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 چکیده 

در این مقاله سعی نگارنده بر آن    ری برای افزایش یادگیری نگارش شده است.ابزا  عنوانبا هدف بررسی تشویق به  مقاله حاضر  

تعریف جمله  از  تشویق  مختلف  ابعاد  که  است  آن  ،  ضرورت،  بوده  محاسن  و  قراررا  اصول  بررسی  آنهدد  مورد  از  پس  ،  نیز  . 

نیز روانرا  تشویق   قرآن کریم و  نهایت  کرده استشناسان بررسی  از دیدگاه  انکار معلم در  ضمن  . در  نقش غیرقابل  به  اشاره 

،  اثرگذاری هر چه بیشتر آن  بیان نکات کلی در خصوصنیز  تشویق و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای افزایش یادگیری و  

  ه باندرکاران تعلیم و تربیت  توسط دست اگر تشویق  ،  توجه به وجود ارتباط میان تشویق و یادگیری  که باشد  این نتیجه حاصل  

 . موجب افزایش یادگیری و نیز تقویت و تثبیت رفتار مثبت خواهد شد، صورت اصولی و درست به کارگرفته شود

 

 یادگیری ، معلم، دانش آموزان، تشویقهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

از   یکی  مهمبزرگبدون شک  و  عرصهنقش  های دغدغهترین  ترین  تربیت  تعلیمی  پردازان  به،  و  و  ابزاکارگیرشناسایی  رهای ی 

یادگیری فرایند  بهبود  در جهت  آن  مختلف  بازدهی  افزایش  بود.،  بوده  و  خواهد  و  به    هست  توجه  محبتبا  به  انسان  و    نیاز 

ترین و در عین حال  توان گفت تشویق یکی از حساسمی،  یید و تحسین قرار گرفتن توسط دیگران أاشتیاق باالی وی به مورد ت

 .  کندکه همانند یک شمشیر دو لبه عمل می استاستدر این ر ابزارها ترینشیرین 

ثیر مثبت آن خواهد بود و چه بسا اثرات سوء أ موجب خنثی نمودن ت   تشویقگونه افراط و تفریط در  که هر  حساس از آن جهت

ز یک  منجر به برو  و شیرین از آن جهت که  ؛مدیدی بر جا هستندهای  ناپذیری برجای خواهد گذاشت که گاهاً تا مدتجبران 

 ثیرأتمؤثرترین و پایدارترین  ،  ترینشود و ما شاهد بیششونده میکننده و هم تشویقیند قلبی هم در شخص تشویقحس خوشا

بود الهی  پیامبر  سنتسیره و    همچنیندر دین اسالم و    .در رفتار وی خواهیم  اولیای  و    تشویق بسیار مورد توجه  نیز  و سایر 

رمز پیروزی پیامبر اکرم)ص( را در شرح صدور و سوره آل عمران    159در آیه  تعال  ه خداوند متا آنجا ک  قرار گرفته است  تاکید

کُنْتَ فَظًّا َغلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاْعفُ َعنْهُمْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ  داند:  ود میخورزی پیامبر به امت  محبت

نَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ]ای پیامبر![ پس به مهر و رحمتی از سوی فِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الَْأمْرِ فَإِذَا َعزَمْتَ فَتَوَکَّلْ َعلَى اللَّهِ إِوَاسْتَغْ

و  ،  آنان گذشت کنشدند؛ بنابراین از  دل بودی از پیرامونت پراکنده میخوی و سخت و اگر درشت،  خوی شدین نرمخدا با آنا

کنندگان را  و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل،  و در کارها با آنان مشورت کن،  برای آنان آمرزش بخواه

 ( 159) دوست دارد.

گاران ها هستند که والدین و آموزهای تعلیم و تربیت انسانترین کانونترین و مهماز ابتدایی،  هاز طرفی دیگر خانواده و مدرس

از جمله  تربیت  تعلیم و  قوانین  و    اصول،  ابزارهابا  لذا ضروری است  به عهده دارند.    ها تمشیت آن ترین نقش را در زمینه  اصلی

باشتشویق   داشته  کامل  آن  یمآشنایی  به    هاو  ب  نحورا  این  ؛  یمگیر  کاره احسن  اگر  که  یک   قوانین  و  اصول،  ابزارهاچرا  در 

به  . با توجه  آموزش و پرورش باشیمعرصه  در  به کار برده نشوند نباید چشم انتظار موفقیت    چهارچوب درست و حساب شده 

،  اصول،  ضرورت،  تشویقبررسی مفهوم  در این مقاله به طور گسترده به  ،  هابر آن و تأکیدات فراوان  ذکر شده  های مهم  ضرورت 

این   از نگارش  هدف.  ورد بررسی قرار خواهد گرفتز منی  یادگیریفرایند  نقش آن در    پرداخته خواهد شد و  آن  محاسن  و  شرایط

تقویت زایش یادگیری و نیز  مقاله رسیدن به این مهم است که تشویق اگر به صورت اصولی و درست به کارگرفته شود موجب اف

 ای بوده است.به صورت کتابخانهدر این مقاله  آوری اطالعاتی جمعشیوه .  خواهد شد و تثبیت رفتار مثبت

 

 تشویقیف تعر

اِلی الشیءِ.  ی »شوق« است. در لغت عرب چنین آمده است:ای عربی از باب »تفعیل« و مادهواژه ،  تشویق»  الشوق: نزاع النفسِ 

به شوق افکندن و راغب ساختن آمده ،  نامه معین به معنای آرزومندکردندر لغت کشاندن نفس آدمی به سوی امری. همچنین  

دهد. به بیان دیگر  توان هر گونه رفتار یا عملی دانست که کسی برای خوشایند دیگری انجام میتشویق را در اصطالح میاست.  

دارد. تشویق برای ارائه محبت صورت  می  ل یا عواملی است که افراد را به نیکوکاری واکاربردن عامای پاداش و به تشویق گونه 

 ( 38-39: 1397، رضائی) «ی اعالم رضایت و پذیرش رفتار دیگری است.گیرد و نشانهمی

شود که  توان گرایش به کارهای پسندیده را در انسان تقویت کرد. تشویق باعث میتشویق عاملی است که به کمک آن می»

به موفقیتی  آموزی تکالیف خود را به موقع انجام دهد یا  آموزان انگیزه برای انجام کارهای درست را پیدا کنند. اگر دانشدانش



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 527-535، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

529 

 

کند و احساس رضایت و خشنودی از انجام آن کار تقویت میاو را    روح  تشویق شود؛ همین تشویقباید  ،  دست یابددر امتحان  

وجود می به  او  دانشدر  احیاء شخصیت  در  تشویق  دلیل  به همین  اسآید.  مؤثر  ناامیدی  از  او  ساختن  دور  و  تشویق تآموز   .

ستند و همه دوست  ها نیازمند محبت و تشویق ه. همه انسان پایدار استمؤثرترین عامل برای اصالح و تقویت رفتار و یادگیری  

اعتماد به نفس فرد را ،  یید دیگران قرار گیرد. تشویق به جا و به موقع ولو با یک نگاه و لبخندأ دارند رفتارشان مورد توجه و ت

بیشتر می را  او  روانی  انرژی  و  داده  موجبات شکوفایی خالقیتافزایش  نیز  و  فراهم میی  هاکند  را  و  ذهنی وی  تشویق  آورد. 

کند و این تشویق و های اجتماعی کودکان را بیشتر میسازگاری شخصی و مهارت،  قدرت یادگیری،  های مطلوبتقویت رفتار

 (26-27: 1396، صادقی ) «شود.گیری عادات مطلوب در آنان میتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل

 

 تشویق و اهمیت  ضرورت  

به    مایه  تشویق» فرد  در  را  اعتماد  حس  و  است  روح  در  تقویت  فعلیت  به  و  کرده  رشد  فرد  استعدادهای  و  آورده  وجود 

داند که مردم را به  پیامبرش را سفارش نموده و وظیفه رهبر و پیشوا می،  قرآن مجید درباره تشویق،  آید.کتاب آسمانی ما می

می که  آنجا  نماید.  تشویق  و  سفارش  نیک  حَرِّضِ  ید:  فرماکارهای  النَّبِیُّ  أَیُّهَا  ِعشْرُونَ  یا  مِنْکُمْ  یَکُنْ  إِنْ  الْقِتالِ  َعلَی  الْمُؤْمِنینَ 

نبرد تشویق ا به  ای پیامبر! مؤمنان ر  ال یَفْقَهُونَ  صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا بَِأنَّهُمْ قَوْمٌ 

  ؛ شود نفر شکیبا در میان شما باشد بر دویست نفر و اگر صد نفر باشد بر هزار نفر از کافران غالب می  و ترغیب کن اگر بیست

 ( 65انفال/) !زیرا به نتیجه کار خود آگاهی ندارند

کننده و  دهنده و تشویقبشارت،  من تو را شاهد و الگو،  ی پیامبرفرماید: إِنََّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَِّرًا وَنَذِیرًا او در جای دیگر می 

 (8فتح/)  دهنده و ترساننده )برای مردم( فرستادمبیم

تواند یک پاداش  کند. تشویق برای آدمی میای را ارضاء میمنظور از تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه

برای دانش باشد.  پاداش نمادین  یا  به  عینی  .  آیندجواب یک مسئله هر دو تشویق به حساب میآموزان نمره خوب و رسیدن 

موضوعی که برای    کند در آموز احساس میوقتی دانش،  عنوان نمونهمثبت هستند. به  هایکنندهها همان تقویتواقع مشوق در

پیشرفت داشته است احساس غرور آورده  به عمل  زیادی  ن،  یادگیری آن کوشش  به  اینو شایستگی می،  فساعتماد    کند که 

کند. اینگونه انگیزش به هیچ نوعی منبع  احساس پیامدهای انگیزشی دارد و برای او در یادگیری بیشتر نقش تشویق را ایفا می

یادگیری را به خاطر یادگیری  ،  آید. و به اصطالحآموز سرچشمه آن به حساب میتقویتی بیرون از فرد نیاز ندارد و خود دانش

 های مادی و ملموس. کسب تشویقنه فقط برای ، د دهمیجام ان

آموزان را باال برد سطح توانایی یادگیرندگان است که در این  با ارائه تشویق افزایش یادگیری دانش  مهمترین عاملی که مستقیماً

ای ری تشویق و انگیزش بریکی آموزش معلم و دیگ،  دو عامل مهم دیگر،  پژوهش رابطه مثبت آن به عمل آمده است. پس از آن

شود. اگرچه استفاده از کید میأاست. در دیدگاه رفتارگرایی بر ضرورت استفاده معلم از تشویق در هدایت یادگیری ت،  ادگیریی

آن به مفهومی از انگیزش که احتماال  افراط در  ،  ثر استؤها مناسب و مهای پیشنهادی رفتارگرایان در بسیاری از موقعیتشیوه

 ( 3-4: 1394، محمدی محمودعلیلوو   محبی)  «انجامد.محدودکننده است میمادی و ،  یبیرون
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 تشویق   شرایطاصول و  

. اهم اصولی که در  از آن استفاده کنیم  به طور مؤثرتا بتوانیم  مد نظر قرار دهیم  را    های دارد که ما باید آنشرایطتشویق اصول و  

 : باشدبه شرح زیر میرار گیرد تشویق کودکان و حتی بزرگساالن باید مدنظر ق

 قرار گیرد.  عنایتمهم است و باید مورد شونده تشویقو مقتضیات سنی در تشویق سن  -1

بایست شرایط حیات روانى و اجتماعى دختران و پسران را مورد نظر قرار گیرد؛ لذا بهتر است شیوه و نوع در تشویق می  -2

 متفاوت باشد. و خوی آنها ق خلطبیعت متناسب با  هر دو جنستشویق برای 

 وجود داشته باشد. ارتباط و تناسب بایست بین میزان کار و تالش و میزان تشویق می -3

در برخورد نباشد که    گونهآن    یت تداوم داشته باشد؛ به بیان دیگر که قابل  گرفته شودای در پیش  بایست شیوهدر تشویق می  -4

به کار  یکباره  کننده  توسط تشویقتمام لغات و اصطالحات مربوط به تشویق  ،  شوندهاز سوی شخص تشویق  یک عمل عادى  با 

 .برده شود

شونده انجام گیرد. برای مثال اگر والدین  کننده به شخص تشویق مستقیم از سوی شخص تشویق بایست به طور  تشویق می  -5

به فرزندشان   به اسم خودآن هدیه را  ا روی صف  ای برای فرزند خود تدارك دیدند نباید از معلم بخواهند تهدیهبه هر دلیلی  

شود؛  های وی میثانیاً موجب حسادت و سرخوردگی سایر همکالسی؛  شودزیرا اوالً توقع شخص از معلم خود بیشتر می  ؛ بدهد

 ثالثاً اگر روزى شخص این حقیقت را بفهمد دیگر به والدین و معلم خود اعتماد نخواهد کرد. 

شدن   باشد که در شخص سازندگى ایجاد کند نه تکبر و خودپسندی. تشویق باید موجب بهتر  اىگونه  بایست بهمی تشویق    -6

او براى رسیدن به هدف ،  صشخ  اخالق  اینهاشود که همه  افزایش میزان کار و تالش وی   و  جهت دادن به راه و روش  در    ی 

 .سازداز او شخص بهتری نسبت به گذشته مینهایت 

 

 محاسن تشویق 

 :استبه شرح زیر بیان کرده  را ( برخی از محاسن آن1397: 49توان برشمرد. رضائی)حاسن متعددی میشویق مبرای ت

قدرتمند:   -1» محرك  می  تشویق  تحصیل  و  کوشش  و  کار  به  شوق  و  رغبت  پیدایش  سبب  میتشویق  و  نقش  شود  تواند 

 گزین گردد. ساز و آیندهدههای روزمره داشته باشد و زمینه تفکر آیندهنده در انجام فعالیتجهت 

ادامه کار مفید  ،  توان نام بردر امر تعلیم و تربیت میی تشویق دعنوان اثر و فایده: از مواردی که بهمداومت در كار نیك  -2

از نظر روحی و روانی احساس می اش مستدام  کند تا کار و مساعیکند که مفید واقع شده تالش میاست. زمانی که شخص 

 اش را حفظ کند. نماید تا شایستگیپذیر است کوشش میطور همیشگی تا آنجایی که برایش امکانه باشد و ب

فرد جرگونهبه  شویق عامل پیدایش شهامت:ت  -3 پیدا میأای که  را  از کاری  ت آن  یا دست  اقدام کرده  به کاری  کند که 

 بردارد.

میل به زندگی و انجام وظیفه را در فرد پیدا  ،  نشاط روانیتشویق سببی است برای شادابی و    تشویق عامل شادابی فرد:  -4

 کند. می

 ابداع و اختراع است.«، کار انداختن ابتکار و خالقیتتشویق عاملی برای به: تشویق محرك خالقیت -5
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 تشویق در قرآن كریم 

مس  300حدود   به  کریم  قرآن  آیات  مجموعه  از  بلهئآیه  به  ادامه  در  که  است  مربوط  تشویق  نمونه ی  عنوان  به  آنها  از  رخی 

 : پردازیممی

 

 پاداش و تشویق؛ ابزار تأثیرگذار-1

وَأَنْفَقُوا    فرماید: خداوند می مِنْکُمْ  آمَنُوا  فَالََّذِینَ  فِیهِ  مُسْتَخْلَفِینَ  جَعَلَکُمْ  مِمََّا  وَأَنْفِقُوا  وَرَسُولِهِ  بِاللََّهِ  کَبِیرٌآمِنُوا  أَجْرٌ  و    لَهُمْ  خدا  به 

از شما که ایمان آورند و    شما را در آن جانشین قرار داده است انفاق کنید. پس کسانی ،  چه خداوندان بیاورید و از آنرسولش ایم

 ﴾7حدید/﴿ برای ایشان پاداش بزرگی است.، انفاق کنند 

روی کنند و رفتار  یپ ،  گیرد و می فرماید کسانی که از دستور الهیاین آیه شریفه برای نفوذ در قلب مسلمانان از پاداش بهره می

 خواهند شد. مطلوب و مورد نظر خدا را انجام دهند از پاداش بزرگ الهی بهره مند 

 

 مادی پاداش؛ مادی و غیر -2

 به پاداش مادی اشاره کرده است:، الف( خداوند در این آیه

فِیهَ هُمْ  الْجَنََّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِکَ  الصََّالِحَاتِ  آمَنُوا وََعمِلُوا  و کسانی که ایمان آورند و کردار نیک و شایسته انجام    ا خَالِدُونَوَالََّذِینَ 

 ﴾82بقره/﴿ اند و در آن جاودانه خواهند بود.اصحاب بهشتایشان ، دهند

 پاداش پیروی از فرمان خداوند شمرده شده است: ،  دوستی الهی، ب( در این آیه شریفه

و در راه خدا)از مال خود( انفاق کنید و با    ینَللََّهَ یُحِبَُّ الْمُحْسِنِیْدِیکُمْ إِلَى التََّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوا إِنََّ اوَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللََّهِ وَلَا تُلْقُوا بَِأ

 ﴾ 195بقره/﴿ خویشتن را در هالکت میافکنید و نیکی کنید. همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد.، دست خود

 

 مراتب گوناگون پاداش:   -3

 در قرآن آمده است: 

بِغَافِلٍ   رَبَُّکَ  وَمَا  َعمِلُوا  مِمََّا  دَرَجَاتٌ  یَعْمَلُونَوَلِکُلٍَّ  رتبه خواهد   َعمََّا  به کرداری که کرده است)نزد خداوند(  بندگان  از  و هرکس 

 ( 26و   21-23: 1381، )حسینی «﴾132انعام/﴿ یافت و خدا از کردار هیچ کس غافل نخواهد بود.

 

 شناسیروان  اهاز دیدگتشویق  

نام برده شده و بهترین و مؤثرترین روش افزایش رفتار معرفی شده است.    «تقویت مثبت »شناسی از تشویق با عنوان  در روان »

،  استفاده کرد. تقویت مثبت  «از طریق تشویق رفتار مغایر»رفتارهای نامطلوب    کاهشتوان برای  در تعلیم و تربیت از تشویق می 

های  کنندهتقویت  مند شدن آن رفتار گردد.منجر به نیرو،  بعد از آن رفتار،  مثبت  یآن ارائه تقویت کننده  فرایندی است که در

ها از جهات مختلف تقسیم بندی  کنندهترین عامل افزایش و ادامه رفتارهای ما در زندگی روزانه هستند. این تقویتمهم،  مثبت

 به صورت زیر است: ها ترین آن تقسیم بندیاند که یکی از مهمشده
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نخستین: كنندهتقویت -1 تقویت  های  ویژگیکنندهاین  از  و  دارند  تقویتی  اثر  ذاتاً  نیازهای  ها  که  است  این  آنها  های 

ها در شرایط آموزشگاهی    کنندههوا و... البته استفاده از این نوع تقویت،  غذا،  کنند. مانند: آبفیزیولوژیکی جاندار را ارضاء می

 است. بسیار محدود 

شرطیكنندهتقویت -2 این  های  تقویتکنندهتقویت:  خاصیت  اصل  در  نداشتهها  با  ،  کنندگی  مجاورت  اثر  در  اما 

های  کنندهپول و نظایر اینها تقویت،  مقام،  مدرك،  ستاره،  نمره،  اند. جایزههای نخستین خاصیت تقویتی پیدا کردهکنندهتقویت 

 توانند از آنها برای مقاصد مختلف آموزشی بهره گیرند.فراوان دارند و معلمان میشرطی هستند که در محیط آموزشگاه کاربرد  

)ستاره یا ژتون( یا یک مهر فلزی یا پالستیکی است که پس از رفتار مطلوب   یک تکه کاغذ ،  : پتهایهای پتهكنندهتقویت -3

تقویت  عنوان  به  آموز  میدانش  داده  او  به  دانشکننده  و  میشود  آآموز  غذاتواند  با  را  فعالیت،  نوشابه،  شیرینی،  ن  های  انجام 

توان به عنوان پته تقویتی از عالئم و ارقام نیز می،  ها مبادله کند. عالوه بر اشیای ذکر شده کنندهجایزه و سایر تقویت،  مختلف

 کنند. نها استفاده میاستفاده کرد. این نوع تقویت کننده نیز در امر آموزش کاربرد زیادی دارد و معلمان به وفور از آ

تمجید کردن و ،  توجه کردن،  های اجتماعی عبارتند از: لبخند زدنهای تقویت کنندهنمونه   های اجتماعی:كنندهتقویت -4

گونه ها اثر تقویتی نیرومندی دارند و از وسایل معمول و قابل دسترس معلمان هستند که هیچکنندهنوازش کردن. این تقویت

 آموزشگاه حداکثر استفاده را از آنها به عمل آورند. بهتر است در محیط خرجی هم ندارند و 

کننده برای توان به عنوان تقویت هایی که کودکان دوست دارند انجام دهند نیز میاز فعالیت  های فعالیتی:كنندهتقویت -5

کند اما به  تلویزیون میصرف تماشای    استفاده کرد. مثال به کودکی که وقت زیادی را،  پردازدهای که کمتر به آنها میفعالیت

توان به تماشای تلویزیون بپردازد که ابتدا  توان گفت در صورتی میمی،  دهداش رغبت چندانی نشان نمیانجام تکالیف درسی

 ( 8-9: 1396، پریدختان)  «تکالیفش را انجام دهد.

 

 نقش معلم در تشویق

از این رو راز ،  بگشاید و علم را با ایمان و عقل را با دل پیوند زند ها  لتواند راهی به سوی دمعلم واقعی کسی است که می»

یعنی این که معلم بتواند اعتقاد و عالقه درونی آنها را به وجود    ؛آموزان دانستموفقیت معلمان را نخست باید در جذب دانش

تأثیر عمیقی  ا و حالته ارهها و اشآورد و رابطه روحی و معنوی با آنها برقرار کند تا آنجا که حتی نگاه نیز در آنها  های معلم 

محبوبیت و موفقیت. راه ،  آموزان هم عبارتند از: مقبولیتعوامل جذب دانش  بگذارد و در تربیت شخصیت آنان منشأ اثر شود.

بود.    گشایش خواهد  تربیت  و  تعلیم  امکان  پذیرفت  را  معلم  شاگرد  اگر  دانست.  معلم  مقبولیت  در  باید  را  بر  کالس  عالوه 

شخصیت معلم باید دوست داشتنی و دلنشین باشد و از نظر دانش آموزان محبوب. عالوه بر این دو شرط باید معلم با  ،  مقبولیت

قوانین حاکم بر روح فراگیران خود آشنا باشد تا توانایی همدلی و همزبانی با آنها را پیدا کند و نیز با تکنیک های آموزشی و  

بتواند با استفاده از روش های صحیح آنان را به مقصد مورد نظر راهنمایی کند. یکی از اهداف کار معلم باید   تربیتی آشنا باشد و

گویند نباید در روزهای اول  برخی از معلمان که می  برقرار کردن رابطه مطلوب و دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد.

بچه روی  کهبه  دارند  عقیده  زیرا  خندید  نظریه  ها  اما  باشد  ترس  روی  از  باید  میاحترام  به  پردازان  اول  روزهای  در  گویند 

توانند به شما اعتماد کنند. البته معلمان فکور آموزش را با شناخت  آموزان نشان دهید که به آنها عالقه دارید و آنها میدانش

 گیران خود را تشخیص دهند.کنند؛ انعطاف پذیرند و قادرند نقاط قوت و ضعف فرادانش آموز آغاز می

،  یکی از تمایالت درونی انسان این است که میل دارد دیگران در قبال کارهای نیک او را تایید کنند و مورد تشویق قرار دهند

تواند با قدرت دادن  انسان می، کسی نیست که نیازمند تحسین و تأیید دیگران نباشد. البته با وجود داشتن منشأ روانی این میل
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نیاز کند. در همین باره روانشناسان ثابت کردند که چند دانش  خود را از تشویق بی،  ه خود و استوار نمودن شخصیت خویشب

 رند که مورد تشویق قرار گیرند. تآموز در شرایط یکسان وقتی موفق

چرا که در این  ،  کار نیک باشدبلکه پاداش    ؛البته باید سعی شود فراگیر به تشویق عادت نکند و تشویق انگیزه کار نیک نباشد 

انگیزه از بین رفتن  باشد بلکه وسیلهکار نیک هم تعطیل می،  صورت با  ای برای رسیدن هدف باشد.  شود. تشویق نباید هدف 

کودکان خیر در آن اثر نامطلوب دارد. علت تشویق نیز باید مشخص شود. تشویق از همه  أ زیرا ت  ؛تشویق باید به موقع انجام شود

روی مکن. البته  اما زیاده روی نباشد که به فرموده امام علی)ع( در مدح و ستایش کسی مبالغه و زیاده،  نحوی انجام شود  هم به

و   مادی  تشویق  دارند.  تأکید  مستقیم  غیر  تشویق  بر  شناسان  روان  که  دارد  وجود  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اشکال  در  تشویق 

تواند گاهی به شکل در اختیار تواند اعمال شود به طور مثال میای مختلف میویق به شکل همعنوی نیز سفارش شده است. تش 

،  گردش دسته جمعی ،  گاهی بردن به یک اردو،  آمیز و حاکی از سپاسگاهی یک نگاه محبت،  گذاردن وسایل مورد عالقه فراگیر

اما در همه حال باید سعی  ،  اشدی و تفریحی ب گاهی در آغوش کشیدن یا خرید یک وسیله علم،  آفرین گفتن،  گاهی دلجویی

به علت  مشوق خود به خوبی،  شود که جنبه روانی آن فراموش نشود به این معنی که خود شخص باشد نه دیگری. اصوالً  ها 

برای انسان  ، تر استهایی که جنبه روحانی و معنوی آن قویها و پاداشآن دسته تشویق، اینکه فطرت انسان میل به کمال دارد

 ( 90-92: 1397، رضائی) «تر است.شبخشادی

 

 تشویق؛ ابزاری برای افزایش یادگیری

و یا به او  ، فهماند های خود بطور موفق عمل کرده است معلم با تبسم کردن به او میآموزی در انجام دادن یکی از فعالیتدانش»

می می،  دهد جایزه  اجازه  او  به  رشته ویا  در  امکادهد  خود  عالقه  مورد  ورزشی  اینها  ی  آورد. همه  به دست  را  افزایش    درناتی 

 کند. آموزان نقش مؤثری ایفا مییادگیری دانش

از کلمات تشویقی در یادگیری دانش از قدرت جایزه و پاداش  اهمیت استفاده  آموزان نقش بسزایی دارد. گاهی قدرت کلمات 

نباید در جهت مقایسه و ایجاد  ها و تاییدهای کالمی همراه  تشویقبیشتر است حتی اعطای جایزه را با   البته این کار  سازید؛ 

گرا و پر سر و صدا امکان بیشتری برای جلب توجه و کسب تشویق در مدرسه و کالس دارند.  آموزان برون رقابت باشد. دانش

 وزان را بیشتر تحریک کند.آمهای درونی اینگونه دانشانگیزه، های فردیتواند در موقعیتمعلم می

های معلمین است. اگر معلمان بر این باور باشند  ویژگی،  آموزانر از عناصر اصلی تشویق برای باال بردن یادگیری دانشیکی دیگ

می دهند که  افزایش  را  آنها  پیشرفت  و  انگیزش  و  باشند  داشته  زیاد  بسیار  تاثیر  خود  آموزان  دانش  بر  نتیجه ،  توانند  در 

کنند. چنین فضایی با همراه  های آنها با آغوش باز استقبال میها و اندیشهد و از ایدهپذیرن موزان خود را با اطمینان میآدانش

 ( 6: 1394، محمدی محمودعلیلوو   محبی) «کند.زمینه الزم را برای افزایش یادگیری آنها فراهم می، کردن تشویق

 

 تشویق   نکات نهایی

 زیر توجه کرد:باید به نکات به منظور اثرگذاری هر چه بیشتر آن در تشویق 

آید که در  شود و همچنین این توقع در او به وجود میارزش شدن آن میدر تشویق نباید زیاده روی کرد؛ چون موجب بی -1

 برابر هر کاری هر چند کوچک تشویق شود.

 شد تا شخصیت دانش آموز شکل بگیرد. گاه باتشویق نباید پیوسته و دائمی باشد؛ بلکه باید گاه -2

 وری باشد که غرور و خودبینی در دانش آموز ایجاد کند و گمان کند که از دیگران برتر است.تشویق نباید ط -3
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 جایزه ای بزرگ دریافت کند. ، تشویق باید با عملی که از او سرزده متناسب باشد؛ یعنی نباید به خاطر کار کوچک -4

پاداش نب -5 از بین می بردآموزان تبعیض قائل شد که این کار ناید بین دانشدر تشویق و دادن  اثر تشویق را  تنها  بلکه  ،  ه 

 گذارد.  اثرات زیان باری نیز بر جا می

 ( 27-28: 1396، صادقی ) «تشویق باید بالفاصله پس از انجام گرفتن کار مطلوب صورت گیرد. -6

 

 گیری نتیجه

آاندرکاران تعلیم و تربیت میدست،  یادگیریارتباط میان تشویق و  وجود  باتوجه به   از  افزایش توانند  ن به عنوان ابزاری برای 

رفتار مثبت  یادگیری   تثبیت  تقویت و  نیز  اگر  استفاده کنند.  و  اصولی و درست  تشویق  افزایش  اانجبه صورت  م گیرد موجب 

  ها استعدادو به فعلیت رساندن  پرورش  ،  رشدمچنین  و هآنها برای انجام کارهای درست    یو انگیزه  آموزاناعتماد به نفس دانش

به اندازه کافی و به موقع    بایستمی  تشویق به مثابه یک داروی شفابخشی است که  باید به خاطر داشتشود.  می  آنها   یت و خالق

برجای   گاهاً جبران ناپذیرینامطلوب و  اثرات  ،  آن  به موقع نبودنیا  ونه افراط و تفریط در آن و  گکه هر  از آن استفاده شود؛ چرا

 خواهد گذاشت.  

 

 پیشنهادها

و   معلمان -1 منابع  زمینه  این  در  آگاهیشان  افزایش  همچنین  و  آن  مختلف  جوانب  و  تشویق  با  بیشتر  آشنایی  منظور  به 

 . بیافزایندگستره ی دانش خود را بر های مختلف مطالعه کنند و  کتاب

صول و شرایط با تشویق و اسازی به منظور آشنایی معلمان و اولیا  های آگاهدورهاز طرف ادارات آموزش و پرورش و مدارس   -2

 .برگزار کنندآن 

بیش از پیش دقت و توجه داشته باشند و تالش کنند تا در این زمینه اطالعات  نسبت به نحوه تشویق فرزندان خود  والدین   -3

 خود را از طریق منابع مطالعاتی مختلف افزایش دهند. 

کافی صورت   زم است دراین زمینه تحقیقیاتاهمیت تشویق در نظام تعلیم وتربیت ال  ها و پیشینه  توجه به کمبود منابع و با   -4

 بگیرد.
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Abstract 

This paper aims to investigate encouragement as a tool for increasing learning. In this paper, the author tries to 

investigate different aspects of encouragement such as definition, necessity, principles and its merits. After that, 

he studied encouragement from the perspective of the Holy Quran as well as psychologists. Finally, while 

pointing out the undeniable role of the teacher in encouraging and using it as a tool to increase learning and 

expressing general points about its greater effectiveness, this result was achieved Considering the relationship 

between encouragement and learning, if encouragement is applied in principle and correctly by education 

practitioners, it will increase learning and strengthen and stabilize positive behavior. 
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