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مجتبی اقبالی
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه.
نام نویسنده مسئول:
مجتبی اقبالی

چکيده
هدف از ارائه این پژوهش تببین آثار مخرب تنبیه بر زندگی دانش آموزان و راهکارهایی
برای جایگزین کردن این تنبیه میباشد .از روایت پژوهی برای بیان عملی این امر بهره برده
شده است .در این پژوهش از روش مصاحبه باز استفاده شده است .مصاحبه شونده یکی از
معلمان پایه ی ششم ابتدایی در شهرستان کرمانشاه می باشد .که به پیامدهای رفتار معلم
خود در دوران ابتدایی و تاثیر آن در وی پرداخته است .شیوه تحلیل این روایت به صورت
گفتگویی _ عملکردی میباشد .روایی پژوهش از نظر اساتید برجسته رشته علوم تربیتی
مورد تایید میباشد و پایایی آن توسط ناظرین و بررسی اعضا مورد پذیرش میباشد .موضوع
مورد مطالعه در این روایت آثار مخرب تنبیه کردن دانشآموزان در حاالت روحی و جسمی
آنها و همچنین ارائه راهکارهای جایگزین تنبیه میباشد .نتایجی که از تحقیق حاصل شد
خاطر نشان کرد که تنبیه باعث پیامدهای ناگواری در زندگی آینده دانشآموزان میشود
که خسارت های آن در مواقعی جبران ناپذیر است .بنابراین معلمان و کارکنان مدارس تا
حد امکان باید از تنبیه دوری کنند و به سایر برخوردهای مسالمت آمیز به عنوان راهکارهای
جایگزین دست بزنند.

واژگان کليدي :روایت پژوهی ،تنبیه ،دانش آموزان ،معلمان.
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دانش آموزان و راهکارهاي جایگزین آن

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

روایت پژوهی تاثير تنبيه بر نگرش حسی و وضعيت آموزشی
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مقدمه
روایت و تحلیل روایت ،به مثابه ی شیوهای از بیان هدفمند و ابزاری برای انتقال پیام ،مدتها در سیطرهی ادبیات قرار داشت و پس از
آن بود که راه خود را به سایر علوم انسانی باز کرد و امروز به منزله ی روشی نظام مند برای مطالعه و فهم پیچیدگی روابط و کسب دانش مد
نظر قرار گرفته است .در جهان یکی از سازمان هایی که روایت پژوهی را ابزاری مناسب جهت ثبت ،تحلیل و تفسیر تجارب اشخاص دیده است
مراکزی است که متولی امر تربیت معلم هستند .این رویکرد در سال های اخیر در برنامهی تربیت معلم ایران نیز جای خود را یافته است
(گلمرادی.)5931،
در روایت شناسی که از عمر آن بیش تر از چند دهه نمیگذرد ،نظریه پردازان روایت را وسیلهای جهت انتقال دانش و معرفت دانسته
و دامنه آن را بسی گستردهتر از قبل تعریف کرده اند .این شاخه از پژوهش ادبی ناظر برتحلیل روایت و خصوصا اشکال و انواع راوی و مطالب
دیگر است و به عنوان نظریهای مدرن عمدتا با ساختارگرایی اروپایی مرتبط است ،هرچند بررسی های قدیمی اشکال و صنایع روایی از دوران
بوطیقای ارسطو را نیز از آثار مربوط به علم روایت و روایت پژوهی میتوان دانست (میر سعید موسوی. )5931،
تربیت نیروهای کارآمد اجتماعی در سایهی برنامههای توسعهی حرفهایی شکل میگیرد .توسعهی حرفهایی معلمان عبارت است از
فرآیندها و فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش دانش ،مهارت و نگرش معلمان ،به نحوی که موجب یادگیری دانش آموزان شود
(گاسکی ،1005،به نقل از مطهری ،عارض ،پرداختچی و قهرمانی. )5931،
" امروزه با توجه به تغییرات اساسی که در تعلیم و تربیت اتفاق افتاده ،معیارهای توسعه ی حرفه ای معلم متحول شده است .امروزه
فردی حرفه ای است که با کاربرد دانش در موقعیت های خاص حل مسئله یا مشکل گشایی می کند .به نظر شئون برنامه های تربیتی را باید
به سمتی سوق داد که محصول آن کارگزاران علمی فکور باشند"(مهر محمدی .)99 :5911،به نظر آیزنر دانش ریشه در تجربه دارد و مستلزم
بازنمایی است .روایت ها یا داستان های معلمان یکی از بهترین شکلها برای بازنمایی تجارب است (به نقل از چن .)1051،صحبت معلمان در
مورد زندگی و تجاربشان در عمل ،اغلب و خود به خود صورت روایت دارد (کلترمنز.)1052،
در پژوهش روایی ،محقق سعی دارد تجربهی معلم را به صورت روایی درک کند و توصیف نماید (آاوکی . )1003،تجربهها میتوانند به
شکل داستانهای روایی غنی برگرداننده شوند و به ابزارهای قدرتمندی برای محققان تبدیل شوند (راشتون.)1002،
دفترچه یادداشت ها ی شخصی ،دفترچه ایده ها ،مصاحبه ها ،یادداشت های جلسات و امثال اینها از ابزارهای جمع آوری داده های
روایتی هستند .در این پژوهش از روش مصاحبه باز استفاده شده است .مصاحبه شونده یکی از معلمان پایهی ششم ابتدایی در شهرستان
کرمانشاه می باشد .که به پیامدهای رفتار معلم خود در دوران ابتدایی و تاثیر آن در وی پرداخته است .شیوه تحلیل این روایت به صورت
گفتگویی _ عملکردی می باشد .موضوع مورد مطالعه در این روایت آثار مخرب تنبیه کردن دانش آموزان در حاالت روحی و جسمی آنها و
همچنین ارائه راهکارهای جایگزین تنبیه بیان شده است.
درباره ی روایت پژوهی و اصل تنبیه پژوهش های زیادی صورت گرفته است که در اینجا به اختصار و بنابر به روز بودن و در ارتباط با
موضوع پژوهش به چند نمونه اشاره شده است.
یافتههای گلمرادی ( ) 5931با عنوان روایت پژوهی به این نتیجه رسیده است که روایت پژوهی به منزله خودشناسنده ،با قابلیت باالی
پژوهشی واسطه ی درک مستقیم ساختارهای آموزشی و پرورشی ،زمینه ساز و نیز تقویت کننده اعتماد به نفس دانشجو معلمان و وسیلهی
مناسبی برای کسب مهارتهای پژوهشگری و استخراج معنا از دل موقعیت خواهد بود.
بهادری و همکاران ( ) 5931درکاری با عنوان اثر پذیری راهبرد الگوی نوین کارورزی دانشگاه فرهنگیان از الگوی نوین توسعه حرفه ای
معلمان به این نتیجه دست پیدا کرده اند که تجربه کشورهای پیشگام در تغییر رویکرد تربیت معلمان در جهان با محوریت تمرکز بر مولفهی
پژوهش محوری حاکی از آن است که اهمیت پژوهش در آموزش و پرورش بسیار برجسته تر و اثر بخش تر از سایر حوزههای پژوهشی است.
نیکبخت و همکاران ( )5931در کاری با عنوان تاثیر تنبیه بر یادگیری دانش آموزان به این حقیقت دست یافتند که اثر تشویق بیشتر
از تنبیه است و تا جایی که ممکن است باید از تنبیه خودداری کرد .زیرا تنبیه عوارض ناخوشایندی دارد.
یافتههای بالغت ،دینار زهی و قلندر زهی ( )5931با عنوان تاثیر تشویق و تنبیه بر یادگیری به این اندیشه رسید که معلمان هر گونه
تنبیه بدنی و فیزیکی را رد میکنند و تشویق را مهم ترین عامل برای پیش برد اهداف میدانند.
نتایج پژوهش میرزایی ،طرفه بیان و غقاری نیا (  )5931با عنوان بررسی تاثیر تشویق بر میزان یادگیری دانش آموزان (دوره ابتدایی)
نشان میدهد که انسان اگر مورد نکوهش و یا ناسپاسی قرار گرفت ،دلسرد و بی رغبت میشود و احساس حقارت و ضعف میکند و نمی تواند
از استعدادهای خویش به نحو مطلوب استفاده نماید.
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با توجه به پیشنه ی تحقیق و اهمیت تنبیه در مدارس ابتدایی با روش روایت پژوهی به قسمتی از آثار مخرب تنبیه در دانش آموزان و
روش های جایگزین آن پرداخته شده است .امید است این تخقیق به معلمان برای نحوه بازخورد به دانش آموزان خود و دانشجو معلمان برای
کسب مهارت بیشتر مثمر ثمر واقعه شود.

 -1روش شناسی
از روایت پژوهی برای بیان عملی این امر بهره برده شده است .در این پژوهش از روش مصاحبه استفاده باز شده است .مصاحبه شونده
یکی از معلمان پایهی ششم ابتدایی در شهرستان کرمانشاه می باشد .که به پیامدهای رفتار معلم خود در دوران ابتدایی و تاثیر آن در وی
پرداخته است .شیوه تحلیل این روایت به صورت گفتگویی _ عملکردی می ب اشد .موضوع مورد مطالعه در این روایت آثار مخرب تنبیه کردن
دانش آموزان در حاالت روحی و جسمی آنها و همچنین ارائه راهکارهای جایگزین تنبیه می باشد.

 -2شرح روایت
در مصاحبهای که با معلم پایه ششم ابتدایی شد و از ایشان خواسته شد که دربارهی تنبیه و نقش آن روایتی از دوران کودکی خود را
بازگو کنند .خاطر نشان کردند که در یک روز زمستان وقتی که زنگ دوم به صدا در آمد و به حیاط مدرسه رفتند .هنگامی که در حیاط
مدرسه بازی میکردند و ناخودآگاه با یکی از دانش آموزان برخود کرده و هر دو به زمین میافتند .معاون مدرسه ایشان را مقصر دانسته و به
شدت تنبیه میکند .بعد از تنبیه توسط ناظم و گریه کردن ،به کالس درس وارد می شوند در آنجا از شدت ترسی که از تنبیه در زنگ تفریح
شده بودند و ناراحتی که پیش آمده بود قادر به جواب دادن سواالت معلم نبوده و معلم نیز ایشان را تا حدودی تنبیه میکند و به سرزنش
ایشان در مقابل بچه ها می پردازد .طبق گفته ایشان از آن روز دیگر از معاون مدرسه میترسیدند و حتی از کنار او نیز رد نمی شدند .در
کالس درس برای جواب دادن به صورت شفاهی به سواالت معلم همیشه استرس به سراغ ایشان میآمد و دیگر قادر به بازگو کردن جواب ها
نبودند و سرزنش میشدند ولی در امتحانات کتبی باالترین را کسب میکردند و به راحتی به تمامی سواالت پاسخ درست را میدادند.

 -3تحليل روایت
با توجه به برخورد سهوی ایشان با دانش آموز مذکور ،رفتار ناظم باعث ایجاد ترس در ایشان شده و دیگر در حیاط مدرسه احساس
راحتی نداشتند و حتی میتوان گفت از شادی و نشاط آنها در حیاط مدرسه کاسته شده است.
همچنین دریافته شد که دانش آموز در امتحانات کتبی نمره خوبی را کسب میکرده است بنابراین جواب ندادن سواالت شفاهی دلیلی
با ناتوان بودن ایشان در درس ها نبوده و پیشینهی روحی و روانی دارد.
" روسو ،از مخالفان تنبیه بدنى ،معتقد است :ذات انسان ها اساسا خوب است ،اما به سبب تمدن به انحراف کشیده مىشود .نباید براى
اصالح کودک به تنبیه او متوسل شد؛ زیرا طبیعت براى هر عملى مجازاتى را پیش بینى کرده است .کودکى که با عجله مىدود و به زمین
مى خورد و پایش زخم مى شود این خود تنبیه است .بنابراین ،مى توان روسو را قایل به مجازات طبیعى دانست .او مىگوید« :طبیعت براى
تنبیه بدن وسایلى کامل دارد که نباید هرگز از آن جلوگیرى کرد .اگر طفل مى خواهد راه برود نباید او را مجبور به توقف کرد و اگر خواست
توقف کند نباید او را به راه رفتن مجبور ساخت" (اوزمن ،سموئل ام. )151 :5913 ،
تاثیر معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست  ،تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز
دارد نقش مهمی در عالمت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات
همانندسازی بروزکند  .معلم باید عالوه بر نقش تربیتی و پرورشی که در مدارس انجام می دهد الگودهی را به عنوان یک ابزار تربیتی مورد
استفاده قرار دهد.
"یکى از آزمایش هایى که اسکینر را به این نتیجه گیرى واداشت که تنبیه نمىتواند در اصالح مؤثر باشد آزمایشى بود که توسط
دانشجوى او استیس انجام گرفت" (هرگنهان ،السون.)512 :5911،
اسکینر از این آزمایش نتیجه مىگیرد که تنبیه کوتاه مدت اثر مىگذارد و موجب واپس زنى مى شود و زمانى که دیگر تهدید تنبیه
وجود نداشته باشد.
آزمایش هاى میدانى صورت گرفته یکى دیگر از دالیل ناکارآمدى تنبیه در زمینه تعلیم و تربیت است .ولى آنچه مسلم است همه روان
شناسان تأثیر کوتاه مدت تنبیه را پذیرفته اند؛ همان گونه که اسکینر از آزمایش استیس بر روى موش ها نتیجه مىگیرد که تنبیه تأثیر کوتاه
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مدت مىگذارد .بنابراین ،مخالفت با اصل تنبیه نمى تواند قابل پذیرش باشد .نکته قابل توجه این است که والدین و مربیان باید براى استمرار
بازدارندگى حاصل از تنبیه سازوکارهاى تشویقى مناسبى را به کار بگیرند تا مسائل تربیتى در وجود کودکان نهادینه شود (حسینی. )5935،
"مهم تری ن دلیل افزایش روز افزون بزهکاری در کودکان و نوجوانان ایرانی ،وجود تنبیه بدنی در محیط تربیتی آنان است .گزارشهای
متعددی از استان های مختلف اثبات میکند که کودکان ونوجوانان تنبیه شده ،اغلب از کانونهای اصالح تربیت سر در میآورند یا به افراد
تحقیر شده و مظلومی تبدیل میگردند که جرات اظهار وجود و احقاق حقوق خود را ندارند"(علومی یزدی.)93 :5930،

 -4راهکارهاي جایگزین
برای جایگزین کردن تنبیه با عوامل دیگر راهکارهای گوناگونی در تحقیق ها و پژوهشها بیان شده است .در این پژوهش سعی شد که
از خود مصاحبه شونده پرسیده شود که برای جلوگیری از اتفاقاتی که برای خود او افتاده چه راهکارهایی را جایگزین تنبیه کرده است .ایشان
راهکارهای زیر را بیان کردند.
 -5دادن فرصت مجدد به دانش آموزان برای جبران اشتباه یا ضعف درسی خود.
 -1بازیابی در نحوه تدریس و استفاده از روش و فنون مناسب تدریس برای دانش آموزان.
 -9در صورت ترقی دانش آموز با ضعف درسی در نظر نگرفتن نمره قبلی او.
 -2اگر تعداد دانش آموزانی که درس را به خوبی فرانگرفته اند زیاد باشد .گروهایی را با داشتن سرگروه از دانش آموزان باهوش و دادن
مسئولیت گروه تا حدودی به او می توان ایجاد کرد.
 -1ارائه مطالب درسی به صورت بازی و فیلم برای جلب توجه بیشتر دانش آموزان.
با توجه به راهکارهای باال این نتیجه حاصل شد که می توان به جای تنبیه از موارد گوناگونی استفاده کرد که عالوه بر نداشتن آثار
مخرب تنبیه ،تاثیر بسزایی در تربیت دانش آموزان داشته باشند.
همچنین برای صحت و درستی مطالب پیشنهادی ،از چند معلم همکار در همان مدرسه مصاحبه به عمل آمد و پنج راهکار پیشنهادی
توسط معلم پایه ششم به آن اطالع دادیم .آنها نیز اذعان کردند که این روشها میتواند جانشین مناسبی برای تنبیه باشد .درستی راهکارهای
باال را تایید کرده و از قابل اجرایی و موفق بودن این راهکارها گفتند .همچنین عده ایی از آنان از موفق بودن این برخی این راهکارها در طول
تدریس خود به صورت عملی در سنوات گذشته سخن گفتند.

 -5نتيجه گيري
تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت در زندگی دانش آموزان خواهد داشت و عالوه بر آثار جسمی که به صورت کوتاه مدت
میباشد ،دارای آثار بلند مدت روحی نیز میباشد (قاسمی و همکاران. )5931،
با توجه به پژوهش انجام گرفته این امر حاصل شد که تنبیه میتواند آثار زیان باری برای دانشآموزان داشته باشد .به همین دلیل به
ارائه راهکارهای عملی و مورد تایید شده توسط معلمین مقطع ابتدایی برآمدیم .برخی از این راهکارها در سالهای قبل به طور عملی توسط
برخی معلمان انجام گرفته است و آثار خوبی برای دانش آموزان ،معلم و همچنین مدرسه بر جای گذاشته است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های بیان شده در پیشینه تحقیق از جمله نیکبخت و همکارن( ،)5931بالغت و همکاران( )5931و
میرزایی و دیگران( )5931یکسو و هم جهت میباشد و همه یک هدف یعنی نبود تنبیه در مدارس و جایگزین شدن آن با رفتارهای مسالمت
آمیز و خشنود کننده را دنبال میکنند.
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