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سخن سردبير
قرن هفدهم ،عصر تحول علم و فلسفۀ مدرن است که زمینه را برای انقالب صنعتی در قرن هجدهم فراهم
آورد و اینک شاهد نسل چهارم انقالب صنعتی در جهان هستیم .اولین انقالب صنعتی ،تحوالتی در ماشین
بخار و تولیدات کشاورزی ایجاد کرد و انگلستان بیشترین بهره را از این انقالب صنعتی برد .جنگ جهانی
اول ،دورۀ دومین انقالب صنعتی است که فوالد و تأسیسات و تولیدات برقی و الکترونیکی رشد کردند.
تغییر فنّاوری مکانیک و الکترونیک به فنّاوری دیجیتال ،ظهور سومین انقالب صنعتی است.
شتاب به سمت دیجیتالسازی را باید چهارمین انقالب صنعتی دانست .هوش مصنوعی و علوم شناختی
و دیگر علوم نوین در این دورۀ صنعتی شدن ،ظهور نوینی یافتهاند.
حال جایگاه علوم انسانی در عصر نسل چهارم انقالب صنعتی کجاست؟ آیا مسئولیتی در علوم انسانی و
اجتماعی ظهور مییابد؟ آیا نباید نظریههای میانرشتهای در خصوص نسل چهارم انقالب صنعتی ارائه کرد؟
جایگاه علوم اسالمی کجاست؟ حکمت و فقاهت چه نقشی در این حوزه دارند؟
نگارنده تنها به طرح دغدغه و برخی از پرسشهای خود پرداخته است تا محققان در این زمینه بیندیشند.
اما مقاالتی که در این شماره منتشر میشوند ،به شرح ذیل است:
مقالۀ «شناسایي ادراک و تفسير دانشجویان دانشکدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

دربارة اسالميسازی برنامههای درسي آموزش عالي :یک پژوهش پدیدارشناختي» با هدف پی بردن
به اهمیت برنامههای درسی به عنوان یکی از عناصر یا خردهنظامهای اصلی آموزش عالی تدوین شده است
که میتواند نقش غیر قابل انکار در راستای تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاهها داشته باشد .نتایج این
پژوهش ،ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی ،نشان داد برای پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب باید همۀ
رویکردها و عوامل مختلف علمی و سیاسی و فرهنگی در نظر گرفته شوند.
نوشتار «بررسي قاعدة فقهي عدالت در ارزشيابي آموزشي(با تأکيد بر آموزش عالي)» بر این باور
است که ارزشیابی آموزشی صحیح با توجه به مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین میشود و بعد از آن
ارزشیابی به عمل میآید تا نشان داده شود که آن مقاصد تا چه اندازه تحقق یافتهاند .همچنین معیار برابری
فرصتها برای دستیابی به معیارهای مورد ارزیابی نیز در تحقق عدالت ،مؤثر است.
مقالۀ «سنتزپژوهي تبيين کارکرد وقف در توسعۀ فرهنگ دیني در رسالت دانشگاه اسالمي» با هدف
ارائۀ یک فراترکیب از مصادیق و مضامین اصلی فرهنگ دینی در دانشگاه اسالمی بر اساس مطالعات
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صورتگرفته است .یافتههای پژوهش نشان داده که در مقاالت تحلیلشده ،بررسی تطبیقی چندانی با مؤلفههای
فرهنگ از ابعاد مختلف صورت نگرفته است .از سوی دیگر ،بیشتر نویسندگان به دلیل عدم اشراف کامل بر مبانی
دینی و آثار وقف ،در تبیین و تطبیق مسئله و چگونگی تحقق فرهنگ دینی ،چندان موفق نبودهاند.
نوشتار «آموزش دیني علم :از رویکرد بين رشتهای تا آموزش خداباورانۀ علم» به این نتیجه رسید
که برای دستیابی به یک آموزش دینی علمسازگار ،میتوان در طیفی از راه حلها از رویکرد بین
رشتهای(رویکرد حداقلی) تا آموزش خداباورانۀ علم(رویکرد حداکثری) عمل کرد.
نگاشتۀ «نظام انضباط فکری در قرآن کریم و کاربست آن در دانشگاه اسالمي» به این نتیجه
رسیده که فکر صحیح در قرآن دارای ساختاری نظاممند ،شامل هر چهار رکن اساسی یک شبکۀ نظاممند
است .کاربست این پژوهش در تربیت دینی دانشجویان ،به خصوص در سالهای ابتدایی ورود به دانشگاه،
میتواند تحولی عظیم در روش تفکر آنان ایجاد کند و آنان را به سمت رشد و تعالی فکری سوق دهد.
مقالۀ «بررسي تطبيقي زوجيت از دیدگاه قرآن و علوم تجربي» به این نتیجه رسید که در قرآن و
علم ،زوجیت به عنوان یک قانون کلی برای موجودات زنده ،به معنای نر و ماده مطرح شده است؛ که تولید
مثل موجودات گاهی از طریق جنسی و گاهی از طریق غیر جنسی است .همچنین آیات قرآن بر گسترش
زوجیت افراد داللت دارند؛ بدین معنی که خداوند تمام افراد زوج را خلق کرده است؛ نه اینکه هر چیزی را
که خلق کرده است ،زوج است.
نوشتار «ویژگيهای شناختي و رفتاری مؤثر بر عملکرد اساتيد گروه معارف اسالمي» به این نکته
پرداخته که تربیت اساتیدی با ویژگیهای مذکور در مقاله ،با همۀ دشواریها ،ضروری و ممکن است و این
مهم باید به طور مستمر از دورۀ کارشناسی آغاز و در به کارگیری اساتید حقالتدریسی بازنگری شود.
نگاشتۀ « بررسي تأثير آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان دختر

دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان» به این نتیجه رسیده که محتوای انتخابشده ،از عوامل مؤثر بر تقویت
سالمت معنوی نبود و نتوانست تغییر معناداری را در خردهمقیاسهای آن ایجاد کند .لذا توصیه میشود نسبت
به بازبینی محتوا ،تغییر شیوۀ آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.
مقالۀ «تأثير مؤلفههای انگيزهبخش دعای افتتاح بر انس دانشجویان با خدا» به دستاندرکاران تعلیم
وتربیت توصیه میکند که توجه دانشجویان را به مضامین اصلی دعاها ،از جمله دعای افتتاح که مملو از
مؤلفههای مؤثر بر انس با خداست ،جلب کنند و از قرائت صِرف آن بپرهیزند.
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نوشتار «نقد دیدگاه غزالي در مسئلۀ ادراکات عقلي زن(ارزیابي دیني و علمي)» به این نتیجه رسید که
غزالی گرچه به انسانیت زن اذعان دارد ،ولی او را ذاتاً نسبت به مرد ،کمبهرهتر از قوّۀ تعقّل میداند .این نگاه،
پیامدهایی مانند ذاتی بودن رذایل اخالقی و ناتوانی زن درکسب کمال و معرفت را در پی دارد.
نگاشتۀ «واکاوی شاخصههای استقالل پژوهشي دانشجو -معلمان در فرایند توسعۀ حرفهای :مطالعۀ

موردی دانشگاه فرهنگيان» نشان میدهد که دانشجو -معلمان با خلق ذهنیت مثبت نسبت به فعالیتهای پژوهشی،
میتوانند به توسعۀ قابلیتهای علمی خود پرداخته و جهتدهندۀ روند حاکم بر این اندیشهها باشند.
مقالۀ «تبيين الگوی مفهومي تربيت معنوی مبتني بر صحيفۀ سجادیه در تعليم و تربيت» بر این
نکته تأکید دارد که خداوند متعال ،هدف غایی ،حقیقت بینهایت و جامع تمام ارزشهاست .مهمترین
اهداف تربیت معنوی ،زیست بر اساس خواست الهی است و رسیدن به کمال انسانی ،یکی از غایات تربیتی
محسوب میشود و از آنجا که ساختار وجودی آدمی به گونهای است که تنها در برقراری ارتباط با خداوند
به آرامش میرسد ،سایر تالشهای عقلی و علمی انسان محکوم به نافرجامی است .رسیدن به آرامش درونى
و اطمینان قلبى ،از جمله شاخصهاى پیامدى تربیت معنوىاند.
نوشتار « نقد تأثير تصوف بر آداب استاد و شاگرد در کتب تعليم و تربيت اسالمي قرون ميانه (4

تا  7ه.ق)» به این نتیجه رسیده که رابطۀ «مرید و مرادی» از آداب صوفیه است .در این رابطه ،مرید تسلیم
محض مرادش است .این آداب توسط نویسندگان تعلیم و تربیت اسالمی ،الگوبرداری و به عنوان وظایف
اخالقی شاگرد مقابل استاد مطرح شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد رواج این آداب در بین طالب،
باعث ایجاد نوعی رابطۀ کاذب اخالقی بین استاد و شاگرد ،سلب اعتماد به نفس ،استقالل اندیشه و جسارت
نقّادی و مطالبهگری علمی شاگرد مقابل استاد شده است.
نگاشتۀ «ارائۀ الگوی قرآني تغيير دروني مطلوب در انسان :به روش نظریهپردازی دادهبنياد متني»

به این نتیجه رسیده که در الگوی قرآنی به دست آمده ،عوامل علّی تغییر درونی مطلوب عبارتند از :هدایتگر
دانستن قرآن ،عقلورزی ،اطاعت از خدا و پیامبران ،ایمان و عمل صالح و مسئولیت عاملیت خویش.
سردبير

