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یک م العه : طلبی معلمان به عنوان آفت تفکر در دانش آموزاناقتدار 

 6قوم نگارانه

 2رقیه سادات ناصری

 

 چکیده

در سیره امامان معصوم و به ویژه امرام رضرا تاکیرد زیرادی برر تفکرر شرده اسرت و آمروزش و          

پرررورش از سررنین کررودکی نقررش مرروثری در ایررن زمینرره دارد؛ از ایررن رو هرردف از ایررن       

. عوامررل تاثیرگررذار در فکررور کررردن دانررش امرروزان در کررالس درس اسررت پررژوهش بررسرری 

نمونره مرورد بررسری دانرش     . این پژوهش با رویکرد کیفی و برا روش قروم نگراری انجرام شرد     

هرای دخترانره واقرع در شرهر مشرهد هسرتند کره پژوهشرگر          آموزان پایه اول یکی از دبسرتان 

داشررت و برره مشرراهده اتفاقررات هررای درس آنجررا حضررور  مرراه در یکرری از کررالس 0برره مرردت 

یافترره هررای برره دسررت آمررده پررس از   . هررای دانررش آمرروزان آن پرداخررت  کالسرری و رفتررار

هرای مروثر در عردم تفکرر دانرش       کدگذاری به شیوه استقرایی منجر بره شرکل گیرری مقولره    

اقترردار طلبری معلرم، اعتمادبرره نفرس و عرزت نفررس     : هرا عبارتنرد از   ایرن مقولرره . آمروزان شرد  

امرروزان، عرردم همکرراری دانررش امرروزان در فعالیررت هررای اموزشرری، عرردم      پررایین دانررش  

اختصاص دادن زمان کافی بررای تفکرر، بری حوصرلگی دانرش آمروزان، تررس دانرش آمروزان          

نترایج بره دسرت آمرده بیرانگر آن اسرت       . از تفکر کردن، تکلیف دهری معلرم، ارزشریابی معلرم    

ایر مقرروالت دارد و کرره مقولرره اقترردار طلبرری معلمرران نقررش مهمرری در شررکل گیررری سرر    

 .شود که دانش اموزان لزوم تفکر کردن را درنیافته و به آن عادت نکنند موجب می

 .موزآ لم، روش قوم نگاری، عزت نفس دانشاقتدار طلبی مع ،تفکر: واژگانکلید

  

                                                      
 19/13/57: تاریخ پذیرش مقاله  -  03/9/57: تاریخ دریافت مقاله  
 .انیدانشگاه فرهنگ.نژاد یهاشم دیشه سیپرد، یکارشناس یدانشجو   
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 مقدمه

مرتفکر به دلیل اهمیت باالی آن در انسان سازی و پرورش نسلی سازنده در آموزش وپررورش  ا

درواقع تمام دغدغه مندی نظام اموزش وپرورش با هرشکل . ها مورد توجه بوده است کشورتمام 

متفکر کردن متربیان است و فواید ان در ادامه نصریب همران جامعره     ,ممکن و با هر فلسفه ای

هرر جامعره ای کره مدرسره اش را ابراد      : از این روست که می توان ادعا کرد. وبشریت می شود

در واقرع هرر بخشری در جامعره رسرالتی      . هایش را ابراد کنرد   ها ودادگاه داننکند،مجبوراست زن

متصردیان هرامرری از جملره     . ها تراثیر گرذار اسرت    برعهده دارد و عدم انجام ان در سایر بخش

تربیت در هر کشوری ملزم به دانستن رسرالت خرود هسرتند و رسرالت مشرترو هرر امروزش        

دیرن وفلسرفه کلری حراکم برر       ٬قروانین  ٬ها هنجار ٬جدا از فرهنگ ٬وپرورشی در هر جامعه ای

 .هایی فکور است تربیت انسان ٬کشور

در کشور ما نیز از  ٬مسئله تربیت تفکر در انسان که اموزش وپرورش یکی از متصدیان آن است

در واقع تمدن ایرانی ودین اسالم و ارمان خواهی تشریع مشروق   . اهمیت شایانی برخوردار است

دراسناد مختلفی در نظام اموزش وپرورش . ین بخش از رسالت تربیتی استمتصدیان درتحقق ا

برای مثال سند تحول بنیادین رسالت نظام تربیرت  . کشور نیز به این مسئله پرداخته شده است

فراهم اوردن زمینه نظام منرد   ꞋꞋ:رسمی در جمهوری اسالمی ایران را این چنین تبیین می کند

خانوادگی وجمعی الزم برای عموم افراد جامعه به منظرور   ٬ردیهای ف وعادالنه کسب شایستگی

سند تحرول،  )ꞋꞋدست یابی به مرتبه قابل قبولی از امادگی جهت تحقق حیات طیبه در همه ابعاد

1053 :027.) 

بنابراین آرمان اصلی نظام آموزش و پروش در ایران رسیدن به مرتبه قابل قبولی از حیات طیبه 

 .کز مسئولیت تربیت رسمی را برعهده دارداست که به صورت متمر

های ناب اسالمی و فرهنگ وسیره تشریع نیسرت    ارمان دستیابی به حیات طیبه جدای از اموزه

زیرا استمرار اهمیت تفکر وخرد ورزی در سیره پیامبران و ائمره اطهرار و نیزاحادیرث و روایرات     

: حدیثی با این مضمون داریم کره  برای مثال در سیره رضوی. خورد آنها هم فراوان به چشم می

ꞋꞋ   1عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست بلکه عبادت تفکر در امر خدای تعرالی اسرت
ꞋꞋ .  در واقرع

                                                      
ا العباده  کثره التمفکِر فی أمرهللا لیسِت العباده  »(: ع)الرضا قال .    ( 27 :حتف العقول)« کثرَه الصیام و الصالِه و إّنم
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حضرت هدف از عبادت را تفکر کردن در نظر گرفته اند و با تعیین هردف و چشرم انرداز کره از     

. هادر راه رسیدن به ان را مترذکر شرده انرد    کج فهمی ٬واجبات هر عرصه ازجمله  تربیت  است

هدف اصلی رسیدن به حقیقت کامل ایمانی است و حضرت بره تشررین    ٬زیرا در تربیت اسالمی

 .اند پرداخته٬نکته اصلی در این راه که همان تفکر کردن است

امرا   ٬سرت هدف اصلی رسیدن به حقیقت کامل ایمانی ا٬) ع)بابهره گیری از فرمایشات امام رضا

در امر تربیت رسمی کشور نیز هدفی درنظرگرفته شده . هر رسیدنی نیاز به رعایت لوازمی  دارد

تکروین و تعرالی پیوسرته متربیران بره       ꞋꞋ:است که در سند تحول بنیادین با این مضمون اسرت  

ه را بر ( دیگر انسانها وطبیعرت  ٬خدا ٬نسبت به خود)ای که بتوانند موقعیت خود و دیگران  گونه

درستی درو و ان را به طور مستمر با عمل صالن فردی و جمعی متناسب با نظام معیاراسالمی 

در واقع ایرن هردف بیرانگر درو و اصرالح درسرت      (. 027: 1053سند تحول، ) ꞋꞋاصالح نمایند

هرای فرردی و    موقعیت خود و دیگران است که توسط تدبر و تفکر کرردن انسرانها در موقعیرت   

اصالحات جمعری یرافردی    ٬کردن در زندگی  های تدبر یکی از مصداق. شوداجتماعی حاصل می 

انسران برا تفکرر     ٬به بیان دیگرر .  ها و هنجارهای اسالمی است ادراکات انسانی متناسب با معیار

البتره  . ایرد  کردن متوجه رذیله های اخالقی در خود و جامعه  شده و در پی اصرالح انهرا برمری   

باشرد و رسریدن بره     بیان در تربیت رسمی وعمرومی کشرور نمری   خردورزی تنها شایستگی متر

 .زند مجموعه ای از این شایستگی هاست که حیات طیبه جمعی و یا فردی را رقم می

مودب و متخلرق بره    ٬دیندار ꞋꞋ:های موردنظر در سندتحول بنیادین به این شرح است شایستگی

 ٬گرر وازادمرنش   انتخراب  ٬شرگر حقیقرت جرو و خرردورز و پرس    ٬اسرالمی و انسرانی   اداب اخالق

عردالت ورز و ظلرم سرتیز و     ٬خود و جامعه و طبیعت ٬محور ومسئولیت پذیر نسبت به خدا حق

 ٬امیدوار نسربت بره اینرده و منتظرر برپرایی عردل جهرانی        ٬سالم و بانشاط ٬مهربان و صلن جو

پاکدامن و با حیا  ٬خودباور و دارای عزت نفس ومصمم و با اراده ٬قانونگرا و منضبط و نظم پذیر

مقتصد و  ٬جهادگر وشجاع و ایثارگر ٬وطن دوست واستقالل طلب ٬و امین و بصیر وحق شناس

سرند  ) ꞋꞋدارای ذائقه های هنری وزیبایی شناختی ٬جمع گرا و جهانی اندیش ٬خالق و کارافرین

دو مرورد  رسد کره   می نظر به ٬البته با وجود اهمیت تمام این شایستگی ها(. 025: 1053تحول، 

 ٬اول یعنی دینداری و خردورزی از اولویت باالتری برخوردار هستند و دارابرودن ایرن دو مرنش   

در واقع افرادی کره  . شود ها می موجب برخورداری از سایرین  ودرو لزوم داشتن این شایستگی
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کرردن   کرردن وعملیراتی   برا سرهولت و رغبرت بیشرتری بره درونری       ٬به این دو اراسرته هسرتند  

 . ها دست  می زنند ستگیسایرشای

درسرطن زنردگی    ٬هرا را نیرز برا خرود بره  دنبرال دارد       لزوم شایستگی تفکر که سایر شایستگی

حرائز اهمیرت اسرت و     ٬هویت یرابی و لرزوم ان در تمرام وجروه    .خورد اجتماعی نیز به چشم می

درصرورت تفکرکرردن اسرت کره     . ها برای دستیابی به ان اسرت  خردورزی یکی از مهم ترین راه

در اینصورت او خرود را  . تواند هویت اجتماعی خود را بیابد و متناسب با ان عمل کند انسان می

هدف گل آلرود  هایی که فقط  کند و از پیروی کورکورانه از احزاب و گروه انسانی متفکر تلقی می

مطهرری در ایرن زمینره خراطر نشران      . کنرد  پرهیز می ٬کردن اب و ماهی گیری از ان را  دارند

الاقل او با تفکرر  . کنند شرط اساسی تسلط انسان بر سرنوشت خود و جامعه خود تفکر است می

ت او خود را به صور(  1050,مطهری.)شود نمی ٬است تسلیم اوضاع واحوالی که بر او احاطه شده

 ٬هرای او در ایرن کرل واحرد     بیند و براین عقیده اسرت کره تمرام رفترار     فردی از کل جامعه می

در واقع انسان با تفکر کردن در مسائل اجتماعی و فرردی  . دهد تاثیرگذار بوده و به ان جهت می

 .کند های  هدایت الهی  که همان هدایت عقلی است استفاده می از یکی از راه

خود قروه عاقلره    ꞋꞋکند در این زمینه بیان می( 1050)مطهری. هدایت استبشر دارای چند نوع 

دیرن خرودش   .است تا از این نور با تفکر و تدبر استفاده کند یک نور است که به انسان داده شده

( 1050: 115,مطهرری ) ꞋꞋ. نامیرده شرود   –هردایت وحری    -یک نوع هدایت دیگری اسرت کره   

لزوم همراهی ایرن دو نروع    ٬در سندتحول بنیادین استدررسیدن به  دینداری که اولین هدف 

با وجرود اینکره عرده ای برعقیرده وجرود تنراق  برین        . هدایت در کنار هم به چشم می خورد

هدایت از طرف فرستادگان الهی و عقل انسانی  هستند اما برین ایرن دو هریچ تناقضری وجرود      

: 1فرماینرد  مری که  ٬ندارد و گواه این ادعا در این زمینه فرمایش پیامبر اسالم در این زمینه است

در واقع ایشان یکری  . اساس موجودیت انسان عقل او است و آن کس که عقل ندارد، دین ندارد

 .کنند  از شروط دینداری را داشتن عقل معرفی می

هایی است کره متصردی برراورده کرردن اهرداف نظرام امروزش         از انجا که مدرسه یکی از مکان

داشرته و بررای تحقرق انهرا تمرام تروان خرودرا         باید به این اهداف اگاهی کامل ٬وپرورش است

همچنین با توجه به اهمیت آموزش تفکر کردن از سنین کودکی، در این راستا نقش . کاربندد به

                                                      
 1 ( 4ص :روضه الواعظنی ).قوام املرء عقله و الدین ملن ال عقل له  
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ها دوچندان شده و در این زمینه این سروال مطررح مری شرود کره       مدارس ابتدایی و اولیای آن

است؟ و چه عواملی در کالس درس  پرورش تفکر در دانش آموزان  ابتدایی دارای چه جایگاهی 

 در این زمینه تاثیرگذار هستند؟

 وهشپژ روش

ماه  0به نحوی که محقق به مدت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش قوم نگاری انجام شد

های درس یکی از مدارس ابتدایی دخترانه مشهد حضور یافته و به یاداشت بررداری از   در کالس

سرس یادداشت ها و مشاهدات توسط روش کدگذاری استقرایی . داختمشاهدات تاملی خود پر

 9یافته های به دست آمده بیانگر عوامل تاثیرگذار برر تفکرر در قالرب    . گرفتند مورد تحلیل قرار

 . شد مقوله اصلی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد

 ی پژوهشها یافته

 : اقتدار طلبی معلم )6

اینگونره معلمران بره دلیرل برعهرده      . اقتدارطلبان هستند ٬شخصیتی معلمانیکی از تیپ های 

گرفتن صفر تا صد یادگیری، به دانش اموزان فرصرت و اجرازه مداخلره در فراینرد یرادگیری را      

کننرد و اگرر هرم پرسشری      دانش اموزان معموال در کالس این معلمان پرسرش نمری  . دهند نمی

ایرن امرر در   . کننرد  سرخ قرانع کننرده ای دریافرت نمری     پا ٬دربهترین حالرت ان   ٬داشته باشند

است که دانش اموزان به صورت طبیعی پرسشگر بوده و به دنبال چرایی مسائل هسرتند و   حالی

به نقل از کتاب اشارات بروعلی سرینا در ایرن    ( 1050)مطهری. یابد این خصوصیت باید پرورش 

او از لبراس ادمری    ٬دلیل قبول کندهر کس که عادت کرده حرفی را بدون  ꞋꞋ: گوید خصوص می

در واقع بوعلی سینا میرزان ادمیرت انسران را بسرته بره      (  153: 1050,مطهری)  ꞋꞋ.بیرون رفته

امرا گرروه    ٬با وجود اینکه این ویژگی در دانرش امروزان وجرود دارد   . پرسشگری او دانسته است

ورش نرداده و یرا ان را   در بهتررین حالرت ان را پرر    -خواسته یا نا خواسرته  -خاصی از معلمان 

 ٬به عالوه این خصوصیت در معلرم . کنند که معلمین اقتدارطلب از این نوع هستند سرکوب می

که در ان دو یا سه نفر به عنروان الگرو مطررح مری شروند و       ٬فلسفه انطباق را موجب می شود

برر کرالس   غافل از اینکره فلسرفه حراکم    . سایرین باید سعی در همانندی با ان ها داشته باشند
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به عنوان نمونه پژوهشگر واقعه زیر را . درس باید تنوع باشد زیرا دانش اموزان با هم متفاوت اند

 :  به شکل های مختلفی در مدت مشاهدات خود تجربه کرد

 ٬در کالس، صبحانه به صورت جمعی و ثابت که  هر روز توسط یکی از والدین تهیره مری شرود   
ای کره ان چاشرت را دوسرت     شراهده صربحانه نخروردن عرده    یک روز معلم با م. شد خورده می
مرن تخرم   :)) خوری؟ دانش امروز پاسرخ داد   چرا نمی: رو به یکی از دانش آموزان گفت. نداشتند

معلم برا عصربانیت   .(( بله: )) تا حاال امتحان کردی؟ واو گفت: و معلم گفت.(( مرغ دوست ندارم
تا کسایی که دوست ندارند، با دیدن اونرایی  گم به صورت جمعی  صبحانه بخوریم  من می: گفت
 .خوردند بقیه دوستاتونم نمی ٬اگر بود. چون چیز بدی نیست. خورند، بخورند که می

. دهد در واقع معلم با این حرف الگو برداری از جمعیت و اکثریت را به دانش آموزان آموزش می

ر در جهت رسریدن بره حیرات    چه بسا که ممکن است اکثریتی کاری را انجام دهند ولی ان کا

سوره انعام را به هشرام خراطر نشران کررده و      116درهمین زمینه امام کاظم  ایه . طیبه نباشد

اگر اکثر مرردم زمرین را پیرروی کنری، ترو را از راه حرق       ٬ای هشامꞋꞋ:اند نقل به مضمون فرموده

خمین انرد نره پیررو    یکی از دالیل ان اینست که اکثر مردم پیرو گمان و ت. ꞋꞋ 1کنند منحرف می

، (ع)بادرنظرگرفتن قبن پیروی از اکثریت طبق این ایه و تاکیرد امرام کراظم   . عقل و علم و یقین

او از خود نظر و تصمیمی نداشته باشد  به دنبال نظر اکثریت  ٬شود تفکر نکردن انسان باعث می

تقل کرده و زمرانی کره   در واقع عدم تفکر معلم و دانش اموز، اموزه پیروی از اکثریت را من. برود

بره عنروان   . دهد منش شخصیتی انسان به این صورت بناشود، دیگر به خود زحمت تفکر را نمی

 : نمونه

در یکی از جلسات دو دانش اموز به خاطر پاو کنی که متعلق به یکی از ان دو بود و دیگرری   
از او گرفته  بود تا اشتباه خود را پاو کند و خرود صراحب ان هرم در همران زمران بره او نیراز        

کردند معلم که درحرال تردریس درس خوانرداری برود، بامشراهده ایرن        داشت، با هم جدال می
اگرر  . دهیرد  چه خبره اونجا؟ دیگه به هم وسیله قرض نمری : ها فریاد زده و گفتصحنه بر سر ان

 .ببینم کسی این کارو کرده، خودش میدونه

                                                      
وَإنْ تُطِعْ أکْثَرَ مَنْ فِی األرْضم یضِلّووَ عَنْ سَبمیلم اللّهِ إنْ : یا هشام، ثُمَّ ذَمَّ اللّهُ الْکَثْرَهِ، فَقال 1

 ( 1اصول کافی، ج). یتَّبمعُونَ إالّ الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إالّ یخْرُصُونَ
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با مسئله ای کره   -پاو کردن صورت مسئله به جای حل منطقی ان -اما این طرزبرخورد معلم 

توانست  ن حین میزیرا معلم در ای. مبتالبه دانش اموزان در این سن است، راه حل خوبی نیست

بچه ها در اینجور مواقرع،  : مثال می توانست بگوید. مفهوم گذشت و ایثار را برای انها درونی کند

دهد که دیگری اول  فهمد و عاقل تر و بزرگتر است، اجازه می اون کسی که از دیگری بیشتر می

 . حتی اگر ان وسیله مال خودش باشد. از ان وسیله استفاده کند

 :دهی معلمتکلیف (  

کره  )تمرینری  : تکالیف به چهار دسته تقسیم شده اند که عبارتنرد از  ٬درتقسیم بندی محتوایی

این مدل تکرالیف صررفا جهرت    )، اماده سازی (همان تکالیف خسته کننده تکرار وتمرینی است

، بسرطی یرا   (ایجاد امادگی در دانش اموزان است برای درسی کره هنروز تردریس نشرده اسرت     

انش ومهارت و تجربه دانش اموزان را توسعه داده و ان را به سطن باالتری ارتقا مری  د)امتدادی 

انجام کارها با استفاده از روش ها و راه هرای جدیرد را در ایرن نروع تکرالیف      )و خالقیتی ( دهد

 (.بینیم می

 در پرورش تفکر باید از انواع متعدد تکالیف و به ویژه روش های تکلیف دهی چرالش برانگیرز و  

عالوه بر ان تکرالیف بایرد حروزه نگرشری دانرش امروز نسربت بره         . در گیر کننده استفاده شود

عالقمند هستند و بره ان   ٬دانش اموزان به صورت فطری به فعال بودن. یادگیری را تقویت کند

هرا و   معلمان در تکلیرف دهری بایرد مخاطرب سرنجی کررده و متناسرب برا ویژگری         . نیازمندند

اما در کالس مورد بررسی اکثررا  . دگیری هر دانش اموز به او تکلیف دهندها ونحوه یا خصوصیت

دانش امروزان از انجرام   . دهی و انجام کتاب کار بودند تکالیف تمرینی بودند و به صورت سرمشق

خوشرحال   ٬بردند وتنها در زمان گرفتن باالترین سطن درارزشیابی معلم تکالیف هیچ لذتی نمی

 : ه در یکی از جلساتبه عنوان نمون. شدند می

به علت عدم مدیریت زمان کالس درس توسط معلم وهمچنین تاکید او برانجام تمام طرح های 
به دستور معلرم شرروع بره حرل      ٬دانش اموزان بعد از انجام یک صفحه از بنویسیم ٬ذهنی اش

ز خواستیم بره صرفحه بعرد بررویم کره یکری ا       درصفحه  دوم بودیم و می. کردند کتاب های کار
وقتی صفحات تمام شد همه از درد دست خسرته شرده بودنرد وشرکایت     . وای نه: دوقلوها گفت

و شیوه حل تمارین به ایرن صرورت برود کره     . گفتند که دستشان شکسته است کردند و می می
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عرالوه برر اینکره دانرش      ٬به بیران دیگرر  . گفت جواب را هم خود می ٬معلم بعد از توضین سوال
از فعالیت ذهنی و تفکر نیز بری بهرره     ٬فیزیکی در انجام تکالیف نداشتنداموزان کالس فعالیت 

 .کردند ها را کری برداری می جواب ٬بوده و فقط مانند ماشین چاپ

 :اعتمادبه نفس و عزت نفس پایین دانش اموزان(9

برره دلیررل ویژگرری هررای معلررم اقترردارطلب، دانررش امرروزان از عررزت نفررس الزم برخرروردار     

اثبرات   2310چافی و همکاران در مقالره سرال   . ای.تحلیل رگرسیونی کاترینهمچنین .نیستند

 ":مقاله بیان می کنرد  .می کند که یک مربی کنترلی بر اضطراب دانش اموزان تاثیر منفی دارد

در تحلیل رگرسیون، بازآزمایی های مثبت نیز تأثیر منفی یرک مربری کنترلری برر مشرارکت و      

"ه استاضطراب دانش آموزان را پی برد
 (099:2310٬ایی چافی و همکاران.)1

این دانش اموزان در کالس بره دلیرل تنبیره هرای     . انها دائما به تایید نیازمندند ٬به عبارت بهتر

از مقبولیت جمعی توسرط   ٬تحقیر امیز و در جمع  که توسط معلم مورد استفاده قرار می گیرد

است که خودشان چیزی نمی دانند و کاری  انها گمانشان بر ان. دیگر دانش اموزان بی بهره اند

این کمبود، مشکالتی نظیر رونویسری دانرش امروزان از دیگرران و     . را به خوبی انجام نمی دهند

درواقع این دانرش امروزان در جهرت ارتقرای     . عدم افزایش سطن انتظار از خود را به دنبال دارد

ننرد و تمرام تروان خرود را بره      خود نمی کوشند زیرا مطمئن هستند که در صورتی که فکرر بک 

 :مثال در یکی از جلسات. کارگیرند، نمی توانند فعالیت خوب وچشم گیری ارائه دهند

معلم به دانش اموزان گفت که باید در خانه کاردستی درست کنید امااگریک کار خروب وتمیرز   
 .وشیک به من بدید، معلوم میشه که خودتون انجام ندادین

کار توسط خودشان بوده است و نه والدینشان امرا ایرا نمری شرود کره       شاید منظور معلم انجام

به نظر محقق این جمله نشان دهنرده اینسرت   ?کار زیبا و تمیزی ارائه دهد ٬دانش اموزی خود

که معلم از دانش اموزان خود در همان سطن کثیف و زشت انتظار دارد کره اثررات منفری روی    

این را هم بایرد در نظرر گرفرت کره     .عزت نفسشان داردخود پنداره دانش اموزان از خودشان و 

                                                      
1
E. Chaffee, et 
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دانش اموزان پایه اول هستند و کمتر قادر به ترجمه کردن دقیرق گفتره هرای معلرم و بدسرت      

 .اوردن هدف او از عمق حرف هایش هستند

 :ویا در جلسه ای دیگر

ی بررای  دانش اموزان بنا به گفته معلم مشغول  نوشتن کتاب نوشتاری هستند، امرا زمران کراف   
یعنی درواقع بعد از توضین سوال، شروع به حل ان روی تختره کررد و   . نوشتن به انها نمی دهد

بچه هابه جای اینکه خودشان حل کنند و بعد از روی تخته درستی ان را بررسی کنند،مشغول 
 .رونویسی شدند

در واقع به نظر می رسد که دانش آموزان کامال حق دارند که به جای تفکر و حل مساله توسط 

خود به رونویسی بررازند زیرا اگر بخواهند فرایند درست ان را انجام دهند دچرار کمبرود وقرت    

می شوند ودر نتیجه به دلیل دیر تمام کردن تمارین خود، دچار تنبیه کالمری وسررزنش معلرم    

  .می شوند

 : در موقعیتی دیگر مشاهده شد که

زمان مرده زیادی  ٬معلم در حال توضین سواالت بود در صور تیکه دانش اموزان قبل از توضین 
داشتند و یکی از دانش اموزان از ان زمان استفاده کرده و شروع به حل کتاب نوشرتاری کررد و   

ما معلم او را به نوشتن کتاب در زمانی که معلم مشغول توضین تمارین شد، به معلم نشان داد ا
مگرره نگفررتم کرره تررو خونتررون ننویسررید؟ برررو همشررو پرراو : خانرره مررتهم کرررد و برره او گفررت

مرن خرودم   :)) درصورتیکه او خودش نوشته بود وناباورانه به معلم نگاه می کرد ومری گفرت  .کن
دم انجرام  و درهنگام برگشت ازسمت معلم به  بغل دستی اش گفت که من خرو .(( انجام داده ام

  .دادم و او هم تایید کرد

در واقع در این زمان معلم انهارا به عدم توانایی در انجام کار در زمان کمترر مرتهم مری کنرد و     

برای دانش اموز خاطره خوبی ازتفکر کردن درزمینه استفاده مناسب ومطلوب از زمران بره جرا    

بهتراست از زمران مررده خرود اسرتفاده     نمی گذارد زیرا طبیعتا دانش اموز باخود فکر کرده که 

 .کند
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از دیگر مواردی که نشان دهنده عزت نفس دانش اموزان است و خود به نوعی یکری از بوجرود   

دراین زمینه حدیثی از سیدالشهدا داریم با . اورنده های ان نیز هست، راستگویی وصداقت است

هستند که دروغ مری گوینرد، ادم   دروغ گفتن عجز وناتوانی است وادم های ناتوان : این مضمون

به تعبیر دیگر یکی از نشانه هرای انسران دارای عرزت    . 1عزیز و شکست ناپذیر دروغ نمی گویند

از طرفی همین صداقت وراستگویی اسرت کره   . نفس این است که او صداقت دارد وراستگوست

او از چیزی ویرا  به اینصورت که   موجب عزیزبودن انسان در پیشگاه الهی و درنزد خود می شود

کسی ترسی ندارد و حقیقت مطلب را بیان می کند و با این روش احساس قوی بودن و شرافت 

بنرابراین دانرش امروزان در    . نفس می کند که به نوعی همان داشتن عزت نفس تعبیر می شود

مدرسه باید قوی رشد داده شوند تا احساس عزت نفس کرده و از دروغگویی پرهیز کنند اما در 

موارد متعددی محقق شاهد آن بود که معلم منتقل کننده و برانگیزاننده ایرن حرس در دانرش    

اموزان نبوده است و چه بسا در پاره ای موارد ان را سرکوب کرده که یکی از نترایج مخررب ان،   

 : به عنوان مثال در یکی از جلسات. افزایش دروغگویی در دانش اموزان بوده است

بود و معلم مشغول دیدن تکالیف دانش اموزان بود ونوبت به بهاره رسرید  زمان تصحین تکالیف 
را نکشیده بود ومعلم با صدای  ٬که سه بار پیاپی نقاشی که باید همراه باتکلیفش رسم می کرده

وقتی مرن دفتررش را دیردم بجرز دوترا از      . بلند داد زد و او را دعوا کرد که تکلیفت ناقص است
اما به دروغ در پاسخ به پرسش من که  ٬ضن بود خودش نکشیده استنقاشی هایش که کامال وا

در بقیره انهرا    این در صورتیست کره .(( خودم کشیده ام:)) چه کسی این را کشیده است؟ گفت
 .فقط یک خورشید و دو ابروسبزه دیده می شد

 :عدم همکاری دانش اموزان و منفعل بودن آنها در فعالیت های آموزشی(4

بسیار موثر در فکور بودن یا نبودن دانش امروزان، نحروه ومیرزان شررکت دانرش      یکی از عوامل 

برای مثال دانش اموزان  زمانی که در کارهرای گروهری شررکت مری     . اموزان در یادگیری است

کنند وبا یکدیگر همکاری دارند، به میزان بیشتری از قوه عاقلره خرود اسرتفاده مری کننرد امرا       

دگیری مداخله ندارند و یادگیری از طرف منبع قدرت بره انهرا بره    زمانی که منفعل بوده ودر یا

صورت تحمیلی وارد می شود، عالقه مورد نیاز بررای یرادگیری را ندارنرد درصرورتیکه یکری از      

 .شرایطی که منجر به ایجاد تفکر در فرد می شود، چالش برانگیزی کار وعالقمندی به ان است
                                                      

1 (42 ، ص  اتریخ یعقوىب، ج  ).الصدق عز والکذب عجز   
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. فردی فعالیت مری کننرد و فعالیرت گروهری ندارنرد      دراین کالس دانش اموزان فقط به صورت

شاید به این علت باشد که معلم عقیده دارد کره انجرام کارهرادر گرروه باعرث اخرتالل در نظرم        

در چنین شرایطی زمانی که دانش اموزی تکالیفش را متوجره نمری شرد و یرا     . کالس می شود

درواقرع شریوه   . برازخورد مری داد   اشتباه حل می کرد؛ نزد معلم می امد و معلم مستقیما بره او 

تنها راهنمرایی کنرد و بره     ٬کارمعلم به این صورت نبود که به عنوان هدایت گر جریان اموزشی

البتره دانرش امروزان در کرالس،     .برو از اعضای گروهت برررس : عنوان مثال به دانش اموز بگوید

دو میز که پشت سرر هرم   اصال گروه نداشتند و فقط زمانی کلمه گروه را می شنیدند، که معلم 

در واقع تنها گروه فیزیکی در کرالس بره چشرم مری     . بودند را برای بررسی تکالیف صدا می زد

 .خورد

اگرر ترو نفرس را بره کراری مشرغول       : حدیثی از موال امیرالمومنین داریم که ایشان می فرمایند

یرد دائمرا کراری    در واقع خاصیت انسان است که با. 1او تو را به خودش مشغول می کند ٬نکنی

در غیر اینصورت خیاالت انسانی او را فاسرد کررده و بره     ٬داشته باشد و برروی ان متمرکز باشد

دانرش امروزان بایرد     ٬در نتیجه در کالس هرای درس . ورطه های سرگرمی و بطالت می کشاند

ان و دائما در حال انجام کاری باشند که ان کار توانایی و قابلیت به چالش کشیدن دانرش امروز  

البته عالوه بر رعایت این نکته بایرد اسرتعدادهای هرر دانرش     . متمرکز کردن انها را داشته باشد

کراری مطرابق    ٬به بیان دیگر دانش اموزی که در طی ساعات کالسی. اموز را نیز در نظر گرفت

 ٬عالقه و استعدادش انجام نمی دهد وهر چه انجرام مری دهرد بره دسرتور منبرع قردرت اسرت        

حسی کره بایرد مدرسره در بوجرود اوردن ان     . شبختی و شادی در کالس نمی کنداحساس خو

 .نقش مهمی ایفاکند

مورد دیگراستفاده همگان از یک  وسیله است که در صورت استفاده یک نفر از وسریله ای کره   

تنها قابلیت استفاده یک نفر را دارد، بقیه منفعل بوده ومنتظر هستند تا ان دانش اموز از برازی  

بازی های مورداستفاده معلم، چالش برانگیز نیست و دانش . رغ شده و دیگری وارد بازی شودفا

برای پرورش تفکر بازی های گروهی و چالش برانگیز مناسب تر اسرت و  . اموزان منفعل هستند

در ایرن زمران اسرت کره دانرش امروزان       . همه دانش اموزان باید همزمان از بازی استفاده کنند

د و در حل مسئله ای به صورت فعاالنه تفکر کرده وشیرینی رسیدن به راه حرل  درگیر می شون

                                                      
 )6558غرر الحکم، حدیث  ( النَفُس إِن لَم تَشغَلهُ َشغَلَکَ  1
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این در صورتی اسرت کره در کرالس درس مرورد مشراهده پژوهشرگر هریچ نروع         . را می چشند

تفکررات   ٬درصورتی کره گروهبنردی  . وجود نداشت( بجز در زمان تصحین تکالیف)گروهبندی 

 .ان را پخته تر می کند ٬ری خام در خرد جمعی اعضا را عمیق تر کرده و با قرار دادن تفک

 :عدم اختصاص دادن زمان کافی برای تفکر( 5

اینکه به تفکر کردن در کالس درس اصالت بدهیم و ان را مانند یک واحد جدا ویا در تلفیق برا  

ایرن در حالیسرت کره     . نیاز به اختصاص دادن زمان کافی بره ان دارد   ٬سایر دروس ارائه دهیم

ادورنو بعد از کانت استدالل می کند که ":بیان می کند 2317ایتای اسنیر در مقاله ای در سال 

والدین و دیگر  ٬اموزش باید دانش اموزان را قادر کند که خودشان فکر کنند و از اقتدار معلمان

بنابراین معلمان باید اموزش را طوری برنامه ریزی ( 007:2317٬اِسنیر) 1".بزرگساالن ازاد شوند

مشاهدات انجام شده بیرانگر آن  .کنند که دانش اموزان زمان کافی برای فکر کردن داشته باشند

است که معموال عواملی در طرح درس معلم موجب می شود تا این زمان در امور دیگری صرف 

درس معلم از کتاب دیگری به غیر از کتب تعیرین شرده توسرط     به عنوان مثال در کالس. شود

وزارت اموزش وپرورش استفاده می کند و بخشی از زمان کالس صررف انجرام تمرارین ان مری     

یعنی عالوه بر اینکه معلم فرصت تفکر در  ٬البته حل مسائل این کتاب حالتی صوری دارد. شود

در ان کتاب ها نیز بره   ٬ل ان را کاهش می دهدکتاب درسی رااز دانش اموز می گیرد و یا حداق

در واقع معلم فقط برای انجام وظیفه از . دانش اموزان فرصت تفکر از طرف معلم داده نمی شود

به نحوی که وی به دلیل اینکه بره تمرام تمرارین کتراب     . کتاب درسی دیگری استفاده می کند

وتاهی برای حل تمارین اختصاص می به دانش اموزان زمان ک ٬درسی وکتاب کار دسترسی یابد

دهد وخودش حل درست انرا روی تخته نوشته و موجبات رونویسی دانش اموزان را فراهم مری  

 : به عنوان مثال در یکی از جلسات. کند

یکی از تمرین هرای  . معلم مشغول تدریس یکی از صفحات کتاب ریاضی به کمک چینه ها شد
ا مشغول انجام ان شدند تقریبا نیمی از دانش اموزان یاد ان صفحه سودوکو بود که وقتی بچه ه

بره نظرر   . درصد بچه ها مشکل داشتند 63نداشتند ودر حین تمرین های کاربر، مرات حدود 
 .می رسد دلیل اصلی این امر آن بود که توسط معلم سودوکو برای انها عینی نشد

                                                      
1
  Snir  
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 :یا در جلسه ای دیگر

شیوه حرل مرتن هرای کتراب  مررات      . خود را باز کنید معلم گفت که کتاب کار بنویسیم مرات
 –ان –بنویسیم اینگونه بود که معلم متن ها را می خواند و بچه ها خط می بردند و حرف اشاره

: را که در کتاب مرات بنویسیم برایش مثال هایی اورده شده بود را به ایرن صرورت توضرین داد   
چیز دور رو صدا بزنیم و زمانی که حرف میزنیم زمانی استفاده می کنیم که بخوایم یه  -ان –از

مثل اینکه بگیم اون کتراب رو  .که قشنگ تر باشه  –ان –ولی می نویسیم  –اون  -بهش میگیم
معلرم هرم   .((  -نان–ومی نویسیم  -نون–خانم مثل نون که می گیم :)) ستایش گفت... . بیار و
در صفحه  دوم بودیم ومی خواسرتیم  . سه صفحه از کتاب بنویسیم مرات را حل کرده. گفت اره

 . به صفحه بعد برویم که دانش اموزان شکایت کرده و می گفتند که خسته شده اند

نکته جالب توجه آن بود که با توجه به کتاب راهنمای معلم، معلم این کالس از بودجره بنردی   

انی تدریس خود خیلی جلوتر بود و شاید به این علت باشد که به اندازه کافی برای درس هرا  زم

 :به عنوان مثال. وقت گذاشته نمی شد

یکی از معلمان بودجه بندی کتاب اول را برای معلم اورد و با تطابق ان با کتراب ریاضری بچره     
 . ر درس ریاضی جلوتر استاین نتیجه مشهود بود که معلم دو بخش از بودجه بندی  د ٬ها

احتماال می تواند مبین این باشد که  ٬جلوبودن در بودجه بندی با وجود حل کتاب کاری اضافه

معلم در رسیدن به اهداف ان چنان موفق عمل نکرده است و یا دانش امروزان از هروش بسریار    

ق مشراهدات  باالیی برخوردار هستند و به سرعت تمارین را حل می کننرد برا وجوداینکره طبر    

حتی اگرفرض باهوش بودن دانش اموزان صادق باشرد  . پیشین اکثریت انها رونویسی می کردند

. اهداف نگرشی ومهارتی نیز باید مدنظر قررار بگیررد   ٬عالوه بر اهداف دانشی ٬که اینطور نیست

 ٬یکیعنی انواع واقسام زبالره هرا ماننرد پالسرت    .در کالس زباله ها تفکیک نمی شوند: برای مثال

معلرم در ایرن زمینره بررای دانرش      . در یک سطل ریخته می شرود ... پوست خوراکی ها و  ٬نان

زمینره   ٬این درصورتی است که معلرم مری توانرد   . اموزان الگویی از بی دغدغگی اجتماعی است

تفکر کردن در این مسائل را برای دانش اموزان فراهم کند و انها را نیز به ایرن مسرائل دغدغره    

راه را بررای   ٬و به عنوان یک مورد جزیی از تفکر کردن در براب طبیعرت و مسرائل ان   مند کند 

انهرا را  ,به بیان دیگرر . تفکرات کالن تر دانش اموزان در این مسائل در تمام مکان ها فراهم کند
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شرجاعانه فریراد    ٬سفیران تحول در اوضاع محیط زیستی کشور کند تا در هرر کجرا کره بودنرد    

 .ست  را سر دهندحمایت از محیط زی

 ٬نکته دیگر این است که در تمام اموزش هایی که منجر به رسیدن بره ایرن اهرداف مری باشرد     

نباید با روش توضیحی ویا استبدادی عمل شود بلکه باید زمان مکاشرفه وتفکرر و پرژوهش بره     

خود  زیرا تنها تفکر ٬دانش اموزان داده شود و خودشان با تفکر خودشان به نتایج مدنظر برسند

 .نه تفکرات نشخوار شده توسط دیگران ٬او را نجات می دهد ٬انسان

 :حوصله نداشتن برای تفکرکردن ( 1

دانش آموزان رغبتی برای . یکی دیگر از دالیل عدم تفکر در دانش اموزان بی حوصلگی انهاست

مری  به نحوی که دانش اموزان کرالس مرورد بررسری سروال     . تالش کردن در راه تفکر نداشتند

در واقع انها شیرینی نتیجره  . پرسیدند و منتظر می شدند تا کسی  به انها جواب نهایی را بگوید

هنوزنچشریده انرد و در نتیجره رغبتری در ایرن زمینره        ٬تفکر کردن و خود به جواب رسیدن را

این عادت بدی است که در حال نهادینه شدن در دانش اموزان است و حداقل کاری که . ندارند

کاری کند تا دانش اموزان بره   ٬ویا هر عنصر تربیت کننده ای می تواند بکند این است کهمعلم 

تغذیره دائمری و   ,یکی از عواملی که انسان را به عدم تفکر دچار می کنرد  . بدی ها عادت نکنند

. دریافت دائمی اطالعات است که بدون هیچ تفکر و سازماندهی در ذهنمان انباشته شرده اسرت  

 :ونهبه عنوان نم

در حال توضین یکی از تمارین کتاب نوشتاری به یکی از دانش اموزان برودم و تقریبرا نیمری از    
مرن برا شریوه پرسرش و     . دانش اموزان دور میز معلم جمع شده بودند تا کتابشان امضا بخرورد 

پاسخ شیوه حل ان را به دانش آموز آموزش می دادم تا ان را درو کرده و خود حل کند امرا او  
خودت فکرر   ٬من که جوابش را بهت نمی گم: ومن گفتم(( ?جوابش چی میشه:)) من پرسیداز 

این چه حرفیه کره مری   : ومن هم به اوگفتم.(( حوصله ندارم:)) واو گفت. کن تا به جواب برسی
از کنرار او بلنرد   . من مطمئنم تو می تونی فقط یکم بیشتر فکر کنی به جواب مری رسری   ?زنی

یرین رسیدگی می کردم و ان دانرش امروز را نیرز بره صرورت نامحسروس       شدم و به سواالت سا
زیرنظر داشتم و دیدم که او از کتاب دوستش پاسخ را رونویسی کرده و به صرف دانرش امروزان    

 .جلوی میز معلم پیوست
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بره جرواب برسرد نره بره درو       ٬در واقع ان دانش اموز عادت کرده است که در صورت پرسرش 

چه بسا که در اغلب موارد حتی نبایرد راه حرل را در اختیرار    . ن موضوعموضوع ونه به راه حل ا

حوصله و رغبرت   ٬اما دراینجا دانش اموز حتی با در اختیارداشتن راه حل. دانش اموزان قرار داد

 .بدست  اوردن جواب را هم ندارد

 : ترس(7

انهرا توانرایی    در واقرع . یکی دیگر ازعوامل عدم تفکر ترس دانش اموزان وعدم شجاعت انهاسرت 

صحبت کردن در حضور عوامل قدرت که روابط عاطفی خیلی عمیقی مانند خرانواده برین انهرا    

به بیان دیگر انها در گروه های غیررسمی به راحتی به ابراز نظررات خرود   . ندارند ٬حاکم نیست

می پردازند واین در حالی است که از بیان اظهارنظرهرا در پیشرگاه معلرم احسراس تررس مری       

طرح واره ها وباید ها  ٬ترس دانش اموزان از معلم ٬یکی از عوامل بوجوداورنده این مسئله. نندک

بره عنروان   . ونباید های ثابت شده در ذهن انهاست که تنها درهمین کودکی قابلیرت تغیرر دارد  

 :  مثال در یکی از جلسات، پژوهشگر شاهد آن بود که

بانده شده بود و مرن انهرا را از بچره هرا سروال      زیر قفسه کارت واژه های نگاره هفت سین چس
:)) کردم وکیانا را صدا زدم که بیاید و او نیز به چند سوال مرن پاسرخ داد و بعرد بره مرن گفرت      

چرون پنهرانی اورده ام   : )) چرایی اش را پرسریدم و او گفرت  .((  میشه من کتاب داستانمو ببرم
و من گفتم باید از معلمتون .((  تو بردی واالن پدرم فهمیده است دعوام کرده که چرا کتاب قص

کتابش را دردست گرفتم که معلم امد وبا همراه داشتن کتاب کیانا در سرر جرای خرود    . بررسی
 .نشستم و دنبال فرصت مناسبی می گشتم تا این مسئله را با معلم مطرح کنم

به گمانم زمان مناسبی برای مطرح کردن مسئله  ٬بعد از اینکه معلم از توضین تمارین فارغ شد
من گفرتم  . کتاب را به کیانا دادم وگفتم خودت به معلمتون بگو واون گفت می ترسم. کیانا بود

. باید خودت بگی و معلم را که در همان نزدیکی بود صدا زده و گفرتم کیانرا برا شرما کرار دارد     
ه کتاب گرفتی واون گفت نره وشرروع کررد بره     معلم قبل از اینکه او حرف بزند گفت از نمایشگا
 . بیان توضیحات و معلم  گفت که عیبی نداره

در واقع این مسئله برای معلم از اهمیت باالیی برخوردارنبود درصورتیکه دانش اموز تصرور مری   

 .معلم عصبانی می شود ٬کرد با گفتن این حرف
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دروغگرویی هرا و پنهران کراری هرای       ٬یکی دیگر از نتایج عدم تفکر ناشی ازترس دانش اموزان

در واقع انها از بیان حقیقت واهمه دارند واین ترس و عدم تفکر انها را به پنهان کرردن  . انهاست

 : به عنوان مثال. مبتال می کند

دانش اموزان در این کالس به صورت ثابت هر روز یک نوع صربحانه بررای تمرام بچره هرا کره       
در یکری از روزهرا عدسری    . دارنرد  ٬تهیره مری شرود    -تر نمرهبه ترتیب دف –توسط یکی از اولیا

ریحانه کره بیشرتر اوقرات    . داشتند و معلم به انها تاکید کرد که باید عدسی های خود را بخورند
به دلیل دیر تمام کردن کارهایش مورد بازخورد معلم قرار می گیره کاسه ی عدسی اش رو کره  

می خواست  ٬پالستیک کرد وبدون اینکه گره بزند هنوز تمام نکرده بود ودری نداشت رو داخل
.((   اگر خانم ببینه دعوات میکنره  :))  گفت -سریده بغل دستی اش -ان را در کیفش بگذارد که

: اما ریحانه توجهی نکرد ودر حال گذاشتن بود که من از انجام کارش جلروگیری کرردم وگفرتم   
 .این کار رو نکن همش می ریزه توکیفت

اینجا ترس دانش اموز از معلم موجب می شود که بدون تفکر درباره اینکره عدسری   در واقع در 

 .پنهان کاری کرده و قصد انجام ان کار را داشته باشد ٬در ظرفی بدون در در کیفش می ریزد

 :ارزشیابی معلم( 8

به طررح   ٬معلم درارزشیابی های خود. ارزشیابی معلم به صورت کتبی و شفاهی و انفرادی است

سواالت او قرالبی وکلیشره    ٬به بیان دیگر. االت چالشی و پرورش دهنده تفکر بی توجه استسو

 .ای است وهیچ خالقیتی در ان مشاهده نمی شود

به این نکته اشاره مری کننرد    2317البته همانطور که ایزکی و کالیزکان در مقاله شان در سال 

او خراطر نشران مری    .دشوار است ٬جدید که تغیر ادراو و برداشت معلمان از ارزشیابی به شیوه

نتایج نشان داده است  که تغییر ادراکات معلمان از ارزیابی پیچیده است و به بررسی  ":کند که

در واقع هرر  ( 060:2317٬ایزکی و همکاران)1 ".عوامل دیگری مانند تجربه و فرهنگ  نیاز دارد

ا در عملی کردن ان تغیرر هرا و یرا    چند که تغیرات یک شبه بوجود نمی اید اما ویژگی انسان ه

در واقع اگر فرهنگ غالب بر معلمی این باشد که او همره چیرز را مری    . رد کردن انها موثر است

                                                      
1
  Izci, et al 
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وشیوه . دست به تغیر نمی زند ٬داند و نیازی به اصالحات در نحوه تدریس و ارزشیابی او نیست

 .ار می بردهای قدیمی که در متفکر کردن دانش اموزان منفعل است را به ک

 :برای مثال

سروال هرارا مری    . معلم به همراه تعدادی برگه به کالس امد وبه بچه ها گفت که امتحان داریرم 
یکری   ٬نگاهم که به بچه ها افتراد . خوانم وهیچ کس جواب هارا نمی گوید تنها عالمت می زنید

بچه ها . دیگری به صورتش زد ودر اغلب انها چهره نگران مشهود بود. مشغول ناخن خوردن شد
در حین توضین معلم توانایی اینکه خود را نگه دارند وپاسخ ها را نگویند نداشتند واغلب معلرم  

 . می فهماند که باید ساکت باشند ٬با داد به انهایی که جواب را می گفتند

 

 نتیجه گیری

برا ایرن مضرمون کره     ( ع)ر این مقاله سعی بر ان بوده است که با تاسری از سرخن امرام رضرا     د

و اهمیرت   "بلکه عبادت تفکر در امر خدای تعرالی اسرت   ٬عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست"

عوامرل تراثیر گرذار در تفکرر دانرش امروزان        ٬اسرالمی  -تعالیم حدیثی در تربیت نسلی انقالبی

 . شناخته شود

ماه در پایره اول یکری از    0بق این پژوهش که با رویکرد کیفی و با روش قوم نگاری به مدت ط

عاملی که بیشتر از سایر عوامل در فرایند  ٬دبستان های دخترانه واقع در شهر مشهد انجام شده

در . اسرت  "وجود معلم اقتدارطلب وبردون تفکرر  "تفکر دانش اموزان  این کالس تاثیر گذار بود 

عردم   ٬این عامل است که بر روی دیگر عوامل موثر مانند عدم اعتماد بنفس دانش امروزان واقع 

عدم دادن زمان کرافی بررای تفکرر بره دانرش       ٬همکاری دانش اموزان در فعالیت های آموزشی

 .ارزشیابی وترس های دانش اموزان موثرتر است ٬تکالیف ٬اموزان

عبادت محسوب شرده  ( ع)در نظر امام رضا  ٬ایندتفکر دانش اموزان وعادت کردن انها به این فر

این حدیث لزوم امروزش فراینرد   . وحتی برتر از انجام عباداتی مانند نماز وروزه بدون تفکر است

در زمینه تفکر انسان دربراره خرود   ( ع)حضرت رضا . تفکر به دانش اموزان  را متذکر شده است
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دمى توسط آن حفظ شود، و بهترین عقل، این بهترین مال، مالى است که آبروى آ ꞋꞋ:فرمایند مى

ꞋꞋ.است که انسان خودش را بشناسد
از طرفی بنا به نظر مطهری، تفکرر در مترون اسرالمی در     1

و تفکرانسران دربراره     تراریخ  ٬درعرالم خلقرت   : کره عبارتنرد از   ٬سه قسم توصریه شرده اسرت   

از میرزان   ٬اسرالمی اسرت  پس الزم است معلمی که پیرو مکترب  (. 290: 1050 ٬مطهری.)خود

اقتدار طلب بودن خود کاسته و جریان یادگیری را تا حدودی به دانش اموزان واگذار کرده و برا  

موجبات دین داری و تقروای   -خود ٬تاریخ ٬خلقت -عالقمند کردن انها به تفکر دراین حوزه ها

پررورش جمهروری    الهی دانش اموزان را فراهم کند و راه را برای رسریدن بره ارمران امروزش و    

 .هموار کند,اسالمی که همان حیات طیبه است

نمونره ای از ایرن پرژوهش را در مردارس      ,به پژوهشگران اتی در این زمینه پیشنهاد می شرود 

 .پسرانه شهر مشهد هم انجام داده تا مشخص شود چه مولفه هایی حاصل می شود

پیشنهاد مری شرود برا     ٬اشته استباتوجه به اینکه پژوهشگر هفته ای یکبار در مدرسه حضور د

 .به کشف مولفه های این تحقیق پرداخته شود ٬حضور بیشتر در مدرسه
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