت  تربیتي، به دلیل پیشرفت های

چنین غریب بودن دیدگاه هرمونتیک مدرن و  اجتماعي و هم

که خالق بودن هر چه بیشتر دانش آموزان مي  اهمیت این

تواند گره گشای بسیاری از مشكالت آن ها باشد، مي توان 

گفت که  مساله اصلي پژوهش بررسي دیدگاه هرمونتیک 

تربیتي آن  و مشخص  مدرن هایدگری و استخراج داللت های

ثیری أنمودن این موضوع است که هرمونتیک هایدگری چه ت

بر این اساس،  بر خالقیت دانش آموزان مي تواند داشته باشد؟ 

 سؤال های پژوهش به قرار ذیل مي باشد:

 پژوهش سوال
  

 ارائه الگوی رابطه بین هرمنوتیک مدرن و یادگیری -1

 خالق

 سواالت جزِیی

بر  خالق تدریس روش های لبررسي و تحلی1-1

 مبنای آرای هرمنوتیكي هایدگر

یل روش یادگیری بر مبنای آرای بررسي و تحل2-1

 هرمنوتیكي هایدگر

یل روش های بهبود خالقیت بر بررسي و تحل3-1            

 مبنای آرای هرمنوتیكي هایدگر

 

 روش کار

این تحقیق از جنس تحقیقات کیفي است. برای پاسخ به سوال  

قیق از از روش تحلیل مفهوم استفاده شد زیرا  به تحلیل تح
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مفاهیم  هرمنوتیک مدرن و یادگیری خالق مي پردازد برای 

پاسخ به زیر مجموعه های ا سوال اصلي تحقیق از روش 

استنتاجي از نوع قیاس عملي استفاده شد زیرا با توجه روش 

تدریس،روش یادگیری،روشهای بهبود خالقیت الگویي را 

اساس نظریه هرمنوتیک مدرن هایدگر برای یادگیری خالق بر

 طراحي کرد.

 

 نتایج
 

ارائه الگوی رابطه بین هرمنوتیک  سوال اصلی تحقیق:

 مدرن و یادگیری خالق

 روش های تدریس در یادگیری خالق -1-1

 تدریس مبتنی بر پرسشگری-1

 درسي، جـریاني مطالب تدریس، انتقال روش ایـن در

 و اقتدار که آن جا از .است شاگرد به معلم سـوی از طرفهیـک

 مطالب توضیح و سخنراني طریق از آموزش در معلم نفوذ

 پذیرتـامل قبیل این از رسد، سؤاالتيمي حداکثر به درسي

 انجام چگونه حقیقي تربیت، پرسشگری و تـعلیم در :هـستند

 نـسبت پرسشگری به را نادرستي هایبرداشت شود؟ چهمي

 اقتدار ، معلمپرسشگری از استفاده با آموزش در دهیم؟ آیامي

 سخنراني، اعمال روش ها، مثالروش سایر به نسبت کمتری

 بـه کـرد، استفاده پرسشگری از توانمي کند؟ چگونهمي

 گادامر شود؟ چنان که اعمال کمتری اقتدار که نـحوی

 معني فهم» اسـت: مـرتبط متن مفهوم با پرسشگری گوید،مي

 «است سؤال یک به پاسخ عنوان به آن فهم معني متن، به

 سیتدر ،يفلسف کیدر هرمنوت (.375 ،ص1397توران،)

 بر ادیز دیتأک وگومحور دارد.گرا و گفتعمل يتیماه

 گرانید بـا» گاهیجا ۀدهندنـشان ـدگاهید نیوگو در اگفت

 يتیماه سیتدر بیترت نیبد است. یریادگی ندیدر فرا «بودن

 يواقعی وگوگفت کی .و سازنده دارد يكیالكتید ،جانبه دو

وگو امكان گفت نیاست که به طرف يناالذهـا نیب ةتجرب ينوع

لزوم  فیتعر ـنیا .کـنند برقرار ارتـباط یک دیگرتا با  دهديم

 ادآوری را دیجد تجارب نسبت به یریادگی نیطرف يگشودگ

 (43، ص282004،دون)گوسازديم

 تدریس مبتنی بر یادگیری دل مشغوالنه در فراگیر-2

ه آن است ک دگریها يكیهـرمنوت ـدگاهید یمـحوری  دهیعق

ات عاطّال دگاهید نیفعّال اسـت. بـراساس ا یندیفرآ یریادگی

 فهم رایز ،نمود لیتحم توانيامّا فهم را نم ،شوديم لیتحم

ش نق ک بـریهـرمنوت نیبنابرا د.از درون فـرد حاصل شو دیبـا

 یجربهت تیّاهمّ ،يشخص در خـلق دانش رندهیـادگیفـعّال 

 هفهم صحّ ندیخلق دانش و فرا ندیدر فـرا يو اجـتماع یفرد

ـان و زب يفرهنگ ،يدر ساخت اجتماع شهیر دانستن، .گذارديم

 دگریهـا يكیرمنوته دگاهیتعامل است. د بر يدارد و مـبتن

. دانديو بـودن در جهان م اتیّرا خلق معنا از تـجرب یریادگی

سب است و نه ک يخلق کردن ای يکردن ـجادیمـعنا ا نیبنابرا

ع متنوّ توانديتـعداد افراد م معنا بـه نیا و از آن جا که يکردن

 نییاز قـبل تـع یمعنا کیبـه  يابیدسـت جهیدر نـت ،باشد

 و يطیو عوامل مح فرد امكان نـخواهد داشـت. حیصح یشده

ر د دیبا یریادگی دانش مؤثرند، یریگشكل بر آن ها نیتعامل ب

 هر عـمل در خاص انجام شود. تیّخـاصّ بـا موقع ینهیزم

راساس بخود را  ریتفس اسـت کـه یاخود تـجربه ینهیزمـ

 دائم و معناها به طور رهایتفس نیو ا سازديفرد م يتـجارب قبل

د جوالیي، )سجادی و رضا نژا .سازنديمتحوّل م ار فرد درک

 (57، ص1387

 تعلیم برای ابزاری آموزشي تجهیزات و مواد هایدگر، به عقیده

 نسازند برآورده را منظوری چنین اگر و است فراگیر تربیت و

 باشند، نداشته سروکار آن ها با مشغوالنه دل فراگیران و

 در را الزم کارایي و ندده مي دست از را خود ابزاری خصلت

 هدف که است تربیتي ابزاری» داشت؛ نخواهند تربیت و تعلیم

 فراگیر مشغوالنه دل درگیری طریق از را نظر مورد آموزشي

 «منظور به» وظیفه با ابزار هایدگر نظر از این رو، از «کند فراهم

 انجام برای او، زعم به. شود مي تعریف ارجاعي کل یک در

 قرار دار معني فعالیت متن در باید ابزار ي،عمل وظیفه یک
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، 29درایفوس)نامد  مي درگیری را امر این هایدگر. گیرد

صورت  يزمان یریادگی دگریاز نظر ها (. 57ص ،1991

باشد.  ریفراگ يمشغول و دل ازیکه موضوع، مورد ن ردیگيم

 یریادگی طیکردن شرا ایمه س،یگام در تدر نیاول نیبنابرا

به منظور  رانیفراگ یمندو زمان یمندر به مكاناست که با نظ

در  سیتدر انگریامر ب نیو ا رد؛یگيصورت م یا نهیفهم خود

است. معلم از  یریادگیعنوان اجازه دادن به به یدگریها یمعنا

را  سیچون تدر یایاست که کار هنر یهنرمند دگریمنظر ها

 يطیشرا دیبا دگریها دگاهیدر د تیو ترب میو تعل کنديارائه م

 قتیحق یکند تا به نظاره ایمه رانیفراگ ینهیفهم خود یرا برا

 يدرس یبرنامه نیوبا تد توانديامر م نی.  انندیبنش يهست

 يمعلمان یریکارگه با ب یریادگی طیمناسب، فراهم کردن شرا

اند، آماده گشوده شده يبه هست نهیخود یآگاه که خود به نحو

 لیاص يکه به گشودگ یمواد کردن موضوعات، متون و

 (.1393 ،ي)ابوتراب ردیکمک کند، انجام گ رانیفراگ

 بودن تدریس مبتنی بر دوری-3

 در پرسشگری فرایند تـحلیل بـه توجه با که دیگری داللت

 کرد، دوری استنتاج تربیت و تعلیم برای توانمـي هرمنوتیک

 سؤال حآن، طر در که است ایبودن، شیوه دوری .است بودن

 یک.شودمي آغاز دیگری و پرسشگر بین چرخشي با

 شود،عمالمي پرسـیده مـعلم وسیله به که سـؤالي ،فـرضاسؤال

 در که شود، دوری پرسیده تواندنمي دور یک شروع بدون

 که شودمي داده پاسخ دیگری سؤال وسیله به عمال سؤال ،بهآن

هرمنوتیكي،  تحلیل طبق .شودمي طرح شاگرد طرف از

دهد، مي قرار دور یک در را مـعلم و شـاگرد پرسشگری

 سؤال شاگرد،هردو،پرسشگر هم و معلم هم آن ، درکه دوری

 گیلر)شودمي خارج بودن منفعل از شاگرد و هستند

 سؤال که نیست معلم تنها موقعیتي، این چنین در(.30،2006

 از هرپاسخي بلكه دهد،مـي جواب آن بـه شـاگرد و کندمي

 چنین و بگوید سخن او با سؤال تا است شاگرد، تالشي طرف
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 وقتي ها، سؤالبنابراین .بود خـواهد سؤال یک پاسخي، خود

 هاسـؤال نیستند،ایـن سویه،تکشوندمي طرح تربیتي صحنه در

 بر چرخشي حرکت چنین.کنندمي حرکت شاگرد و معلم بـین

 چنین در.است پاسخ و پرسش از تعارفم هایفهم خالف

 .شودمي خارج بودن منفعل از شـاگرد  نـقش موقعیتي

 ینهیزم در هرگز حیصـح تیو تـرب میتعل دگریها دگاهیدر د

به  میتعل نی.استین یدارهیسرما یایدن یازهایبه ن یيپاسخگو

 استخراج یریادگیکه ما از  يبا ارزش و مفهوم یطور بارز

و  و اعمال يرونیب دید دیو کار دارد که با ،سرمیکنيم

مسؤل و هم به  یافراد عنوان هبـ هم ياز زندگ را برداشتمان

 یقرار دهد.برا ریتحت تأث يانسان تیدر وضع يكانیعنوان شر

 تیّفیک به ازیم،نیابیدست  یریادگیاز  تیفیک نیا به که نیا

آمـوز نـسبت به آن چه  دانش-معلمروابط  از يمتفاوت درک

رابطه  کی ی.به جاباشدياست،م جیروش های را نهیزم

 یبرا لیاتومب کیاموز که از آن چون دانش-معلّم يستیمكان

شده)که هم معلم  نییتع شیاز پ یهاو مهارت هايدانستن انتقال

متعاقبا در قبال آن مسئول باشند(  تواننديآموزان مـو هم دانـش

 تیّفیکه با ک شوديم دیباز تول یيم،فضاینتظار داشته باشا

 تیّفعال یکه و یيهامحدودهدر   رندهیادگی شدن ریدرگ

 بـه کهـنیفكر باز سربرآورد،نه ا کیو چون  کند،شروعيم

)سجادی و رضا  ناموزون به انجام رسد. تیّفعّال کیصورت 

بر  عوامل مؤثر-1-2-22(.60-59، ص1387نژاد جوالیي، 

  بهبود روش های یادگیری
 مهیا کردن شرایط یادگیری-1

 موضوع، که گیردمي صورت زماني یادگیری هایدگر نظر از

 در گام اولین بنابراین. باشد فراگیر دلمشغولي و نیاز مورد

 به نظر با که است یادگیری شرایط کردن مهیا تدریس،

 نهخودی فهم منظور به فراگیران مندیزمان و مندیمكان

 هایدگری معنای در تدریس بیانگر امر این و گیرد؛مي صورت

 هایدگر منظر از معلم. است یادگیری به دادن اجازه عنوانبه

 کندمي ارائه را تدریس چون ایهنری کار که است هنرمندی

 فهم برای را شرایطي باید هایدگر دیدگاه در تربیت و تعلیم و
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 .بنشینند هستي حقیقت نظاره به تا کند مهیا فراگیران یخودینه

 کردن فراهم مناسب، درسي یبرنامه تدوین با تواندمي امر این

 نحوی به خود که آگاه معلماني بكارگیری با یادگیری شرایط

 موضوعات، کردن آماده اند،شده گشوده هستي به خودینه

 کند، کمک فراگیران اصیل گشودگي به که موادی و متون

 (1393بي،گیرد)ابوترا انجام

 درگیر شدن عملی در دنیای واقعی-2

 و است جهان در درگیری متضمن انسان وجود هایدگر نظر از

 انسان حضور بر که است - تعبیـری بـودن جهـان - در تعبیر

 آدمي خاص حضور مشخصه بودن جهان در. مینماید داللت

 هستومندهای بـا را آدمـي وجـود رابطه مشخصه این و است

 ذال حاضرند او برای هستومندها این زیرا مي دهد نشان دیگر

 داشـتن جهـان شـرط معنـي این در و است حاضر نیز خود

 یک حضور شامل که آن کامل معني به حضور از عبارت

ـي م او بـرای هسـتومندها سـایر حضور و خود برای هستومند

 ضورح دازاین برای که هستومندهایي نیز نظـرهایدگر از شـود

 حضـور دیگـر هستومندهای برای نه و خود برای نه دارند

 برای هستي وجه دو اساس ایـن بـر هایـدگر. ندارنـد

 و دستي توی هستي: شود مي قائل دازاین غیر هستومندهای

 تدس در ابزاری چـون هسـتومند چـه چنـان. فرادسـتي هستي

 فرادستي اال و دستي توی آن هستي باشد، دازاین

 (.  55-60 ،ص1395 خاتمي،)است

 پرورش فهم و بصیرت علمی و عملی-3

 برای پدیدارین اساس و گشاینده توانشي هستي درمقام فهم

 را آن که است چیزی سازنده و کند مي فراهم امكان مشاهده

 هایدگر نظر .از( 95ص ،1990هایدگر،) گوییم دازاین بینش

 باشد، مي کلمه وسیع معنای در تجربه از شكلي عملي بصیرت

 تجربـه و انجامـد مـي هسـتومندها کشـف بـه که است راهي

 را آن عمل در من که است "کننده خود آن از رویداد"

 ،2ج، 1397 احمدی،) دهد مي روی من برای و میفهمم

 بر مقدم تاویلي یا معنایي شبكه به التفات با هایدگر( 170ص

 و است نامیده فهم ساختار پیش را آن آن، در دخیل و فهم

. است نموده استنتاج دازاین زمانمندی از را فهم دوری اختارس

 دوری یا باطل دور سطح به نباید دور این است معتقد هایدگر

 مثبت امكان دور این در. شود داده تنزل است مجاز صرفا که

 را امكان این وقتي تنها ما و نهفته شناخت نوع ترین اصلي

 این تفسـیر در مـا رآخ و اول وظیفه دریابیم که کنیم مي درک

 33درک پیش و 32دید پیش و 31داشت پیش بگذاریم که نیست

 وظیفـه بـل شوند، اعطا ما به عامیانه مفاهیم و اوهام توسط ما

 پیش این آوردن بدست با را علمي موضوع که است ایـن مـا

 (. 99-100 ،ص1397،توران) نماییم حفظ ساختارها

 

 ش های بهبود خالقیت رو3-1

 ل مقصود به دیگران از طریق زبانانتقا-1

 از پرسش بر مقدم زبان، حقیقت از پرسش هایدگر، نـظر از

 بنابراین. است منطـق هرگونـه امكان شرط و مـنطق حـقیقت

مي  متافیزیک تفكر سرآغاز به را ما زبان، حقیقت از پرسش

 از ای تـجربه مـي تواند، انسان کـه اسـت سـیر این در و رساند

 ابـژه اندیشـه، از زبان جدایي. آورد دست به متافیزیک قیقتح

 منطقي تفكر بنیاد ،آن ماهیت شدن ابزاری و زبــان شـدن

 نیـز کنـوني دوران در مسـئله ایـن. مـیزنـد رقم را متافیزیک

 تـلقي طـرز این از بـرآمده منطق مختلف صور و دارد استمرار

 غفلت، بالتبع و زبـان حقیقت از غفلت ی مایه که است زبان از

 مـا کـه اسـت آن زبان اصل . است شده هـنر و شـعر حقیقت از

 امر این. کنیم بیان دیگران به را خود منظور و مقصود بتوانیم

 قـدرت زبـان، اساس و اصل کـه اسـت نـكته این دهنـده نشان

، 1395است)سمندری،  35گـری بیـان قـدرت و 34تخاطـب

 (. 86ص

 وصف در را انساني ممیز فصل ارسطو، از پیروی به هایدگر 

 زندگي زبان در انسان او تعبیر به که چرا شناسد؛بازمي ناطقیت

 که گویدمي تأکید به هایدگر.است زبان همچون و کندمي

                                                           
3 1 - Fore-having 
3 2 -Fore-sight 
3 3 - Fore-conception 
3 4 - addressing power 
3 5 - expressive power 
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. کنیممي زندگي زبان در فقط ما و است گونهزبان ما هستي

 زبان به آن جا از و بیابیم زبان از فراتر جایگاهي توانیمنمي هرگز

 در ما حضور. کنیم تعریفش که کنیم تالش یا بیندیشیم یا بنگریم

 هایدگر (556ص ،1397 احمدی،.)است وابسته زبان به جهان این

 و فكربي کالم: گفت که دارد نظر سقراط مشهور عبارت به خوبيبه

 توانمي را ظرافت این او تعلیمات در. نیست ممكن کالمبي فكر

 با مفهوم مطابقت که کالسیک آرای برخالف حقیقت که دریافت

 و حقیقت که است زبان در و است وجود در مندرج است، واقع

 شناسایي به ما که است زبان در تأمل با. شودمي متجلي وجود

 .(82ص ،1380 هایدگر،). شویممي نایل حقیقت

  تفکر-2

. داند مى موجود را لسفهف موضوع و وجود را تفكر موضوع هایدگر

 فلسفه و است تفكر موضوع اسـت، اصـل آن چه میان این در

ازتابى  بدون و است تفكر فلسفه، اساس. ماست تفكر نـحوه از ـب

 و تكنیک علم، انسان، شناخت. ندارد امكان فلسفه شناخت تفكر،

یست ممكن آن ظهور و وجود درباره تفكر فلسفه بدون  هایدگر،) ـن

« موجود وضع حفظ» با تنها نه هایدگر تفكر (. 34 ص ،1380

 تفكر در. کند مي نفي را آن "اساس" بلكه ندارد، سازگاری

 متافیزیک تاریخي حواالت "نسخ" برای فلسفي های زمینه هایدگر

 منتقدان پوپر مانند ای نویسنده که نیست جهت بي و آمده فراهم

 را کساني تمام وا. ماند مي باز جامعه و عقل دشمن را غرب تمدن

 نام به اند گفته سخن تاریخ بر حاکم ها سنت و تاریخ درباره که

: گوید مي هایدگر. گذارد مي کنار و کوبد مي«  36انگار تاریخ»

 عقلي باشیم آزموده تحقیق به که شود مي شروع وقتي تازه تفكر،»

 تفكر 37دشمن ترین سرسخت خود آمده، ستوه قرنها طي در که

 (1382نویسندگان،  جمعي از)«است؟

 استعال-3

 در که دارد ممتازى مـوقعیت مـوجودات میان در هایدگر نظر از این

 نیست، انسان معناى به است؛ اما دازاین نهفته وجود به توجه او ذات

لكه ه ـب  مختص انسان به که است هستى از خاصى نحوه کلى طور ـب

                                                           
3 6- HISTORIICIST  
3 7 - ANTAGONIST 

ما انسان. است شده . است ودگىگش خصوصیت داراى انسان هـو ـب

 نشان را خود هستى هو بما هـستى که آن جایى یعـنى da بر انفتاح

 اشاره به تنها که آن جایى ؛(437 ص ،1386 هـایدگر،) دهـد مى

ه. است گشوده آن جا به که است انسان تنها. آید مى  دلیل هـمین ـب

د مـى استعال انسان وجود که است  هـمزاد هـمواره استعال. یاـب

مى زایل او از هـستى به نسبت انسان براى موقعیت این. تاوسـ  ـن

 نمى زایل را نسبت این وجود، از انسان غیاب و مستورى حتى. شود

سبت این او غـفلت با که هرچند کند؛  منزلگه انسان. ماند مى پنهان ـن

ه یا ظـهورى قیام یا اگزیستانس دازاین،. است هـستى  بیرون روـب

ه بودن قائم یا ایستادگى  ایستادگى بیرون این. است خویشى بـرون ـب

 (443 ص همان،) است وجود سوى به گشایش ظهورى قیام و

 گفتگو-4

 و گفتار در. مینامد گفتار را دازاین وجـودی مـقوم سـومین هایدگر

 کرده اند آشكار را خـود پیشـاپیش حـال، و فهـم زبان،

  گـفتار و زبان ی مسئله هایدگر ن،بنابرای(. 394ص  ،1386هایدگر،)

ا را د اشـیا کـردن آشكار ـب  گفتار، و زبان در. مي دهد پیوـن

دین امــر این و اسـت گـشته آشكار بودن عالم در فهم، پیشاپیش  ـب

 را خود ابتدا، از عقل، بلكه ندارد، قرار زبان ورای عقل کـه معناسـت

دون عقـل باری،. اسـت کرده آشكار زبان در ان ـب  وجود هرگز زـب

 خود، که مي دهیم اجـازه زبان ی واسطه به ما. است نداشته

 زبان که همین». کنند آشكار را خود وجود، و اشـیا دیگـران،

ه را موجـود آن نامیـدن، ایـن مـي نامـد، را موجودی بار نخستین  ـب

 دلیل همین به (. 54ص  ،1379 هایدگر،) «مي آورد ظهـور و بیـان

 کـردن آشـكار. اسـت زبان اساس و اصل  38گو و گفت که است

، گفتن سخن فراشد در اشیا کردن آشكار و بودن عــالم در فـهـم

 گـو و گفـت البـتـه. مـي شـود متحقق گو و گفت در صرفا

ا دوسـت دو گـوی و گفت مانند دارد مختلفي صورتهای  ،هم ـب

 با فرهنگ یک گــوی و گـفـت ،هم با دشمن دو گوی و گفت

 گـوی و گفـت و فرهنگ با فرد یک گوی و گفت دیگر، فرهنگ

ـا فـرد  (.41-51،ص 1968 دگری)هـا گذشـته مـتـون ـب

                                                           
3 8 - dialogue 
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 که است آن گو و گفت و گفتن سخن ویژگیهای از دیگر یكي

ه الزامـاً گفـتن سـخن  سـخن یک جـانب از سخن ایـراد معنـای ـب

ان حقیقت به متعلق خود نیز سكوت و یدنشن. نیست گو . ـتندهس زـب

 وجوداتم مي دهد اجازه زبان ی واسطه به دازاین که جـا آن از

ه نیـز سـكوت و شـنیدن کننـد، آشكار را خود  کـه استمعن ایـن ـب

. نـدکن آشـكار زبان در را خود موجودات که دهد اجـازه دازاین

 لبتها( 398 ص ،1386)هایدگر،«.  اسـت گفتـار مقـوم شـنیدن»

 دنآم زبان به و شدن آشكار برای سكوتي مقام، این در سكوت

 را معنایي خود سـكوت بـا ما که هنگامي. است مـوجـودات خـود

 راندیگـ که مي دهیم اجازه خود سكوت با یا مي کنیم آشكار

. نـدمـي ک آشـكار ما عمل این در را خود زبان بگویند، سخن

ه بسـته همچنـین حـوه ـب یز مـا تعابیر موجودات، شـدن آشــكار ـن  ـن

 در رایـج متقسـی بنـابـرایـن،. بود خواهد متفاوت ها آن دربارهي

 رویكرد از برآمده انشایي و خبری گزارههای بـین، متافیزیـک

 شنیدن ایي،انشـ تعـابیر خبـری، تعابیر. است زبان باب در متافیزیكي

ـان حـقیقت. هستند زبان حقیقت لوازم از تسكو و  ـماس زـب

 قسیمت این از اعم تعبیر، و نامگذاری و اسـت نامیـدن و گـذاری

 . بندی هاست

 هنرها سایر میان خاصي جایگاه هایدگر نگاه از «شعر»شعر: -5

 مقابل که داندمي تفكر نوعي را آن شعر، جایگاه تبیین برای او. دارد

 انسان رهایي طریق تكنولوژی، از ناشي بحران و مدرن دوران تفكر

 نوعي عنوان به مقابل در را شعر و کندمي نقد را تكنولوژی او. است

،ص 39،2001)بونت کندمي پیشنهاد جدید زدهبحران انسان به تفكر،

 نهاده بنا آن در و واژه تـوسط شـعر :گویدمي هایدگر (.42

 آن چه باز فضای این در .است باز یفضا شودمي بنا آنچا.شودمي

 تا شود آشكار باید وجود .گرددمي آشكار و شودمي حفظ هست

 فضای بودن باز و فـتوح هـمان وجود شوند ظاهر موجودات

 انسان به وجود و است نیازمند وجود به انسان است(باز)مفتوح

 کـه را آن چه واژگان با شاعر  .(309 ،ص1395خاتمي،) مشتاق

 توسط است هستي گذاریبنیان شعر معنا همین به و نامدمي هـست

 نهاده بنا انسان هستي شاعر سخن است،با بنیانگذار شاعر سخن.واژه
                                                           
3 9 Bonnent 

 عین در و سازدمي ممكن است مفتوح که را آن چه شـعر شودمـي

ان حال  ماهیت طریق از باید را زبان ماهیت .کندمي مـمكن را زـب

 اصلي زبان را شعر هایدگر که است جهت همین به .همیدف شعر

 به اینجا در شعر البته .نامدمي است زبان بـن ریـشه در آن چه یعني

امستوری انكشاف مثابه  .شاعری فن نه است نظر مورد ـن

 

 بر اساس هرمنوتیک مدرن خالق یریادگی الگوی-1 جدول

روش های تدریس 

 خالق

 روش ودعوامل مؤثر بر بهب

 یادگیری خالق های

روش های بهبود 

 خالقیت

تدریس مبتني بر 

 پرسشگری

مهیا کردن شرایط 

 یادگیری

انتقال مقصود به دیگران 

 از طریق زبان

تدریس مبتني بر 

یادگیری دل مشغوالنه 

 در فراگیر

درگیر شدن عملي در 

 دنیای واقعي

 تفكر

تدریس مبتني بر 

 بودن دوری

پرورش فهم و بصیرت 

 مي و عمليعل

 استعال

 شعر  

 گفتگو  

 بحث و نتیجه گیری

 کیهرمونتطراحي الگوی یادگیری خالق بر مبنای این پژوهش با هدف 

 انجام گرفت و نتایج نشان داد که  دگریها نیمارت یبر آرا دیمدرن با تاک

ـتاورد ترین مهم ـاه دس  است آن تربیت و تعلیم حوزه در هرمنوتیكي دیدگ

ـتن همچون را يآدم رفتار که ظر در م ظر اساس این بر. گیرد مي ـن ـر ـن  ـب

ـهم در کـه را اصولي همان، اسـت آن ـار به باید متن ف  در گـرفت، ک

ز آدمي رفتار فهم حوزه همچنین جهت طراحي و  . . بست کار به باید نـی

ترسیم الگوی نسبت بین هرمنوتیک مدرن و یادگیری خالق الزم است؛ 

بهبود یادگیری و بهبود خالقیت را استنتاج  ، ود تدریسروش های بهب

نمود. در این تحقیق روش های برای بهبود روش های تدریس؛ تدریس 

تدریس مبتني بر دوری بودن ) چرخشي بودن( و  ، مبتني بر پرسشگری

تدریس مبتني بر یادگیری دل مشغوالنه در فراگیر  استنتاج گردید 

ـا توجه .هـرمنوتیک  طریق از آموزش که کندمي جلب نكته این هب را م

حو بهترین به تواندمي تربیت و تعلیم در پرسشگری  این شود. در انجام ـن

 بر پرسشگری در .بود منتظره غیر پاسخهای انتظار در باید همیشه روش

ـالب تصور خالف  عنوان به بود که معلم  کنوني تربیت و تعلیم در غ
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جادکننده شـرایط  از تواندمي آموزاندانش یادگیری کنندهتسهیل و اـی

ـعطاف طریق وگرایي،ان حمیل پذیری،عدمـن ش ـت ـه آموزانداـن  و حفظ ب

 قالبي روش های و راهبردها از طبعي، پرهیز ذهني، شـوخ انباشت

ـفس به اعتماد افزایش و شاگردان وجود ابراز برای سازیآموزش، زمینه  ن

ـان، تحریک در وأم باالخره و فراگیران کنجكاوی حس آن ـاختن ـت  س

وزش ـا آـم  کودکان در خـالقیت پرورش و خـالق آموزش به پژوهـش ب

 ساختارهای از مناسبي تدارک و ترتیب بنابراین،با .بپردازد نوجوانان و

ـاطفي و ساختارشناختي و یادگیری و آموزش کالس، فیزیكي  فكری،ع

ـتماعي و ش اج  و خالقیت پرورش و رشد موجبات توانزان، ميآموداـن

راهم را شاگردان آفرینندگي ـاخت ـف رای.س ـتیابي ـب ـه دس ـنین ب هدفي،  چ

 هاپرسش تشویق و انتقادی ، تفكرصدر آزاداندیشي، سعه به باید سویي از

 پویایي، و اکتشافي، تحرک غیرمعمول،یادگیری هایحلراه ارائه و

 دیگر،از سوی از و شود داده ارزش...و محیطي ایهمحرک به حساسیت

ـر اصرار  بر حد از بیش جویانه، تمسخر، اهمیتسلطه ، رفتارهایهمنوایي ب

 .شود پرهیز همگرایي تشویق و آن در موفقیت و ارزشیابي

یط برای بهبود روش های یادگیری عواملي همچون؛ مهیا کردن شرا

صیرت پرورش فهم و ب، دنیای واقعيدرگیر شدن عملي در  ، یادگیری

ین علمي و عملي بررسي و استنتاج شد. مجموع این روشها نسبت ب

 نندهکهرمنوتیک مدرن و یادگیری خالق را شكل داده اند که ترسیم 

ریق طن از یگرادنسبت بین آن ها نیز مي باشد.  .همچنین؛ انتقال مقصود به 

ای هود روش امل مؤثر در بهبگفتگو و شعر از عو ، استعال ، تفكر، زبان

 . خالقیت شناخته شده است که در یادگیری خالق مؤثر بوده اند

اگر بخواهیم یادگیرنده در اموزش و پرورش محور و مرکز تمام 

تصمیمات و اقدامات باشد باید به تمام ویژگي های اواز جمله فرایندهای 

،بلوغ شناختي اش در سنین مختلف رشد،عالیق و میزان انگیزش او

عاطفي،سوابق فردی و اجتماعي و خانوادگي و تجارب گذشته اش 

شناخته شود.طبق پژوهش حاضر برای انتخاب روش تدریس،روش 

یادگیری،روش بهبود خالقیت باید تمامي عوامل فوق را در نظر 

گرفت.چرا که پرورش خالقیت بدون در نظر گرفتن انسان در جامعه با 

ش داوریهای ما که بر اساس پیش زمینه تمام ویزگیهایش محال است.پی

ذهني ماست مي تواند نقطه شروع خالقیت باشد پس یادگیرندگان شروع 

های متفاوتي در زمینه خالقیت خواهند داشت.مي توان از طریق بازیهای 

فكری مثل شطرنج زمینه ای را برای تجربیاتي در یادگیرنده ایجاد کرد که 

نا بر این هر منوتیک مي تواند بستری برای به فهم هرمنوتیكي منجر شود . ب

 تعلیم وتربیت پویا ،خالق و سازنده باشد.

 هنیتبا توجه به محوریت تفكر و فهم در بحث هرمنوتیک و اهمیت ذ

به  القیتخوله خواننده یا همان هرمنوتیک فلسفي هایدگرو ارتباط ان با مق

ای ینه هن زمم کردبا فراهمسوالن و برنامه ریزان درسي پیشنهاد مي شود: 

موزش هت اجالزم روش اندیشیدن را به یادگیرنده بیاموزیم . کالسهایي 

فكر توزش تفكر و اندیشیدن طراحي شود به این منظور معلماني برای ام

 تربیت شوند. 

ش ازروشهای بهبود خالقیت)زبان،تفكر،استعال،گفتگو و شعردرپی

دف ه هببرای رسیدن  دبستاني، مدارس و دانشگاهها استفاده شود .لذا

 مذکور فضاهایي باز و چالش برانگیز درپیش دبستاني مدارس و

زان ش امودان دانشگاهها ایجاد شود .روحیه انتقادگری و انتقاد پذیری در

 ایجاد شود.

ش ز روشهای تدریس مبتني بر پرسشگری مثل روش بارش مغزی ،روا

 اکتشافي .....استفاده شود .

 انهایش زبایي حقیقت به زبان وابسته است اموزبا توجه به اینكه شناس

 ز شوداغا خارجي )انگلیسي،الماني ،....(از مهد کودک ها به طور رسمي

 تا دانش آموز شناخت عمیقتری از جهان پیدا کند.

یک )گرا روشهای ارزشیابي از یادگیرندگان تغییر کند واز سواالت وا

ال ک سواالت همگرا)یسوال که جوابهای متعدد داشته باشد(به جای سو

ده، شبر اساس الگوی ترسیم که یک جواب مشخص دارد(استفاده شود. 

ای بهبود روش ه -هر یک از محورها ) بهبود روش های تدریس

 بهبود روش های خالقیت( به صورت جدگانه و تخصصي –یادگیری 

 توسط محققان بعدی بررسي گردد.

ک با نوتیرتباط بین هرمبا توجه به اهمیت پرورش خالقیت در افراد، ا

 .رمنوتیک مدرن بررسي و تحلیل گرددخالقیت از آرای فالسفه ه

 آزاد دانشگاه لیال احمدزاده دکتری نامه پایان از برگرفته پژوهش این 

 الزم خود بر مقاله نویسندگان. است تهران علوم تحقیقات واحد اسالمي

 را ما پژوهش نای در که عزیزاني همه مساعدت و همكاری از دانند مي

 .نمایند سپاسگزاری اند نموده یاری
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 Abstract 

Introduction: With the expansion of specialized disciplines in the 

world's academic centers, hermeneutics went beyond the interpretation 

of religious texts and entered the field of various sciences such as 

education and led to the emergence of new ways of learning; Creativity-

based teaching and learning is one of the fundamental axes of 

educational systems, which is inferred from Heidegger's hermeneutic 

views. 

Objective: This paper seeks to design a creative learning model based on 

modern hermeneutics with an emphasis on Martin Heidegger's views. 

Methods: his research is a qualitative research and its method is a 

conceptual analysis. To design a creative learning model with emphasis 

on modern Heidegger hermeneutics, the method of "inference from the 

type of practical analogy" has been used. 

Results: Creative Learning Objectives: Creating an interest in education 

in the learner, preparing educational programs, creating scientific 

interests in the learner, and creating mutual understanding between the 

instructor and the teacher, according to which the creative learning 

process is such that One issue was agreed upon and criticized for 

creating a quality of understanding in the learner. 

Condusions: Education through questioning in education can be done in 

the best possible way. In order to encourage and encourage students to 

have creative thinking, it is necessary to avoid allegorizing what is 

necessary to freeze or shape their thinking. 
Key words: Modern hermeneutics, creative learning, pattern, Heidegger 

 


