
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 تغییر حافظه محور ی به تفکر محوری درکودکان

Change Memory-Centered To Thought -Centered In Children   

 پژوهشگر: زهرا کرمی)کارشناسی تربیتی(

Researcher: Zahra   Karami  (Bachelor of Educational   Sciences) 

 9کارمند رسمی آموزش و پرورش منطقه

Official Employee of Tehran Education 

Zk1406@yahoo. com 

 

    چکیده  

 های بسیار دور او دارد که محسوسترین آنها دوران کودکی است زیرا رشدچگونگی تفکر در انسان ریشه در گذشته

 .کند  ایفا مییی را افتد و تفکر در تمامی مراحل زندگی انسان , نقش بسزامغزی در انسان سریع اتفاق می

 اش می باشد. رو نقش تفکر به گونه ای است که انسان یا خود متفکر است یا مؤثر در تفکر نسلهای آینده ازاین

 فکری و ضعف و سوءتدبیر خواهند شد. اگر پرورش فکری کودک در زمان کودکی صورت گیرد جوامع کمتر دچار مشکالت ناشی از کوته

 

میدانی دست به پژوهش زده است ،هدف از این تحقیق ایجاد اندیشیدن در کودکان ابتدایی به جای  پژوهشگر در این تحقیق بصورت

حفظ کردن مطالب و پر کردن ذهن از مطالبی که پس از چندی دیگر از آن چیزی باقی نمانده است ،  می باشد.کودکان در هفت سال 

در حافظه بلند مدت خویش هستند ، ما دست اندرکاران آموزشی در  اول زندگی آماده فرا گرفتن اطالعاتی جدید و محفوظ کردن آن

تعلیم و تربیت آنان موظف هستیم که در راه رساندن فرزندانی فکور در جامعه راهگشا بوده و زمینه ساز بستر اندیشیدن در افکار آنها 

 باشیم .

 

"تفکر، کودک، رشد، ادراک، زندگی  "کلید واژها:   
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 مقدمه

قبول دانشمندان و فالسفه  این موضوع از دیرباز مورد .آید تفکر از ویژگیهای ذاتی انسانی است و انسان منهای تفکر، انسان بشمار نمی

کنند و انسان را حیوان ناطق یا  و از آن به نطق تعبیر می دانند دانان تفکر را از ویژگیهای ذاتی انسان میشرق و غرب بوده است. منطق

 نامند،  میمتفکر 

داند و بنظر او فکر سه  برند، جان دیوئی فکر را عبارت از درک روابط می گاهی فکر را مترادف با عقل و ادراک گاهی اعم از آن بکار می

  .جنبه دارد

 . ادراک 1

 . تعقّل یا استنتاج 2

 . قضاوت 3

ما اینکه چگونه فکر کند و چگونه از فکر خود استفاده کند تواند فکر نکند ا آدمی هرگز نمی،اگرچه اصل تفکر در انسان غیرارادی است 

 .کاماًل ارادی و در اختیار انسان است 

ناپذیر است و مطالعه و تحقیق در مورد آن یک کار پیوسته رو پرورش فکری از بدو تولد تا آخر عمر انسان یک امر ضروری و اجتناب ازاین

 و دائمی است. 

 افکنیم از آغاز تفکر و اهمیت آن و تأثیر تفکر در زندگی فردی و اجتماعی انسان می در این مقاله نظری اجمالی به

 ایم. از این رو در نوشته زیر تعقّل و تفکّر را به یک معنا بکار برده،که متمایز کردن تفکر از تعقل بسیار دشوار است  آنجایی

 

 بیان مسئله 

اما در یک نگاه کلی ،کنند در دست نیست  شود و کودکان چگونه فکر می زمانی آغاز مینظر قطعی از اینکه تفکر در کودکان از چه 

 میتوان عوامل مؤثر در تفکر را به زمان انعقاد نطفه، حتی قبل از آن نیز نسبت داد. 

بدون شک عملکرد افراد در جامعه که زاییده فکر آنهاست ریشه در گذشته بسیار دور آنها دارد. وراثت، محیط، سالمتی روحی و 

 جسمی پدر و مادر، تغذیه مناسب والدین و کودکان و... در جسم و روح کودکان تأثیرگذار است. 
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دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و وراثتی است و قابلیت تعقل و تفکر از ویژگیهای روحی انسان است که  بیش از چیزهای 

اما درصد بسیار باالیی از  ،برند های جسمانی پدر و مادر مانند نابینایی و ناشنوایی و... را به ارث نمیانتقال دارد. چه بسا فرزندان، نارسایی

 شود. نارساییهای عقلی و ذهنی به فرزندان منتقل می

آورد. اگر ماندگی ذهنی هستند , فرزندی مانند خود به دنیا پوشی کنیم ,ممکن است والدینی که دارای عقبچشماگر از استثنائات  

در اجداد گذشته آنها کسی نارسایی ذهنی داشته باشد ممکن است بعد از گذشت چندین نسل ظهور یابد. تغذیه، سالمتی جسمانی ، 

نیها، حالل و حرام و... همه عواملی هستند که در رشد عقلی و نوع تفکر انسان مؤثرند. ها، دیداضطراب، آرامش روحی و روانی، شنیدنی

 باشد.  برخی معتقدند آغاز تفکر در انسان از زمان دمیدن روح در جنین می

 کند و یی که به بدن یک کودک دمیده میشود شروع به فکر کردن میهیچ شکی ندارم که نفس در همان لحظه»گوید:  دکارت می

  «آورد.در عین حال از این فکر خویش آگاهی دارد و از آنجا که صورت نوعی این افکار در حافظه زنده نیست بعداً آن را به خاطر نمی

گوید: اولین مرتبه عقل نظری عقل بندی مراتب عقل میداند و در تقسیم صدرالمتألهین عقل کودک را بالقوه می  

به وجودی است عقلی ولی عقل بالقوه نه بالفعل. علم او به ذات خویش عینبرای نفس در این مرت. هیوالنی است   

.وجود ذات اوست و علم او به اشیا عین وجود اشیا برای ذات اوست   

 اما آنچه مهم است و بازخورد آن آشکار و قابل دریافت است و اغلب روانشناسان و دانشمندان به تحقیق و مطالعه در آن اهتمام می

 ورزند مراحل رشد کودک بعد از تولد است. 

درصد رشد نهایی  99دانشمندان معتقدند مغز انسان به هنگام کودکی سریعترین میزان رشد را دارد تا آنجا که در پنج سالگی طفل به 

 رسد.  خود می

بطوری که در مواردی این تغییرات به  ،افتدگویند رشد مغزی در کودکان طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه اتفاق می برخی دیگر می

 .گذارند حدی شدیدند که آثار بلند مدتی به جای می

های بحرانی رسد دوره سال اول زندگی به بیشترین حد خود می 6تا  5آنها این دوره زمانی خاص را که رشد مغزی کودک در طول 

 نامند. می

دانند. البته والدین نباید  عملکردهای بزرگسالی را متأثر از این دوران می موفقیتهای تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی و بسیاری از

 گیرند.  خیلی نگران باشند زیرا کودکان بسیاری از مهارتها را بدون نیاز به آموزش یاد می
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 فکری کودکان  رشدعوامل مؤثر در 

های متفاوت، عوامل ی فردی, نیازها و خواستهآنچه در رشد فکری و عقلی کودکان مؤثر است خارج از حد و شمارش است تفاوتها

 .کند ژنتیکی، محیط و هزاران هزار عامل دیگر پرورش فکری کودکان را از هم متمایز می

که اینجا به بعضی از آنها بطور اجمال اشاره ،ها دانشمندان و روانشناسان در تأثیر برخی عوامل اتفاق نظر دارند  ولی با وجود همه این 

 کنیم.  می

,بازی یکی از عواملی است که در رشد فکری کودکان تأثیر بسزایی دارد. بازی با همساالن, با والدین و اطرافیان   

دهند. بدون شک  اسباب بازی، طبیعت، حیوانات که هر کدام در جای خودشان مهم هستند و تفکر و تعقل کودکان را شکل می

 کودک باشد تأثیر بهتری خواهد داشت. تر و با انتخاب خود این بازیها هر چقدر طبیعی

زمانی که کودک خود شروع به بازی میکند هرگز نباید او را به بازی دیگری سوق داد بلکه باید آن بازی منتخب را هدایت کرده و 

 با او همراه شد. 

 

 

 

 

بزرگی تلقی کرد. اغلب روانشناسان بازی البته اهمیت بازی صرفاً بخاطر زمان کودکی نیست بلکه آن را باید سازنده ی فکر انسان در 

  دهند. یی، دیدن فیلم و... ترجیح میبا شن، بازی با آب، ساختن خانه و... به بازیهای ماشینی مانند بازیهای رایانه

 رویکرد حافظه محوری در آموزش

 –شنیدن و حفظ کردن، ارکان فعالیت های یاددهی  یادگیری در مدارس در می یابیم که گفتن، -نگاهی اجمالی به نحوه یاددهی  با

بانکی، رویکرد نتیجه  این مؤلفه ها با نام های مختلف از سوی صاحب نظران تعبیر شده است. رویکرد .یادگیری را تشکیل می دهد

شود،  انش آموزان ارائه میرویکرد حافظه محور، مطالب یک طرفه از سوی معلم به د محوری،پاسخ محور، معلم محور، غیر فعال و ... . در

که پیاژه گفته است، آموزش مانع خالقیت است. باکمی تأمل  غافل از این که این شیوه، خود، مانع یادگیری و خالقیت است. همان طور

دوست  یادگیری است، چرا که دانش آموزان – یادگیری به شیوه یاد شده، خالف فطرت دانش آموزان در فرایند یاددهی در می یابیم که

نوعی تفسیر و  لمس، سوال و جستجو کنند و تفکر، کاوشگری، آزمایش و پژوهش داشته باشند و به دارند عالوه بر شنیدن، مشاهده ،
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مدرسه و  ایک مسئله اساسی برای مربیان تعلیم و تربیت، معلمان، والدین و حتی خود دانش آموزان، این بوده و هست که آی.قضاوت کنند

اصالح و تقویت نیروی فکر همواره جزو اهداف اولیه ی  "سی منجر به پرورش تفکر در دانش آموزان می شود یا خیر. برنامه های در

  علمی بوده است.آموزش و پرورش رسمی و به عنوان هدف بنیادی تدریس و یادگیری در همه ی رشته های

به عالوه مسلم فرض شده است که یادگیری استفاده از نیروی فکر که به شکلی اثر بخش از طریق رشته های تحصیلی موجود در 

 برنامه ی درسی نظری و عملی صورت می گیرد، دیگر جنبه های وجودی انسان را نیز بهره مند 

برای حمایت از آن وجود دارد، هنوز ادامه دارد. بنابراین پیش فرض ساده، علی رغم این که شواهد کمی  می سازد طرفداری از این 

 .تصور می شود که از طریق انتقال دانش، آموزش و پرورش می تواند به هدف خود دست یابد

 

 نتیجه گیری نهایی 

یار مهمی پرورش فکری کودکان از بدو تولد حتی توجه به قبل آن و در طول مراحل زندگی یک کار مهم و اساسی است که نقش بس

 آورند یا از وجود آنها رنج و آسیب میدر نظر و عمل او در بزرگسالی دارد. مشکالتی که افراد در جوامع برای خود و دیگران بوجود می

از قبیل داشتن افکار خرافاتی، فریب خوردن سریع ملتها، تابع شدید احساسات بودن، سوء و ضعف تدبیر و مدیریت در امور، ضعف  ،بینند

 استدالل و قضاوت و... ناشی از عدم توجه به پرورش تفکر و تعقل در دوران کودکی، خردسالی و مراحل مختلف رشد انسان است. در 

تواند منکر شود اما با توجه به بیانات قبل و اهمیت دوران کودکی، باید  اینکه تمام مراحل زندگی انسان حائز اهمیت است کسی نمی

 توجه زیادی به این مرحله شود. 

های اجتماعی که جوامع همواره با آن درگیر بوده و خسارات زیادی به انسانها تحمیل کرده است وجود افکاریکی از آسیب  

خرافی و پذیرش عقاید سطحی است.   

 ؟ اندیشیدسان را به تفکّر و تعقّل دعوت میکند، حتی اصرار بر تفکر میکند چرا نمیهمواره ان قرآن کریم

 و...  در مورد چیزهایی؟ آیا کسانی که میدانند و نمیدانند مساویند؟ چرا تعقل نمیکنید
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پیشرفت جوامع  دهند با های گوناگون فریب مینگری مردم سوء استفاده کرده همچنان مردم را به شیوهافراد سودجو از سطحی

های پیامکی، گلدکوئیست، استفاده از مغالطات در گفتارهای سیاسی، شرکت در التاری.کند  فریبکاریها نیز رنگ و لعاب جدیدی پیدا می

های مربوط به آخر الزمان، پررنگ کردن سوءاستفاده از مراسمات مذهبی و عزاداریها، سوءاستفاده از وجود منجی آخر الزمان، پیشگویی

فرعیات به جای مسائل اصلی، توجه به مستحبات با کم رنگ کردن واجبات، غفلت از نیازهای ضروری و پند و وعظ در مورد نیازهای 

 کند.  گیرد که همچنان بشریت را تهدید می جانبی و... که دامنگیر بشر امروزی است اکثراً تعمدا و گاهی از روی غفلت صورت می

 

 

 

  

توان گفت بیش از پنجاه درصد مردم به راحتی آنها را میپذیرند. حال اگر  آنها از سوی مردم است. به جرأت می اما مهم میزان پذیرش

 رشد فکری از دوران کودکی مورد توجه ویژه قرار بگیرد از بسیاری از این آسیبها در امان خواهیم ماند. 

 

بنا برین اگر قدرت تفکر و استدالل از دوران کودکی ورزیده شده و با مسائل و مصائب دست و پنجه نرم کرده باشد توانایی تحلیل 

 رنگتر شده و تأثیر خود را از دست خواهند داد. انگاریها کمتفاوتی، سهلخوردگی، بیمسائل به رشد کافی رسیده و در بزرگسالی فریب
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