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 بخش یکم: در رد پاداش

 گرایی : میراث رفتاررفتاران قفس اسکینرگ ، اول  فصل 

شود که موجود  و موجب می  "این کار را بکن تا آن را بگیری"گوید:  شنایی است که می آگرایی در حقیقت همان اصل  رفتار 

گوید: شخص سرچشمه اعمال نیست، بلکه جایگاه و محلی است که در آن بسیاری از اسکینر می  زنده دوباره آن کار را انجام دهد.

 کنند. و تاثیر واحد و مشترکی ایجاد می خورندط ژنتیکی و محیطی با هم پیوند میشرای

های دیگر، از مذهب  های ما در زمینهقاید و باورپاداش و مجازات در بطن اعتقادات ایمانی ما نیز نهفته است. در کل ع

چون ایم، از این رو پذیرش بید. اغلب ما با این شیوه بزرگ شدهسازد، راه را برای پذیرش اصول رفتارگرایی هموار میگرفته تا اقتصا

یابند که دهیم آنها در میاداش میاید. وقتی ما به کودکان پنمانتقال آن به فرزندانمان سهل می  دست و  ن هایی از ایو چرای نظریه

 برای انجام کار مورد نظرشان به دیگران رشوه بدهند. 

در   پاداشتوان در کوتاه مدت دیگران را وادار به انجام هر کاری کرد.  های کافی، میه پاداشاین یک حقیقت که با ارائ

به   کنند معلمآموزان سر و صدا می تر است که وقتی دانشآسانالعاده آسان است. این خیلی  نه تنها مؤثر است بلکه فوق  کوتاه مدت

ن علت شیوع  گیر است وعده پاداش بدهد که هیچگونه فکر و تالشی نیست. و این سادگی مهمتریجای بررسی علت و که کاری وقت

 گرایی است. و رواج رفتار

شود. و پس از  بیشتر شود، ضرورت آن هم بیشتر میدهی کند. بلکه هر چه پاداش ییر دلخواه ما را ایجاد نمیپاداش دهی تغ

جایزه و پاداش تبدیل  کوشد. و پس از مدت کوتاهیمیکند و فقط برای کسب پاداش  لل اصولی در او انگیزه ایجاد نمیمدتی دیگر ع 

تجربه قبلی استفاده از آن بر   شود. جان کالم اینکه کاربرد رایج پاداش بیش از آنکه مربوط به ماهیت انسان باشد به به عادت می 

 گردد. می

 

 آیا پاداش دادن کار درستی است؟   ،فصل دوم

سان  )در این تفکر ان  1برد اساسا انسانیت ما را زیر سوال می گرایی کاربردی  رفتار   -1یی کاربردی اشکال دارد؟  گراچرا رفتار

پاداش و تنبه در    -2  ها باید او را وادار به عمل کند( قهای بیرونی در قالب مشوشود که انگیزهبه صورت موجودی منفعل فرض می 

پ تنبه کنترلنهایت روشی برای کنترل دیگران است.  اندازه  تاثیرگذاری، متقاعد  کننده استاداش نیز درست  یا حل  و برای  سازی 

پس ماهیتی   شود.(ی است که به دانش اموزان داده می)به عنوان مثال اقتصاد ژتونی که همان کارت امتیاز  روند.به کار نمی  مشکل

 ضد دموکراسی دارند. 

اینکه بگوییم کودکان نیاز به حدود و مقررات دارند، بسیار متفاوت از آن است که بگوییم آنها باید کنترل شوند. پیگیری  

 پنداریم( برای کودکان است.ترل بسیار کمتر )از آنچه میزم کنحساب شده اهداف معقول مستل

 
، کار  رساندر دادن اهرمی که غذا را به او می گی رو به مرگ است و جز فشاموشی که در قفس آزمایشگاهی از فرط گرسن"گرایی  به قول یکی از منتقدان رفتار  1

 " دهد؟می کند، چگونه ماهیت تمام افعال انسانی را شرحدیگر نمی



  

 شود؟ آیا پاداش مؤثر واقع می  ،فصل سوم

ای  دهد. پاداش علت ویژهنحوی انجام کار را نیز تغییر میولی در عین حال    بردوال احتمال انجام کار را باال میپاداش معم 

سبت به فعالیت مورد نظر تغییر شود. در ضمن پاداش نگرش ما را ندیگر می های  جانشین انگیزهکشد که  برای انجام کار پیش می

 دهد. می

 . به سه سوال زیر پاسخ دهیم دهد؟ برای پاسخ به این پرسش بایدآیا پاداش رفتار را تغییر می 

ابسته باشد، کنترل رفتار  نباید فراموش کرد وقتی فرد یا موجود مورد نظر به شما و  پاداش برای چه کسی مؤثر است؟اوال    

  . به واسطه ایجاد کنترل مفید خواهد بود ه دهند. پس پاداش بیشتر برای فرد پاداشتر استاو آسان

پاداش چقدر دوام میدوما   پاداش  ؟آورداثر  تاثیر  ماندگاری  برای  معموال  اثری کوتاه مدت دارد.  باید پاداش  ارائه آن   ،

از بین   باید صورت گیرد که به تغییری ماندگار منجر شود، تغییری که در غیاب پاداش و جایزهه مشوق زمانی  مستمر باشد. ارائ

 تواند تغییری ماندگار ایجاد کند. اند که پاداش نمینرود. تحقیقات نشان داده

ر بنای رفتار  ه زیها اساسا نگرش و پایبندی عاطفی را کمشوق   دهد؟کدام جنبه از رفتار را تغییر می  پاداش دقیقاو سوما  

-گذاشتن بر عملی است که انجام می   کنند زیرا هدفشان تاثیرییرات عمیق و ماندگاری ایجاد نمیها تغدهند. مشوقماست تغییر نمی

 دهیم.

ها را از بین ببرد. و این ربطی به نوع تکلیف، نوع  تواند، خالقیت آزمودنیکه پاداش میاند  ها نشان دادهبعضی از آزمایش

افراد شرکتپا بیگانهکننده ندارد. دویچ معتقد است، پاداش در مورد اداش، زمان پاداش و سن  اند، فرادی که نسبت به کار خود 

. )حداقل باید این امید را زنده  های بیشتر یا بهتر استه پاداشبه مستمر بودن آن یا ارائمؤثر است. و همچنین دوام پاداش منوط  

 ( .در کار است نگه داشت که پاداش بیشتری 

هم فقط    بخشد. که نیازی به اندیشه ندارند. در این حالتمینه تکالیف بسیار ساده بهبود میپاداش معموال عملکرد را در ز

یابد. مشوق یا پاداش در دو صورت تاثیر نامطلوبی و زیانباری بر عملکرد دارد: اول زمانی که تکلیف به جنبه کمی تکلیف بهبود می

دوم زمانی که تکلیف موجود، شود.  ا به منظور ایجاد انگیزه امری زائد قلمداد می هکافی برای شخص جالب است و ارائه مشوقزه  اندا

 شوند. رساند بالفاصله پیدا نمی حل میی که ما به راههایپاسخ است و روش -ای باز مسئله

  

 مشکل پاداش: چهار دلیل ناکارآمد بودن پاداش  ،فصل چهارم

لی بیش از این تحقیقات  تواند تمرکز ما را از تکلیف منحرف سازد و مانع انجام کار با کیفیت شود، ووسوسه پاداش می 

 ندارد. نظر وضوعی است که ربطی به تکلیف موردتر از فکر کردن به مزیانباراند که فکر کردن به پاداش به مراتب نشان داده

 

 



  

 پاداش اثر تنبیه دارد.  .1

اند. در هر دو مورد مجبوریم برای تداوم رفتار مورد  ضد هم نیستد، بلکه دو روی یک سکهپاداش و تنبیه هرگز دو راهکار  

  داند.گیرد که انگیزه را چیزی جز کنترل رفتار نمیمانند تنبیه از الگویی سرچشمه مینظر، مرتب بر حجم آنها بیفزاییم. پاداش نیز  

بیه و حذف  ست که افراد زیادی بین تن دهد. به همین دلیل اآن را با فریفتن افراد انجام می  ننده دارد وکپاداش نیز ماهیت کنترل

رسد این خود نماید ولی به آن نمیوردن پاداشی تمام تالش خود را میوقتی فردی برای به دست آ  شوند.ل نمی پاداش تفاوتی قائ

 آید. یه به حساب می برایش نوعی تنب

 .سازدپاداش روابط را مخدوش می  .2

کند. کیفیت یادگیری  پذیری خلل ایجاد میبه رشد یادگیری، خالقیت و مسؤلیتپاداش به روش خاصی در روابط مربوط  

 اند قات نشان داده ترین افراد است. ولی تحقیاتب باالتر از کار انفرادی باهوشهایی که به دقت تشکیل یافته به مرو اثربخشی گروه

 واند در ایجاد تعاون و همکاری یا حس مشترک تاثیری داشته باشد. تکه پاداش در بهترین شکل خود نمی

-تر میدر مقابل یکدیگر، اوضاع را وخیم  گیرند. و با قرار دادن افرادای منفی به خود می دهی جنبهدو شکل شایع پاداش

عدادشان محدود باشد. مانند  کنندگان پاداش تشود. یعنی دریافتد ساختگی ایجاد میشرایطی است که در آن کمبو  نخستسازند.  

 مسابقات رقابتی. مسابقات به دالیل زیر مخرب و زیان بارند. 

 گذارد. اب، بر عملکرد فرد تاثیر منفی میمسابقات رقابتی به دلیل ایجاد نوعی اضطر •

 شوند.تالش کردن دلسرد میکنند شانس برنده شدن ندارند از کسانی که گمان می •

 دهند. ند توانایی ذاتی یا شانس نسبت میبه عوامل ورای کنترل خود مانمردم نتایج مسابقات را  •

نکته جالب در این میان این است که پاداش جمعی یا مشترک هم جنبه دیگری از رقابت است. این امر به جای اینکه  

 زند.بروز تنشی مسموم در گروه دامن مینگرانی واقعی نسبت به سالمتی دیگران را در فرد ایجاد کند به 

پاداش بین  رابطه  پاداش  را هم تخریب میدهنددر ضمن  گیرنده  پاداش  و  پاداشه  زیرا که  همواره در حال  دهنده  نماید. 

کنند، قدرت اعمال پاداش و تنبه را به ین برای حل مشکالت به او رجوع میگیرنده است. اگر شخصی که سایرقضاوت رفتار پاداش

ا افراد  اینکه  احتمال  گیرد،  میز  دست  کاهش  مراتب  به  بخواهند  کمک  میاو  تنبیه  و  پاداش  هم  از یابد.  افراد  چابلوسی  به  تواند 

 . صاحبان قدرت منتج شود

 گیرد.ها را نادیده میپاداش علت .3

ایجاد مشکل توجه شود. در حقیقت پاداش هرگز یک راه حل واقعی دهی، نیازی نیست اساسا به علت  های پاداشدر نظام

ی به این اشود. عدهکند و موجب غفلت از علل واقعی می بر یا مسکنی که مشکل را پنهان میپاداش نوعی ترفند، راه میاننیست،  

 اند، هر چند این نتیجه سطحی و زودگذر باشد.  صبرانه در پی نتیجهشوند که بیدلیل به پاداش متوسل می 

 

 



  

 کند. ی را تضعیف میپذیرپاداش خطر .4

.  شود که پاداشی در کار نیستشان محدودتر از زمانی میزنند، معموال توجهبا انگیزه پاداش دست به عملی می  وقتی افراد

انجام می چرا که وقتی برای پاداش کار می ما  اگدهیم که برای کسب پاداش الزم است و نه بیشتر.  کنیم، دقیقا کاری را  انگیزه  ر 

صلی این است که تکلیف هر آید، چون در اینجا هدف ابه عنوان امری مطلوب در می  سادگی پذیری و  بینیکسب پاداش باشد، پیش

به   کند.گرایش پیدا می  به انجام سریع و بدون تفکر کارهادر حقیقت فرد    2تر انجام شود تا ما به هدف مورد نظر برسیم.چه راحت

 هیچگونه خالقیتی در جهت تغییر آن نخواهد رفت. کند و به دنبال فرد الگوی رفتاری مطمئنی پیدا میاین ترتیب 

  " خواهند تا حد امکان سریع و موفق باشند.پذیرند. آنها می لب پاداش، خطر نتایج منفی را نمیافراد ط  "گوید  شوارتز می

شود، داش قطع می ه پاوقتی ک  -2کنند.  راد تکالیف آسانتری را انتخاب میهر چه پاداش بزرگتر باشد، اف  -1دهد  تحقیقات نشان می

قبال پاداش دریافت کردها تا جایی که ممکن است کماندفرادی که  تنها در شرایطی گزینش تکالیف    -3کنند.  کاری می،  آسان نه 

 گرا هستند. گزینند، که اصوال پاداشافرادی اینگونه تکالیف را بر می شود که پاداش در کار باشد، بلکهمی

مانعی بین خود و پاداش خواهددر حقیقت وقتی به   او تکالیف را به عنوان  بنابراین   یادگیرنده وعده پاداش بدهید،  دید، 

ساده تکالیف  باهرچه  میتر  آن خالص  از شر  سریعتر  او  میشند،  پاداش  به  و  را "شعار  رسد.  شود  پاداش  فالن  تا  بکن  را  کار  این 

 .این کارنه روی  کند ومتمرکز می فالن پاداشتوجه فرد را روی  "بگیری

 . انگیزد تا آن را بدست آورندپاداش مردم را بر می. کند؟ صد در صدا پاداش در مردم ایجاد انگیزه میآی

 

 ای درونی(: پنجمین دلیل ناموفق بودن پاداشکاهش عالقه و کنجکاوی )انگیزه فصل پنجم،  

خارج از خود تکلیف هستند. نقطه مقابل این قضیه، انگیزه درونی  هایی  یزهچرا که انگ   اندبیرونی  هایه محرک یپاداش و تنب 

لذ یعنی  کار.بر  تاست.  خود  خاطر  به  کار  از  موفقیت  دن  انگیزه  دارند،  باالیی  درونی  انگیزه  که  از   افرادی  آنها  دارند.  نیز  باالیی 

میچالش استقبال  دشوار  نسبتا  میهای  نشان  بیشتری  ابتکار  و  کنند،  در  دهند  میمعموال  کار  بهتر  پاداششرایط سخت  های کنند. 

 کاهد. ی نسبت به تکلیف در درست اجرا میدهند. معموال پاداش از عالقه آدمهای درونی را کاهش میبیرونی، انگیزه

ه  توان از پاداش به عنوان راهکار زیرکانه برای کاهش عالقه استفادپذیر است که حتی میبینی در واقع این تاثیر چنان پیش

است تا عالقه ما را دادیم، کافی  ی کاری که قبال با لذت انجامش مییک بار پاداش گرفتن براها.  کرد مانند داستان پیرمرد و بچه 

های بیرونی و در واقع شما را بیشتر به مشوق  های بکر و جدید ضایع سازدمان را درباره فعالیت، نگرشها از بین ببرد برای هفته

 وابسته کند. 

 شود؟فت عالقه میاچرا پاداش موجب کاهش یا 

از  ای شود برای رسیدن به هدفی دیگر،  ی وسیلهنیاز چیز دیگری مطرح گردد، یا به عبارتهر چیزی که عنوان شرط یا پیش  •

 مطلوبیت و ارزش کمتری برخوردار است.

 
 "پاداش دشمن کنکاش و جستجو است. " 2



  

را محدود کند، پا پس    شود، و اصوال افراد از شرایطی که استقالل آنهاکننده تجربه می وان عاملی کنترلموال پاداش به عنمع •

منفی آن    کند. و نتیجه اثرردی تغییر نمیگرایی کاربیله و هدف، این ویژگی حساس رفتار ند. صرف جابجا کردن وسشکمی

 شود. بر انگیزه درونی کم نمی

ارائه می  اشیدچی و همکارانش معتقدند پاد انجام کاری معین  انجام میکه در قبال  اول، درباره آنچه  دشود، دو کار  هد. 

 گیرد. ترل رفتار آینده ما را در دست می دهد. و دوم کنایم به ما اطالعات می انجام داده

انگیزه درونی تضعیف میدر شرایط   نیز  : احساس تهدید کنیم، نظارت  دیگری  مانند زمانی که  ارزیابی شویمشود  ، مجبور 3شویم، 

 ا دیگران رقابت کنیم.  بباشیم در موعدی معین کار را انجام دهیم، با امر و نهی دیگران مواجه باشیم، 

 در این میان اشتباهات متداولی نیز وجود دارد که عبارتند از: 

 شدن نیستند. . به علت ماهیت این دو نوع انگیزه قابل جمع  دو نوع انگیزه بهتر از یکی است ✓

آموز شود و برداشت دانشانگیزه فرد میتغییر  پاداش موجب . اگر مداوم از پاداش استفاده نکنیم مشکلی پیش نخواهد آمد  ✓

 تواند مثل سابق باشد. اش دیگر نمیاز تکلیف و انگیزه

دهیم را  هایی که به آنها میپاداشزیرا مردم  .  ناپذیر، بلکه بر حسب ظاهر مطلوب نیز هستپاداش دادن نه تنها اجتناب ✓

شود. مثال  نش اشتباه گرفته میه شدشود با چگونگی ارائضوع این است که آنچه به مردم ارائه میایراد این مو  خواهند. می

رفتاری خاص مشکل دابستنی خوردن دانش ندارد ولی مشروط کردنش به  اشکالی  قدر چیزی که وعده  آموزان  رد. هر 

   4شود. اید برای به دست آوردنش انجام دهد بیشتر میتر باشد، نفرت فرد از کاری که بمطلوبشود  داده می

دگی را از بین  کننگیری به فرد مشکل کنترلین راهکار با واگذاری قدرت تصمیما  .اجازه دهیم افراد به خود پاداش بدهند ✓

 5اش وجود دارد. برد ولی هنوز مشکل مانع بودن رفتار مطلوب برای رسیدن به پادمی

مشوق  ✓ که  است  این  مشکل  میتنها  ارائه  نسنجیده  انجام  ها  به  منوط  دقیقا  پاداش  اگر  است  شوند.  الزم  که  باشد  کاری 

فرد باید به سوی این  حتی برای آنکه شرط عملکرد بهینه تاثیری خنثی داشته باشد.    رود.مشکل از بین می  صورت گیرد،

دیگر انواع  تر از  . پاداش بر مبنای کیفیت اگر مخربباور کشیده بشود که موفق است، تا از این رهگذر احساس کفایت کند

م  نه تنها عمل شخص بلکه چگونگی انجا  ها نباشد، کمتر از آنها نیست. با مشروط ساخت پاداش به کیفیت عملکرد،پاداش

 گیرد.آن نیز تحت کنترل قرار می

 اگر نگران کاهش انگیزه افراد هستیم، چه اشکالی دارد برای انجام کاری که به آن عالقه ندارند، به آنها پاداش دهیم.  ✓

i. را کاهش می بیرونی خالقیت  می   دهدانگیزه  موجب  عملکرد ضعیفو  افراد  باشند.  شود  داشته  دیگر  تری  نتیجه  در 

به دنبال   امور کسل های خروشافراد  برای جذاب ساختن  نخواهند رفت. در ضمن وقتی فردی مجبور  القانه  کننده، 

 شود. تقاللش کم شده و با دادن پاداش استقالل کمتر نیز می است کار را انجام دهد اس 

 
شدن   د مندهیم، احتمال عالقهکه چقدر کار خود را خوب انجام میدر واقع هرگاه ترغیب شویم که به جای تمرکز بر روند واقعی انجام کار به این نکته توجه کنیم   3

 به آن کار و ادامه آن در مواقع دیگر کمتر است. 
آنکه پاداش   4 را تحلیل می به موازات  انگیزه درونی  نیرومندتر میکنمقابل رضایت درونی مانع ایجاد میبرند و در  ها  بیرونی  نیازهای  نیازهای شونند،  این رو  د. از 

 گیرند. تر را میی اساسیآید و جای نیازهای ارضا نشدهتری در اشخاص پدید میبیرونی قوی
خواهند انجام دهند و آنچه باید برای بدست  که امکان دارد، بر آنچه می جایی   اگر مصمم به استفاده از پاداش به عنوان یک راهکار هستید، اجازه دهید افراد تا 5

دهد و  یری نمیگرایی، ماهیت آن را تغید. ولی نقاب دوستی بر چهره رفتارسیب کمتری خواهند دی . در این حالت افراد آآوردنش انجام دهند، کنترل داشته باشند 

 بسیاری از عوارضش همچنان باقی خواهد ماند.



  

ii. امور مالل فقطه بهتوان پاداشنمی  هملوحی است.  هنماید، سادآور را جالب میاینکه پاداش،  حوصله و  افراد بی  ها را 

انگیزش  کننده آن را از مسایل هیجانمختلف را تفکیک کرد و مسایل کسل  موضوعات  توانو هم نمی  رغبت داد. بی

 جدا نمود. 

iii.  ن کار مالل  اصال چرا باید ایآور است و یا اینکه  د اینکه اصال چرا این موضوع ماللپاداش دادن جلوی تفکر در مور

از دیدگاه متربی به تکلیف    -1گیرد. سه راهکار دچی برای به حداقل رساندن مالل عبارتند از:  آور را انجام دهیم می

حتی المقدور فرد را در شیوه انجام کار آزاد    -3دلیلی منطقی بیاورید که لزوم انجام کار را توجیه کند    -2نگاه کنید.  

 بگذارید. 

شوق دارند، پاداش داد. این  بعضی افراد تمایلشان به انگیزه بیرونی بیشتر است. چرا نباید به افرادی که تمایل و نیاز به م ✓

ه  ه است. چرا کیکنیم دلیل یادگیری و.... دریافت پاداش یا اجتباب از تنبکه گمان میی تربیت و طرز تفکر ماست  نتیجه

این ترتیب تربیت شده تعلیم و تربیت،  ".  ایمخودمان به  نهایت دنیای درون به با توجه به شیوه و شرایط بیرونی در  در 

 " کند.سته به تجربه شکلی تغییر پیدا میکند که با دنیای بیرون همخوانی داشته باشد. و این تمایل بای تجلی میگونه

 تواند مفید باشد. اهش آثار منفی پاداش ایده زیر میبرای ک

 پاداش بپرهیزید. از نمایش دادن  ▪

 منتظره نه تاثیر مثبت دارد و نه منفی(وعده ندهید. )پاداش غیرپاداش را شرط کار قرار ندهید یا آن را  ▪

نیاوردید.   ▪ در  مسابقه  به صورت  را  پاداش  دریافت  نه  هرگز  و  باشد  نسبی  عملکرد  سنجش  منفی  اگر مالک  اثار  مطلق، 

 باید بتواند از این امتیاز برخوردار شود. ش مطابق با استانداردها باشد، لکردیابد. یعنی هر کسی که عم پاداش افزایش می

آموز  ه ازای خواندن یک کتاب توسط دانشآورید. مثال بش را به صورت یک کار یا تکلیف در پاداتا جایی که ممکن است   ▪

 کتاب دیگری به او جایزه بدهید. 

 دهید. تا جایی که امکان دارد افراد را در تعیین پاداش دخالت  ▪

 

 فصل ششم: اشکال تعریف و تمجید 

ل شد. به این صورت که اطالعات روشن و صادقانه درباره نحوی انجام  کال مختلف بازخورد مثبت تمایز قائاش  باید بین

دهند و  های کالمی را که بوی کنترل میردانی شخص شود در یک سو، و پاداشکار یا تشویقی را که موجب حس استقالل و خودگ

 سازد در سوی دیگر نهاد. را وابسته به تایید دیگران میرد ف

گران چیست؟ این هدف به نفع تاییدکننده است یا تاییدشونده؟ گروهی  باید از خود بپرسیم هدف ما از تعریف و تمجید دی

معتقدند:  از صاحب تمجید  "نظران  و  تعریف  از طریق  که  تعریفتغییری  نفع  به  لزوما  آنیم،  نیسخواهان  در جهت   ت. شونده  بلکه 

 "کننده است.خوشامد و نفع تعریف

کمک به    -3های خوب  تقویت رفتار یا ارزش   -2د عملکرد  تقویت بهبو  -1شمارند:  برای تعریف و تمجید سه هدف بر می

 فرد برای اینکه احساس خوبی به خود داشته باشد. 



  

آموز ندارد و یا ارتباطشان همواره مثبت  تحصیلی دانشمجید ربطی به موفقیت  دهند که یا تعریف و تتحقیقات نشان می

دهند که یک روش  شود. این نتایج نشان میو تمجید همواره موجب نقص عملکردهای مهارتی می  نیست. و همچنین اینکه تعریف

 مؤثر برای مختل کردن یک مهارت این است که درست قبل از شروع تکلیف، از فرد تعریف کنیم. 

 اند:این امر بر شمرده چهار دلیل برای

شود که دشواری چندانی ندارد، شاید او اینطور برداشت کند که خیلی هم باهوش ری تعریف میوقتی از فرد به خاطر کا -1

 شود. کار و جدیت او در تکالیف مشکل می نیست. که امر موجب کاهش پیشت

شود تا بتواند مطابق با تعریف ما عمل  میآن شخص فشار بیشتری را متحمل    کنیم،وقتی از فردی تعریف و تمجید می -2

شود. و اگر این تعریف و تمجید عملکرد آینده او را هدف قرار  تر شدن او نسبت به خود می ین فشار موجب حساسکند. ا

 شود. شار و اختالل عملکرد بیشتر هم میدهد، این ف

شود که همواره باید موفق باشند. در نتیجه  آنها میبینانه در  تعریف و تمجید از دیگران موجب ایجاد یک احساس غیر واقع -3

از ترس شکست تکالیف دشوار  با  مواجه  با آن خودداری میدر  روبرو شدن  از  بعضی    کنند.،  تمجید  تعریف و  در ضمن 

ان وفق  سازد. در این میان اگر آنها نتوانند خود را با انتظارات معلمشهای آموزگار وابسته میآموزان را به ارزشیابیدانش

 دهند در نهایت دست از تالش خواهند کشید. 

 برد. ، اغلب انگیزه درونی را تحلیل میهادر نهایت تعریف و تمجید مانند سایر پاداش -4

با ها  پاداش  مانند دیگر  تمجید  تعریف و  کنیم  فکر  اشتباه است که  کنترلاین  یا میزان  نیست  کنندگی آن  رز و برجسته 

د واقعا انگیزه درونی را اند که تعریف و تمجیداده  توان آن را از قبل وعده داد. تحقیقات نشانون نمیمتر است و یا مشکل ندارد چک

 دهد. کاهش می

دی  یف و تمجیهای مفید را در اختیار فرزندان خود قرار دهند. تعربر محبت، راهنمایی و دستور العملوالدین باید عالوه  

-ه عنوان راهکاری جهت تقویت شیوهش از آنکه مفید باشد، زیانبار است. به ویژه اگر بگیرد، بیکه شکل پاداش کالمی به خود می

تواند  دهد، اما نمیرای مدتی رفتار کودک را تغییر میهای رفتاری معین به کار گرفته شود. نباید فراموش کرد تعریف مثبت صرفا ب

 د و در ساختن خودپنداره مثبت تاثیر چندانی ندارد. به طور حتم تعهدی درونی نسبت به ارزش مورد نظر در او ایجاد کن

گیرند.  گر مقاومت منفعالنه را در پیش می دهند و بعضی دیمثبت واکنش منفی از خود نشان می  بعضی در مقابل تقویت

جایگاهی باال قرار مهمترین جنبه قضاوت مثبت، مثبت بودن آن نیست، بلکه قضاوتی بودن آن است. مثال وقتی کار شخصی که در  

آمیز است. پس در وحله اول تعریف و تمجیدی که ، توهین و جسارتگیردایش قرار میدارد، توسط شخصی از جایگاه پایین مورد ست

یابد که شخصی که ضمن در حالت دیگری چون فرد در میتواند مقاومت ایجاد کند. در  بر تفاوت جایگاه داللت دارد، می  معموال 

شود. و امکان سوم نیز این است که تعریف و تمجید  منفی هم بکند، موجب مقامت او می  کند، ممکن است قضاوتمیقضاوت مثبت  

 یا با باورهایش در تضاد باشد و یا مبالغه آمیز و کلی باشد.  در تضاد با تصویری باشد که شخص از خود دارد

تمجید کودک را به    ا و استفاده از آن است. تعریف وای برای تداوم بخشیدن وابستگی کودک به م تعریف و تمجید شیوه

لبان ما میدهد که ارزش خود را بر اساس رفتااین سو سوق می لبخند بر  این ترتیب میل به  ری بسنجد که  راضی نگه آورد. به 



  

به اسی حاصل اعتماد  شود. در این حالت او گامی به سوی احساس امنیت بر نخواهد داشت. زیرا چنین احسداشتن در آنها بیشتر می

 تصمیم خود درباره نحوی عملکرد یا کسب معیارهایی است که بتواند با آنها درباره رفتارهای خویش قضاوت کند. 

کند. البته  ا در آنها تضیف میدهند یادگیری خود انگیزه رکودکان به سبب کاری که انجام می   در ضمن تعریف و تمجید از 

وده است، زیرا جستجو برای دستیابی به قوانین یادگیری و یا رفتارهای قابل اطالق به تمام کودکان کاری بیهنباید فراموش کرد که  

 دهد.  هایشان را تغییر مینها از دنیا، معنا و پیامد شنیدههای متفاوت درک آها و روشتجارب مختلف انسان

 مردان است.  به طور کلی تاثیر نامطلوب تعریف و تمجید برای زنان بیشتر از

ل و دو اصل کلی را باید در نظر داشته باشیم: اول استقالل )آیا سخن ما به ایجاد حس استقال  در هنگام تعریف و تمجید

گر توانیم دست کم در بعضی شرایط صرفا به او اطالعات بدهیم. ا ساند یا خیر؟( برای این منظور می رکنترل فرد بر اوضاع یاری می

 شود. مندتر میثبت دریافت کند نسبت به آن عالقه دهد بازخورد صادقانه و م ه انجام می فرد در مورد کاری ک

تر شود؟( وظیفه دشوار  فرد ستوده شده، در کار خود عمیق  آورد که)آیا تعریف ما شرایطی به وجود میدوم انگیزه درونی  

، که انگیزه درونی آنها تضعیف نشود. به انددرست انجام ندادهد که کارشان را  مدیران و معلمان این است که طوری به افراد بفهمانن

ه دهند که عالقه آنها از بین نرود. یک راه در این میان آن است که شکست را به عنوان بارت دیگر طوری بازخورد منفی ارائع

 ای بهبود آن بیاندیشد. همشکلی مطرح سازیم که نیاز به حل شدن دارد و از فرد بخواهیم که در حین انجام کار به راه

 توان اثر زیانبار تعریف و تمجید را کاهش داد: های زیر میاز اطالعات جدا کنیم. با راهکار سخت است بار احساسات را

i.  .احتمال دارد او بین آنچه می اگر از شخصیت فرد تعاریف کلی نکنیم، کمتر    از شخص تعریف نکنید، از کارش تعریف کنید-

 . فاصله ببیند درباره خود باور داردشنود و آنچه 

ii. .اند یا به علل به نظر شما بدیع و خالقانهباید نکاتی را متذکر شوید که    حتی االمکان تعریف خود را متوجه موارد خاص کنید

 ها به قضاوت بپردازد.سازد تا خود درباره صحت معیارتوجهند. این امر فرد را قادر می دیگر در خور

iii. باشد و پیاده کردن یک ترفند باشد، از نشانهجوش نیعنی اگر ابزار هیجانی خود د دروغین خودداری کنید.از تعریف و تمجی-

 دهد. بودن آن احساس کنترل را کاهش می  تعادل یا مکثی بین آن باشد. واقعی اند جیغ ملیح بیتوهای آن می

iv. ر جو  که  تمجیدهایی  و  تعریف  میاز  ایجاد  تعاریف   بپرهیزید.کنند،  قابت  این  نمود.  مقایسه  دیگری  با  را  کسی  نباید  پس 

ارزن را در نظر شخص یک رقیب جلوه میدیگرا او  تا یک همکار و  د.  بینش خود را در شکست دادن دیگران میدهند 

 شود. ستایش کردن در حضور جمع نیز در ایجاد رقابت مؤثر است. بهتر است تعریف مثبت از فرد نیز در خلوت انجام  

 ها اهمیت دارد؟ما چرا تعریف و تمجید از برترینا

باشد.  ▪ برتری  تایید  انجام داده است.  شاید هدف  را خوب  بداند کارش  این    اینکه شخص  از  او خود  آیا  باید پرسید  پس 

 موضوع خبر ندارد. 

دارد؟ آیا او این همه کار کرده که  اند. آیا این کار ضرورت  ران متوجه کار خوب و درست او شدهبه فرد نشان دهیم دیگ ▪

 کند؟مر انگیزه دورنی او را تضعیف نمی مورد تایید قرار بگیرد؟ آیا این ا 



  

های بیرونی، بیشتر در جهت از بین  دهند که محرک انگیزه پیدا کنند. شواهد نشان میدیگران با مشاهده پاداش گرفتن،   ▪

 بردن انگیزه درونی مؤثر هستند تا تقویت آن.  

توانیم. و بهتر  که بدون جنجال نیز میخواهیم معنای شایستگی و برتری را برای مخاطبان بیشتر روشن کنیم.  اید می یا ش ▪

 . است بیشتر در قابل گفتگو باشد و نه جلسه علنی

و در نهایت اگر صرفا هدف معرفی فردی است که کاری مورد توجه انجام داده، نیازی نیست این کار به صورتی باشد که   ▪

 موجب رنجش دیگران شود. 

اند. برای  کنند، اغلب غیرضروریه به نحوی کار شخص را ارزیابی مینظرها و یا تعاریفی کگوید اظهارپیروان دریکرز می

 آنکه رفتار کودک را کمتر کنترل و درباره آن کمتر قضاوت کنیم، کافی است به نحوی به بازگو کردن کاری که انجام داده بپردازیم

ن ترتیب در دراز مدت در تقویت استقالل و انگیزه درونی او مؤثرتر باشیم. برای تشویق کودک به تالش بیشتر در نوشتن و به ای

 رسد، گوشزد کنیم. از کار او را که جالب به نظر می ای کشیدن نقاشی، فقط کافی است جنبه مقاله یا

کند )اینکه  ثانیا احساس خوبی در ما ایجاد میتامل ندارد،  قطعا تعریف و تمجید در قابل توصیف کار اوال نیاز به فکر و   

ت که صرف  نگران آن هستیم  ما  از  بسیاری  ثالثا  باشند.(،  ما  نظر  و  رای  شنیدن  محتاج  همواره  از دیگران  تشریح، حاکی  و  وصیف 

 رغبتی ما باشد. سردی و بی

ها  یف و تمجید نیز مانند تمام پاداشقید و شرط هستند. حال آنکه تعرمحبت بی نباید فراموش کرد که کودکان نیازمند   

انتظ امروزه کودکان  این نیست که  نتیجه کنار دارند در مقابل هر کاری که میمشروط است. مشکل واقعی  ند، تحسین شوند )در 

های مثبت گساالن به جای توضیح دادن و کمک به کسب مهارت الزم، پرورش ارزششوند(. بلکه مشکل این است که بزرلوس می

بر را طی کنند و از طریق پاداش، رفتار آنها را تحت کنترل در شوند راه میانگیری در کودکان، وسوسه میو تقویت قدرت تصمیم

 آورند.

 

 بخش دوم: پاداش در عمل 

 گرایی در محیط کارارشکست اصل رفت:  عملکرد فصل هفتم، پرداخت در ازای

 پاداش در ازای نوع معینی از عملکرد.

 شود. تحت عنوان افراد ایکس شناخته می مک گرگور، Yو   Xنظریه  در  مبنای کارمند در نظر بسیاری آن چیزی است که

بسیار گوناگون  تکالیف  در  پاداش  گوناگون  تحقیقات  نمی طبق  عملکرد  بهبود  موجب  تنها  نه  کارشود،  ی  کیفیت  را    بلکه 

 کند، به ویژه تکالیف که نیاز به خالقیت دارند. همچنین پاداش بیشتر عملکرد بهتری در بر ندارد. دار میخدشه

ردها  ارزیابی عملک  -1با افزایش پاداش عملکرد بهبود یافت نکات زیر وجود داشت.  در بعضی تحقیقات که نشان دادند  

 ها عموما کمی بودند.مقیاس -3غذ و مدادی بودند. عموما فیزیک و کا ها  فعالیت  -2کوتاه مدت بودند. 



  

-تر تمایل بیشتری نشان می ال موفقیت، افراد به کارهای سادهادوین الک نتیجه گرفته است که با افزایش دریافتی در قب

 دهند.

 باشند. ئی میتا اولیه، جز 8مرده خواهد شد که در ادامه چهارده دلیل برای شکست برنامه تشویقی برش

I. عدم ضرورت 

II. :لزومی ندارد افراد از درآمد همدیگر مطلع باشند.  محرمانه بودن 

III.  :شود عمل شود.باید به آنچه گفته می  عدم همخوانی پرداخت با عملکرد 

IV. :های غیر نقدی را جایگزین کرد. توان پاداشمی  پر هزینه بودن 

V. اهمیت خیلی کوچک بیزرگ دور از دسترس و  های خیلی ب فایده بودن پاداشبی 

VI.  سنجش عملکرد کوتاه مدت در مقابل عملکرد بلند مدت 

VII. سهولیت سنجش عینیت در مقابل ذهنیت 

VIII.  :کم بودن دقت و ناممکن بودن سنجش بسیاری از کارها به صورت کمی بیهوده بودن 

آنکه   در نتیجه مدیر بی  . گوید: عملکرد هر فرد، تا حد زیادی، تابع مدیریتی است که بر او اعمال شده استمک گرگور می

تبادل آرا و کمک همکاران دهد که عملکرد او تا چه میزان از کند. ارزیابی فرد نشان نمیای خویش را ارزیابی میخود بداند، تا اندازه

 کند.  همکاری بین کارکنان را کمرنگ می گیرد و هم حسی متقابل بین افراد را نادیده میوابستگگیرد. در حقیقت هم مایه می

بلندمدت و کارکند، برنامهوه عملکرد کوتاه مدت را تقویت میاین شی "گوید:  گ میادوارد دمین بین    ریزی  از  گروهی را 

 " کند.هد و افراد را در تلخکامی رها میدبرد، ترس و رقابت را پرورش میمی

IX. کند.پول انگیزه ایجاد نمی 

های بیرونی فقط زمانی  پذیرند. پاداشار تاثیر میهای درونی توام با کد شاغالن به شدت از پاداشندهمیت نشان  قاتحقی

اند که کار  کنند که زنده بمانند، زندههای درونی وجود نداشته باشند. مردم صرفا کار نمیکه پاداشکنند  رضایت شغلی ایجاد می

 کنند.  

های مهم باشد، معموال  تر تلقی کرد. وقتی کار عاری از ویژگیای عمیقتوان نشانی از خواستهاغلب طلب حقوق باالتر را می

مبلغ درج شده در چک حقوقی افراد به حد کفایت اش می فرد متوجه مقدار  این مطلب مهمی است که هیچ مبلغی در نظر  شود. 

 رسد.نمی

شود به این  دی موجب ناراحتی و ضعف انگیزه مییت ماصرف اینکه محروم"گوید:  اش می دو عاملی  هرزبرگ در نظریه

افرادی که کارهای بسیار   " کند.ادتری را برای کار بهتر ایجاد میمعنی نیست که پول بیشتر رضایت بیشتری در پی دارد و انگیزه زی

 تری برای حقوق بیشتر دارند. دهند، تقاضای مبرمیکنواخت و طاقت فرسا را انجام می

 

 



  

X.  ند. کتنبیه میپاداش 

  تر به جای متقاعد ساختن یا شود. شخص تنبیهگیری و خشم میه اصوال تنبیه نه موجب پیشرفت بلکه باعث مخالفت، جبه

به   کنند. این فشار در نهایتشوند، مقابله به مثل میکثر افراد که مورد تنبیه واقع می پردازد. احل مشکل، صرفا به اعمال قدرت می

 انجامد. نارضایتی می اطاعتی همراه با

کند، ولی نگرانی از شکست کامال متفاوت از میل به موفقیت است.  ران مینگفرد را    عواقب عملکرد ضعیف،تهدید درباره  

از این جهت احساس تنبیه  ها  گیرد. پاداشزد و او بیشتر جنبه احتیاط را میسارد از تکلیف در دست اجرا غافل میدر حالت اول ف

 ، کنترل رفتار دیگران است. کنند که ماهیت آن نیز مانند تنبیهایجاد می

XI. سازد. دار میها را خدشهرابطه پاداش 

بردن کار تیمی، این است که  ترین راه برای از بین  دهد. مطمئنمکان همکاری بین اعضا را کاهش میپاداش روابط افقی و ا

راد زیادی ها نیز در قبال هر یک فرد برنده، افبه رقابت شوند. در معرفی برترین مجبورای که افراد  ، به گونهها را کمیاب کنیمپاداش

 کنند. م تالششان، احساس بازنده بودن میرقوجود دارند که علی

دهید، درباره درآمدتان تصمیم بگیرد، معموال سعی خواهید کرد مشکالت  باشد فردی که شما به او گزارش میاگر قرار  

 ز نظر او پنهان کنید. احتمالی را ا

XII.  شود.ای نادیده گرفته میدر پاداش دهی علل ریشه 

به آن نیاز دارند. رفتار شایسته  شوند که کارکنان برای انجام کار بهتر  های تشویقی جایگزین چیزی می ر کلی برنامهبه طو

  -3تامین نیاز آنها به استقالل و    -2فید،  ه بازخورد مارائ  -1، و مراد از رفتار شایسته  با کارکنان اساس یک مدیریت درست است

 حمایت اجتماعی است. 

XIII. کند. طرپذیری را تضعیف میپاداش روحیه خ 

بیاندیشند  پاداش  به  شوند  ترغیب  افراد  می  وقتی  کار  درگیر  را  خود  حدی  تا  دست  فقط  به  را  پاداش  بتوانند  که  کنند 

 هاست.  تدریجی کیفیت در تمام جنبهب افت بیاورند. استفاده از پول به عنوان محرک موج

XIV. دهد. پاداش عالقه را کاهش می 

د، عالقه آنها  توجه کارمندان را بیشتر معطوف به پاداشی کنند که در قبال کار خوب به دست خواهند آور  هر چه مدیران

رد نظر تبدیل به پیش تکلیف موبرد. در این حالت  ط اصوال عالقه درونی را تحلیل میهای مشرویابد. پرداختبه آن کار کاهش می

 شود. آور برای کسب پاداش می نیازی ماللت

-یابد. اگر از نظریهن آثار زیانبار آن نیز افزایش میهر چه پاداش یا پرداخت دستمزد بیشتر منوط به عملکرد شود میزا

 کنند. به افراد پاداش ندهید کار نمیگر های رفتار در محیط کار استفاده شود به مرور محیط کار با آن اجین شده و دیگر ا

 



  

 شکست اصول رفتارگرایی در مدرسه   :های یادگیریفصل هشتم، جذابیت

 های یادگیری عبارتند از: انگیزه

 کودکان برای یادگیری نیازی به پاداش ندارند.  .1

 در تمام سنین اثر انگیزه درونی در یادگیری نیرومندتر از پاداش است. .2

دهند، دوست داشته باشند، بهتر انجامش خواهند داد. آنچه در انگیزه مهم است میزان آن انجام میاگر کودکان آنچه را  

باشد. برای موفقیت  مانعی  تواند در عمل  زیاد، می  بیرونی هرقدر هم  انگیزه  است.  ماهیت آن  منشا و  باید پرورش    نیست،  هدف 

بلکه مشتاق کسب موفقیت در مدرس  مایل  باشد که  باشنکودکانی  به د و همچنین کنجکاو و عالقهه  یادگیری  به دانستن، که  مند 

 هیجانشان آورد، به گونه ای که خارج از مدرسه نیز در پی فرصتی برای دنبال کردن عالیق خود باشند. 

انگیزه بیرونی میجروم برونر در توصیف دانش  با  ی  ها به ساختارهاوال توان آنها برای تبدیل آموختهمعم"گوید:  آموزان 

آموزند و پس و معموال همان چیزی را میکنند که جنبه عادت دارند هایی را کسب میتر از بقیه است. آنها مهارتفکری مفید پایین

با تجزیه و تحلیل آموختهدهند بی آنکه  می ببندند.بتوانند  این آموخته  "ها، آنها را در زندگی شناختی خود به کار  از آن یعنی  ها 

 کند. ندازه عملکرد آنها اهمیت پیدا میر این صورت نگرش کودکان به یادگیری به اد خودشان نیست.

 کند. ادگیری انگیزه درونی را تضعیف میپاداش در ازای ی .3

انند علت توی به یادگیری نقش دارند، ولی نمیعالقگیین، ضعف عملکرد و عزت نفس در بیهر چند عواملی چون توان پا

 کند. می لی حاصل از موفقیت را زائشائبهن تاثیر را دارد. پاداش، شادی بیکه هر نوع پاداشی ایتوجه به این اصلی آن باشند. با 

دهیم تا آنچه را دوست ندارند، یاد بگیرند و اگر آنها یاد  آموزان را تحت فشار قرار میما دانش"گوید:  ویلیام گالسر می 

شود که نتیجه این میکنیم.  را به عنوان یادگیرنده تنبیه می  شود که آنهاو نتیجه آن می  کنیم آنها را با نمره پایین تنبیه می  نگیرند

 " دهیم.به عنوان یادگیرنده از دست میآنها را 

ن ترتیب نه  آموزان به معنای مجبور ساختن آنها به متابعت از برنامه تحصیلی از پیش تعیین شده است. به ایکنترل دانش

 شود. گرفتن موارد فوق نیز یادآوری می   شود چه چیزی را بیاموزند، بلکه نحوی یادگیری و پیامد نادیدهگفته میتنها به آنها  

م بیشتر مانع درگیری  های بیرونی، یادگیری را مورد ارزیابی، کنترل و فشار قرار دهیهر چه بیشتر با مالک رایان و استیلر:  

های  ین شیوه نه تنها مانع جذب برنامهشویم. اان در امر آموزش خودشان می فعالش  آموزان در درس و مشارکتخودجوش دانش

آموزان )موجب نگرش منفی دانش  های مفید آموزشی دارد بلکه عواقب زیانباری برای برنامهشود،  آموزان می آموزشی توسط دانش

سبکی از آموزش و یادگیری نشا بیرونی دارند به  ها و فشارهایی که مها، اهداف، پاداششود( ظاهرا ارزشیابینسبت به یادگیری می 

 شوند که درست نقطه مقابل یادگیری کیفی یعنی یادگیری ماندگار، عمیق و یکپارچه در مدارس است.منجر می

انجام آن های بیرونی آنها را وادار به نجام دهند یا با استفاده از مشوقآموزان بگویید دقیقا چه کاری را باید ااینکه به دانش

ده، عالقه فرد به کار اند که محیط کنترل کننها نشان دادهزند. پژوهشاس عجز و اضطراب در آنها دامن میکار کنیم، اغلب به احس



  

ای جدید را نیز مسموم کند. معیارهای هچونان زهر، نگرش به فعالیتتواند  کشی کنترل میدهد. یعنی خاصیت انگیزهرا کاهش می

 سازد.در مورد موضوعات با ارزش دور می رد را از کنکاش کننده فکنترل

 گذارند؟ها را کنار نمیاما چرا معلمان این شیوه

I. از چه روش دیگری می  دانندنمی این روش،  تواند پاسخی به  د. یعنی راهکارهای کنترل درسی میتوانند استفاده کننجز 

 های غیر درسی کالس باشند. ویژگی

II. بر است. گیری زمانآموزان در فرآیند تصمیمقرار دادن دانش 

III. و عجز  واسطه  مهارت  به  فاقد  آنها  دانناتوانی چرا که  در  که  یادگیرشهایی هستند  به  واقعی  ایجاد    ی آموزان عالقه  را 

 . کنند

IV.  .باشند فشار  تحت  دیگر  مرجعی  سوی  از  ک  خود  تاکید شود  دانشهرگاه  عملکرد  قبال  در  باید  آنها  پاسخگو  آموزان  ه 

 دهند. آموزان قرار میاب و آزادی کمتری در اختیار دانشباشند، برای یادگیری خودجوش فرصت انتخ 

-ی و کودکانی که به نحوی با برچسبو به ویژه پاداش، در ارتباط با کودکان استثنای  به طور کلی راهکارهای کنترل رفتار

کنند و رل شوند رفته رفته به آن عادت میهر چه کودکان بیشتر کنتگردد.  شوند بیشتر اعمال میهای خاص از دیگران جدا می

 یابند تا مسؤلیت رفتار و یادگیری خود را بپذیرند.کمتر فرصت می

دانش بترغیب  میآموزان  انجام  آنچه  درباره  کردن  فکر  نحوی ه  و  میزان  درباره  کردن  فکر  به  آنها  ترغیب  با  دهند، 

است.  ع متفاوت  بسیار  میدانشملکردشان  تشویق  که  میزان آموزانی  به  آن  از  بدتر  یا  کار،  پیشرفت  میزان  به  بیشتر  که  شوند 

آموزی دهد که دانشوند. این امر به این دلیل روی میشکنند، به احتمال کمتری موفق میپیشرفت خود در مقایسه با دیگران فکر  

ابزاری بر باشد، یادگیری را  اندازه نگران عملکردش  از  یا پاداشای رسیدن به هدکه بیش  باالتر  این ف یعنی کسب نمره  از  هایی 

اش است پس اگر نتیجه رد که عملکردش منوط به هوش ذاتیگیشکل میکند. در نتیجه این نگرش رفته رفته در او  دست تلقی می

نها همچنین برای فرار از . آگیرد یعنی کودن است پس تصور خواهد کرد که ارزشی ندارد دفعه بعد تالش بیشتری به خرج دهدنمی

ورزند. به عالوه وقتی فکر شخصی متوجه عملکرد خویش باشد، کمتر درباره  گران، از تکالیف دشوار اجتناب میهای منفی دیارزیابی

 کند. نظر دیگران نسبت به خودش فکر می خود تکلیف و بیشتر درباره

دپنداره فرد در معرض خطر  ه عملکرد نتیجه گرفت. اول خوتوان دو دلیل برای نتایج نامطلوب گرایش بپس در کل می

 شود.  ذب خود تکلیف میگیرد. دوم اینکه هر چه فرد بیشتر به نتیجه کار فکر کند کمتر جقرار می 

سازد. در ضمن  از انجام امور دشوار را مختل می  متمرکز ساختن کودکان بر عملکرد، توان یادآوری نکات مفید برگرفته

ملکرد شود آنها به تکالیف دشوار روی نیاورند. یعنی هر چه فشار برای عکند و موجب میشکست را نیز در آنها بیشتر می از  ترس  

موزانی با انگیزه موفقیت باال نیز زیانبار است چرا که آمتر خواهد بود. این امر در دانشهای فکری ک بیشتر باشد، عالقه به چالش

 دهد. ند و هم رضایت از خود را کاهش میکها کم میل به خطر پذیری را در آنتمای

 

 



  

 ، رشوه دادن در امر تربیت، شکست اصول رفتارگرایی در تربیت کودکانفصل نهم

نهادن محرک  ا م نه فقط به این دلیل که فرد نمیهای بیرونی دشوار است، آن هکنار  این راهکار چه کار  داند جز  عمال 

 شود. اربرد این روش موجب انجام کار میبه این دلیل که کتواند بکند، بلکه دیگری می

در تربیت فرزندمان ابتدا باید تامل کنیم و اهداف بلند مدتی را که برای آنها در نظر داریم، روی کاغذ بیاوریم. سپس  

صرفا ایجاد اطاعت موقت است.  کنیم. تاثیر پاداش و تنبه  ، با فرزندان خود چگونه رفتار میببنیم با توجه به این اهداف بلند مدت

های کنترل رفتار تاکنون نتوانسته کودکی مسؤل و با محبت بار های مثبت باید از درون به بیرون رشد کنند. هیچ یک از روشارزش

 آورد. هیچ پاداشی موجب نشده که فرد در نبود آن باز هم به کار خود ادامه دهد. 

-دهیم و کودک پیرو را مسؤل میمدرسه را به کودکان خود آموزش میما نسنجیده پیروی از قوانین  ":  گویدگالسر می

، بلکه این کندبرد، رفتار خود را کنترل نمید پاداش یا ترس از تنبه فرمان میکودکی که به امی»   گوید:ریچارد رایان نیز می  "نامیم.

 « کند. یا تنبیه است که او را کنترل می پاداش

کسی و به چه دلیلی این کار را  بیایید در هنگام تنبیه کردن یا پاداش دادن، صادقانه به این پرسش پاسخ دهیم. برای چه   

 کنیم؟  می

شناسند و یا عالقه به  وند و یا اینکه روش دیگری را نمیشسطه ساکت بودن کودکان ارزیابی میمعلمان یا بدلیل اینکه به وا 

چون و چرا بپذیرند. در نظر گروه سوم اصل گویند بی آموزان هر چه آنها میدارند کالس ساکت باشند و دانشیل قدرت یکجانبه تما

 حاکم در کالس، نه حل مشکل و یادگیری به کمک هم، بلکه برنده شدن در بازی قدرت است. 

-شوند، به محرک دت قالب میکالسی بر اهداف بلند ماینکه طبیعی است که وقتی اهداف کوتاه مدت مانند نظم و کنترل  

متوسل می بیرونی  فر های  آرام و  را  باید کودکان  ابتدا  معتقدند  مربیان  بعضی  ارز شویم.  به پرورش  بعد  و  های شمانبردار ساخت 

ین ضرورت به دهد که ارت موقت است، ولی واقعیت نشان میکنند کنترل صرفا یک ضروبت پرداخت. در واقع آنها ادعا میمث

 شود. گذاشته می  ندرت کنار

ایجاد تجربه  تنبیه برای  قدرت  رفتار کودکان()اعمال  تغییر در  آوردن  به وجود  ناخوشایند در جهت  از تشویق خیلی    ای 

آموزد . آنچه تنبیه واقعا می دهد چه کاری نباید انجام شود، چه رسد به اینکه دلیلش را هم بیاوردکه حتی یاد نمیبدتر است، چرا  

ی که در شود و نه بر خود عمل. کودکانو عواقب عمل )بر فاعل( تاکید می  از خود تنبیه است. در تنبیه بر پیامدمیل به اجتناب  

می  قرار  بدنی  تنبیه  معممعرض  پرخاشگرگیرند،  هسوال  خود  همساالن  از  می تر  موجب  تنبیه  این  بر  عالوه  و  تند.  مقاومت  شود 

 این خشم و نارضایتی را به دیگران منتقل کنند.  و این امکان وجود دارد آنها افزایش پیدا کند اننارضایتی در کودک

واقعی شما بر زندگی آنها کمتر  نباید فراموش کرد که »هر چه برای کنترل دیگران بیشتر از قدرت استفاده کنید، نفوذ  

ودک )یعنی ک  محاسبه خطرات احتمالیتیجه ممکن در پی دارد، ابتدا  گوید: »تنبه سه نبا استفاده از مطالعات پیاژه می  شود.« کامیمی

)که مانع از   اطاعت کورکورانهتواند از فالن موضوع قسر در برود و یا خیر( دوم  کند که آیا میوقت خود را صرف این موضوع می

 طغیان و سرکشی شود( و در نهایت گیری مسؤالنه می تصمیم



  

با تحعده  بین عواقب کار و  های مفید خواهند گرفت. آنها  عواقب ناخوشایند خطاهایشان، درس  ملای معتقدند کودکان 

نمی  قائل  تفاوتی  وقت تنبیه  به عنوان مثال  آنها عمال دشوار است.  تفاوت  را  ی دانششوند هر چند تشخیص  به آموزی صندلی خود 

لی اگر او به خاطر هل شود که اجازه دهیم رخ دهد. واست ولی طبیعی بودن آن دلیل نمی  افتد. این پیامد طبیعیعقب هل دهد، می

 ستد این یک تنبه است. بور شود تا آخر زنگ گوشه کالس بایاش مجدادن صندلی

اثر ت این است که کودک در  باال  و حتی ممکن است درصدد    بردنبیه به اشتباه بودن عملش پی نمیاولین اشکال فرض 

آموزد که اگر در اثر عمل ممنوعی گیر بیافتد باید با پیامد یا عواقبش روبرو شود. در این شیوه تاکید  م بربیاید. دوم به آنها میانتقا

 ترین سطح تکفر اخالقی است.شود و این نازلر صورت ارتکاب خطا، متوجه فرد می بر اتفاقی است که د

های مثبت  شود انجام بده!« مشوقگر ندارد: »آنچه به تو گفته میدهنده تفاوتی را هدف شخص تنبیههدف شخص پاداش

آل بسازند. مهربانی چیزی نیست که بتوان آن را با جایزه  توانند از کودک، شخصی خود و ایدههای کنترل رفتار نمیمانند همه روش

یافت پاداش  ه اساسی از خوب بودن، درگیرد این است که نکتدرسی که کودک از راهکارهای رفتارگرایی فرا میو پاداش خرید.  

االن خود سخاوت کنند، کمتر از همسنگیختن آنها از پاداش استفاده میدهد کودکانی که والدینشان برای برااست. تحقیقات نشان می

 دهند. و همکاری نشان می

 

 بخش سوم: ورای پاداش

دارد؟ پاسخ به این سوال مشکل است. اول باید ببینم با حلی به جای پاداش وجود  حال این سوال مطرح است که چه راه 

آموزان و یا مدیریت کارمندان. دوم اینکه شیوه برخورد ما  اریم: تربیت فرزندان، آموزش دانشکدام یک از سه موضوع سر و کار د

توان جانشین پاداش کرد. بی در نتیجه یک راه حل واحد را نمی با هر یک از موضوعات یادشده به علت ایجادی مشکل بستگی دارد.

-های ساده بسیار وسوسه حلان یافت. به همین علت است که راهتوهیچ پاسخ ساده و مؤثری نمیگمان برای مسائل پیچیده انگیزشی 

 انگیز است.

 

 های انگیزش در محیط کار خدا رو شکر باز هم شنبه شد: ریشهفصل دهم، 

توانیم بکنیم، رفع موانع و ایجاد انگیزه در دیگران خطا است. تنها کاری که ما میبدون توجه به میل درونی، صحبت از  

 شوند.های زیر پیشنهاد میهایی است که احتمال ایجاد عالقه به کار را به حداکثر برسانند. برای این منظور گامفراهم کردن موقعیت

I.  ها را کنار بگذارید.وقمش 

گوید که پول در کند. هرزبرگ از قول دمینگ میحقوق و دستمزد ایجاد انگیزه نمی  الزم است به این اصل توجه شود که

   برد.املی است که انگیزه را از بین میهر صورت ع

کنند. و  احساس بیگاری نمی  پس الزم است به کارکنان دستمزد کافی و عادالنه داده شود و اطمینان حاصل کرد که آنها

ها آن است که پول د بیرون کنند. مشکل اینگونه مشوقم دهید تا آنها موضوع پول را از ذهن خوبعد هر چه در توان دارید انجا



  

پول فی نفسه بد و مشکل ساز نیست، مشکل نگرش افراد به پول و استفاده از آن به عنوان یک   شود.بیش از حد مهم جلوه داده می 

 کننده است. امل کنترلع

-انم را برای انجام بهترین کار میکنم و بعد از توافق تمام تودستمزد آن صحبت میپروژه در مورد  با فقط در ابتدا یک  

 کنم، انجام تکلیف را از دستمزد جدا کنم. گذارم. در حقیقت من تالش می

II. .راهکارهای ارزشیابی را افزایش دهید 

تواند این باشد که ارزیابی  پاسخ بدبینانه می  سوال مهم در این میان آن که چرا اصال الزم است کارمندان ارزیابی شوند.

لی گذارند. والت را بر عهده زیر دستان خود می مسؤلیت حل مشکابزار نیرومند برای کنترل است و یا افراد مافوق به واسطه آن  

 توان دالیل منطقی زیر را برای آن برشمرد. غیر از این موارد بدبینانه می

 کارمندی باید چقدر دریافت کند. کند که هر ارزیابی تعیین می (1

 شود که آنها بهتر کار کنند. باعث می  (2

 نماید. سازد و ارتقا را تعیین میاس کیفیت کارشان از هم متمایز میآنها را بر اس  (3

شدن جهت انجام کار بهتر    دهد و نیاز آنها را به یاریرود، مشکالت را نشان میخود نوعی بازخورد به شمار می (4

 کند. مشخص می

گفتگویی دو   -1پیرامون آخرین مورد باید گفت اگر واقعا ارزشیابی به دنبال بهبود باشد باید این شرایط را داشته باشد.  

باشد و نه تکلیفی   جریانی مستمر  -2باشد: فرصتی برای تبادل نظر و طرح سؤال و نه یک سری قضاوت در مورد یک فرد.    جانبه

گیری درباره جدا از تصمیمتر اینکه باید کامال  از همه مهم  -4.  بندی و یا رقابت نباشدم رتبههرگز مستلز  -3سالیانه و فصل به فصل  

 و دستمزد صورت گیرد. فراهم کردن بازخورد هرگز نباید با کنترل آنها در هم آمیخته شود.  پرداخت حقوق

III. ی حقیقی را فراهم سازید.زمینه بروز انگیزه 

می کارمندا» گوید:  بالیندر  با  برخورد  روش  بهرهتغییر  به  دستمزدها  تغییر  از  بیش  مین  کمک  سازمان  چند  کند.وری   »

مراقب باشید: درصدد یافتن مشکالت باشید و کارمندان را در حل آنها یاری رسانید.    -1انگیزه حقیقی عبارتند از:  توصیه برای بروز  

صحبت کنید. بازخورد اطالعاتی فراوان در اختیار    -3گوش کنید: با جدیت و احترام به نگرانی و مشکالت کارمندان توجه کنید.    -2

های رفتاری د: زمانی را به تامل درباره شیوهتامل کنی  -4درباره کارهای خود را داشته باشند.    آنها قرار دهید. آنها باید فرصت تامل

 خود اختصاص دهید. 

بداند آیا کارمندانش قادر و مایل هستند که نهایت تالش خود را بکنند باید سه عامل زیر را در  حال اگر مدیری بخواهد  

 نظر داشته باشد. 

 همکاری  ❖

ناشی از    شود و توان روحی یابد. شور و هیجان بیشتر میایند، خالقیت و ابتکار افزایش می نممکاری میوقتی افراد با هم ه

ایراد دیگر پاداش، ناکارآمد بودن آن در ایجاد و حفظ    کنند. همکاری افراد احساس تعلق پیدا مییابد. در  حمایت اجتماعی فزونی می

 همکاری مؤثر در میان اعضا است.



  

ت  یای از روابط افراد با مدیرند. بلکه صرفا مجموعههای به اصطالح مدیریتی، واقعا تیم نیستگوید: اغلب تیمگرگور میمک 

کند. تحت چنین شرایطی وحدت هدف، استقالل شخصی با دیگران رقابت می است که در آن هر فرد بر سر قدرت، مقام، برتری و  

ن بیش  دپنداری  همکاری  محدودیت  اما  محیطیست.  سازمانی  ر  نمیهای  ناشی  انسان  ماهیت  محدودیت  ضعف از  از  بلکه  شود. 

 گیرد. های انسانی نشئت میران در فعلیت بخشیدن به توانمندیخالقیت مدی

 محتوا ❖

در مورد هر شغلی باید پرسید: پیامدهای این کار    معنا هستند.های سالم به کارهای بیمسؤلیتی پاسختفاوتی و بیبیکاری، بی

 نماید یا خیر؟ست؟ آیا این کار تفاوتی ایجاد میچی

انگ باالترین حد خود میمعموال  به  زمانی  نظر  یزه  مورد  مهار  -1رسد که شغل  یادگیری  برای    -2های جدید،  تفرصتی 

  ت افراد را مهیا سازد. نویسنده و به نوعی زمینه پیشرف  فراهم آورد، را  ها و ابزارهای کفایت فردیکسب توانمندی  -3تجربه متنوع،  

کنند، یعنی کامال بر کار خود متمرکز و در کنند که قابلیت روانی را تجربهردم زمانی احساس شادی و رضایت میمعتقد است: »م

 روانی اوج انگیزه دورنی است.«  یغرق شوند. تجربهآن 

ن انجام داد. اول بگذاریم کارمندان کاری را انجام دهند که بیش از همه به آن عالقه دارند.  توابرای این منظور دو کار می

اینکه   نیز توجه شود. دوم  بازآفرینی کنیم به گونهیعنی عالوه بر صالحیت علمی به عالیق آنها  ده بیشتری را ای که ع مشاغل را 

افزایش مگوید:  جذب نماید. هکمن می  با  اغلب  باسئول»انگیزه کاری  اثر مث خوراندی  زیت، هدف، معنا و  نتایج  که  از  بت آن )یعنی 

 شود.  گردد، تقویت می احساس مسؤلیت کنند( به کار بر میکنند تا حدودی آگاه باشند و نسبت به نتایج حاصله کاری که می

 یا اختیار  آزادی عمل ❖

 اشتیاق و خوب انجام دهیم بیش از مواقع دیگر است.اگر در نحوه انجام تکالیف مختار باشیم، احتمال آنکه تکلیفی را با  

 دهد که بخواهند او را تغییر دهند.« کند، مقاومت زمانی رخ میانسان در مقابل تغییر مقاومت نمیگوید: » پیتر شولتز می 

ال وقتی  یا مث  خواهی کرد.شیوه رسیدن به آن از کارکنان نظری اهداف و  گیری دربارهر تصمیمتوان مثال دبرای این امر می

سازی باید فراموش کرد که سعی در پنهانیابی مشارکت دهد. البته نحلراهشود تمام کارکنان را در روند مدیری با مشکلی روبرو می

فقط به دنبال احساس مشارکت گشتن( ب تغییر واقعی که اشتیاق  کاری ختم می ه فریبظاهر کنترل )یعنی  و هیجان را  شود نه به 

 نماید. نسبت به کار ایجاد می

های رفتارگرایی آن را  فرضیات و برنامه  این   کنند، ممکن است باصادقانه فرصت مشارکت را فراهم می حتی مدیران که  

کنند: تصمیم   خراب  فرصت  دادن  قرار  اختیار  استفادگیری  در  یا  دیگر  کاری  انجام  ازای  برنامه به  در  مشارکت  برای  مشوق  از  ه 

 مدیریت مشارکتی. 

و یا    اعتماد باشد مدیر از پیشنهادات یا شکایات بی  به استقبال  -2مجبور به اجرای دستورات باشد یا    -1هر جا کارمندی  

واسطه  -3 به  را  خود  نانگیزه  تردید  باشد،  داده  از دست  تنبیه  و  پاداش  برنامه  روند  برنامهی  از  که  استقبال هکنید  مشارکتی  ای 

 نخواهد کرد.



  

 های انگیزه در کالس درسیازدهم، معتاد به یادگیری: ریشه  فصل 

بلکه   است ایجاد کرد؟« نه تنها متضمن برداشت نادرستی از ماهیت انگیزهتوان در کودکان انگیزه این سوال که »چگونه می

گوید: »من هرگز عبارت به کشد. والدکوفسکی میچیزی است که انگیزه را میا همان و این دقیق گیرددر چارچوبی از کنترل جای می

توانیم بکنیم، فراهم ساختن کند. تمام کاری که ما میکار آزادی عمل را از آنها سلب میبرم. این  دکان انگیزه بدهید را به کار نمیکو

-رایطی است که یادگیری را ممکن میش از هر چیز ایجاد شای است که آنها خود، به خود انگیزه بدهند.« وظیفه معلمان بیزمینه

 سازد.

در ایجاد تغییر با آنها مشورت نشده   اولکنار گذاشته شود، به سه دلیل احتمال شکست وجود دارد.  هااگر به یکباره پاداش

رفا کنار گذاشتن راهکارهای صبه    دومآموز، بلکه به او تعلق دارد.  گوید: کالس نه به دانششد. در این حالت آموزگار عمال میبا

ای درست و جوی مناسب ها را تسهیل نمود و برنامه. بلکه الزم است با حوصله انگیزهگرایی نباید انتظار یادگیری واقعی داشترفتار 

در نتیجه در مقابل حذف ناگهانی آن مقاومت   آموزان به تشویق معتاد شده باشند،ممکن است دانش  سرانجام.  کرددر مدرسه ایجاد  

وارتر باشد، ضرورت انجام آن های درونی ممکن است روندی کند و دشوار باشد. ولی هر چه این روند دشبازگشت به انگیزه  نمایند.

 تر خواهد بود.مبرم

 زیر قابل تصور است:  هایضروری است؟« برای این سوال پاسخ سوال مهمی در این میان این است: »آیا نمره دادن

 شود. آموزان مینمره خوب، موجب عملکرد بهتر دانشترس از نمره بد و امید به گرفتن  ❖

 کند که برای یافتن شکل و پذیرش دانشگاه الزم است.بنای عملکردشان از یکدیگر جدا میآموزان را بر منمره، دانش ❖

 کند. مشخص می  ،هایی را که نیاز به تالش بیشتر دارندزمینهسازد و موزان را نسبت به کارشان آگاه میآنمره دانش ❖

د به خطاهای نمره  نمره موجب مخدوش ساختن انگیزه درونی و یادگیری دارد. برای دومین مورد بای  ،بر خالف مورد اول

غیر ارشی ناقص از قضاوتی  ی گزتوان به منزلهنمره را فقط میگوید: » ای میی مصحح و.... اشاره کرد. نویسندههااز لحاظ سوگیری

رصد نامشخصی از یک موضوع  ی دآموزان را دربارهدار در نظر گرفت که میزان نامعلومی از مهارت دانشدقیق توسط داوری جهت

 دهد.« نشان می

معقول  آموزان کاری بجا و  ر بعضی از شرایط تعیین سطح دانشکنیم. دبندی میا بیش از حد وقت خود را صرف رتبهم

قص که  زمانی  مثال  روشاست،  باشیم  داشته  مناسبد  تدهای  در  رتبهتری  اصوال  ولی  کنیم.  انتخاب  به ریس  کمک  با هدف  بندی 

دانش نمییادگیری  انجام  عقیدهآموزان  به  م شود.  از  گروهی  نمیی  آموزشی  مراجع  :»ظاهرا  آنها  نتقدان  وظیفه  مهترین  که  دانند 

 است و نه گزینش.«  اعتالی سطح یادگیری و آموزش 

شود.  این اتکا با افزایش سن بیشتر می  اند برای آگاهی از توان و کفایت خود به نمره تکیه کنند، ان عادت کردهآموزدانش

ه چنین بازخوردی باشد، نشان ر واقعا هدف ما از نمره دادن ارائدر واقع بازخورد اطالعاتی بخش مهمی از روند آموزشی است. اما اگ

نقاط قوت و ضعف و یا توصیف »خوب« از    18نمره  صرف یک  ضروری است.  تبه، غیرش یک فرد به صورت نمره یا ردادن تال

می را  اینکه چگونه  نکات ضعف  دانشتوان  به  نمود، چیزی  قوت  به  نمیتبدیل  مطالعهآموز  اساس  بر  با  گوید.  نمره  منفی  آثار  ای، 

ین نمره شوند و نه دال بر این هستند که باید جایگز. چنین مطالعات  روداز بین نمیر اطالعات درباره کار  ضمیمه ساختن اظهار نظ

 مکمل آن. 



  

نمره د نیست که  این  فقط  نمیمشکل  اطالعاتی  افراد  آنها  رباره عملکرد  توجه  این است که  بر عکس مشکل  بر دهد،  را 

شان بیشتر اطالعاتیجنبه تنبیهی آنها کمتر و جنبه    های دیگری هم وجود دارد کهنماید. قطعا روشمیزان عملکردشان متمرکز می

 باشد. 

انستن و متوجه نشدن خود اقرار  راحت به ندآموزان  آن حاکم است، کالسی است که دانش  کالسی که احساس امنیت در

البته باید توجه داشت که دانشکننمی این صحبت کردن کنند، اما  نفس باالتری دارند راحت صحبت می  آموزانی که اعتماد به د. 

های جدید، کردنی ندارد که برای آزمودن ایدهخود است و ربطی به صحبت  ر دادن معلم و باال بردن جایگاه  برای تحت تاثیر قرا

 یادگیری بهتر یا طرح موارد مشکل در درس باشد. 

رند، نه مانند آنها تفکری عمیق  گیآموزان خود انگیخته یاد میگرا اصوال نه به خوبی دانشگرا یا پاداش آموزان نمرهدانش

. نمره  کنندگذارند و خطر میند آنها توان خود را به آزمون میکنند و نه ماندهند توجه میمانند آنها به کاری که انجام می  دارند، نه

آموز را مخدوش  دانشدهد، رابطه معلم و  کند، را به صورت تقلب سوق میآمیز تکلیف را کمرنگ میلذت حاصل از انجام موفقیت 

 شود. وجب پیروی کورکورانه در افراد میکاهد و مرل فرد بر زندگی و سرنوشت خود می، از احساس کنتکندمی

های خود در مورد سوق دادن فرزندشان به سمت نمره بهتر فکر کنند. هر  د در وهله نخست با دقت در انگیزهوالدین بای

 توانند مفید باشند. یهای زیر متر است ولی توصیهمان مشکلردن اهمیت نمره برای معلچند کمرنگ ک

محدود سازید. به جای    اگر مجبورید در پایان ترم نمره بدهید، تعداد تکالیفی را که قرار است به آنها نمره یا امتیاز بدهید، •

 ه دهید. آموز به صورت کتبی با شفاهی ارائسازنده و مفید در مورد کار دانش نظرینمره اظهار

  ها را به دو رتبه کاهش تعداد رتبهاز دو نمره استفاده شود.    Fتا     A  نمره   6دست کم امتیازها را محدود کنید یعنی به جای   •

 کند. های درست را احیا میاثیر رتبه را کاهش داده و اولویتو کامل نیست. این امر ت  Aدهید 

دانش • آنها  وقتی  به  هرگز  هستند،  یادگیری  حال  در  ندهید.  آموزان  هم  پاداش  حتی  حال  این  در  ندهید.  رتبه  یا  نمره 

 پرسید که چه چیزی را یاد نگرفته است؟کند. چرا از خود او نمیو کالسی روند یادگیری را کند می امتحانات هفتگی

آزمودن خود تضعیف آموز را به  هیت نمره چنان است که تمایل دانشآموزان نمره یا رتبه ندهید. ماهرگز به تالش دانش •

 کند. می

آموز از  وب محدود شوند تا موفقیت یک دانشید. تحت هیچ شرایطی نمرات خرا روی منحنی نبرهرگز نمرات و امتیازات   •

 آموزان دیگر بکاهد. گنجاندن نمرات در توزیع طبیعی نشانه ناموفق بودن تمام مراحل تدریس است. احتمال موفقیت دانش

های ارزیابی یادگیری، از همفکری  عیین مالک یعنی برای ت  زان را در روند ارزشیابی شرکت دهید.آموتا حد امکان دانش •

آموزان کنترل بیشتری  آید، دانشدادن کمتر به عنوان یک امر تنبیهی به شمار میآنها استفاده نمایید. در این صورت نمره  

می پیدا  خود  تحصیلی  امور  به  تجربهنسبت  و  میی  کنند  شمار  به  باارزشی  میآموزشی  لپر  )مارک  »احساس  آید.  گوید: 

کند برای موفق شدن باید طبق معیارهای  به این دارد که آیا فرد تصور می  کفایت در یک فعالیت تا حد زیادی بستگی 

 خود حرکت کند یا معیارهای دیگری« 

می  کنی اگر  جلب  را  والدین  حمایت  نمره  گذاشتن  کنار  جریان  در  از  خواهید  آنها  اطالع  برای  دیگری  راهکارهای  باید  د 

 .وضعیت تحصیلی فرزندشان فراهم آوردید



  

آنها با مجبور    شود. اولین گام آن است کهردش میآموز به میزان یا نحوی عملکهای بیرونی موجب توجه دانشمحرک 

توانیم آنها را به نحو مثبتی با تکلیف درگیر یبعدی این است که ببینیم چطور م  نکنیم دائما به میزان پیشرفت خود فکر کنند. گام

کنیم. یادگیری مؤثر حاصل مشارکت و درگیری تمام عیار با تکلیف و فکر نکردن به میزان یا نتیجه کار است. هر چه آموزگاران بر 

مط ایدهدرک  آزمودن  ریسکلب،  و  جدید  یادگیری  های  در  نمره  پذیری  مقابل  کنن )در  تاکید  بیشتر  رقابت(  دانشو  آموزان د، 

 آورند. و بیشتر به تکالیف دشوار روی می گیرندهای یادگیری بیشتری را به کار میراهکار

آن را به عنوان   کند بلکه ا عنوان تنبیه یا پاداش تلقی نمی پردازد، شکست و موفقیت رآموز به کشف موضوع میوقتی دانش

می اطالعات  حرکت  بنوعی  مسیر  که  بازخوردی  در دانشیند.  پیشرفت  باعث  دهد،  نشان  نادرست  یا  درست  جهت  در  را   آموز 

 برای این مهم الزم است والدین و معلمان بر خود تکلیف تاکید کنند و نه بر عملکرد. شود. یادگیری می 

 ولی چگونه انگیزه کودکان را تحریک کنیم: 

 ی یادگیری های عملهمثال استفاده از شیو شرایط یادگیری فعال را فراهم کنید. ✓

کنید. ✓ بیان  را  تکلیف  انجام  چرایی جذ  دلیل  به  باید  ارائمعلمان  نمایند.  اشاره  موضوع  بودن  توضاب  احترام  ه  نوعی  یحات 

 آموزان است.گذاشتن به دانش

ری که  ها ذاتا در مورد اموری که نتوانند نتیجه و پایان آنها را حدس بزنند یا درباره اموانسان   کنجکاوی آنها را برانگیزید. ✓

 دهند. بق انتظار نیست، کنجکاوی نشان مینتایجشان مطا

تواند در کالس بیان و توضیح داده شود. همچنین معلمان  علمی و فرهنگی معلم میمطالعات و عالیق    خود یک الگو باشید. ✓

توانند به مطالب دشوار، می یابی و نشان دادن روش فهمختی در مقابل شکست، مشورت در راهبا اعتراف به ندانستن، سرس 

 آموزان کمک کنند. دانش

کنید.  ✓ استقبال  اشتباهات  دانشنبای  از  مشاهده خطای  با  جبههد  نشان  گیری آموز  لزوما  موضوع  این  زیرا  دهنده روش  کرد، 

نا نیست. در ضمن هر خطایی  معلمان  ناموفق  تنبلی دانشتدریس  از  نیز نمیشی  ماآموزان  اشتباه  بروز  تفکر    را   باشد.  از 

 کند. آموزان آگاه میدانش

با مهم شدن   مثابه شیئی خنثی. ولی  انتقال اطالعات است و کودکان به  این بود که یادگیری به عنوان روند  تصور قدیم 

حل جایگزین باید سه اصل انگیزش یعنی همکاری، محتوا و اختیار مورد توجه قرار این تفکر تغییر کرد. برای یک راهنقش کودکان  

ها، به نقد گذاردن تفسیر دیگران ل اطالعات و ایدهی تبادترین شکلش نتیجهادگیری در مطلوبگیرد. پیاژه و دیوی معتقد بودند: »ی

 و بازنگری در عقاید خود و تالش برای حل مشکالت در جوی از حمایت اجتماعی است.« 

نشان می فعال موجب می گروه  دهند که مشارکت درمطالعات  آموزان درباره خود، دیگران و موضوعات  شود دانشهای 

پ کنند.  پیدا  احساس مثبتی  نشاندن دانشیادگیری  به جای ساکت  آنآموزان  س  ایدهباید  آزمودن  کار گروهی،  به  ها و طرح ها را 

است که آن  میان  این  در  مهم  بسیار  نکته  و  دهیم.  یکدیگر عادت  از  پاسخ  و  با عدم وجود   پرسش  باید  های  محرک   کار گروهی 

 آموزان به کار گروهی نباید به آنها نمره یا جایزه داد.مراه باشد. یعنی برای تشویق دانشه بیرونی 

آموزشی   مفاهیم  ما  است.  زندگی  بافت  از  جدا  یادگیری  میمتاسفانه  تقسیم  کوچک  بسیار  اجزای  به  هیچ  را  که  کنیم. 

دهیم دهیم و همچنان به این کار ادامه میآموزان قرار میرا در اختیار دانشتی از اطالعات  ارتباطی با کل ندارند. در هر مرحله خش



  

حال آنکه دارایی او فقط خرواری خشت و آجر انباشته بر آموز باید یک خانه داشته باشد.  کنیم که اکنون دانشیان تصور میو در پا

 روی هم است.

ورد توجه قرار  امور مهم زندگی واقعی جای بگیرند و کانونی که باید مها در دل  ها و مهارتاصلی این است که دانشنکته  

-تواند بسیار کمکدر این میان می  گرایی که برگرفته از آثار دیویی و پیاژه است ان است. تفکرات ساختارآموزبگیرد، عالقه دانش

 کننده باشد. این دیدگاه بر آن است که: 

اطالعات جدید و شناخانسان مقایسه  با  تفاوتهای پتها  بررسی  تامل و  با  به  یشین خود،  ها و دستیابی 

به کسب  فعاالنه  یادگیری می  درک و شناخت جدید،  و  علم  آموپردازند.  و  نظام  بر ساختارگرایی،  در  مبتنی  زشی 

ود  ها یا عقاید بپردازند، خیرد تا به بررسی چند و چون پدیدهگ آموزان قرار میی در اختیار دانشهای بیشمارفرصت

اصالح   و  بازبینی  را  خویش  اولیه  شناخت  و  بگذارند  میان  در  دیگران  با  را  آن  و  بسازند،  فرضیه  و  بزنند  حدس 

 .کند نه دانشمندی روی صحنه آموزان فرض میمایی در کنار دانشنمایند. این رویکرد معلم را راهن

کلیف نه آنقدر آسان باشد  برد که تدر انجام تکلیف به کار میدهند که فرد زمانی بیشترین توان خود را مطالعات نشان می

و نه آنقدر مشکل را سبب اضطراب و احساس عجز گردد. به عبارت دیگر، کودکان ذاتا به تکالیفی عالقه دارند    آور شود که مالل

 شان باشد. فراتر از سطح فعلی  شان باشد و از لحاظ رشدکه هم انجام آنها در توان

  توان تفاوت های متفاوتی باشند، میلزم مهارتتواند به رشد انگیزه درونی کمک نماید. اگر تکالیف مستتنوع تکلیف هم می

نماید. جایگاه درسی دانش این تنوع می  6آموزان را کمتر  متفاوت، روزل توجه به مهارتتواند به شکپس  تلف و مخهای هفته  های 

آموز یا از گروهی به گروه دیگر متفاوت نیز باشد. تکالیفی که هر دانش آموز بتواند به میل خود یکی آموزی به دانشتی از دانشح

ه ایجاد رقابت ای کی که تکالیف یکسان نباشند مقایسهدهد، زیرا زمانآموزان کاهش میرقابت را در دانشرا انتخاب کند، میل را  

 دهد. کند نیز رخ نمیمی

 های کالمی نداریم. یادگیری نیازی به جایزه و تشویق آموزان باشند، برای بهبودقتی تکالیف متنوع و در توان دانشو

-آمیز تلقی میچون برخوردی احترامآزادی عمل اساسا مطلوب است    -1آموزان:  ه دلیل برای لزوم آزادی عمل دانشس 

ایجاد    -2شود.   تنوع  برایش  و  نیز است  نفع خود معلم  کار را جذاببه  ماهیت  نظارت و تر مینموده و  نوعی زحمت  به  و  نماید. 

دان فعالیت  میشکنترل  برداشته  معلم  دوش  از  د  -3شود.  آموزان  نشان  دانشتحقیقات  صورت  این  در  که  تکالی ادند  ف آموزان 

 یابد. های خالقانه و واگرا افزایش میخو همچنین پاس  دهندبیشتری در زمان کمتری انجام می

مشترک برای عملی کردن این ایده تنها یک شیوه وجود ندارد. درجه آزادی در هر شیوه متفاوت از دیگری است. اما وجه 

 آموز تصمیم مهمی در مورد یادگیری اتخاذ کند. تمام آنها این است که دانش

جالب: می ایده  ز  توانیک  روز  دانشهر  اختیار  در  که  فعالیت  آموزانمانی  مورد  در  تا خود  داد  به آن  قرار  مربوط  های 

های کتابخانه بپردازند. البته آنچه هنری کار کنند یا به مطالعه کتاب تصمیم بگیرند. مثال تکالیفشان را انجام دهند، روی یک پروژه  

ضرورتی ی را ارائه دهد و کودکان از میان آن دست به انتخاب بزنند. های زیادکه معلم باید پیشنهادها یا گزینهمهم است این است 
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مشارکت دانش برای  معلم  که  مسؤلیتندارد  تمام  یادگیری،  در  باید آموزان  خود  معلم  هر  کند.  واگذار  آنها  به  را  آموزشی  های 

وضوع  های آنها را محدود سازد. این مانتخاببدهد و تا چه حد الزم است  آموزانش اختیار  تواند به دانشه تا چه اندازه میدریابد ک

 و نیاز شخصی معلم به کنترل بستگی دارد.  7های معلمآموزان، محدودیتبه سن دانش

 

 فصل دوازدهم، تربیت بدون پاداش

از بین بردن رفتارهای    -1ها و سمینارهای تربیتی سه ویژگی مشترک دارند:  اکثر کتاب نامطلوب  بیشتر بحث در مورد 

ارزش رشد  تا  واست،  مثبت  مهارت  ها  برنامه  -2های  واارائه  که  گام  به  گام  میهای  آنها  کردن  پیاده  به  موظف    -3شوند.  لدین 

 استفاده فراوان از تنبیه )با عنوان پیامد یا عواقبت طبیعی رفتار و پاداش )با عنوان تقویت مثبت( 

مهارت بر  تمرکز  ارزشولی  و  با  ها  مثبت،  اهای  زدن  نشان  دو  تیر  پیچیدگییک  کردن  خالصه  حیرتست.  انگیز  های 

 تعامالت انسانی در قالب چند توصیه و فرمول، ناممکن است.

قطعا کودکان باید حدود و مقرراتی را در مورد خوردن، خوابیدن، بازی کردن و ... رعایت کنند. این حدود و مقررات زمان  

اع باشد. )مثال از آسیب به کودک جلوگیری کند(، دوما میزان محدودیت در حداقل باشد.  مطلوب است که اوال هدف آنها قابل دف

)مثال جلوگیری از دسترسی کودک نوپا به کشو کارد و چنگال و نه محدود کردن حرکت او(، سوما کودک نیز تا آنجایی که ممکن  

 تکالیف درسی(ریزی برای سهم داشته باشد. )مثال در برنامهاست در تعیین آنها 

اثربتنی بر سختهای مکه روشاند  پژوهشگران دریافته تنها کم  الگوهای پرخاشگری  گیری نه  با  بلکه به احتمال زیاد  ند 

گوید  از قدرت است و به کودک نمید، استفاده  دهبیه مین د. قبال گفته شد درسی که تکودک در محیط بیرون از خانه در ارتباطن

 ر کند. چرا و چگونه درست رفتا

موز« در نظر بگیریم. فرصتی که  آای درسته جای تنبیه، آن موقعیت را »لحظهتوان بشود میمی  وقتی کودک دچار خطا

-بودن خطا از بین نمی  یثمر بودن تنبیه با جدی و جزئبی  توان ضمن آن همراه با کودک چیزی آموخت یا مشکلی را حل کرد.می

اصلی مشکل را پیدا کنیم و با کمک کودک در رفع آن بکوشیم. در واقع میل شدید به تنبیه  رود. رفتار درست آن است که علت  

 حاصل از جز و ناتوانی ما در یافتن روش برخورد صحیح است. 

 گردیم. شی محتوا، همکاری و اختیار بر میدر اینجا هم به همان سه اصل انگیز

I. :تصمیماتی که  چه کاری از او خواسته شده است. در تربیت خوب،    کند باید ببینیم انجاموقتی کودک نافرمانی می   محتوا

 هاست که اهمیت دارد. ایل ما به تامل درباره این تصمیمگیریم چندان بستگی ندارد، بلکه تم در موارد گوناگون می 

II. :و همکاری راهمشکل  همیاری  از  یکی  مشترک  که  گشایی  است  اساسی  همکارهای  اصلی آن  میمحور  توجیی  و  باشد.  ه 

ترین شکل همکاری و همیاری است و کمترین حقی است که کودک بر ما دارد. توجیه و توضیح ما باید در  توضیح، محدود

 
ش اجباری تواند به طرح این پرسش که »به نظر شما چرا این درست آنقدر مهم است که تدریس مجبور به ارائه یک درس باشد می  اگر معلم از سوی مراجع باالتر   7
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قالب گفتگویی باشد که در آن کودک آزادانه احساساتش را بیان کند و نه به شکل یک سخنرانی که او ساکت و مجبور به 

 شنیدن باشد. 

آلش این نیست که علت ممنوعیت رفتار را برای کودک توضیح دهیم، بلکه یک  ده یاری و همکاری مشترک در شکل ایهم

 توان سه گام را بر شمرد: ک است. در مورد مسائل انضباطی میجریان مشتر

خیر؟  • یا  است  رفتاری  مشکل  یک  واقعا  نظر  مورد  رفتار  آیا  که  کنیم  مشخص  کودک  با  گفتگو  در  اول:  قدم 

 همفکری درباره اینکه چه رفتاری نادرست است )و چرا(، برای رشد اخالقی کودک ضروری است.

شود. برای  تکرار میساز مرتب  گر رفتار مشکلقدم دوم: ریشه و علت اصلی رفتار نادرست را پیدا کنی، به ویژه ا •

 ها بود.نخباید همچون کاراگاه به دنبال سر توان از خود کودک پرسید. بعضی از موارد هماین امر می

برنامه • کودک  با  همراه  سوم:  تعمیر،  گام  جایگزینی،  جبران،  زیانبار  رفتار  یک  معقول  پیگیری  گاهی  کنیم.  ریزی 

 شود.نبیه نترسد برای جبران پیشقدم می از ت مرتب کردن یا صرفا یک عذرخواهی است. وقتی کودک 

 گام چهارم: اغلب بهتر است طی نشتی، به گذشته برگردیم و ببینیم آیا مشکل حل شده است؟   •

III.  کند  یای اجرا نمود که شکل اختیار به خود بگیرد. مثال به کودکی که شیطنت منباید تنبیه را به گونهر و آزادی عمل: اختیا

 ؟« شویخواهی در اتاقت زندانی قرار معلوم می بگوییم: »از 

حساس  اگر کودکان مورد توجه و محبت قرار گیرند. بیشتر احتمال دارد که فردی مسؤل و با محبت بار آید. در سایه ا

 ن بگذارند.  گیرند اعتماد کنند و احساساتشان را در میاکنند، یاد میکنند، اشتباه میکنند، سوال میامنیت، کودکان جرئت پیدا می

ا  تکنیکاستفاده  جنبهز  از  تشویق،  بدون  مخهای  نوعهای  کودکان  مانند  بررسی  قابل  کودکانتلف  الگوبرداری  ، دوست، 

 8توضیح دادن و دلیل آوردن، ایجاد فرصت برای توجه و محبت به دیگران، اهمیت درک و تصور موقعیت دیگران. 

می نیز  درس  کالس  یادگیری  در  مشوقتوان  دیگر  و  نمره  گرفتن  نظر  در  بدون  شبیه  هاگروهی  بسیار  که  را  بیرونی  ی 

 توان تصور نمود، شامل: برای این راهکارهای دیگر نیز می گشایی مشترک در خانه است را مورد توجه قرار داد عالوهمشکل

 ند و با هم تصمیم بگیرند. بنشینآموزان در هر سنی نیاز دارند زمانی را که کنار هم تشکیل جلسات کالسی: دانش ❖

های جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی: مثال برای کالس خود یک اسم یا آرم درست کنند، یک بازی کالسی ترتیب  فعالیت ❖

 دیواری یا کتاب درست کنند و.... ه بسازند، سرود بخوانند، روزنامهتکهند، روی دیوار نقاشی بکشند، چهلد

 های مختلف با هم، اردوها و.... : تعامل کالسهای فراکالسیبرنامه ❖

 های مختلف مدار: بررسی داستانادبیات جامعه ❖

-جریان زندگی است«. بر اساس پژوهشبه گفته روانشناسان: »مهمترین عامل در سالمت فرد، داشتن احساس کنترل در  

صدا، سرما یا شوک الکتریکی خاتمه دهیم های حسی ناخوشایند مثل سر و  توانیم به محرک ما بدانیم که می  های آزمایشگاهی وقتی

اعمال خود را به عهده بگیرند، ابتدا باید به آنها  خواهیم فرزندانمان مسؤلیت  کنیم. حقیقت این است که اگر مییبهتر آن را تحمل م

باشد،م آن است که شخص عمال فرصت تصمیمگیری مستلزبدهیم، آن هم زیاد. آموختن تصمیممسؤلیت   اینکه   گیری داشته  نه 

 دائما مجری دستورات باشد. 

 
 قابل دسترس است.  284تا  277به دلیل اینکه این مطالب تا حدودی تکراری بودند در اینجا به آنها پرداخته نشد و در کتاب از صفحه   8



  

انتظار داشت ارزشنمی از کودکان  ناگهان در موارد  توان  از بزرگسالی  ما را در مدرسه بپذیرند و بعد  قالبی  ها و حقایق 

تصمیمگوناگو به  اقدام  نمین  کنند،  د گیری  که  داشت  انتظار  بعد  و  کرد  کنترل  تنبیه  و  پاداش  با  را  کودکان  مدرسه  در  ر توان 

تنها کافی نیست تاکید بر اطاعت نه  نتیجه  باشند. در  لوتر کینگ را داشته  تواند خطرناک هم بلکه می  بزرگسالی شجاعت مارتین 

 باشد. 

برنامه درسی و قوانین انضباطی مسؤل باشند، دموکراسی را کشف خواهند  آموزان مدرسه تا حدی در تعیین  وقتی دانش

-ل مشکالت با یکدیگر و تصمیم گوش دادن، جستجوی راه حل، تالش برای رسیدن به توافق، ح نمود. دمکراسی مستلزم گفتگو و  

 های مهم است. گیری

های الزم برخوردار است.  طمینان حاصل کنند که او از مهارتگیری را بسنجند تا الدین باید ظرفیت کودک برای تصمیموا

دگی داشته اند، آماگیری عادت نکردهانتخاب و تصمیم  کودکانی که هنوز به استفاده از حق آنها در عین حال باید خود را برای پاسخ  

می ها  پاسخ  این  شامل:  باشند.  آن.    -1تواند  برابر  در  کودکان  مقاومت  یعنی  آزادی  از  م  -2فرار  در  بودن  انگیزه  مشکوک  ورد 

هایی که دادن پاسخ  -3خواهد به قدرت متوسل شود و  ی آزمایش اینکه بزرگسال باز هم م  های پرت جهت بزرگسال با دادن پاسخ

 معلم دوست دارد بشنود، باشند. 

شود، مهم این است ما در مواردی که پیامد آنها برایمان مهم است، آموزان داده میه دانشدر مورد آزادی و اختیاری که ب

کنیم، حقی است که به کودکان ها اعمال مییی که ما معلمهاترلاز کودکان نظرخواهی کنیم و از موضع قدرت پایین بیاییم. »اکثر کن

 دهد آن را به خودشان واگذار نماییم.«  ، این ترس است که اجازه نمیتعلق دارد

 سخن آخر 

هاست.  مبنایی برای متمایز ساختن انگیزهمعنای ضمنی اصطالح درونی و بیرونی این است کیفیت )درونی یا بیرونی بودن(  

 شود. که چگونه در او انگیزه ایجاد می   و نوع انگیزه مهمتر از مقدار آن است. مهم نیست فرد چقدر انگیزه دارد، مهم این است

گی کردن برای پول درآوردن. اشتباهی است که در مورد حقوق دادن به کارمندان  پول درآوردن برای زندگی کردن و زند

 و استفاده از حقوق به عنوان پاداش نیز وجود دارد. 

دهد که زیانبارترین نوع پاداش، پاداشی است که به عنوان پیامد مستقیم  ها نشان میی رفتارگرایان بررسیبر خالف ادعا

ها موجود، مطمئن ترین راه برای از بین بردن عالقه فرد این است که او فقط در صورتی بتواند  داده  شود. طبقلکرد فرد ارائه می عم

 ، که شخص دیگری کار او را تایید کند. دبه شئ مورد عالقه خود برس 

داد.  می  هایی را برچیدند که کارکنان را مقابل یکدیگر قرار شکل است: ابتدا آنها بساط رقابت  تجربه یک شرکت به این

با برقراری حقوق پایه، هر ترین قدم را برداشتند و  ان رفتند و در مرحله سوم شجاعانههای تشویقی مدیربعد به سراغ حذف برنامه

 داد لغو کردند. که بوی پاداش در مقابل عملکرد میای را برنامه

کننده  است سبک نظارت آنها بیشتر کنترل  تشویقیهای  کردن برنامه   تحقیقات نشان دادند که وقتی وظیفه مدیران پیاده

 است تا شیوه مبتنی بر بازخورد اطالعات. برای افراد شاغل کیفیت محیط کار بیشتر از پول ارزش دارد. 



  

های تشویقی برای علت خواندن  چگونگی آن است. پاسخی که برنامه  آنچه بیش از خواندن اهمیت دارد. علت خواندن و 

پذکر می بر درک مطلب، رشد  کند »کسب  پاداش را  تاثیر مثبت  به وضوح  مطالعات موجود  از  یا  اداش« است. هیچ یک  واژگان 

 دهد. عادات مطالعه نشان نمی

 پول دادن برای نمره خوب، در حقیقت پاداش دادن برای پاداشی دیگر است.  

 1401بهار  -ازیصادق شیر محمد 


