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    ابراهيم اصالنی
روان شناس تربيتی

در ايــن شــماره از مقاله هــای »اشــتباهات 
انگيزشــی در تربيــت«، نويســنده چنــد 
ــدف  ــت. ه ــرده اس ــرح ک ــوع را مط موض
ــای  ــادآوری خطاه ــکات، ي ــن ن ــده در اي عم
ــان اســت.  ــن و مربي دانشــی و نگرشــی والدي
بــرای  کاری  می کنيــم  تصــور  گاهــی 
انگيــزش مؤثــر اســت، امــا از ابعــاد و تبعــات 
ــاده انگاری در  ــم. س ــل می ماني ــی آن غاف منف
انگيــزش اقدامــات و نتايجــی در پــی دارد کــه 
اهــداف اصيــل تربيــت را مخــدوش می کنــد. 
ــت،  ــوب اس ــی خ ــالش انگيزش ــن، ت بنابراي

ــی! ــر قيمت ــه ه ــر روشــی و ب ــا ه ــه ب ــا ن ام

كلیدواژه ها: انگیزش، هدف، موفقیت

انگیزش فق︳ وسیله نیست
ــزاری  ــا اب ــزش، به طــور معمــول، وســیله ی انگی
تلقــی می شــود کــه کــودکان و نوجوانــان را 
ــر  ــای موردنظ ــام فعالیت ه ــری و انج ــه یادگی ب
ترغیــب می کنــد. بــرای همیــن، در خانــه و 
مدرســه دنبــال ابزارهایــی می گردیــم کــه 
انگیــزه را بــرای تــالش و جدیــت تقویــت 

کننــد.
از نظــر پرورشــی، انگیــزش هــم هــدف 
اســت و هــم وســیله. به عنــوان هــدف، مــا 
بــه  نســبت  می خواهیــم  دانش آمــوزان  از 
موضوع هــای گوناگــون علمــی و اجتماعــی 

خ︴ر 
درروبه رو!

اشتباهات انگیزشی در تربیت

برنامه هــای  تمــام  کننــد.  کســب  عالقــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا فعالیت ه ــه در آن ه ــی ک درس
ــای  ــد، هدف ه ــود دارن ــی وج ــای عاطف جنبه ه
ــزش  ــیله، انگی ــوان وس ــتند. به عن انگیزشــی هس
ــد  ــاب می آی ــه حس ــری ب ــاز یادگی ــک پیش نی ی
ــاًل آشــکار اســت.  ــری کام ــر یادگی ــر آن ب و تأثی
ــد  ــه درس عالقه من ــوزان نســبت ب ــر دانش آم اگ
باشــند، بــه توضیحــات آمــوزگار بــا دقــت 
ــود  ــی خ ــف درس ــد داد، تکالی ــوش خواهن گ
ــال  ــه دنب ــد داد، ب ــام خواهن ــت انج ــا جدی را ب
ــه ی مطلــب  کســب اطالعــات بیشــتری در زمین
درســی خواهنــد رفــت و پیشــرفت زیــادی 
ــیف، 1۳۹8(. ــد )س ــد ش ــا خواه ــب آن ه نصی
ــرای  ــم ب ــدان می خواهی ــم از فرزن ــه ه در خان
امــور گوناگــون زندگــی شــوق و عالقــه داشــته 
باشــند و به طــور کلــی باانگیــزه باشــند. از 
ــا انگیــزه ی باالیــی  طــرف دیگــر، هــر کاری را ب
ــه نتیجــه ی مطلــوب برســند.  ــا ب ــد ت انجــام دهن
ــد،  ــاد بگیرن ــان دوم ی ــرار اســت زب ــر ق ــاًل اگ مث
وســیله ای را تعمیــر کننــد، کتابــی بخواننــد و در 
ــه  ــت و عالق ــا جدی ــد، آن را ب ــک کنن کاری کم
انجــام دهنــد. گاهــی آن قــدر وســیله بودن 
ــودن  ــه از هدف ب ــد ک ــت می یاب ــزش اهمی انگی
ــه  ــتیاق و عالق ــور، اش ــود. ش ــت می ش آن غفل
ــوان  ــی به عن ــی زندگ ــی و تلق ــرای کل زندگ ب
یــک موهبــت و فرصــت، هــدف بســیار مهمــی 
اســت. تالش بــرای ایجــاد انگیــزه ی موفقیت در 
ــم،  ــی کــه آن هــا را مهــم تلقــی می کنی موضوعات
ماننــد درس خوانــدن، هــدف اصلــی زندگــی را 

تحت الشــعاع قــرار می دهــد.

انگیزش نبايد با ساده انگاری ه﹞راه باشد
انگیــزش هــم آســان اســت و هــم ســخت. 
آســان اســت بــرای کســانی کــه آن را در 
ــی و  ــویق کالم ــد تش ــول مانن ــای معم روش ه
ــخت  ــد و س ــه می کنن ــاداش خالص ــزه و پ جای
ــرای کســانی کــه می خواهنــد متناســب  اســت ب

ــد. ــل کنن ــت عم ــول تربی ــی و اص ــا مبان ب
انگیــزش زمانــی کــه بــا دانــش و تســلط 
ــت  ــا کیفی ــد ب ــد، می توان ــراه باش ــی هم تربیت
ــن،  ــه کار رود. والدی ــتر ب ــان بیش ــر و اطمین بهت
ــه  ــد ب ــالش می کنن ــه ت ــی ک ــان و مربیان معلم
ــی  ــای تربیت ــم و آموزه ه ــتی از مفاهی درک درس
برســند، در مــورد انگیــزش هــم دقــت و ظرافــت 
ــن گــروه، در  ــد. ای ــه خــرج می دهن ــه ب و حوصل

در ايــن شــماره از مقاله هــای »اشــتباهات 
انگيزشــی در تربيــت«، نويســنده چنــد 
ــدف  ــت. ه ــرده اس ــرح ک ــوع را مط موض
ــای  ــادآوری خطاه ــکات، ي ــن ن ــده در اي عم
ــدف  ــت. ه ــرده اس ــرح ک ــوع را مط موض
ــای  ــادآوری خطاه ــکات، ي ــن ن ــده در اي عم
ــدف  ــت. ه ــرده اس ــرح ک ــوع را مط موض

ــان اســت.  ــن و مربي دانشــی و نگرشــی والدي
بــرای  کاری  می کنيــم  تصــور  گاهــی 
انگيــزش مؤثــر اســت، امــا از ابعــاد و تبعــات 
ــاده انگاری در  ــم. س ــل می ماني ــی آن غاف منف
انگيــزش اقدامــات و نتايجــی در پــی دارد کــه 
اهــداف اصيــل تربيــت را مخــدوش می کنــد. 
ــت،  ــوب اس ــی خ ــالش انگيزش ــن، ت بنابراي

ــزاری  ــا اب ــزش، به طــور معمــول، وســیله ی انگی
تلقــی می شــود کــه کــودکان و نوجوانــان را 
ــر  ــای موردنظ ــام فعالیت ه ــری و انج ــه یادگی ب
ترغیــب می کنــد. بــرای همیــن، در خانــه و 
مدرســه دنبــال ابزارهایــی می گردیــم کــه 
انگیــزه را بــرای تــالش و جدیــت تقویــت 

از نظــر پرورشــی، انگیــزش هــم هــدف 
اســت و هــم وســیله. به عنــوان هــدف، مــا 
بــه  نســبت  می خواهیــم  دانش آمــوزان  از 
موضوع هــای گوناگــون علمــی و اجتماعــی 

بیتبیت

برنامه هــای  تمــام  کننــد.  کســب  عالقــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا فعالیت ه ــه در آن ه ــی ک درس
ــای  ــد، هدف ه ــود دارن ــی وج ــای عاطف جنبه ه
ــزش  ــیله، انگی ــوان وس ــتند. به عن انگیزشــی هس
ــد  ــاب می آی ــه حس ــری ب ــاز یادگی ــک پیش نی ی
ــاًل آشــکار اســت.  ــری کام ــر یادگی ــر آن ب و تأثی
ــد  ــه درس عالقه من ــوزان نســبت ب ــر دانش آم اگ
باشــند، بــه توضیحــات آمــوزگار بــا دقــت 
ــود  ــی خ ــف درس ــد داد، تکالی ــوش خواهن گ
ــال  ــه دنب ــد داد، ب ــام خواهن ــت انج ــا جدی را ب
ــه ی مطلــب  کســب اطالعــات بیشــتری در زمین
درســی خواهنــد رفــت و پیشــرفت زیــادی 

ــیف،  ــد )س ــد ش ــا خواه ــب آن ه نصی
ــرای  ــم ب ــدان می خواهی ــم از فرزن ــه ه در خان
امــور گوناگــون زندگــی شــوق و عالقــه داشــته 
باشــند و به طــور کلــی باانگیــزه باشــند. از 
ــا انگیــزه ی باالیــی  طــرف دیگــر، هــر کاری را ب
ــه نتیجــه ی مطلــوب برســند.  ــا ب ــد ت انجــام دهن
ــد،  ــاد بگیرن ــان دوم ی ــرار اســت زب ــر ق ــاًل اگ مث
ــه نتیجــه ی مطلــوب برســند.  ــا ب ــد ت انجــام دهن
ــد،  ــاد بگیرن ــان دوم ی ــرار اســت زب ــر ق ــاًل اگ مث
ــه نتیجــه ی مطلــوب برســند.  ــا ب ــد ت انجــام دهن

وســیله ای را تعمیــر کننــد، کتابــی بخواننــد و در 
ــه  ــت و عالق ــا جدی ــد، آن را ب ــک کنن کاری کم
انجــام دهنــد. گاهــی آن قــدر وســیله بودن 
ــودن  ــه از هدف ب ــد ک ــت می یاب ــزش اهمی انگی
ــه  ــتیاق و عالق ــور، اش ــود. ش ــت می ش آن غفل
ــوان  ــی به عن ــی زندگ ــی و تلق ــرای کل زندگ ب
یــک موهبــت و فرصــت، هــدف بســیار مهمــی 
اســت. تالش بــرای ایجــاد انگیــزه ی موفقیت در 
ــم،  ــی کــه آن هــا را مهــم تلقــی می کنی موضوعات
ماننــد درس خوانــدن، هــدف اصلــی زندگــی را 

تحت الشــعاع قــرار می دهــد.

انگیزش نبايد با ساده انگاری ه﹞راه باشد
انگیــزش هــم آســان اســت و هــم ســخت. 
آســان اســت بــرای کســانی کــه آن را در 
ــی و  ــویق کالم ــد تش ــول مانن ــای معم روش ه
ــخت  ــد و س ــه می کنن ــاداش خالص ــزه و پ جای
ــرای کســانی کــه می خواهنــد متناســب  اســت ب

ــد. ــل کنن ــت عم ــول تربی ــی و اص ــا مبان ب
انگیــزش زمانــی کــه بــا دانــش و تســلط 
ــت  ــا کیفی ــد ب ــد، می توان ــراه باش ــی هم تربیت
ــن،  ــه کار رود. والدی ــتر ب ــان بیش ــر و اطمین بهت
ــه  ــد ب ــالش می کنن ــه ت ــی ک ــان و مربیان معلم
ــی  ــای تربیت ــم و آموزه ه ــتی از مفاهی درک درس
برســند، در مــورد انگیــزش هــم دقــت و ظرافــت 
ــن گــروه، در  ــد. ای ــه خــرج می دهن ــه ب و حوصل

تربیت
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مــورد انگیــزش، بــه یافته هــای نظــری و عملــی 
اهمیــت می دهنــد و نــه فقــط بــه انگیــزش 
ــزش  ــه انگی ــه ب ــوزان، بلک ــدان و دانش آم فرزن
ــت  ــرای آن وق ــد و ب ــا می دهن ــم به خودشــان ه

صــرف می کننــد.
ــا  ــی و اکتف ــی، روزمرگ ــش تربیت ــف در دان ضع
ــد  ــه ای، می توان ــد و کلیش ــای راک ــه تجربه ه ب
برنامه هــای  پیشــبرد  و  باشــد  دردسرســاز 
انگیزشــی خانــه و مدرســه را مختــل کنــد. 
توقــف در روش هــای انگیزشــِی کلیشــه ای 
ــد،  ــج مانن ــای رای ــرد روش ه ــرار در کارب و اص
جایــزه، پــاداش، مقایســه، رقابــت، اجبــار 
و تأکیــد بــر عوامــل بیرونــی، از اثربخشــی 
وضعیــت،  ایــن  در  می کاهنــد.  انگیــزش 
ــا  ــن ضعف ه ــای یافت ــه ج ــان ب ــن و معلم والدی
و خطاهــای خــود، بــه انــواع تحلیل هــا و 

می جوینــد. توســل  بهانه هــا 
بنابرایــن، بایــد زاویــه ی نــگاه را عــوض 
کنیــم. انگیــزش نبایــد دچــار ســاده انگاری 
و ســهل انگاری شــود. اصــوالً کســانی کــه 
ضعــف دانــش تربیتــی دارنــد، بایــد انگیــزش را 
ــن  ــی ای ــد. ارزیاب ــی کنن ــخت تلق ــم کاری س ه
موضــوع نبایــد کار دشــواری باشــد. وقتــی 

اقـــدامات انـــگیزشی جــواب نمی دهنـــد، 
ــود  ــی وج ــه ضعف های ــت ک ــن اس ــش ای معنای

دارنــد.

انگیزش ترغیب به تک روی نیست
اگرچــه محصــول انگیــزش در فــرد دیــده 
ــم  ــی ه ــرد جمع ــزش کارک ــا انگی ــود، ام می ش
ــت  ــه حرک ــی را ب ــرد جمع ــک ف ــی ی دارد. گاه
درمــی آورد و زمانــی هــم جمــع، بــه فــرد انگیــزه 
ــم  ــال، دیده ای ــد. در فوتب ــا کاری بکن ــد ت می ده
کــه گاهــی افزوده  شــدن یــک بازیکــن بــه تیــم، 
روحیــه و بــازی تیــم را دگرگــون کــرده و عامــل 
موفقیــت تیــم شــده اســت. گاهــی هــم بازیکــن 
ــا  ــالح در آن ج ــه به اصط ــی رود ک ــی م ــه تیم ب
می افتــد. بازیکنــی کــه در تیــم دیگــر جایگاهــی 
نداشــت و موفــق نبــود، در تیــم جدیــد، بــا 
ــی  ــی و هماهنگ ــه هم فهم ــان ب ــه ی بازیکن بقی
تیمــی می رســد و بــرای خــودش و تیــم 

می آفرینــد. موفقیــت 
پـــس، یـــک خطـــر انگیزشـــی جایـــی اســـت 
کـــه انگیـــزش را بیـــش از انـــدازه فـــردی 
ببینیـــم و روی انگیزه هـــای فـــردی تمرکـــز 
ـــوش  ـــم در گ ـــه دائ ـــی ک ـــیم. والدین ـــته باش داش

فرزندشـــان می خواننـــد او می توانـــد از همـــه 
ــس  ــت، هیچ کـ ــن اسـ ــد، او بهتریـ ــو بزنـ جلـ
نمی توانـــد مثـــل او باشـــد، موفقیـــت او 
ـــر  ـــه فک ـــاد ب ـــت، زی ـــزی اس ـــر چی ـــر از ه مهم ت
ـــودش  ـــت خ ـــه منفع ـــط ب ـــد، فق ـــران نباش دیگ
فکـــر کنـــد و ... روحیـــه ای را ایجـــاد می کننـــد 
ــه  ــد بـ ــل بعـ ــک روی و در مراحـ ــه تـ ــه بـ کـ
خودشـــیفتگی  چه بســـا  و  خودخواهـــی 
منجـــر می شـــود. عوامـــل مدرســـه هـــم 
ممکـــن اســـت بـــه دالیلـــی، از جملـــه بـــرای 
رســـیدن بـــه توفیق هـــا و پیروزی هایـــی کـــه 
نـــام مدرســـه را مطـــرح و معـــروف می کننـــد، 
ــت  ــتعد موفقیـ ــه مسـ ــی کـ روی دانش آموزانـ
بیشـــتر  هســـتند،  خـــاص  زمینـــه ای  در 
ســـرمایه گذاری کننـــد. اگـــر در مدرســـه 
روحیـــه ی موفقیـــت فـــردی، برتری جویـــی و 
ـــه  ـــود، آنچ ـــب ش ـــه ترغی ـــن از بقی ـــی گرفت پیش
ــده از  ــی آکنـ ــی اســـت، فضایـ ــل پیش بینـ قابـ
ــه  چشـــم  و هم چشـــمی، رودررویـــی و مقابلـ
اســـت. می گوینـــد گرگ هـــا زمانـــی کـــه 
ـــه روی  ـــواب، روب ـــگام خ ـــتند، هن ـــنه هس گرس
هـــم و بـــا چشـــمان بـــاز می خوابنـــد. آن هـــا 
ــا  ــط هم گله ای هـ ــه توسـ ــر و اینکـ از همدیگـ

خـــورده شـــوند، می ترســـند!
ــه  ــی ک ــا زمان ــت، ام ــردی الزم اس ــزش ف انگی
ــد،  ــک روی باش ــر ت ــی ب ــط مبتن ــزش فق انگی
بــا اصــول تربیــت تناقــض پیــدا می کنــد. 
همان طــور کــه زندگــی جنبه هــای فــردی و 
ــرد  ــه ی ف ــر پای ــم ب ــزش ه ــی دارد، انگی اجتماع
ــه  ــه ب ــی ک ــی زمان ــت. حت ــتوار اس ــروه اس و گ
ــه  ــد نتیج ــتیم، نبای ــردی هس ــزش ف ــر انگی فک
بــه تقابــل و برتری جویــی برســد. از مثالــی 
ــت:  ــر اس ــدام بهت ــم. ک ــتفاده کنی ــی اس فوتبال
ــک  ــی تحری ــای انگیزش ــا روش ه ــی را ب بازیکن
ــد  ــازی کن ــر ب ــش بهت ــا از هم تیمی های ــم ت کنی
یــا بازیکــن را ترغیــب کنیــم با بــازی خــوب، در 

ــد؟ ــم باش ــت تی خدم
ــک روی نیســت، بلکــه مســتلزم کار  ــزش ت انگی
گروهــی و مشــارکت اســت. اصــوالً موفقیــت در 
ــا گــروه، بایــد لــذت بیشــتری  جمــع و همــراه ب
ــر  ــد. اگ ــته باش ــردی داش ــی و ف ــت تک از موفقی
ــت  ــتر از موفقی ــردی بیش ــت ف ــی از موفقی کس
ــت  ــد در تربی ــد دی ــرد، بای ــذت می ب ــی ل گروه
عاطفــی و اخالقــی او چــه کاســتی هایی وجــود 

ــت! ــته اس داش


