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تشویق دانش آموزان

گفت وگوی معلمان 
 با دکتر خسرو باقری، 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
زینب وکیل
عکس: غالم رضا بهرامی

یكیازدغدغههایمامعلمانایناســتكهبدانیم
چهزمانیوچگونهبایددانشآموزانراتشویقكنیمتا
تشویقآثارانگیزشــیخودراازدستندهد،واینكه
تنبیهچگونهباشدتابهبیداریوهوشیاریدانشآموزان

منتهیشودو....
دراینشمارهدرنشستیصمیمانهباآقایدكترخسرو
باقریتشــویقوتنبیهراازمنظرعاملیتانســانبه

گفتوگونشستهایم.
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معلم:یکیازموضوعاتیکهدرادارة
کالسبرایمامعلمانمهماستتشویق
وتنبیهاســت،اگرموافقهســتیددر
اینجلســهتشویقوتنبیهرابارویکرد

عاملیتمعلمبررسیکنیم.
مدیریت کالس درس  در  باقری: دكتر
تشویق و تنبیه امری اجتناب ناپذیر است 
و ایــن یکی از زوج های مفهومی اســت 
کــه در تعلیم وتربیت به کار می رود. حاال 
اینکــه کدام یک از این دو بیشــتر مورد 
تأکید اســت حرف هایی دربــارة آن زده 
شده است. مثاًل در تعلیم و تربیت سنتی 
ما در گذشته بیشتر تنبیه جای داشت تا 
تشویق. گویا »چوب  تر« در تربیت سنتی 
ما جای بیشــتری دارد. اما در بحث های 
روان شناســی معاصر بر تشــویق بیشتر 
تأکید شده است. گفته اند که تنبیه تربیت 
منفی است، یعنی اگر بچه کار بدی کرد 
باید در قبال آن ســکوت کــرد ولی کار 
خوبش را باید تشویق کرد. در قرآن کریم 
هم بهشت و جهنم دو مفهوم اساسی ناظر 

بر تشویق و تنبیه هستند. 
در ربوبیت خداوند یک رویکرد اساسی 
وجــود دارد و آن این اســت که خداوند 
مشــغول تربیت مردم اســت. به همین 
دلیــل از مکانیزم تشــویق و تنبیه هم 
اســتفاده زیادی شده است و کاربرد زیاد 
بهشــت و جهنم این مســئله را تداعی 
می کند. در قرآن، به خصــوص در مورد 
جهنم، تصویرسازی های هشدار دهنده ای 
می شود و بحث است که کدام یک مقدم 

است؟ 
در اندیشه اســالمی این سؤال مطرح 

است كه آیا خداوند به مهرش یا به قهرش 
اولویت می دهد و ما باید ابتدا انذار کنیم 
یا تبشیر؟ از منظر عاملیت انسان که یک 
رویکرد اسالمی است تشویق و تنبیه در 
حول عمل انسان می گردد در این صورت 
اتخاذ این رویکرد معنادار می شود. یعنی 
باید معیار تشویق و تنبیه عمل افراد باشد، 
به عبارت دیگر تشــویق و تنبیه چیزی 
زاید و خارج بر عمل انسان نیست. در این 
رویکرد تأکید بر این اســت که نباید این 
عنصر را زاید تلقی کنیم بلکه دائره مدار 
تشــویق و تنبیه خود عمل است و الزم 
نیســت چیزی اضافه وارد داستان شود. 
این به چه معناســت؟ خود عمل انسان، 
می تواند انســان را از لحــاظ نتایج مورد 
تشویق و تنبیه قرار دهد. عمل انسان یک 
طرح است، این طرح یا نتیجه می دهد یا 
نمی دهد. اگر عمل آدمی نتیجه داد، خود 
نتیجه می تواند مشــّوق او باشد که البته 
مشــوقی قدرتمند و درونی است. وقتی 

بچه ای یك نقاشی می کشد این محصول 
کار او به نحوی تمــام  امید و گرایش و 
انگیزة عمــل وی را متجلــی می کند و 
برعكــس اگر او نتواند وظیفه اش را انجام 
دهد متنبه می شود و آزار می بیند. تنبیه 
به معنی آگاه کردن همین جنبه را دارد، 
هم رنج می بریم که ناکامیم و هم به فکر 
می رویــم که چرا موفق نشــدیم و کجا 

اشتباه می کنیم.
در اینجــا بــا تأمــل بر عمــل خود 
روبــه رو   )reflection on action(

هستیم. 
پس معنــای عمل خود می تواند حامل 
تشــویق و تنبیه باشــد. اینکه در نظام 
تکوین عالم طوری اســت که عمل ها یا 
به نتیجه می رسند یا نمی رسند این خود 
تشویق و تنبیه اســت. چوب دیگری از 

بیرون نیاز نیست. 
ما گاهی می توانیم یک عنصر بیرونی را 

هم ضمیمه عمل و نتیجه اش کنیم. 
تــا به صورت یــک ضمیمــه حاکی از 
آن نتیجه باشــد. به شــرطی که از حالت 
ضمیمه بودن فراتر نرود. اما گاهی اوقات 
این ویژگی معکوس می شود. یعنی افراد 
به جای اینکه نتیجه عمل را لحاظ کنند 
و بعد چیزی هم ســمبلی باشد حاکی از 
موفقیت مسئله برعکس می شود. جایزه 
خودش حکم هدف را پیــدا می کند. ما 

یک نشانه و یک مرجع داریم. 
معلم:مرجعمهماست.مثلفلشی
کهمسیرقلهرانشانمیدهد.اگربهجای
اینکهبهقلهبرسیمبهفلشخیرهشویم،

بیراههرفتهایم.

عمل انسان یک طرح 
است، این طرح یا نتیجه 
می دهد یا نمی دهد. اگر 
عمل آدمی نتیجه داد، 
خود نتیجه می تواند 

مشّوق او باشد که البته 
مشوقی قدرتمند و درونی 

است
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گاهی  تعلیم و تربیت  در  باقری:  دکتر
فلش آن قدر مهم اســت که بچه تالش 
می کند جایزه را به دســت آورد و عمل 
بهانه ای برای جایزه است. گاهی تلویزیون 
مسابقه می گذارد. مثاًل مطالعه آثار شهید 
مطهری؛ و جایزه های خوبی هم می دهد. 
افــراد زیادی شــرکت می کننــد. اینجا 
هدف برنامه ریز و شــرکت کننده ها کاماًل 
برعکس هم هستند. در داستانی از  موالنا 
می خوانیم كه روزی مجنون بر شــتری 
سوار بود و شــتر هم تازه بچه آورده بود. 
مجنون شــتر را از بچه جدا کرد و بر آن 
سوار شد و به ســوی خانه لیلی رفت. به 
خانه او که نزدیک شد افسار را شل كرد. 
مثل اینکه دیگر مهاری در کار نیســت. 
کم کم ســرش را کج کرده و به ســمت 
بچه اش رفت و چشم های مجنون هم که 
بســته بود دید که کنار بچه شتر است. 
اتفاقی که در تعلیم وتربیت ما افتاده است 
مانند این مثال اســت، یعنی عمل فرد از 
محوریت خارج شــده و ما را از هدف دور 
کرده است. ما خود عمل را  محور تشویق 
و تنبیه می کنیــم و عنصر زاید را حذف 

می کنیم. 
شما می توانید یک نمایشگاه از کارهای 
بچه ها روی دیوار بزنید و این خود تشویق 
آن هاســت. اما ذائقه بچه ها خراب شــده 
اســت و آن ها از ایــن کار لذت نمی برند. 

انسان باید از عملش لذت ببرد. باید اجازة 
درک لذت را از کارشــان به آن ها بدهید. 
خود عمل قدرت فوق العاده زیادی دارد در 

انگیزش انجام کار خوب یا ترک کار بد.
معلم:نظرشمادرموردحمایتهایی
مثللبخندو...کهازجنسعملنیستند،

چیست؟
دكترباقری:فضای حمایتی عاطفی که 
اشاره کردید و باید وجود داشته باشد غیر 
بحث تشویق و تنبیه است. تعلیم وتربیت 
فضای تعامل است و این فضا وقتی انسان 
را عامل می داند بــه او احترام می گذارد. 
بحث دیگر تشــویق و تنبیه است که هم 
مربوط و هم معطوف به عمل فرد است و 
وقتی یک عنصر بیرونی زائدی را می آوریم 

کار خراب می شود. 
معلــم:جامعهمابهشــدتدرگیر
تشویقهایبیرونیاســت،گذارازاین

شرایطچگونهممكناست؟
دكترباقری:این یک اشکال است اواًل؛ 
از این جهت که افراد دچار انحراف بینایی 
شــده اند، یعنی وسیله را هدف می بینند 
در حالی که هدف ما رشــد است. تشویق 
و تنبیه عمل محور کم خرج و کم زحمت 
است. حال چگونه می توان از این اشتباه 
دور شد؟ باید به تدریج  و با شیب مالیم از 

تنبیه و تشویق به سمت عمل برویم. 
یعنی باید روی خود کار متمرکز شــد. 
برای مثال معلمی که ســتاره ای را برای 
تشویق نقاشی به دانش آموز می دهد باید 
تمرکز خود را روی خود نقاشی ببرد. مثاًل 
به او بگوید این رنگ آبی که به کار برده ای 
چه زیباســت، یا مثاًل در دانشگاه وقتی 
اســتاد مقالة دانشجوی خود را می خواند 
نکات مثبت را پررنگ کند، انرژی اصلی 
معلم و دانش آموز باید برای بررسی خود 

عمل صرف شود. 
معلم:درچندمثالیکهشمازدیدبه
نحویهمةاینهابازخوردهاییاستکه
بهعملبرمیگرددودرذهنمنبیناینها
تفکیکیوجودندارد،اقتضائاتمحیطی
استکهاینبرخوردهاوعکسالعملهارا
بهجامعهدیکتهمیکند.ماخیلیشفافیت

در تنبیه به معنی آگاه 
کردن، هم رنج می بریم 
که ناکامیم و هم به فکر 
می رویم که چرا موفق 
نشدیم و کجا اشتباه 

می کنیم
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نداریم.خیلیتحملبازخوردشــدیدرا
نداریم،پسمناسبتربرایاینوضعیت
اجتماعیوفرهنگیماهمانتشــویقو

تنبیهاست.
دكترباقری:به چه معنا؟

معلم:همانتشویقوتنبیهخارجی...
دكترباقری:چرا بهتر است؟

معلــم:چونجایگزینــیبرایآن
نداریم.

دكترباقری:چــرا نداریم؟ همان عمل 
محور بودن می تواند جایگزین شود. 

معلم:ماچقــدرحاضریمدادههای
رامنتشرکنیم،ماچقدرحاضریم عمل
دادههایعملکردواقعیآموزشوپرورش
رامنتشرکنیم،درچنینفضاییبهترین
کارتشویقوتنبیهخارجیاست،اینیک
بهراحتی بتوان که نیست فردی مسئله

سمزداییکرد.
دكترباقری:گاهــی ما می فهمیم یک 
غلطی وجود دارد، حــاال چه فردی چه 
اجتماعی، اگر فهمیدیم کاری غلط است 
خوب نبایــد آن را ادامه داد، باید در فکر 
اصالح آن بود، باید بدانیم کدام با منطق 
تربیت سازگارتر است و با همه سختی آن 

را اصالح کنیم. 
معلم:امااینبازخوردهاهستندکه

مهماندنهخودعمل.
دكترباقری:این گونه نیســت. باید دید 
که ایــن بازخوردها از کجا سرچشــمه 
می گیرند. بله ما در خأل نیســتیم و اصاًل 
تعامل حاصل می شود.  تعلیم وتربیت در 
پس معلم عکس العمل را نشــان خواهد 
داد. بحث بر سر دو نوع عکس العمل است، 
عکس العملی که در اثر عمل اســت و یا 
عکس العملی که در آن »نشانه« به جای 
»مقصود« می نشیند. این ها بازخوردهای 
منحرف اســت، عمل را اصالح نمی کند. 
اگر مــا بپذیریم تشــویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطــق تربیت هماهنگ تر 
اســت و هم کم هزینه تر و راحت تر است 
می توانیم به سراغ اصالح وضعیت کنونی 

برویم. 
معلــم:منفکرمیکنمتشــویق
وتنبیهمرحلهســوماستیعنیمثاًل
رادیووتلویزیونوقتیمردمشــوقی
برایمطالعهکتبشهیدمطهریندارند

مسابقهمیگذارد.درمدرسههمچنین
اســت.مامعلمانتشــویقوتنبیهرا
میگذاریمکهعملانجامشــود،چون
خیلیاوقاتبچههاانتخابنکردهاندکه
بهمدرسهبیایندونمرهبههدفتبدیل

شدهاست.
دكترباقری:بله فــردی کاری را دارد 
می کند که اصاًل نمی خواهد انجام دهد. ما 
در آموزش وپرورش یک جایزه کنار درس 
می گذاریم و می گوییم به خاطر این درس 
بخوان. ما می توانیم تشویق خود را عمل 
محور کنیم، مثاًل چرا دانش آموزی را که 
از ســر سیری آمده اســت و از ریاضیات 
خوشــش نمی آید و در این درس نمرة 4 
گرفته است، طعم این 4 نمره مثبت را به 
رخش نمی کشیم؟ اگر او طعم این چهار 
تــا مثبت را چشــید آن 16 نمرة منفی 

صورت دیگری پیدا می کنــد. بار بعد 4 
می شــود 6 و همین طور روی خود عمل 
کار می کنیم و این توجه به عمل می شود. 
بعضــی ازدواج می کننــد و بعد عاشــق 
می شــوند و گاهی برعکس است. مسائل 
آدمی هم همین است. ما بعضی کارها را 
دوست نداریم و مجبوریم بپذیریم. بحث 
بر سر این اســت بعضی اوقات در کاری 
که نمی خواهیم انجــام بدهیم، موفقیت 
نسبی را در نظر می گیریم و آن را پررنگ 
می کنیم و نشــان می دهیم که این دیده 
شده، پس تشــویق عمل محور حتی در 
مواردی که افراد ناخواسته اقدام به کاری 

کرده اند، راه صحیح و درستی است. 

معلم:مــنیککالس30نفرهدارم
كه20نفرشاندرسرادوستندارندومن
میخواهمامتحانبگیرمومعطوفشوم
بهنــکاتمثبتهربرگه،منیکمعلمم
وبرایاینکارحداکثر5ســاعتوقت
میگذارم،اماکاریکهشمامیگویید2
نفردیگربایددرکنارمنباشندکهاین
کارعملیشود،آنچهسختاستعملی
بودناینکاراستچونوقتتنگاست
ومداخالتیهــمازجانبخانوادهوهم

مدرسهوجوددارد.
دكترباقری:شما اگر به درستی کاری 
معتقد شــدید می گردید و نحوه عملی 
کــردن آن را در می یابیــد. می دانید كه 
ســقراط درس نمــی داد و فقط ســؤال 
می کرد، بــا این روش فــرد را به یافتن 
جواب می کشاند. باید راه های مختلف را 
پیدا کرد و امتحــان کرد تا بتوان اهداف 
تعلیم وتربیت را پیاده کرد. حاال اگر صد 

در صد هم نشد عیبی ندارد. 
در کالس30 نفــره بایــد ابتکار عمل 
داشت، در تدریس و همکاری بچه ها باید 
بتوان اهداف تعلیم وتربیت مثل فهمیدن 
مطلب، همــکاری اجتماعی و ... را پیاده 

کرد. 
معلــم:بچههارامیتــوانطوری
ضعیف دانشآموز کــه کرد گروهبندی
توسطدانشآموزقویدرسیادبگیردو
دانشآموزقویتشویقشودیامثاًلطراح
سؤالخودبچههاباشــندوبهبهترین

سؤالنمرهداد.
این خــود می تواند  خب  باقری: دكتر
یــک روش برای درگیر کــردن بچه ها و 
یادگیری آن ها باشد. اینکه همیشه بار بر 
دوش معلم باشــد تا آن را به قله برساند 
و دوبــاره آن را به پاییــن بیاورد صحیح 
نیست، بلکه باید این بار را توزیع کند، کار 
تعلیم وتربیت تعامل است پس فقط کار 
معلم نیست باید تقسیم شود. این معلم 
اســت که باید ببیند چگونه این تقسیم 
کار صــورت می پذیــرد که هــم اهداف 
تعلیم وتربیــت عملی شــوند و هم معلم 
هالک نشــود. بدترین معلم تمام ساعت 
درس می دهد، بهترین معلم کار را توزیع 
می کند البته نه اینکه بچه ها را ســر کار 

بگذارد. 

تشویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطق 

تربیت هماهنگ تر است 
و هم کم هزینه تر و 

راحت تر است

۹  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۵ |  بهمن ۱۳۹۶ |


