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نوشتار

دام رقابت و آسيب هاى 
آن در دوره ى ابتدایى  

بیان مسئله
دانش آمــوزان و کودکان از نظر شــرايط 
خانوادگی، جســمی، ذهنــی و عاطفی با 
يکديگر تفاوت هايی دارنــد. لذا در کالس 
درس هــم نمی توان از همه ی شــاگردان 
توقع پيشــرفت يکسان و مشــابه داشت. 
رقابــــت فــردي لـــذت کشف مـسائل 
مهيجـــي ماننـــد توانـــايي خوانـدن و 
درك پديده هـــاي جهـان پهنـــاور را از 
دانش آموزان سلب می کند. انگيزه ي ذاتي 
به يادگيري می تواند در محيطـــي امـن، 
اعتمـــادبخش و حمايت گرانه پـــرورش 
يابد. وقتي دانش آموزان احساس کنند بـا 
توجـه بـــه ميزان تالش خود نمی توانند 
برنده شوند، احساس بی کفايتی و ناايمني 
می کنند، زيــرا در حلقه ی رقابت محاصره 
 شده اند و به دليـــل فرهنـــگ آموزشـي 
حاکم، در مدرســـه و کـالس درس هـيچ 
گزينه ای به جز رقابت ندارند. به اين ترتيب، 
بــه ورطه ي تــالش براي ضربــه زدن به 
ديگران مي افتند. معلمان نمي تواننـد نقـش 
تفاوت های فردي در پيشــرفت تحصيلي 
دانش آمــوزان را حذف کنند، اما می توانند 
ميزان تحقـير در اثر عملكرد ضعيف آن ها 
را کاهش دهند. همچنيــن، می توانند در 
دانش آموزان احـــساسي را پرورش دهند 
که پيشرفتشــان را با ارزش کند و نيـــز 
محيطـــي آموزشـي را فـراهم آورنـد کـه 
بـه دانش آموزان اجازه دهد بر مهارت ها و 
فهـم در حال افزايش خود تمرکـز کننـد. 
اين مقاله شــما را به بازانديشــي در مورد 
رقابت دعوت مي كند. در اين نوشته به دو 

نوع رقابت مرسوم مي پردازيم.

1 رقابت به معنای مقایسه کردن 
افراد با یکدیگر

در اين نوع رقابت، هر دانش آموزی ســعی 
می کند از ديگری پيشی بگيرد. اما اين سعی 
و تالش پس از مدتی به »درجازدن« عده ی 
زيادی از شــاگردان می انجامد، زيرا عده ی 
بســيار کمی در اين مسابقه به هدف های 

رقابت میان افراد در خانواده شکل می گیرد و در مدرسه تشدید می شود. 
خانواده و مدرسه باید به جای ایجاد رقابت در میان کودکان، آن ها را به رقابت 

با خود تشویق کنند. ایجاد رقابت در میان دانش آموزان و مقایسه ی آن ها با 
یکدیگر، با توجه به اصل تفاوت های فردی، موجب حسادت، احساس حقارت 
و تضعیف عزت  نفس می شود. توأم شدن این نوع رقابت با تشویق و پاداش، 
آثار منفی آن را به مراتب بیشتر می  کند. برای اینکه دانش آموزان براساس 
قابلیت های فردی خویش رشد کنند و یادگیری در محیطی انسانی صورت 

گیرد، باید رقابت بیرونی به رقابت درونی تبدیل شود.
رقابت ازجمله مواردی است که امروزه فراگیر شده است و آموزش وپرورش 

کشور ما را تهدید می کند.
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مورد نظر معلم دســت می يابند. اکثريتی 
که از اين دور خارج  شــده اند، هيچ اميدی 
برای رسيدن به خط پايان ندارند، سرخورده 
می شوند، احساس حقارت و ناتوانی در آنان 
افزايــش می يابد و هرگونه تالشــی برای 
يادگيــری را بی فايده می دانند. در ســوی 
ديگر، افرادی که پيشرفت هايشان نزديک 
به هم است، به طرز تأسف آوری با يکديگر 
به چالش مي افتند. آن ها از پيشــرفت های 
يکديگر ناخشنود و از پسرفت های يکديگر 
خشنود می شوند. بســياری از افراد، فقط 
زمانــی از رقابت لذت می برند که شــانس 
برنده شــدن داشــته باشــند. زمانی که 
دانش آموز ضعيف يا متوسط کالس مجبور 
به رقابت درســی با دانش آموزانی می شود 
که ســوابق  بهتری دارند، شــانس کمی 
برای برنده شدن دارد. لذا احساس ناتوانی 
در اين دانش آموز تقويت می شــود و اين 
احساس نه تنها بر وضعيت تحصيلی، بلکه 
بر پيشرفت او در ساير جنبه های زندگی نيز 
تأثير منفی خواهد گذاشت، زيرا در چنين 
شــرايطی، گروه اندکی از شاگردان برنده 
می شوند و اکثريت همواره در حال تجربه 

کردن شکست هستند.
به عملکرد معلــم در موقعيت فرضی زير 

توجه کنيــد: »علی احمــدی دانش آموز 
ســال پنجــم ابتدايی اســت. او در درس 
رياضی، ثلث اول نمــره ی 20 و ثلث دوم 
نمره ی 19 گرفته اســت و در هر دو ثلث 
باالترين نمره ی کالس را داشته است. معلم 
رياضی وارد کالس می شود، او را به جلوی 
کالس فرامی خواند و در حضور ســايرين 
تشويقش می کند. در پايان هم خطاب به 
شــاگردان می گويد: شما هم مثل احمدی 
درس بخوانيــد و از او ياد بگيريد. او الگوی 
شماست. تا ببينيم از اين به بعد چه کسی 
می تواند مثل احمدی باشد.« شيوه ی اين 
معلــم ترکيبی از روش »ايجــاد رقابت در 
ميان شاگردان« و »تشويق فرد در حضور 
جمع« اســت و پيامدهای زير را به دنبال 

دارد:
1 ايجاد تبعيض در کالس درس؛

2 تنبيه اکثر شــاگردان: زيرا تشويق يک 
فرد در جمع و قرار دادن او به عنوان الگوی 

جمع، تلويحًا به معنای تنبيه جمع است؛
3 ايجاد غرور در فرد تشويق شونده: زيرا 
احســاس می کند نهايت پيشرفت را کرده 
است و ديگر به پيشرفت بيشتر نمی انديشد. 
در نتيجه، پيشرفت او در حد معين متوقف 

می شود.

4 ايجاد اضطراب و تشويش دائمی: فردی 
که در حضور جمع به خاطر داشتن لياقتی 
خاص تحسين شــده است، همواره نگران 
خواهد بــود مبادا از ايــن موقعيت که در 
حضور همگان کسب کرده، تنزل پيدا کند. 
در مواردی مشــاهده شده است که چنين 
دانش آموزانــی دچار شکســت تحصيلی 
شــده اند. دليل آن ممکن است اضطراب 
ناشــی از اين موقعيت يا منزوی شدن به 

دليل مورد حسادت واقع شدن باشد.
5 جابه جا شدن هدف و وسيله: يادگيری 
هدف و تشــويق وسيله اســت. زمانی که 
دانش آموز به طور کالمی يا مادی تشــويق 
می شود، به جای اينكه به هدف توجه كند، 
روي وســيله تمركز مي كند و از اين پس 
برای رســيدن به پاداش )تشويق مادی يا 
کالمی( تالش می کنــد. کوهن می گويد: 
اگر در قبال يادگيری فراگيرندگان به آن ها 
پاداش دهيم، يادگيری ارزش واقعی خود 
را از دست می دهد و عالقه ی شاگردان به 

يادگيری نيز کاهش می يابد.
6 مورد حســادت ديگران واقع شدن فرد 
تشويق شونده: دانش آموزانی که در حضور 
جمع تشــويق می شوند، قبل از آنکه ساير 
شاگردان آن ها را به عنوان الگو بپذيرند، مورد 
تنفر آنان قــرار می گيرند. اين تنفر گاهی 
اوقات آنــان را منزوی می کند که عالوه بر 
اثرات نامطلوب روانی، در پيشرفت تحصيلی 
نيز اثر ســوء دارد. اين موضوع در دوره ی 
ابتدايی که دانش آموزان بيشتر بزرگ ساالن 
را به عنوان الگــو انتخاب می کنند، درخور 

توجه فراوان است.
7 ايجاد کينه، دشمنی و حسادت در ميان 
شاگردان: مربی بايد در صدد تبديل کردن 
رقابت به رفاقت باشد، اما با تشويق فرد در 
مقابل جمع و مقايســه کردن شاگردان با 
يکديگر، رفاقت موجود به رقابت و در نهايت 

به حسادت تبديل می  شود.
8 تفکر نکردن درباره ی مطالب درسی و 
حفظ طوطی وار آن ها: زمانی که جو رقابت 
و برنده شــدن در کالس حاکم می شــود 

هنگامی كه دانش آموزان بـراي رقابـت بـا خـود تشويق 
شوند، نه با ديگران و براي يادگیري تـالش كنند نه براي 
دست يـافتن بـه اهـداف عملكـردي، انگیزش و پیشرفت 
آن ها افزايش می يابد.
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فرصت های تفکر درباره ی مطالب درسی از 
دست می رود. در چنين شرايطی از خالقيت 
و ابتکار خبری نيســت. پاداش ها دشمن 
اختراع و اکتشاف هستند و زيان های آشکار 

و پنهان فراوانی دارند.

2 رقابت به معنای مقایسه ی فرد با 
خود

در ايــن شــکل از رقابــت، توانايی هــای 
منحصربه فرد افراد مورد توجه مربی است 
و هــر دانش آموز با توجه بــه قابليت ها و 
ظرفيت هايش، و همچنين رشد و پيشرفتی 
که در گذشته داشته است، مورد سنجش 
قرار می گيرد. در اين شيوه، مالک سنجش 
برای همه ی شــاگردان يکســان نيست و 
خصوصيات بی نظيــر و زمينه ی قبلی هر 
شاگرد مبنای کار معلم است. معلم سعی 
می کند ميان استعدادهای همان يک نفر 
رقابت ايجاد کند، نه ميان شــاگردان يک 
کالس. بــه ايــن ترتيب، انضبــاط درونی 
که پايدارترين نوع انضباط اســت شــکل 
می گيرد و قابليت های دانش آموز شــکوفا 
می  شود. چنين رقابتی به دانش آموز فرصت 
می دهد با توجه به قابليتی که دارد رشــد 
کند و بــه مربی فرصت می دهد هر يک از 
فراگيرندگان خود را با توجه به ظرفيت ها 
و توانايی های فردی شــان رشد دهد. اين 
نوع رقابت، از دانشمند توقع دارد دانشمند 
شــود، از مهندس توقع دارد مهندس شود 
و از تکنســين انتظار دارد تکنسين شود. 
لذا معلم با تدابير خــود بايد مانع از ايجاد 
رقابتی شــود که به کســب موفقيت در 
تعداد کمي از افراد و شكســت اغلب آن ها 
می انجامد. دانش آموزان بـراي بـه دسـت 
آوردن نمره های بـــاال، کسب موفقيـــت 
در فعاليت های ورزشـــي و حـــتي جلب  
توجه معلـــم، بـا هم به رقابت می پردازند. 
ايـــن رقابت ها موجـــب می شــود آن ها 
بـه مقايسه ی اجتمـــاعي ميــان خــود 
بپردازنــــد و در نتيجــه به جای تكليف 
درگـــيري بـه خـود درگـــيري برسـند. 

افـراد خــود درگــير کارهــاي دشــوار 
را، نــه بــه دليــــل داشتن انگيزه براي 
خـوب انجـــام دادن کار، بلكـه به دليـل 
کسب برتری در رقابـت بـا ديگـران، انجـام 
عملكردشـان  می خواهند  آن ها  می دهند. 
بهـتر از ديگـران، و نــه شايسته تر، باشــد.

پیشینه ی عملی
اگـر دانش آموزان بـــه ايجـاد هماهنگي 
ميان هدف هايشــان با آنچــه می خواهند 
فراگيرند يا انجـام دهنـد تـشويق شـوند، 
انگيزه ی بيشتري خواهند داشت و موفق تر 
خواهند بـــود، تـــا اينکه هدفشان را بر 
اين اســاس انتخاب کنند که چه کاري را 
در کالس بهتر از سايرين انجـــام دهنـد. 
هنگامی که دانش آموزان بـراي رقابـت بـا 
خـــود تشويق شوند، نه با ديگران و براي 
يادگيري تـــالش کنند نه براي دســت 
يـافتن بـه اهـــداف عملكـردي، انگيزش 
و پيشــرفت آن ها افزايش می يابد.  در يك 
پژوهش ، بــه دو گــروه مسئله ی يكساني 
داده شــد. به گروه اول گفته شـــد براي 
شكست حريفان تالش کنند، امـــا بـــه 
گـــروه دوم گفتند تا حد امكان مسئله را 
بـه بهتريـن شكل و کمترين زمان ممكن 
حل کنند؛ بدون اينکه از برنده شدن و بهتر 

شدن از شخـصي ديگـر سـخني بـه ميان 
آيد. گروه اول که در مقايســه با گروه دوم 
انگيزش دروني کمتري بـراي حـل مسئله 
داشـت، برنده شد، ولي گروه دوم بازخوردي 
مثبـــت نـــسبت به خــود و عملكردش 
دريافت کرد.  عوامـل شخـصيتي، ماننـد 
ميـزان انگيزه ي پيشرفت، ممكن است آثار 
زيان بخش رقابـت را تا حدي کاهش دهند. 
محققان آثار زيانبـار رقابـت را بارها بررسی 
کرده انــد. دانش آموزان در ســـاختارهاي 
مـــشوق همكاري، نسبت به شرايطی که 
در آن دانش آموزان در سـاختارهاي رقابتي 
فردي قرار می گيرند، هم کالسی های خـود 

را بيشتر تشويق مي کننـد.

نتیجه
از بدترين معايب اعتقاد به رقابت آموزشی اين 
است که باعث تحميل آموزش بيش  از حد، 
به ويژه به بهترين محصالن، شده است. رقابت 
به عنوان واقعيتی آموزشــی، نه تنها ناپسند 
است، بلکه به عنوان آرمانی فراروی جوانان نيز 
نامطلوب است. آنچه جهان امروز به آن نياز 
دارد، نــه رقابت، بلکه كار گروهي و همکاری 
است. برای آن هايی که غرق در آرمان رقابت 
هســتند، درک مفهوم جامعه به عنوان يک 

تماميت زنده بسيار مشکل است. 

1 برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع رقابت برای معلمان و اوليا
2 تالش برای فراگيری رويکرد يادگيری مشارکتی در مدارس

3 آشنا کردن معلمــــان با روش تــالش فــردي يــا حــداقل روش رقابــت 
گروهــي در برنامه های آموزش ضمن خدمت

4 رسانه ای کردن آثار زيانبار رقابت
5 شناسايی و پرورش استعدادهای برتر هر دانش آموز نسبت به خودش در دوره ی 

ابتدايی
6 همت مديران، مشــاوران و مربيان تربيتي بر اينکه با اجراي مستمر روش های 
تالش فــردي و رقابت گروهي، نواقص هر دانش آموز را با بياني ســاده، از طريق 

مشاوره ی فـردي و بـدون مقايسه با ديگران، به آن ها تفهـيم کننـد.
7 آگاه کردن والدين از تأثير تشويق بر تـــالش فـــردي، از طريـق برنامه های 

آموزشي خانواده

پیشنهادها

اصل این مقاله به همراه منابع در سایت مجله رشد آموزش ابتدایی قابل دستیابی است.
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