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درست است مطالعه ي مطالبي كه درپي خواهد آمد، مي تواند براي شما سودمند باشد و ما نيز از اين بابت بسيار خرسند مي شويم، 

ــركت در آزمون دوره ي غيرحضوري  ــت حتماً براي ش ــويد، الزم اس ولي اگر قصد داريد از مزاياي اداري اين اقدام هم بهره مند ش

«شيوه هاي مؤثر تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت»، در اداره ي آموزش ضمن خدمت آموزش وپرورش محل اشتغال خود نام نويسي 
كنيد.

افرادي كه در مهلت مقرر، در اين دوره ثبت نام كرده باشند، مي توانند در آزموني كه شرايط آن طبق بخشنامه اى در آينده اعالم 

خواهد شد، شركت كنند و در صورت قبولي با شرايط اعالم شده، گواهي نامه ي آموزش ضمن خدمتي به مدت 10 ساعت را دريافت 
دارند. 

مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري 

وزارت آموزش وپرورش

ص خواهد شد، شركت كنند و در
ا

مطالبي كه درپي خواهد آمد، مي تواند براي شما سودمند باشد

ــت حتماً بر ــويد، الزم اس ي اداري اين اقدام هم بهره مند ش
نبيه در تعليم و تربيت»، در اداره ي آموزش ضمن خدمت آم

ش كه آزمون در ر، در اين دوره ثبت نام كرده باشند، مي توانند

درست است مطالعه ي م
ولي اگر قصد داريد از مزاياي
«شيوه هاي مؤثر تشويق و تن

كنيد.
افرادي كه در مهلت مقرر

ش ا خ
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پيش گفتار

در بهار سال 1389، مسئوالن ارشد دو بخش وزارت آموزش وپرورش، تفاهم نامه اي را امضا كردند كه به موجب آن قرار شد، از 

مجالت رشد ويژه ي معلمان، معاونان، مربيان و مديران واحدهاي آموزشي، عالوه بر كاركردهاي عادي و هميشگي، به عنوان منابعي 

براي آموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان نيز استفاده شود. به موجب اين تفاهم نامه، «مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري وزارت 

آموزش وپرورش» و «دفتر انتشارات كمك آموزشي» (ناشر مجالت رشد)، مقرر كردند، در مرحله ي اول و براي اجرا در سال تحصيلي 

ــه مجله ي رشد آموزش ابتدايي، رشد مديريت مدرسه و رشد معلم، براي سه دوره ي  ــماره ي چهار (دي 1389)، س 90-1389، در ش

كددار و تعريف شده ي مجزا از هم، منابعي تدوين و به چاپ برسانند تا همكاران فرهنگي واجد شرايط، پس از ثبت نام در واحدهاي 

آموزش ضمن خدمت ادارات محل اشتغال خود، با تهيه و خواندن ويژه نامه هاي مندرج در شماره ي چهار مجالت ياد شده و شركت در 

آزمون هاي اعالم شده و قبولي، بتوانند گواهي نامه ي آموزش ضمن خدمت به مدت ساعات اعالم شده را دريافت كنند.

ــي دوره ي شيوه هاي مؤثر تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت (كد دوره ي  ــيار خوش وقتيم كه توفيق تدوين منبع آموزش اكنون بس

91400485) به ميزان 10 ساعت، نصيب ما شده است. ما با فرض اين كه اين متن آموزشي در قالب محتواي پنج جلسه ي آموزش دو 

ساعتي ارائه شود و يا همكاران با اختصاص حداقل 10 ساعت وقت در فاصله هاي گوناگون، به مطالعه ي عميق آن بپردازند، به تدوين 

آن اقدام كرديم. مجموعه اي كه در صفحات بعد خواهيد خواند، چند ويژگي اصلي دارد: 

ــي موجود و جديد در ايران و جهان، بحث شيوه هاي مؤثر تشويق و تنبيه را ديگر به طور مستقل  ــي منابع آموزش 1 اكنون با بررس

مالحظه نمي كنيم و اين مبحث، زير مجموعه اي از موضوعي كالن تر و اساسي تر به نام «انگيزش» است. از اين رو، ما ضمن توجه 

ــوي مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري  ــده در ريزمحتواي آموزشي مصوب دوره از س ــى مقرر ش كامل به هدف هاى آموزش

آموزش وپرورش، سعي كرده ايم بحث تشويق و تنبيه را با در نظر گرفتن چتر پوشش دهنده ي اين مفاهيم، يعني انگيزش، و به موازات 
هم پيش ببريم.

2 به خاطر محدوديت زماني دوره، گستردگي مفاهيمي كه الزم است مطرح شوند، وقت و فرصت كم همكاران، مثل بسياري از 

كتاب ها و منابعي كه اين روزها منتشر مي شوند، كوشيده ايم كل مبحث را در نكته هايي مستقل و مجزا از هم ارائه دهيم. در مجموع، 
تعداد اين نكته ها بالغ بر 80 مورد شده است.

3 در انتهاي مجموعه، منابع فارسي موجود در زمينه ي انگيزش و نيز تشويق و تنبيه را ذكر كرده ايم تا اگر كساني عالقه مند بودند، 

به تهيه و مطالعه ي آن ها بپردازند.

4 براي تدوين اين محتوا، از بيش از 60 كتاب، پايان نامه و مقاله ي منتشر شده ي فارسي، 12 كتاب انگليسي و ده ها پايگاه اينترنتي 

معتبر استفاده كرده ايم. مشخصات برخي از اين منابع (به ويژه منابع فارسي) را در پايان مجموعه مشاهده خواهيد كرد، ولي به دليل 

محدوديت فضاي مجله، ديگر اطالعات كتاب شناختي را به دفتر مجله سپرده ايم.

در پايان، بار ديگر از توفيقي كه نصيبمان شد و در مدتي كوتاه اين مجموعه فراهم آمد، خداي بزرگ را شاكريم و اميدواريم با 

همكاري ادارات كل استان ها و واحدهاي گوناگون وزارت آموزش وپرورش، شاهد بهره گيري صحيح از منابع در دست رس خودمان، از 
جمله مجالت رشد باشيم.

نويسندگان ويژه نامه

�
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ــترده و پردامنه است و  1  انگيزش موضوعي گس
ــويق و تنبيه گرفته تا ويژگي هاي  طيفي گوناگون از تش
عاطفي افراد را شامل مي شود. به طور كلي، هر عاملي 
كه با برانگيخته شدن مرتبط باشد، در زيرمجموعه ي 
انگيزش جاي مي گيرد. البته موضوع انگيزش، 
فقط بـه دادن و ندادن جايزه (تشـويق و 
تنبيه) محدود نيست و در جريان آموزش، 
بسـياري از نكات مي تواننـد موضوعاتي 
انگيزشي تلقي شوند. وقتي از معلم خواسته 
ــي را  ــود در آغاز درس، هدف هاي آموزش مي ش
ــرايطي به وجود مي آوريم  بيان كند، وقتي ش
ــاس  ــه دانش آموزان از عملكرد خود احس ك
رضايت كنند، وقتي هنگام آموزش مطالب 
تازه، از مثال هاي آشنا و كاربردي استفاده 
ــتفاده از  مي كنيم، و وقتي معلم با اس
ــي،  آموزش متنوع  ــاي  روش ه
ــاركت  دانش آموزان را به مش
يادگيري ترغيب مي كند  در 
ــن موارد، در  و در همه ي اي
انگيزشي  با موضوعي  واقع 

سروكار داريم.
ــويق  ــي از تش  وقت

ر رو
و 2

ــط  ــم، فق ــخن مي گويي س
ــت زدن  تصوراتي مانند دس
ــزه دادن (پاداش هاي  يا جاي
ــن افراد مي آيد.  عيني) به ذه
تنبيه هم به طور معمول، كتك 
زدن (تنبيه بدني)، البته با درجات 
متفاوت، تلقي مي شود. اگر با ديدي 
عميق و گسترده تر به مفهوم انگيزش 
توجه كنيم، شايد بعضي از تصورات رايج 
را در مورد تشويق و تنبيه از ذهن خود پاك 

ي طيفيي
عاط

11 انگيزشش موضوعي

تشويق و تنبيه و تصورات ما
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ــردن اصطالح انگيزش به چند موضوع  كنيم. محدود ك
ــرد واقعي آن دور  ــي، ما را از فهم كارك معمولي و قديم

خواهد ساخت.
صاحب نظران روان شناسي تربيتي، انگيزش را عاملي مهم 
ــي در يادگيري مؤثر و پويا مي دانند. به عقيده ي  و اساس
ــارت بهتر، قلب  ــزش قلب يادگيري و به عب آن ها، انگي

تربيت است.
 مانند همه ي ابعاد و مباحث شخصيتي، انگيزش را 

ربي
م 3

نمي توان موضوعي مجزا و مجرد در نظر گرفت. انگيزش، 
ــان تأثير مي گذارد و از  ــويي بر ابعاد شخصيتي انس از س
ــوي ديگر، از آن ها تأثير مي پذيرد. پيشرفت دانش آموز  س
در يك درس، انگيزش او را باال مي برد و به همين ترتيب، 
دانش آموزي كه انگيزه ي بااليي دارد، درس ها را بهتر ياد 
ــوزي كه روابط اجتماعي مطلوبي  مي گيرد. و يا دانش آم
دارد، از اطرافيان بازخوردهاي مثبت مي گيرد و روحيه ي 
ــوز با انگيزه هم، از  ــاركت دارد. دانش آم خوبي براي مش
ــترش  ــتري براي حضور در جمع و گس ــاي بيش زمينه ه
روابط اجتماعي برخوردار است. نكته اساسي اين است كه 
انگيزش موضوعي درهم تنيده با همه ي ابعاد شخصيت 

است.
ــالف تصور بعضي، انگيزش نه تنها مفهوم  4  برخ
ساده اي نيست، بلكه ايجاد و تقويت آن هم كار آساني به 
ــمار نمي آيد. اگر برداشت هاي كليشه اي از انگيزش را  ش
كنار بگذاريم، اهميت و جايگاه آن را بهتر درك خواهيم 
كرد. اين مهم، هم براي مدرسه و هم براي معلم، نتايجي 
در بردارد. نتيجه ي مديريتي موضوع آن است كه مدرسه 
بايد براي انگيزش هم طرح و برنامه داشته باشد. داشتن 
غرفه ي جوايز، نصب عكس دانش آموزان برتر روي تابلو، 
ــاده انگارانه از موضوع  دادن كارت جايزه و...، تصوراتي س
ــت. بحث درباره ي نظام انگيزشي، مي تواند  انگيزش اس

يكي از موضوعات جدي هر مدرسه اي باشد.
 گاهي الزم است معلم نيز دانش خود را درباره ي 

و ز ي ي
گ 5

انگيزش و به همين منوال درباره ي تشويق و تنبيه ارتقا 
ــان امروزي، به  ــان ناگزيريم درباره ي انس دهد. ما معلم
ويژه كودك و نوجوان، حقايق تازه اي را بياموزيم. امروزه 

ــوط به تربيت و يادگيري، نكته ها و  در مورد مباحث مرب
ــتند. بخش عمده اي از  ــاي جديدي مطرح هس ديدگاه ه
اين نظريه ها به انگيزش مربوط است. در همه ي مباحث 
امروزي آموزش و يادگيري، از جمله هوش هاي چندگانه، 
ــاركتي،  خالقيت، آموزش پژوهش محور و يادگيري مش

انگيزش يكي از اركان مهم به شمار مي رود.
ــه ي ما، گاهي اهميت و نقش انگيزش را در   هم

ي يزش
ه 6

ــي فراموش مي  كنيم و به همين دليل، فرصت هاي  زندگ
لذت بردن از زندگي را از دست مي دهيم يا اين فرصت ها 
را از ديگران مي گيريم. زماني مي توانيم دانش آموزان را به 
آموختن برانگيزيم كه خودمان براي آموختن و تغيير يافتن 
برانگيخته باشيم. معلم نمي تواند مثل كارمندي باشد كه 
ــت ميز يا باجه مي نشيند و فقط جواب ارباب رجوع را  پش
مي دهد. عواطف و روحيات معلم در كارش نقش اساسي 
دارند. انگيزش معلم با انگيزش دانش آموزانش گره خورده 

است.
ــي، ابزارهاي خاص خود را  ــر رويكرد انگيزش 7  ه
ــر ابزارها و غفلت از  ــد. هم چنين، تمركز صرف ب مي طلب
ــتگاه آن ها، موضوع مهمي در بحث انگيزش است.  خاس
ــي  ــخص كند، از كدام ابزارهاي انگيزش آن چه بايد مش
ــتفاده كرد، نظام انگيزشي و رويكرد مدرسه  مي توان اس

است.
چرا مدرسه بايد غرفه ي جوايز داشته باشد؟ چرا بايد شاگرد 
اول، دوم و سوم تعيين كنيم؟ چه ضرورتي براي تشويق 
ــر صف وجود دارد؟ چرا بايد به دانش آموزان يا  عده اي س
به برخى از آن ها هديه داد؟ چرا بايد عكس دانش آموزان 
برتر را روي تابلو نصب كرد؟ چرا دانش آموزان را به رقابت 
با هم وادار مي كنيم؟ آيا نبايد ديدگاه و رويكرد مدرسه و 

معلمان در اين موارد مشخص شود؟
ــاد انگيزش و  ــات روش هاي ايج ــي از تبع   يك

ن
8

ــه دادن جايزه است. پيرامون  ابزارهاي تشويق در مدرس
ويژگي هاي جايزه و ضرورت وجود آن، ترديدهاي زيادي 
وجود دارد كه تمامي آن ها جاي بحث و بررسي دارند. اما 
نكته اي كه در حال حاضر بيشتر مي تواند مورد تأمل قرار 
گيرد، نوع جايزه است. آيا مهم، دادن جايزه است و نبايد 
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به نوع آن توجه كرد؟ با رواج انواع اجناس ارزان قيمت كه 
به طور معمول از كيفيت پاييني نيز برخوردارند، مدارس به 
سمت خريد اين كاالها روي آورده اند. گاهي در مدارس 
ــي به عنوان جايزه خريداري مي شوند كه كاربرد  اجناس
ــتن و  ندارند يا حداقل براي عده اي از دانش آموزان، داش

نداشتن آن مهم نيست.
ــه   قضاوت در مورد انگيزش ديگران هميش

ه ن ن
ق 9

ــت. گاهي شناسايي وضعيت انگيزشي  كار ساده اي نيس
ــتي  ــاخص هاي ظاهري، به نتايج نادرس افراد از روي ش
ــت كه دانش آموزي از  ــيار ديده شده اس مي انجامد. بس
ــت، ولي در  ــي مطلوبي برخوردار نيس انگيزش تحصيل
ــطح  زمينه هاي فردي و مورد عالقه ي خود، انگيزش س
ــم در درس  ــت دانش آموزي ه ــي دارد، ممكن اس باالي
خواندن انگيزه داشته باشد، اما به ساير زمينه ها عالقه اي 
ــان ندهد. قضاوت درباره ي انگيزش، در موارد زيادي  نش
ــتلزم تحليل هاي دقيق (نشانگاني) است و بر همين  مس
اساس هم بايد برنامه هاي عملياتي تشويق و تنبيه را در 

مورد اين دانش آموز خاص سامان داد.
ــه مجموعه اي از  ــزش را نمي توان ب   انگي

ش ين ور
10

بايدها و نبايدها محدود كرد. انگيزش تحميلي و اجباري 
ــون: «بايد در كودكان  ــت و به كار بردن تعابيري چ نيس
انگيزش به وجود آورد» و يا «كودكان را بايد وادار كرد»، 
ــايد اين گونه تعابير، مصداق هايي از  جاي تأمل دارد. ش

ساده انگاري در مورد انگيزش باشند.
انگيزش برخاسته از نيازهاي دروني انسان است. حتي 
اگر جريان انگيزشي از بيرون وارد عمل شود، زماني مؤثر 
ــازگار باشد. انگيزش  خواهد بود كه با نيازهاي دروني س
ــياري  تحميلي و اجباري، تأثيري محدود و گذرا دارد. بس
از برنامه هاي تشويق و تنبيه جاري در برخي مدارس، از 

همين نوع نگاه نشئت مي گيرد.

ــروي ايجادكننده، نگه دارنده  11  انگيزش: به ني
و هدايت  كننده ي رفتار گفته مي شود. انگيزش را عامل 

بنيادي مولد رفتار به حساب مي آورند.
ــي را كه به درس  ــول، دانش آموزان معلمان به طور معم
ــطح باال و آن هايي را كه  عالقه دارند، داراي انگيزش س
به درس بي عالقه يا كم عالقه اند، داراي انگيزش سطح 
ــوع انگيزش منحصر به درس  ــن مي دانند. اما موض پايي

نيست و شامل همه ي ابعاد زندگي مي شود.
ــيء يا    مشـوق (محـرك، انگيزانـه): ش

و ي
12

رويدادي است كه رفتار را برمي انگيزد يا باز مي دارد.
معلماني كه به كمك نمره، جايزه، تشويق كالمي و رفتار 
محبت آميز دانش آموزان را به درس خواندن و رفتارهاي 
پسنديده وامي دارند (فعاليت هاي تشويقي)، و با سرزنش، 
توبيخ، ترشرويي و بي مهري آنان را از تنبلي و رفتارهاي 
ــي)، در واقع از  ــند باز مي دارند (فعاليت هاي تنبيه ناپس

مشوق ها استفاده مي كنند.
ــت كه به  ــي اس  انگيـزش بيروني: انگيزش

وق
ا 13

ــيله ي عوامل خارج از فرد و خارج از كاري كه انجام  وس
مي گيرد، برانگيخته مي شود؛ مانند پاداش و تنبيه. معلم 
به دانش آموزي كه تكاليفش را به خوبي انجام داده است، 
لبخند مي زند. دانش آموزي كه رتبه ي اول را كسب كرده 
ــت جايزه مي گيرد. دانش آموزي كه در انجام فعاليتي  اس
موفق نبوده است، توبيخ مي شود. همه ي اين ها مثال هايي 

از انگيزش بيروني هستند.
ــأ اين نوع انگيزش در   انگيزش دروني: منش

يزش ز
ا 14

كاري است كه انجام مي گيرد. به عبارت ديگر، انگيزش 
ــته است؛ مانند  دروني به كاري كه انجام مي گيرد، وابس

اشتياق فرد براي انجام آن كار.
وقتي معلم به دانش آموزان فرصت مي دهد كه مسئله ي 
ــافي حل كنند، اگر آنان ارتباط  رياضي را به روش اكتش
ــي را دريابند يا از درس  بين مطالب جديد با مطالب قبل
ــده، كاربردهايي براي زندگي خود بيابند، از درك  ارائه ش
ــوارد از نمونه هاي  ــن گونه م ــوع لذت مي برند. اي موض

مفاهيم مربوط به انگيزش، تشويق و تنبيه جناس ارزان قيمت كه 
 برخوردارند، مدارس به 
ه اند. گاهي در مدارس 
ي مي شوند كه كاربرد 
ــتن و  نش آموزان، داش

و هداو
بنيادي

ــر به ني بانگيزش:
كن ت

هيم مربوط به انگ

1111
هدا و

مفاه

�
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مثبت،  ارائه ي تقويت كننده ي مثبت و در تقويت منفي، 
حذف تقويت كننده ي منفي به اين نتيجه مي انجامد.

دانش آموزي را به اميد قبول شدن و كسب نمره هاي خوب 
و دانش آموز ديگري را با ترساندن از قبول نشدن، به درس 
خواندن وامي داريم. در هر دو حالت، نتيجه افزايش رفتار 
درس خواندن است. در اولي وجود تقويت كننده ي مثبت 
(قبول شدن) و در دومي تالش براي حذف تقويت كننده ي 

منفي (قبول نشدن) به درس خواندن منجر مي شود.
 مقايسه ي تقويت منفي و تنبيه: در تقويت 

بو ) ي
م 20

منفي، هدف افزايش رفتار و در تنبيه، هدف كاهش رفتار 
است. اما در هر دو، تقويت كننده ي منفي (محرك آزارنده) 
وجود دارد. در تقويت منفي، تقويت كننده ي منفي حذف 
ــد. در تنبيه، تقويت كننده ي  ــود تا رفتار افزايش ياب مي ش

منفي وارد عمل مي شود تا رفتار كاهش يابد.
معلم دانش آموزان را تهديد مي كند تا زماني كه نقاشي شان 
را تمام نكنند، اجازه ي خروج از كالس را نخواهند داشت. 
ــروج از كالس، تقويت كننده ي منفي  ــدادن اجازه ي خ ن
ــراي حذف آن  ــوزان تالش مي كنند ب ــت و دانش آم اس
كارشان را به موقع انجام دهند. در حالتي ديگر، اگر معلم 
ــان را تمام نكرده اند، اجازه  به دانش آموزاني كه نقاشي ش

ندهد از كالس خارج شوند، آن ها را تنبيه كرده است.

ــردم كاري را مي كنند كه براي آن برانگيخته  21  م
ــده اند. هر معلمي مي تواند اين واقعيت را به آساني در  ش
ميان دانش آموزانش مشاهده كند. معلم مي بيند كه همه ي 
دانش آموزان به همه ي درس ها عالقه نشان نمي دهند. يا 
حتي همه ي موضوع هاي يك درس نيز براي دانش آموزان 
جالب نيستند. در اين حالت معلم بايد به يك كار انگيزشي 

روي آورد.
انگيزش يك موضوع شخصي نيز هست. اگر بخشي از 
توجهات انگيزشي معلمان به دانش آموزان معطوف باشد، 

انگيزش دروني هستند.
 تقويت مثبت: فرايندي است كه در آن، ارائه ي 

يزش
ت 15

تقويت كننده ي مثبت بعد از رفتار، به نيرومند شدن و تكرار 
آن رفتار مي انجامد.

ــرد، هر وقت  ــتان تصميم مي گي معلم كالس اول دبس
ــالم كنند، با  دانش آموزان هنگام ورود به كالس به او س
لبخندزدن به هنگام جواب سالم، رفتار سالم دادن آن ها 
را تقويت كند. در اين مثال، معلم به تقويت كننده ي مثبت 
توجه دارد. نتيجه ي اين فرايند، تثبيت رفتار سالم كردن 

در دانش آموزان خواهد بود.
 تقويت منفي: فرايندي است كه در آن، حذف 

ش ر
ت 16

تقويت  كننده ي منفي بعد از رفتار، به نيرومند شدن و تكرار 
آن رفتار مي انجامد.

ــاندن از نمره ي كم، به درس  ــم، دانش آموز را با ترس معل
خواندن وامي دارد. در اين مثال نمره ي كم، تقويت كننده ي 
ــدن با اين  ــوز به خاطر روبه رو نش ــت. دانش آم منفي اس
محرك (حذف آن)، بهتر درس مي خواند و نتيجه ي اين 

فرايند، تقويت رفتار درس خواندن در دانش آموز است.
 پاداش: پاداش را مي توان روش تقويت مثبت 

ي ر
پ 17

دانست، اما بين اين دو تفاوت اندكي وجود دارد، در پاداش 
ــپاس گزاري از  ــه افراد، هدف اصلي قدرداني و س دادن ب
اعمال گذشته ي آن هاست. اگرچه پاداش معموًال به تكرار 
رفتار مي انجامد، اما هدف از پاداش دادن، الزاماً تكرار آن 

رفتار در آينده نيست.
ــش رفتار،  ــن روش كاه  تنبيـه: نامطلوب تري

ي ر ر ر
ت 18

ــت. تنبيه، ارائه ي محركي آزارنده بعد از رفتاري  تنبيه اس
ــت. معلمي بعد  ــوب به منظور كاهش آن رفتار اس نامطل
ــره ي كم دانش آموز، نارضايتي خود را با اخم  از اعالم نم
كردن نشان مي دهد تا رفتارهايي را كه موجب نمره ي كم 
ــوند، كاهش دهد. پدري به علت زدن حرف  گرفتن مي ش
زشت، فرزندش را كتك مي زند؛ با اين تصور كه او ديگر 

حرف زشت نزند.
  مقايسـه ي تقويـت مثبـت و تقويـت 

ز ر
19

ــبب  ــت مثبت و هم تقويت منفي س منفـي: هم تقوي
ــه در تقويت  ــوند؛ با اين تفاوت ك ــش رفتار مي ش افزاي

تشويق و تنبيه و كاركردهاي انگيزش

�

ــد ش
ميان

ه پاداش معموًال به تكرار 
ش دادن، الزاماً تكرار آن 

ــش رفتار،  ن روش كاه
كي آزارنده بعد از رفتاري 
ــت. معلمي بعد  رفتار اس
 نارضايتي خود را با اخم 
 را كه موجب نمره ي كم 

ــردم كاري را مي 22 م
ا

و رج س

شويق و تنبيه و ك

2121
ش

تش
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بخش ديگر آن بايد متوجه شخصيت خودشان باشد.
پس انگيزش علت رفتار هر يك از ما را روشن مي سازد و 
معلوم مي كند كه چرا مردم رفتارهاي گوناگوني با درجات 

متفاوت دارند.
ــزش مي تواند  ــك از ما، انگي ــي هر ي 22 در زندگ

كاركردي چند بعدي داشته باشد: 
� تصورات ما را نسبت به زندگي مشخص سازد؛

� ما را به ديگران بشناساند؛ 
� تعيين كننده ي روابط و تعامل با ديگران باشد؛

ــا، عالقه ها و تصميم گيري  هاي ما نقش  � در انتخاب ه
مؤثري ايفا كند؛

� تعيين كننده ي ميل به پيشرفت و موفقيت در زندگي 
و فعاليت ها باشد.

ــاي  ــه ي فعاليت ه ــور هم ــزش مح ــوع، انگي در مجم
ــت و جهت گيري نگرش ها و رفتارهايمان را  زندگي ماس

مشخص مي سازد.
 انگيزش يكي از مؤلفه هاي مهم تربيت محسوب 

ص
23 ان

مي شود. در هر اقدام تربيتي، انگيزش نقش اساسي دارد. 
اين نقش حداقل از دو بعد قابل توجه است: 

ــي معلمان و مربيان و تأثير آن روي  ــرايط انگيزش � ش
دانش آموزان؛

ــي دانش آموزان و انتخاب  ــناخت وضعيت انگيزش � ش
روش هاي مناسب.

ــد  ــوزان باي ــراي دانش آم ــه ب ــه ك   همان گون
ي روش

24
ــب انگيزشي فراهم آورد، معلمان نيز  موقعيت هاي مناس
به انگيزش و تشويق نياز دارند. انگيزش مناسب موجب 
ــالمت رواني معلمان خواهد شد. اگر  تأمين و ارتقاي س
ــي  ــائل انگيزش از معلمان توقع مي رود كه در مورد مس
دانش آموزان حساس باشند، براي حفظ و تداوم انگيزش 
معلمان هم بايد تدابيري انديشيد. به عبارت ديگر، اگر از 
معلم انتظار داريم فعاليت هاي عملي ويژه اي را در ارتباط 
ــويق و تنبيه دانش آموزان خود به كار گيرد، خود او  با تش
نيز بايد در سامانه اي كار كند كه سياست هاي تشويقي و 

تنبيهي مشخصي دارد.
ــد،  ــي رش   مؤلفه هاي متنوعي مانند روان شناس

بيهي
25

روان شناسي يادگيري، هوش و تفكر، روش هاي آموزش، 

ــي، در طراحي و اجراي  ــنجش و ارزش ياب انگيزش و س
ــه تعيين كنيم كدام  ــي مؤثرند. اين ك برنامه هاي آموزش
مؤلفه اهميت بيشتري دارد، كار درستي به نظر نمي رسد. 
ــي در فرايند آموزش و  همه ي مؤلفه ها به صورت تعامل
ــه ي مهم درباره ي  ــذار و مهم اند. اما نكت ــت تأثيرگ تربي
ــاي آن، به آموزش و  ــت كه كاركرده انگيزش، اين اس

يادگيري محدود نمي شود.
يك انگيزش مؤثر براي پيشرفت تحصيلي، مي تواند به 
ساير زمينه هاي زندگي نيز تعميم يابد. به همين ترتيب، 
ناديده گرفتن اهميت انگيزش در آموزش، ممكن است به 
گسترش آسيب هاي انگيزشي به زمينه هاي ديگر زندگي 
ــرفت و  ــه براي پيش بينجامد. دانش آموزي كه در مدرس
ــويقيـ   ــود يا روش هاي تش موفقيت برانگيخته نمي ش
انگيزشي نامناسب در مورد او به كار مي رود، احتمال دارد 
ــكالت انگيزشي شود و  در زندگي روزمره هم دچار مش
ديگر هيچ فعاليت تشويقي و تنبيهي در مورد او تأثيرگذار 

نباشد.
  امروزه انگيزش فقط به اعمال روش هاي خاص 

ب
26

تشويقي محدود نمي شود. يكي از مهم ترين كاركردهاي 
ــوان ديد. در  ــاي يادگيري مي ت ــزش را در روش ه انگي
ــري، بر نقش فعال  ــا و ديدگاه هاي جديد يادگي نظريه ه
ــزش دانش آموزان براي  ــود. انگي يادگيرنده تأكيد مي ش
ــتقيم با وظايفي در ارتباط  ايفاي نقش فعال، به طور مس
است كه از آن ها خواسته مي شود در مدرسه انجام دهند.

ي يافتن روش هاي انگيزشي مناسب و به كار بردن  27
آن ها، مستلزم آشنايي با نظريه هاي يادگيري و انگيزش 
ــت. اين توجيه كه معلمان و والدين فقط به كاربردها  اس
نياز دارند و نظريه ها به درد آن ها نمي خورد، نه تنها درست 
نيست، بلكه در كاربرد روش هاي انگيزشي هم مشكل به 

وجود مي آورد.
ــه اي كه به استفاده از روش هاي انگيزش  معلم يا مدرس
ــي اين  دروني تمايل دارد، اگر با مباني يادگيري و آموزش
روش ها آشنا باشد، حتماً به نتايج مؤثرتري خواهد رسيد. 
ــفي و علمي  ــت معلمان با مباني فلس بنابراين بهتر اس
ــي، از جمله تشويق و تنبيه  روش هاي گوناگون انگيزش

آشنايي كامل داشته باشند

بخش ديگر آن بايد
پس انگيزش علت ر
معلوم مي كند كه چر

متفاوت دارند.
ــي در زندگ

و
د ــزش مي تواند 2222 ــك از ما، انگي  هر ي

ي داشته باشد: 
بت به زندگي مشخص سازد؛

شناساند؛

و
ي
م
مؤ
ــت ت تربي
انگيزش،
يادگيري

ز انگ يك

 متوج
رفتار

را مرد

ــك از  هر ي

صيت خودشان باشد.
 از ما را روشن مي سازد و 
هاي گوناگوني با درجات 

تواند م زش انگ ما، ز

انگيزش
برنامه هاي
مؤلفه اهم
همه ي م
ت ت ب ت

جه شخص
 هر يك

دم رفتاره

از ك ي
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ــك موضوع مربوط به كالس   انگيزش فقط ي
 

28
يا معلم نيست، بلكه موضوعي مدرسه اي و مديريتي هم 
محسوب مي شود. اين كاركرد انگيزش از دو زاويه حائز 

اهميت است: 
اول، روش هاي انگيزشي مدرسه؛

ــي مدرسه با  دوم، ميزان هماهنگي روش هاي انگيزش
معلمان و والدين.

بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه براي اين موارد وقت 
بيشتري در مدرسه صرف شود.

 اگرچه انتظار مي رود، انگيزش كاركردهاي مثبتي 

ري بي
اگ 29

در كالس و مدرسه داشته باشد،  اما نبايد از كاركردهاي 
ــيار ديده مي شود كه مدرسه  منفي آن نيز غافل بود. بس
يا معلم روش هاي انگيزشي خاصي را با تصور اثربخش 
بودن آن ها اعمال مي كنند؛ اما واقعيت به گونه ي ديگري 
است. استفاده از انواع كارت هاي تشويقي، مصداقي براي 
ــت. اين نوع كارت ها به ظاهر مي توانند  اين موضوع اس
مفيد باشند، اما كاركردهاي منفي هم دارند. بنابراين هر 
ــويقي يا تنبيهي كه در مدرسه اعمال  ــت تش نوع سياس
مي شود، قبل از اجرا بايد به درستي آسيب شناسي شود و 
فرصت ها و تهديدها، و محاسن و معايب آن تبيين شود.

 بخش مهمي از كاركردهاي انگيزشي به خانواده 
فرصت ها

بخ 30
ــابقه ي  ــود. هر دانش آموز با س ــن مربوط مي ش و والدي
ــه مي شود و مدرسه و  ــي خاص خود وارد مدرس انگيزش
ــابقه را ناديده بگيرند. توجه به  معلمان نمي توانند اين س
ــوزان، كاربرد روش هاي  ــي دانش آم تفاوت هاي انگيزش
ــرد. از اين رو،  ــم را اثربخش تر خواهد ك ــه يا معل مدرس
ــه با خانواده ها در روش هاي تشويقي و  هماهنگي مدرس

تنبيهي اعمال شده، مؤثر خواهد بود.

 از لحاظ تربيتي، انگيزش هم هدف است و هم 
31

ــيله. به عنوان هدف، ما از دانش آموزان مي خواهيم  وس
نسبت به موضوع هاي گوناگون درسي و اجتماعي عالقه 
نشان دهند. به عنوان وسيله، انگيزش به صورت آمادگي 

�

رواني، يك پيش نياز يادگيري شمرده مي شود.
ــى انگيزش، رويكردهاى متفاوتى   در مورد مبان

ي ي رو
د 32

وجود دارد كه برگرفته از مكاتب علمى، فكرى و مذهبى 
است. اين رويكردها و ديدگاه ها نقش تعيين كننده اي در 
كاربردها دارند. هر رويكرد بر مبناي خاستگاه فلسفي و 
ــناختي خود، كاربردهاي خاصي را ارائه مي دهد.  روان ش
اگرچه انتظار نمي رود معلمان و والدين صرفاً تابع رويكرد 
خاصي باشند، اما آشنايي (حتي نسبي) با مباني رويكرد، 
آن ها را در استفاده ي صحيح از كاربردها ياري خواهد داد. 
ــنايي با مباني آن ها،  ــز صرف بر روش ها بدون آش تمرك

باعث كاربردهاي نادرست يا ناقص مي شود.
 رويكرد رفتارگرايي، انگيزش را وابسته به كسب 

ر ب
33 ر

تقويت و اجتناب از تنبيه مي داند. در اين رويكرد، مشوق ها 
منبع انگيزشي دانش آموزان به حساب مي آيند. استفاده از 
نمره، جايزه، كارت تشويقي، رتبه بندي، رقابت، سرزنش و 
توبيخ، نمونه هايي از ابزارهاي رايج در رويكرد رفتارگرايي 

هستند. اين رويكرد مبتني بر انگيزش بيروني است.
ــه و  ــويق و تنبي ــي در تش ــرد رفتارگراي  رويك

ي
34 ر

ــان ما رواج  ــي بين مدارس و معلم فعاليت هاي انگيزش
ــبت كه اين رويكرد رايج  ــي دارد. اما به همان نس فراوان
است، به همان اندازه مباني آن مورد غفلت قرار مي گيرد. 
به همين دليل، بسياري از روش هاي مبتني بر رفتارگرايي 

به صورت نادرست يا معيوب به كار گرفته مي شوند.
ــويقي، غرفه يا  ــدارس و معلماني كه از كارت هاي تش م
ــتفاده مي كنند،  ويترين جوايز و امتيازدهي به رفتارها اس
بايد با روش هاي ايجاد، تقويت و حفظ رفتار آشنا شوند. 
ــطح باقي  در غير اين صورت، اين فعاليت ها صرفاً در س
خواهند ماند و در درازمدت اثرات تشويقي خود را از دست 

خواهند داد.
ــول، مدارس و معلمان با روش هاي   به طور معم

و
35 ب

انگيزش بيرونيـ  و نه مباني آنـ  بيشتر آشنا هستند. چرا 
ادراك انگيزش بيروني آسان است؟ زيرا نتايج آن واضح و 
ملموس است، در حالي كه ادراك انگيزش دروني چندان 
ــايد يكي از داليل توجه به انگيزش  ملموس نيست. ش
بيروني همين موضوع باشد. اما به نظر مي رسد كه معلمان 
و مدارس با اصالح رويه هاي رايج، بايد جهت گيري خود 

مباني تشويق و تنبيه، زير چتر انگيزش

تنبيه

نسبت
نشان

ازز لحاظ تربيتي، انگ 33
ما ـيله.يله. به عنوان هدف،

هي اعمال شده، مؤثر

ني تشويق و تنب

تنبيه

3131
ــو وس

مبان
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ــاند. آموزه هاى دينى ما، بيشتر  بازنگرى به اثبات مى رس
بر درونى شدن و عمق بخشيدن به باورهاى انسان تأكيد 
ــيوه هاى انگيزشى  مى كنند، درحالى كه تأكيد خيلى از ش
ــطح و  ــتن دانش آموزان در س رايج در مدارس، نگه داش

«تنزل از دل به دست» است.
ــانى، در انگيزش   همانند همه ى موضوعات انس

ز زل
39 ه

نيز تفاوت هاى فردى وجود دارد. اين تفاوت ها را مى توان 
ــه اى به مدرسه ى ديگر و  از فردى به فرد ديگر، از مدرس
از شهرى به شهر ديگر مورد توجه قرار داد. در اين جا هم 
آفت هاى الگوهاى تقليدى بيشتر به چشم مى آيند. الزم 
است انگيزش متناسب با ويژگى هاى فرد يا افراد باشد تا 

اثربخش و مفيد واقع شود.
 جهت گيرى به سمت انگيزش درونى، به معناى 

ش رب
40 ج

ــت. اگر از انگيزش  ــتن انگيزش بيرونى نيس كنار گذاش
ــود، مؤثر خواهد  ــتفاده ش ــى هم به اندازه و به جا اس درون
بود. در موارد زيادى كاربرد انگيزش بيرونى اجتناب ناپذير 

است، اما در مورد آن دو نكته حائز اهميت است:
ــم مى توان در جهت  ــرات انگيزش بيرونى ه اول، از اث
ــتفاده كرد. حتى وقتى به دانش آموز  انگيزش درونى اس
جايزه اى مى دهيد، يادآورى كنيد كه اين نتيجه ى تالش 

و شايستگى اوست.
ــزش درونى بايد محور برنامه ها و روش هاى  دوم، انگي
ــت كه دانش آموزان  ــد. اگر مهم آن اس ــى باش انگيزش
ــامانى و خودكنترلى برسند، اين هدف از مسير  به خود س

انگيزش درونى تحقق مى يابد.

41 در تعريف تربيت بر مبناى دين، هميشه بر غناى 
درون و رشد استعدادها تأكيد مى شود. هدف تربيت دينى، 
ــتى و پى بردن به  ــوق و رغبت به خداپرس برانگيختن ش
كاركرِد لذت بخش دين است. اين نكته اى است كه بايد 
ــويقى ـ تنبيهى در  ــرط اصلى تمامى فعاليت هاى تش ش

�

�

را به سمت انگيزش دروني تغيير دهند. بديهي است كه 
تجديدنظر در اين گونه باورها به سرعت انجام نمي پذيرد. 
ــياري از روش هاي تشويق و تنبيه جاري و ساري در  بس
مدارس، صرفاً توجه به انگيزش بيروني است و در همين 

حد هم باقي مي مانند.
 در رويكردهاي شناختي و انسان گرايي، انگيزش 

ب م
د 36

دروني بيشتر از انگيزش دروني مورد تأكيد قرار مي گيرد. 
يكي از راهكارهاي مناسب مدارس و معلمان براي تغيير 
ــزش دروني، رجوع به  ــت از انگيزش بيروني به انگي جه
ــاره شده است. با طرح نظريه هاي  مباني رويكردهاي اش
ــزش دروني بيش از پيش  ــازنده گرايي، انگي يادگيري س
مورد توجه قرار گرفته است. در اين رويكرد، بر نقش فعال 
يادگيرنده در درك و فهم و ساختن دانش تأكيد مى شود. 
پيروان نظريه ى سازنده گرايى بيش از ديگران بر فعاليت 
ــد يادگيرى تأكيد مى ورزند و خود  يادگيرندگان در فراين
آنان را عامل اصلى ادراك امور و كشف و ساختن دانش 
ــم نقش هدايتگرى فعاليت هاى  مى دانند. براى معلم ه

يادگيرنده و آسان سازى يادگيرى را قائل اند.
 يكى ديگر از داليل غفلت از مبانى، رواج الگوهاى 

ير ي
37 يك

تقليدى در مدارس است. بسيارى از ابزارها و روش هاى 
ــده اند، حاصل  ــى امروزى كه در مدارس رايج ش انگيزش
تقليدهاى كليشه اى و بدون درك درست مبانى هستند. 
ــى و  هنوز هم تقليد و كپى بردارى در برنامه هاى آموزش
ــى، موضوعى گسترده در  از جمله در روش هاى انگيزش
مدارس ماست. اين كه يك روش تشويقى در مدرسه اى 
ــت، الزاماً نبايد در مدرسه ى ما هم جواب  جواب داده اس
بدهد. در اجراى روش هاى انگيزشى، از جمله تشويق و 
تنبيه، توجه به مقتضيات فرهنگى و شرايط و ويژگى هاى 

محيطى و محلى، از شروط اصلى است.
ــى در مدارس با   تطبيق روش هاى رايج انگيزش

ى ي
38 ت

ــيار تأمل برانگيزى درپى  آموزه هاى دينى، نكته هاى بس
ــتر  دارد. درحالى كه اين آموزه ها، انگيزش درونى را بيش
مورد تأييد قرار مى دهند، به نظر مى رسد مدارس به شكل  
ديگرى عمل مى كنند. ارزيابى مجموع وضعيت مدارس 
ــترى را براى  ــزش، ضرورت هاى بيش ــه ى انگي در زمين

انگيزش، تشويق و تنبيه، و تربيت دينى

انگيز

درونرون
انگ

ش تشويقى در مدرسه اى 
 مدرسه ى ما هم جواب 
شى، از جمله تشويق و 
ى و شرايط و ويژگى هاى 

 است.
ــى در مدارس با  نگيزش
يار تأمل برانگيزى درپى 
ــتر  يزش درونى را بيش
شكل ه دا د

بر ددر تعريف تربيت 44

زش درونى تحقق مى

يزش، تشويق و

انگيز

4141

انگي
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مدارس باشد.
ــذرد و اگر  ــود او مى گ ــان از خ ــت انس  راه تربي

ب رس
42 ر

انسان، خود اين راه را ببندد، تالش هاى بيرونى به نتيجه 
ــند. مهم آن است كه انگيزه و ميل به اصالح را  نمى رس
ــونده ايجاد كرد. در اين نوع تربيت، تأكيد بر  در تربيت ش
فعال كردن خوِد تربيت شونده است. تكيه بر خودجوشى، 
ــت، تا از اين  خودانگيختگى، خوديابى و خودرهبرى اوس
ــت،  طريق به مقصود نهايى كه همان كمال مطلوب اس

دست يابد.
ــد از درون دانش آموز الهام  ــويق باي ــل تش  عوام

ب ي
43 ع

گيرند. دانشمندان اسالمى به معلمان سفارش كرده اند كه 
عوامل تشويق را در درون و باطن شاگردان بيدار سازند و 
آنان را به ارزش هاى مهم علم و معرفت رهنمون شوند. 
در تربيت دينى، اگرچه انگيزه هاى بيرونى هم مورد توجه 
هستند، اما تشويق عمدتاً مبتنى بر انگيزش درونى است. 
نظام اعتقادات و باورهاى هر فرد هم بايد درونى باشد. به 

اين ترتيب، اسالم به غناى درون بسيار اهميت مى دهد.
 امـام حسـين(ع) در دعاى عرفه مى فرمايد: 

يب ر ين
ا 44

«پروردگارا، به من غناى نفس عطا كن.»
تفسير اين جمله آن است كه: «خدايا حالتى به من بده كه 
جز تو به ديگرى احساس نياز نكنم... به مقام، ثروت، دنيا 

و ديگران نيازمند نباشم.»
ــان غناى نفس پيدا كند، به آرامش مى رسد اين  اگر انس
نشانه ى سالمت روان است. غناى درون، نشانه ى تربيت 

مطلوب است.
 هر انسانى بنابر فطرت خود به كمال تمايل دارد 

وب
45 ه

ــويق در اين جهت، او را بيشتر برمى انگيزد و دلگرم  و تش
مى كند. اميرمؤمنان على(ع)، به مالك اشتر سفارش 
مى كند: «آنان را به نيكويى ياد كن و پيوسته تشويقشان 

نما و كارهاى مهمى را كه انجام داده اند، برشمار.»
ــان مى دهد كه  ــال پيامبر گرامى اش را فرم خداوند متع
مؤمنان را به نبرد تشويق و از پايدارى آنان قدردانى كند: 
«اى پيامبر، مؤمنان را به كارزار تشويق كن كه اگر از شما 
ــت تن شكيبا باشند، بر دويست تن چيره شوند و...»  بيس

[انفال/ 65-66].

ــود كه انسان در انجام  ــويق و قدردانى موجب مى ش تش
وظايف خود بيش از پيش كوشا شود و ميل به كمال در 
ــده است: «هر  او فزونى گيرد. از حضرت على(ع) نقل ش

كه مشتاق باشد، اول شب به راه مى افتد.»
ــت: «نفس هاى خود را به سوى  ــان اس هم چنين از ايش

نعمت بهشت مشتاق كنيد.»
ــويق به عمل نيك شخص تعلق مى گيرد و   تش

به
46 ت

براى آن است كه نيكوكار به نيكى تمايل بيشترى يابد. 
ــود، بايد بداند آن چه ارزشمند  شخصى كه تشويق مى ش
ــت، عمل و صفت اوست. امام رضا(ع) مى فرمايد:  اس
«همانا خداوند وسعت دهنده، كريم و ضامن عمل ثواب 

است.»
ــويق بايد به اندازه باشد و به هيچ وجه از حد  47 ت تش
ــورت موجب غرور و تباهى  ــاوز نكند، زيرا در اين ص تج
ــويق نبايد كمتر از اندازه هم  ــخص مى شود. البته تش ش
ــيد. على(ع)  ــد، زيرا به نتيجه ى مطلوب نخواهد رس باش
فرموده است: «ستايش بيش از استحقاق، تملق است و 

كمتر از استحقاق، درماندگى يا رشك بردن است.»
 اساس تربيت، رحمت و گذشت است. اما انسان 

ز ر
48 اس

ــتباه و خطا قرار دارد و اگر به خود  پيوسته در معرض اش
ــود، از انسانيت فاصله مى گيرد. منظور از  نيايد و بيدار نش
ــت براى بيدار كردن و  تنبيه، به كار بردن روش هايى اس
ــاختن انسان. به اين ترتيب، هدف آن اصالح  هوشيار س
ــت. تنبيه به مفهوم درست آن، جلوه اى  فرد و جامعه اس
است از دوستى و رحمت براى اصالح و تربيت. از رسول 
خدا(ص) روايت شده است: «رحمت من بر غضبم سبقت 

دارد.»
ــوند، با  ــى آنان كه با مدارا و ماليمت اصالح نمى ش گاه
ــوند. على(ع) فرموده است:  ــب اصالح مى ش تنبيه مناس
ــى كه با خوش رفتارى اصالح نشود، با خوب كيفر  «كس

كردن اصالح مى شود.»
ــت و بايد  ــدن و بيدارى اس ــه براى ادب ش  تنبي

ن ر
49 ت

كامًال متناسب با شخص و عملى كه از او سر زده است، 
انتخاب شود. از مراتبى مانند چشم پوشى، اخم، روى ُترش 
كردن، روى برگرداندن، ترك كردن، قهر كردن، به كنايه 
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ــخنى گفتن، تذكر، سخن تند و مانند اين ها، مى توان  س
ــت. اين نكته ى ظريفى است كه اگر مرتبه اى  سود جس
ــتفاده از مراتب شديدتر جايز  لطيف تر نتيجه مى دهد، اس
نيست. تنبيه به هيچ وجه نبايد براى ارضاى خود يا انتقام 

صورت بگيرد.
 شخصى كه تنبيه مى شود، بايد نسبت به موضوع 

ب ور
50 ش

توجيه باشد و بداند كه چرا تنبيه مى شود. اگر تنبيه از تأييد 
درونى فرد برخوردار باشد، تأثير بيداركننده و بازدارنده ى 
بيشترى خواهد داشت. تنها تنبيه سنجيده و حساب شده 
كه برخاسته از محبت و خيرخواهى است، مى تواند اثرگذار 
باشد. نقل شده است، كسى نزد امام كاظم(ع) از رفتار 
ــكايت كرد. حضرت به آن شخص فرمود:  فرزند خود ش
ــدت را تنبيه بدنى مكن، با او قهر كن؛ ولى قهرت  «فرزن

طوالنى نباشد.»

ــبك او در اداره ى  ــم و س ــخصيتى معل 51 تيپ ش
ــيار تأثيرگذار است. يكى  كالس، در جريان انگيزش بس
ــت. هر زمان  ــاى معلم در كالس، رهبرى اس از نقش ه
يك گروه تشكيل مى شود، وجود رهبر ضرورى است. در 
جمع كالس، رهبرى به عهده ى معلم است. سبك هاى 

گوناگونى براى رهبرى كالس وجود دارد:
� سـبك اقتدارگرايانه: در اين سبك معلم هم به 
روابط انسانى ميان اعضاى گروه احترام مى گذارد و هم به 

ضوابط قانونى متكى است.
� سبك مستبدانه: كالس با روش تحكم آميز اداره 
ــت كه بر كل كالس حكومت  ــود. تنها معلم اس مى ش

مى كند و دانش آموزان حق ابراز وجود ندارند.
� سبك آزادگذار: قاعده و ضابطه ى خاصى بر رفتار 
ــت و هر كس به هر طريقى كه  دانش آموزان حاكم نيس

دلش بخواهد رفتار مى كند.
اداره ى كالس،  ــبك  س ــن  بهتري ــد  معتقدن ــده اى  ع
«اقتدارگرايانه» است. البته تعيين سبك اداره ى كالس 

به موقعيت ها و شرايط نيز بستگى دارد و همه ى معلمان 
لزوماً نمى توانند از يك سبك واحد استفاده كنند. گاهى 
هم سبك معلم در اداره ى كالس، تركيبى از سبك هاى 
ــت. در هر حال، سبك اداره ى كالس نقش  متفاوت اس
ــى معلم دارد و بر  تعيين كننده اى در روش هاى انگيزش
همين اساس است كه شيوه هاى تشويقى يا تنبيهى معلم 

شكل مى گيرد.
ــى «معلم محور» كه در  ــاى آموزش   در روش ه

ى ل
52

آن ها، فعاليت هاى آموزش و يادگيرى عمدتاً به وسيله ى 
ــوند، همه چيز به معلم متكى است.  معلم هدايت مى ش
ــه با روش هاى «يادگيرنده محور»  در مقابل، معلمانى ك
آموزش مى دهند، چندان نگران مشكالت كالس دارى 
ــر دو نوع روش  ــتند. اگرچه در ه ــظ انضباط نيس و حف
ــى رعايت اصول كالس دارى و وضع معيارهايى  آموزش
براى رفتارهاى دانش آموزان الزم است، اما در روش هاى 

يادگيرنده محور شرايط انگيزشى مساعدتر است.
  با وجود تأكيد بر انگيزش درونى، آشنايى معلم 

ير ي
53

با برخى از مفاهيم و روش هاى رفتارگرايى مى تواند بسيار 
مفيد و كارگشا باشد.

ــر معلم قصد دارد رفتارهاى مطلوب موجود را تقويت  اگ
ــت با  ــدى آن ها را افزايش دهد، بهتر اس كند يا نيرومن
مفاهيم تقويت مثبت و تقويت منفى آشنا باشد. معلمى 
ــد، از روش  ــتاره مى ده ــه به تكاليف دانش آموزان س ك
تقويت مثبت استفاده مى كند و معلمى كه دانش آموزان 
را با نوشتن حجم مشخصى از تكاليف، از تكاليف ديگر 
معاف مى سازد،  روش تقويت منفى را مورد استفاده قرار 
داده است: اگرچه نتيجه ى اعمال هر دو روش، افزايش 

نيرومندى رفتار است.
 وقتى روش هاى انگيزشى مبتنى بر رفتارگرايى 

ى يرو
و 54

ــدارس رواج دارند، انتظار مى رود كه مجريان آن ها  در م
ــى از اين اصول،  ــند. يك ــنا باش حداقل با اصول كار آش
ــت. وقتى به  ــاى مطلوب اس ــاى حفظ رفتاره روش ه
دانش آموزان كارت جايزه يا ستاره مى دهيم، در وهله ى 
ــت. اما در مرحله ى بعد اين  اول هدف، تقويت رفتار اس

هدف بايد به حفظ رفتار تغيير يابد.
دانش آموزى را عادت مى دهيم كه براى هر نمره ى عالى، 

�

تشويق و تنبيه، انگيزش و معلم

كالسس
از نقش

ــخصيتى مع تتيپ ش 55

تشويق و تنبيه

5151
كال



29
دوره  ى14/شماره ى4

دى89

ــتن لذت ببرد، احتمال  كه دانش آموز از يادگيرى و دانس
پيشرفت درسى هم افزايش خواهد يافت.

ــى به مسائل جارى   ربط دادن موضوعات درس
ر پي

ر 58
ــراى كاربرد  ــاد فرصت هايى ب ــى و هم چنين ايج زندگ
ــيار كمك مى كند.  ــزش درونى بس ــا، به انگي آموخته ه
ــان تر ياد مى گيرند و  دانش آموزان چيزهايى را بهتر و آس
به ياد مى آورند كه به كار ببرند. معلم مى تواند در موضوع 
درسى، دانش آموزان را راهنمايى كند تا جنبه ها يا نكات 

سودمند و قابل كاربرد را كشف كنند.
  روش ارزش يابى نيز مى تواند موضوعى انگيزشى 

و و
ر 59

ــه اى ارزش يابى،  ــارى و مقايس ــد. روش هاى هنج باش
ــتفاده از روش هاى  انگيزش بيرونى را تأييد مى كنند. اس
مالكى و روش هاى توصيفى به معناى توجه به انگيزش 
درونى است. اگر ارزش يابى توصيفى به شيوه اى درست 

اجرا شود، مى تواند اثر انگيزشى مثبت داشته باشد.
ــزش، كنترل  ــف در انگي ــه ى ظري ــك نكت   ي

و جر
60

ــاى هيجانى و  ــت. نمونه هايى از رفتاره ــات اس احساس
احساسى در انگيزش عبارت اند از:

� پيش داورى در مورد دانش آموزان؛
� رفتارهاى تبعيض آميز و دوگانه؛

� اغراق در تعريف و تمجيد از يك موفقيت؛
� ناديده گرفتن تالش ها و موفقيت ها؛

ــخصى براى تشويق و  ــتن مالك هاى صرفاً ش � داش
تنبيه؛

� ايجاد جو شديد رقابتى در كالس؛
� افراط در اعمال تنبيه به شكل هاى گوناگون.

ــت. مقايسه ى  ــه اس 61 مبناى رقابت، مقايس
انسان ها با يكديگر با اصل تفاوت هاى فردى و يگانگى 
هر انسان منافات دارد. وقتى دو نفر به رقابت مى پردازند، 
ــان  ــه ى توانايى ها و اثبات برترى هايش درواقع به مقايس
ــوزان را براى رقابت  ــد. زمانى كه دانش آم اقدام كرده ان

امتيازى دريافت كند. اين كار تا كى بايد ادامه يابد؟ استمرار 
ــتاره)،  ــى نمره ى عالى يا20 با امتياز (كارت يا س همراه
موجب وابستگى رفتار به آن امتياز مى شود. اين جاست كه 
بايد روش هاى حفظ رفتار وارد عمل شوند. (ادامه ى ماجرا 

را در كتاب هاى روان شناسى تربيتى بخوانيد!)
ــى، روش هايى هم براى كاهش و    در رفتارگراي

ب ر ر
55

حذف رفتارهاى نامطلوب پيش بينى شده است. از ميان 
اين روش ها مى توان به: خاموشى، محروم كردن، جريمه 
كردن، جبران كردن و تنبيه اشاره كرد. درك تخصصى 
ــت آن ها كمك  از هريك از اين مفاهيم، به كاربرد درس

خواهد كرد.
ــمت  ــمت انگيزش بيرونى به س ــت از س  حرك

ر و
ح 56

انگيزش درونى، مستلزم آگاهى هاى بيشتر توأم با احتياط 
ــت. در گام هاى اول، استفاده از تدابير  در تغيير روش هاس
ــود. تشويق دانش آموزان  متمركز به گروه توصيه مى ش
ــاركت دادن آن ها در  به همكارى ـ به جاى رقابت ـ و مش
جريان آموزش، از يك طرف موجب افزايش حس همدلى 

مى شود و از طرف ديگر عزت نفس را باال مى برد.
ــث گروهى  ــش، مانند بح ــاى چال ــتفاده از روش ه اس
ــى) و مباحثه،  ــا روش طلبگ ــاركتى (ي و مطالعه ى مش
ــر، با يادگيرى  ــوزان را به جاى مقابله با يكديگ دانش آم
ــا تدابيرى، رقابت را  ــر خواهد كرد. معلم مى تواند ب درگي
ــابقه تبديل كند و يا حداقل رقابت هاى فردى را  به مس
به رقابت گروهى ـ البته توأم با احتياط ـ تغيير دهد. مبناى 

همه ى اين روش ها، حداكثر اجتناب از مقايسه است.
ــزش درونى مى توان از تدابير متمركز بر   در انگي

ين ى
د 57

ــتفاده كرد. يك روش رايج با عنوان «تالش  فرد هم اس
فردى» يا «مسابقه با خود» شناخته مى شود. دانش آموز 
ــيرى قرار دهيد كه موفقيت هايش را با خودش  را در مس

بسنجد و براى بروز حداكثر توانايى هايش تالش كند.
روش «يادگيرى اكتشافى» را مى توان هم به طور گروهى 
به كار برد، هم به طور فردى. درگير ساختن دانش آموزان 
با مسائل علمى جذاب، به آنان فرصت بيشترى مى دهد 
كه به جاى لذت بردن از نمره و رقابت، از يادگيرى لذت 
ببرند. پيشرفت درسى و تحصيلى، لزوماً به معناى لذت 
بردن از يادگيرى نيست. اما وقتى شرايطى به وجود مى آيد 

تشويق و تنبيه، انگيزش و رقابت

نسانانسان
ان هر

بر ز ر بير ز ون
ش رايج با عنوان «تالش 
خته مى شود. دانش آموز 
فقيت هايش را با خودش 

ى هايش تالش كند.
ى توان هم به طور گروهى 
گير ساختن دانش آموزان 
فرصت بيشترى مى دهد 
لذت يادگيرى از رقابت،

ممبناى رقابت، 6161

رط در اعمال تنبيه ب

تشويق و تنبيه،

�
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ــه اين كار  تحريك مى كنيم، با تفكرى مبتنى بر مقايس
را انجام داده ايم.

  رقابت يك ابزار انگيزش بيرونى است و با وجود 
م ج ر

62
ــه با ابزارهاى  ــه ظاهر اثراتى دارد، اما در مقايس آن كه ب
ــت. در ديدگاه هاى  ــزش درونى، آثار آن محدود اس انگي
جديد يادگيرى و آموزش، انگيزش درونى مورد تأكيد قرار 
ــد مدارس ما در  ــاس به نظر مى رس مى گيرد و بر اين اس
ــوان يك ابزار انگيزش بيرونى افراط  كاربرد رقابت به عن

مى كنند.
  رقابت در برابر «همكارى» قرار دارد. امروزه در 

ى
63

مدارس بر مبناى انگيزش درونى، همكارى و مشاركت 
بيشتر مورد توجه قرار دارد. رقابت و محيط هاى رقابت آميز 
مانع از همكارى مى شوند. نمى توان انتظار داشت كه دو 
نفر يا دو گروه هم  رقيب باشند و هم با يكديگر همكارى 
ــود دارد، تبعات آن  ــى در محيطى رقابت وج ــد. وقت كنن
ــه، تالش براى برترى، تعصب و خصومت،  مانند مقايس

اجتناب ناپذيرند.
 در رقابت هميشه برنده و بازنده وجود دارد. بيشتر 

پ ب ج
د 64

رقابت ها با هدف تعيين برنده و بازنده آغاز مى شوند و به 
پايان مى رسند. گاهى به خاطر كاستن از عواقب نامطلوب 
رقابت، واژه هاى برنده و بازنده را با واژه هاى ديگر عوض 
ــتقيم به كار  ــن واژه ها را به طور مس ــد، يا خود اي مى كنن
ــرى در اصل موضوع به وجود  نمى برند. اما اين كار تغيي
ــت، موضوعى  ــده و بازنده در رقاب ــى آورد. وجود برن نم

انكارناپذير است.
ــتر از برنده هاست    در رقابت، تعداد بازنده ها بيش

ي پ ر
65

ــاگردهاى اول تا سوم هر پايه ى  (مانند وقتى كه فقط ش
ــيارى، تعداد  ــويق مى كنيم). در موارد بس مدرسه را تش
ــت.  ــا در حد قابل توجهى از برنده ها فزون تر اس بازنده ه
ــكر را دارند. در  ــع، بازنده ها فقط نقش سياهى لش درواق
ــوز، به طور معمول يك  ــك كالس از بين 30 دانش آم ي
ــاگرد اول مى شود و بقيه كه در رتبه هاى پايين تر  نفر ش
قرار گرفته اند، به نوعى بازنده محسوب مى شوند. معموالً 
اين قبيل روش هاى تشـويقى، اگر يك تا سه 
نفر را برانگيزانند، در مورد بقيه بى تأثير يا حتى 

داراى تأثير منفى هستند.
 رقابت بيشتر به نفع قوى ترهاست تا ضعيف ترها؛ 

ى ر
ر 66

ــود. در  ــوب مى ش ــن يكى از جاذبه هاى رقابت محس اي
رقابت، ما به دنبال يافتن قوى ترها هستيم و البته برترها 
ــتقبال مى كنند. در پايان رقابت،  ــتر اس نيز از رقابت بيش
ــتر جلب توجه مى كنند و امتيازهاى  چون قوى ترها بيش
ــى به آنان تعلق مى گيرد، اين توهم به وجود مى ايد  خاص
ــت. در رقابت، قوى ها  كه رقابت براى همه مفيد اس
قوى تر مى شـوند و ضعيف ها ضعيف تر. آيا به 
روش هاى تشـويقى خاص موجود در مدارس 
كه اين فرايند را تقويت مى كنند، امتياز مثبتى 

مى دهيد؟
  كنترل رقابت و تعيين محدوده و نقطه ى پايان 

ي ى
67

ــت. گفته مى شود براى آن كه  ــوار اس براى آن، غالباً دش
ــد، بايد آغاز و پايان آن را كنترل كرد.  ــالم باش رقابت س
چگونه مى توان رقابت را كنترل كرد؟ شايد آغاز رقابت در 
ــد، اما كنترل آثار آن و تعيين نقطه ى پايان  اختيار ما باش

آن در اختيار ما نيست.
ــت هاى متوالى، احتماًال    ادامه ى رقابت و شكس

ر ن
68

ــرايت  ــوء آن را به ديگر زمينه هاى زندگى س عواقب س
ــت رقابت را از درس و  مى دهد. دانش آموزان ممكن اس
ــه آغاز كنند، ولى بعدها براى مدت زمان زيادى و  مدرس
در امور گوناگون زندگى، رقيب هم باقى مى مانند. عالوه 
بر اين، رقابتى كه با شكست هاى متوالى همراه باشد، تا 
مدت ها و شايد تا هميشه، ساير زمينه هاى زندگى بازنده 
ــا اختالل به وجود  ــرار مى دهد و در آن ه را تحت تأثير ق

مى آورد.
  رقابت تنها ابزار انگيزشى براى پيشرفت نيست. 

ور ى
69

ــر يادگيرى فعال و  ــا قوت گرفتن ديدگاه هاى مبتنى ب ب
ــر جاى گزينى براى رقابت مطرح  انگيزش درونى، تدابي
ــاى انگيزش بيرونى هم  ــده اند. حتى در مورد روش ه ش
ــود دارد. در هر حال، توصيه  ــر تعديل كننده اى وج تدابي
ــود هم در استفاده از رقابت، احتياط به عمل آيد و  مى ش

هم در كاربرد آن افراط نشود.
  رقابت با مسابقه تفاوت دارد. در رقابت محدوديت 

ر م
ر 70

ــيدن يك فرد به هدف مورد  در هدف وجود دارد و با رس
ــابقه هدف  ــر، ديگران از آن دور مى مانند. اما در مس نظ
ــت و با رسيدن يك فرد به هدف، ديگران از  محدود نيس
آن محروم نمى شوند. وقتى دانش آموزان براى شاگرد اول 
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ــدن و كسب برترى تالش مى كنند، رقابتى در جريان  ش
است؛ چرا كه هدف محدود است. اما وقتى هدف يادگيرى 
ــتر مى كوشد،  ــت و هر دانش آموز براى يادگيرى بيش اس
ــابقه پيدا مى كند؛ چرا كه محدوديتى  موضوع شكل مس

در هدف وجود ندارد.

ه بهتر است تشويق هم براى خود اصول و مقرراتى  71
داشته باشد. تشويق هاى احساسى، تصادفى، غيرمعمول و 
ــرايط را براى دانش آموزان مبهم و گاهى  بدون برنامه، ش
ــه و كالس بايد مالك هاى  ــازند. در مدرس زجرآور مى س
ــاى احتمالى  ــد و حدود پاداش ه ــويق و هم چنين ح تش
مشخص باشد. گاهى موقعيتى پيش مى آيد كه متفاوت با 
شرايط عادى و مالك هاى پيش بينى شده است. در اين 

حالت هم نبايد تشويق شتاب زده و غير متعارف باشد.
ــرايطى فراهم آيد  ــه و كالس بايد ش  در مدرس

م
د 72

كه همه ى دانش آموزان مورد توجه قرار گيرند. اگر گروه 
مخاطب تشويق محدود باشد، به تدريج دانش آموزان ديگر 
ــاگر تبديل مى شوند. در  عقب نشينى مى كنند و به تماش
كالسى كه هميشه و در هر موضوعى دو سه نفر خاص 
ــاير  ــويق قرار مى گيرند، انگيزه هاى س مورد توجه و تش

دانش آموزان براى تالش و پيشرفت افت خواهد كرد.
ــوزان، رعايت  ــم در توجه به دانش آم ــيار مه نكته ى بس
اصول روان شناختى و انسان دوستانه است. توجه نمايشى 
و كليشه اى، هم صداقت معلم را زير سؤال مى برد و هم 

حس بدبينى و شك دانش آموزان را تحريك مى كند.
 به جاى پر اهميت نشان دادن دانش آموز يا ميزان 

بي ب س
به 73

جايزه، بر تالش او بيشتر تأكيد كنيد. مى توان موفقيت را به 
تالش و توانايى ربط داد و انگيزه هاى درونى دانش آموزان 
ــوى اين باور هدايت  را تقويت كرد. دانش آموزان را به س
ــب  ــد كه موفقيت در يادگيرى، و نه موفقيت در كس كني

نمره، لذت بخش است.
ــد، حداقل براى  ــويق با تنش همراه باش  اگر تش

ر
اگ 74

ــكل ايجاد خواهد كرد. تهييج  عده اى از دانش آموزان مش

ــدن يا كسب برترى، تعريف و  دانش آموزان براى اول ش
تمجيد افراطى از يك موفقيت، تشويق يك نفر به قيمت 
سركوفت زدن به ديگران و مواردى از اين قبيل، موقعيت 
تنش زايى ايجاد مى كند و از اثربخشى تشويق مى كاهد. 
تشويق حتى يك نفر در شرايط متعادل و ايمن، اثربخشى 

آن را به همه گسترش مى دهد.
  تشويق بهتر است با راهنمايى همراه باشد. اين كه 

ب ر ن
ت 75

ــد، موفق مى شود، بيانى كلى  اگر دانش آموزى خوب باش
ــت و به كسى كمكى نمى كند. از دانش آموزى كه به  اس
خاطر كسب نمره ى خوب در درس رياضى مورد تشويق 
ــرد، بخواهيد به بقيه توضيح دهد كه چه طور  قرار مى گي
ــت مى تواند  رياضى مى خواند. دانش آموزى كه منظم اس
ــرح دهد. به دانش آموزى كه  روش برنامه ريزى خود را ش
ــوز است، امكان دهيد  ــبت به ديگران مهربان و دلس نس
ــارش صحبت كند. در همه ى اين موارد،  تا از داليل رفت

راهنمايى هاى تكميلى معلم مؤثرتر خواهد بود.
ــر و صدا امكان  ــوزان برون گرا و پر س  دانش آم

يى ر
د 76

ــترى براى جلب توجه و كسب تشويق در مدرسه و  بيش
ــت حتى در برابر  ــد. واكنش آن ها ممكن اس كالس دارن
ــد. دانش آموزان درون گرا  سرزنش يا تنبيه هم بهتر باش
ــرزنش نياز دارند. معلم مى تواند  ــتر از س به تشويق بيش
ــى اين گونه  ــردى، انگيزه هاى درون ــاى ف در موقعيت ه

دانش آموزان را بيشتر تحريك كند.
ــتفاده از «كلمات تأييدكننده» را به    اهميت اس

وز ش
77

ــيد. گاهى قدرت كلمات از قدرت جايزه و  ياد داشته باش
پاداش بيشتر است. در موقعيت هاى گوناگون، رفتارهاى 
ــويق ها  مطلوب را تأييد كنيد. حتى اعطاى جايزه را با تش
ــازيد؛ البته اين كار نبايد در  و تأييدهاى كالمى همراه س
ــه و ايجاد رقابت باشد. گاهى يك نگاه گرم  جهت مقايس
يا لبخند صميمانه، همراه چند كلمه مانند «آفرين عزيزم، 
گفتم كه تو مى توانى، باالخره تالش تو نتيجه داد، مى دانم 
ــتر است و...»؛ اثربخش تر از هر  كه توانايى تو از اين بيش

جايزه و پاداشى است.
 تشويق به ويژه در دوره ى دبستان بايد بالفاصله 

پ و يز ج
ت 78

باشد. دادن وعده و وعيد براى جايزه و موكول كردن جايزه 
به آينده اى نزديك، اثربخشى تشويق را كاهش مى دهد. 
طبق مالك هاى مشخص شده در مدرسه يا كالس، بهتر 

�

اثربخشى تشويق و تنبيه، انگيزش

در هد

داشته
ن د

هم بههتر است تشويق 77

�دف وجود ندارد.

ثربخشى تشويق

در هد

7171

اااث
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ــى تشويق  80  به چند توصيه ى مهم براى اثربخش
توجه كنيد:

� سعى كنيد مبناى تشويق، تقويت انگيزه هاى درونى 
باشد.

� تا حد امكان براساس مالك تشويق كنيد، نه براساس 
هنجار؛ يعنى مالك هايى تعيين كنيد كه هر دانش آموز 
بتواند به آن برسد و دانش آموزان را در شرايط مقايسه اى 

قرار ندهيد.
� نشان دهيد كه براى همه احترام قائليد.

ــرايط موفقيت را فراهم  ــراى عده اى به طور عمد ش � ب
كنيد.

ــت هاى  ــراى دانش آموزان در دفتر يا ورقه، يادداش � ب
انگيزشى بنويسيد.

� فضايى پذيرا و گرم در مدرسه و كالس فراهم آوريد.
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ــت ابزارهاى تشويق هميشه در دست رس باشند. اگر  اس
قرار است كارتى، شكالتى، مداد رنگى و چيز ديگرى داده 

شود، بهتر است اين كار در همان زمان صورت گيرد.
ــزه دادن، نه تنها كمكى به  ــويق و جاي  وفور تش

ر به و
و 79

ــى آن نمى كند، بلكه نتيجه ى عكس مى دهد.  اثربخش
ــويق از طرف افراد گوناگون، برگزارى  صدور كارت تش
ــم اعطاى جايزه به صورت پى درپى، اعطاى جوايز  مراس
مكرر و مواردى از اين قبيل، تشويق را به كارى تشريفاتى 
تبديل خواهد كرد. گاهى مدارس با توجيه توجه به همه ى 
دانش آموزان، در مناسبت هايى براى همه هديه يا جايزه 
ــته باشد؟  مى خرند. اين اقدام چه اثر تربيتى مى تواند داش
بعضى از برنامه هاى مناسبتى يا مراسم پايانى نوبت اول 
ــز فراوان تبديل  ــى براى اهداى جواي ــه موقعيت و دوم، ب
ــى از رفتارهاى  ــات، مصداق ــه اقدام ــوند. اين گون مى ش

احساسى و بى ضابطه به شمار مى آيند.

اگر به دنبال يافتن منابعى براى مطالعه ى بيشتر درباره ى تشويق، تنبيه و انگيزش هستيد،

اين 14 كتاب را به شما معرفى مى كنيم:

�


