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تربیتتربیت

  ابراهیم اصالنی /  روان شناس تربیتی

تفکر انگیزشی بعضی از مربیان و والدین ما با مفاهیمی آمیخته است که به دلیل قدمت و تکرار به امری 
بدیهی تبدیل شده اند و فرصتی هم برای ارزیابی و نقد آن ها به وجود نیامده است. نکته ی ظریف ماجرا 
آن است که این مفاهیم بیشتر جنبه ی ناخودآگاه دارند؛ یعنی ممکن است در حرف با موضوعی مخالف 
باشیم، اما در عمل به گونه ی دیگری رفتار کنیم. از جمله مفاهیمی که در بحث انگیزش باید مورد 
ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرند، موضوعاتی چون ترس، توبیخ و سرعت هستند. نویسنده در این 
قسمت سعی کرده است با بررسی تأثیر حربه ی ترساندن و توبیخ در انگیزش، خطای انگیزشی دیگری 
را تحلیل و تبیین کند که میل به سرعت و عجله در حصول به نتیجه است. به راستی، چرا گاهی مربیان 
و والدین از روش هایی در انگیزش استفاده می کنند که زودپاسخ است؟آیا اگر اقدامی با نیت انگیزشی، 

ما را به سرعت به نتیجه ی مورد انتظار برساند، الزاماً روش درستی بوده است؟

کلیدواژه ها: ترساندن، انگیزش، توبی

ی ایجاد انگیزه!
ترساندن برا

اشتباهات انگیزشی در تربیت

حذف رفتار است، روش های مثبتی وجود دارند، اما 
گاهی معلمان و والدین، به دالیلی ترجیح می دهند 
سراغ روش های منفی بروند و از ترساندن، توبیخ، 
تحقیر و تنبیه استفاده کنند. با آنکه نسبت به گذشته تا 
حد زیادی روش های تند و خشن انگیزشی کاهش 
یافته اند، ولی همچنان عده ای از معلمان و والدین 
رفتار تند را عاملی مفید و کارگشا می دانند. برای مثال، 
اگر دانش آموزی تکالیف خود را کامل و تمیز انجام 
نمی دهد، شاید آموزگار بتواند با حوصله و مدارا و 
استفاده از روش های مناسب، این رفتار را تغییر دهد، 
اما اگر معلم حوصله اش را نداشته باشد، سعی می کند 
این مشکل را با تهدید و توبیخ حل کند. مادر یا پدری 
که فرزندش کار نامناسبی انجام می دهد، می تواند با 
حوصله و به مرور زمان، این رفتار را کاهش دهد، اما 
زمانی که تصور کند باید سریع تر به هدف برسد، به 

ترساندن و تنبیه روی می آورد.
در اینجا بیش از آنکه بحث روی روش ها و نتایج 
متمرکز باشد، به یک نکته ی دیگر معطوف است؛ 
شخصیت مدیر، آموزگار، مربی، و مادر و پدری که 
تصور می کند دارد کودک یا نوجوان را تربیت می کند. 

پس باید به دو سؤال اساسی پاسخ دهیم:
اول: چــه افــرادی بــه روش هــای تنــد و خشــن در 

انگیــزش روی می آورنــد؟
ــی  ــار تربیت ــوان نگــرش و رفت ــه می ت دوم: چگون

ایــن افــراد را تغییــر داد؟
فراموش نکنیم که انگیزش، ترساندن، توبیخ، تحقیر 

و تنبیه نیست.

انگیزش با حربه ی ترساندن و توبی
از نظر روان شناسِی تغییر و اصالح رفتار، به طور 

معمول چهار روش وجود دارد:
1. افزایش نیرومندی رفتارهای مطلوب موجود

2. ایجاد رفتارهای مطلوب تازه
3. نگهداری رفتارهای مطلوب

4. کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب )سیف، 1398(.
هم  انگیزشی  هدف  می توانند  روش  چهار  این 
محسوب شوند، اما فعالً بحث بر سر این نیست. 
ما در تربیت گاهی با رفتارهای نامطلوب مواجهیم؛ 
یا اگر حذف  نباشند،  رفتارهایی که تمایل داریم 

نمی شوند، در حداقل ممکن بروز یابند. روش های 
کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب به دو گروه مثبت 
و منفی تقسیم می شوند. در روش های منفِی کاهش 
استفاده  آزارنده  از محرک های  بیش  و  کم   رفتار، 
می شود. مثالً جریمه  کردن یک روش منفی کاهش 
رفتار است که در آن مقداری از تقویت کننده هایی که 
فرد قبالً به دست آورده، به خاطر رفتار نامطلوبش، 
کم می شود. نامطلوب ترین روش هم تنبیه است که 
در آن، بعد از رفتار نامطلوب، یک محرک آزارنده 

ارائه می شود تا رفتار کاهش یابد.
در اقدامات انگیزشی هم که هدف آن ها کاهش یا 
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ی ایجاد انگیزه!
ترساندن برا

اشتباهات انگیزشی در تربیت

 بــه نفــع بچه هاســت کــه کارهــای مثبــت 
را زود یــاد بگیرنــد؛

ــت و  ــد مثب ــه بای ــای بچ ــه ی کاره   هم
ــد؛ ــول باش ــل قب قاب

ــای  ــازه داد رفتاره ــه اج ــه بچ ــد ب   نبای
ــرد؛ ــاد بگی ــت را ی نادرس

ــای  ــه رفتاره ــرعت ب ــه را به س ــد بچ  بای
درســت عــادت داد؛

به  نامناسب به سرعت می تواند    هر رفتار 
رفتار مناسب تغییر کند.

در مجموع، عجله و بی حوصلگی در رفتارهای 
تربیتی، مربیان و اولیا را در مسیری قرار می دهد 
جواب  زود  که  آورند  روی  اقداماتی  به  که 
به  ایجاد کند.  را  انتظار  تغییر مورد  بدهد و 
ناخودآگاه  تصورات  که  زمانی  دیگر،  تعبیر 
تربیتی والدین و مربیان مبتنی باشد بر سرعت 
در رسیدن به هدف، آنان به دنبال روش ها 
بود.  خواهند  زودپاسخ ده  راهکارهای  و 
یا نوجوان کارها و  برای مثال، اگر کودک 
نمی دهد،  انجام  به موقع  را  درسی  تکالیف 
حاضرجواب است یا جواب سرباال می دهد، 
حرف های زشت می زند، مسئولیت کارها 

را گردن نمی گیرد و خالصه، طبق انتظار عمل 

روان شناسِی  نظر  از  کرد؟  باید  چه  نمی کند، 

که  است  این  بر  فرض  رفتار،  اصالح  و  تغییر 

هر رفتار در طول زمان به وجود می آید و تغییر 

رفتار مستلزم زمان است. بنابراین، اگر بخواهیم 

رفتاری را کاهش دهیم یا حذف کنیم، اول باید 

برنامه ی عمل و مراحل اقدامات را بنویسیم. در 

این برنامه، ابتدا رفتار هدف مشخص و با تعیین 

وضعیت فعلی رفتار، وضعیت مطلوب یا جایی 

می شود.  نوشته  برسیم،  آن  به  می خواهیم  که 

مراحل  شامل  رفتار  اصالح  و  تغییر  برنامه های 

زمان بندی و جداول ثبت رفتار هستند. با گذر 

از این اقدامات می توان مقدار پیشرفت را اندازه 

گرفت و دید. در هر حال، رفتاری که در طول 

زمان شکل گرفته است، یک شبه عوض نمی شود 

و باید با برنامه ریزی و صبوری پیش رفت.

چرا این حو︮له را به خرج نمی دهی﹛؟

ــن  ــنایی والدی ــده، ناآش ــل عم ــک دلی  ی

و مربیــان بــا اصــول و فنــون تغییــر 

ــم  ــی ه ــت. گاه ــار اس ــالح رفت و اص

آشــنا  موضــوع  ایــن  بــا  کم وبیــش 

آن  از  درســتی  شــناخت  امــا  هســتند، 

ــا  ــات و فوت وفن ه ــع، جزئی ــد و در واق ندارن

بــه  دیگــر  دلیــل  نفهمیده انــد.  خــوب  را 

شــخصیت خــود افــراد مربــوط اســت. والدین 

ــی  ــی و احساس ــپ هیجان ــه تی ــی ک و مربیان

دارنــد، بــه نســبت کســانی کــه منطقــی و آرام 

هســتند، بیشــتر از ســرعت و عجله در رســیدن 

بــه نتیجــه اســتقبال می کننــد. همچنیــن، آنــان 

تســلط گرا  و  کنترل کننــده  روحیــه ی  کــه 

ــر از خواســته ی  ــزی غی ــد چی ــد، نمی توانن دارن

خودشــان را تحمــل کننــد. یــک دلیــل هــم بــه 

ــه درک  ــت ک ــوط اس ــی مرب ــن و مربیان والدی

مطلوبــی از تربیــت ندارنــد و بــه جــای پایبندی 

ــق  ــت، طب ــل تربی ــی اصی ــول و مبان ــه اص ب

ــد. ســلیقه ها و تجربه هــای خــود عمــل می کنن

با ترس و توبیخ و عجله، حتی  انگیزش توأم 

اگر جواب هم بدهد، نتایج آن مؤثر و ماندگار 

نخواهد بود. تجربه های مربیان موفق و تأثیرگذار 

نشان می دهد که آنان اوالً برای انگیزش مؤثر، 

با فکر و برنامه عمل کرده اند و ثانیاً، هر جا که 

الزم بوده، صبوری و حوصله ی فراوان به خرج 

داده اند. خوب است داستان های تالش بعضی 

مربیان بزرگ و شاخص را بخوانید.

عجله در انگیزش
دالیـل متعـددی را می توان بـرای روی آوردن به 
روش هـای مبتنـی بر تـرس و تنبیـه در انگیزش 
ذکر کرد، از جمله: درک نادرسـت از شأن انسان، 
تجربه هـای شـخصی، الگوپذیـری، اختـالالت 
شـخصیتی و ناآشـنایی بـا روش های مثبـت؛ اما 
یـک دلیـل پنهـان هـم وجـود دارد که سـابقه ی 
آن بسـیار طوالنی اسـت. مربیان و والدینی برای 
انگیـزش از زور و تـرس اسـتفاده می کننـد کـه 
در اقدامات انگیزشـی و بـرای حصول به نتیجه، 
عجـول و کم تحمـل هسـتند. بعضـی تصـورات 
ذهنـی نادرسـت بیـن عمـوم وجـود دارد کـه 
انتظارات انگیزشـی را تحت تأثیـر قرار می دهند 
و زمینه ی نتایج سـهل الوصول و سـریع را فراهم 
می کننـد. بـه این مـوارد زیر دقت کنیـد و ببینید 

طرفـدار کـدام گزینه ها هسـتید:
و  حرف گوش کــن  مطلقــًا  بایــد  بچــه   

باشــد؛ اطاعت پذیــر 
  مادر و پدر یا مربی نمی توانند وقت و حوصله ی 

زیادی برای سروکله زدن با بچه صرف کنند؛
  اصــوالً خــوب اســت بچــه از بزرگ ترهــا 

حســاب ببــرد؛


