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سخن ناشر

انتشارات صابرين سالهاست كه ,با تمركز بر نياز خانوادههـاي ايـرانـي ,بـه
انتشار آثاري تحت عنوان > كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان< > ,كليدهاي
همسران موفق< و > كليدهاي بازسازي زندگي پس از ط�ق< پرداخته است/
در ادامة اين ت�ش و بهمنظور پاسخ به نياز مخاطباني با گرايش به مـطالعة
آثاري دقيقتر و عميقتر ,مجموعهاي تحت عنوان > كليدهاي مشاوره< منتشر
ميشود /مخاطبان اين مجموعه ميتوانند مشاوران محترم و نيز خانوادههاي
ع�قهمند باشند /كتاب حاضر اثري از اين مجموعه است/
انتشارات صابرين

پيشگفتار

نزديك بود در درس >مقدمهاي بر روانشناسي< مردود شوم /ايـن درس در
تـجربي
كالجي ارائه ميشد كه در آن واژة روانشناسي به معني >مـطالعة
ِ
فيزيولوژي و رفتار حيوانات< بود /تنها كار ما دانشجويان ,سواي گوش دادن
به سخنرانيها ,اين بود كه به موشها تعليم دهيم تا ميلة درون قـفس را فشـار
دهند /ما اين رفتار آنها را با دادن غذا تقويت ميكرديم و از آنجا كه موشها از
فرط گرسنگي بيست درصد از وزن خـود را از دست داده بـودند ,در قـبال
دريافت اندك غذايي از سوي ما ,تقريبا هر كاري ميكردند/
من در انجام اين تكليف موفق بودم اما نميتوانستم بفهمم چرا بايد اين
كار را بكنم /سال دوم در اقدامي اعتراضآميز ,گزارش آزمايشگاه خود را از
ديدگاه يك موش نوشتم كه البته چندان مـورد تـوجه اسـتاد مـربوطه قـرار
نگرفت /ولي اين بيتوجهي مانعم نشد كه براي يكي از پـروژههايم طـنزي
دربارة يكي از مقا�ت مجلة روانشناسي بنويسم/
حال كه به گذشته نگاه ميكنم ميبينم از همان ابتدا نتوانسـته بـودم بـه
رفتارگرايي ع�قهمند شوم و گذشت سالها نيز نتوانسته بود اين ع�قه را در
من ايجاد كند /وقتي وارد دانشگاه كمبريج ,جايگاه بي /اف /اسكينر� ,�١شدم
(1) B. F. Skinner
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احسـاس كـردم وقت آن رسـيده است پـرسشهايي را كـه پـيشتر دربـارة
كتابهايش برايم مطرح شده بود با او در ميان بگذارم; ازاينرو از وي دعوت
كردم براي ك�سي كه در آن تدريس ميكردم سخنراني كند /او نيز ,برخ�ف
انتظار من ,دعوتم را پذيرفت/
چند ماه بعد اين ايده به ذهنم خطور كرد كه شرححالي دربارة پروفسور
اسكينر بنويسم و آن را در يكي از مج�ت به چـاپ بـرسانم ,و ايـن خـود
فرصتي به من داد تا يكبار ديگر با او مصاحبه كنم /در م�قاتهايي كه با هم
داشتيم او با صبر و حوصله به تـمام پـرسشهايم پـاسخ مـيداد /بـا ايـنكه
ميانسالي ,بينايي و شنوايـياش را تـحتتأثير قـرار داده بـود امـا تب تـند
رفتارگرايي را در او سرد نكرده بود/
دلمشغولي من با ايدههاي اسكينر پايان گرفت ,اما ايـن آغـاز
سرانجام
ِ
رفتارگرايي كاربردي بود; روشـي كـه در آن مـيكوشيم
توجه روزافزونم به
ِ
مشك�ت را با پاداش دادن به ديگران �در قبال انجام كاري كه م ّدنظر داريم�
حل كنيم /مث� وقتي در مطالعاتم متوجه شدم شواهد زيادي حا كي از آناند كه
رقابت مانع ميشود تا ما كار خود را به نحو احسن انجام دهيم ,خـيلي زود
دريافتم يكي از علل ناموفق بودن مسابقه �در بهبود حاصلكار� اين است كه
بـهمثابه يك انگـيزة بـيروني عـمل مـيكند /بـعدها ,در بـررسي مـوضوع
نوعدوستي ,به مطالعاتي دست يافتم كه نشان ميدادند پاداش دادن به كودكان
به دليل سخاوتشان ,روش فوقالعاده ناموفقي براي پرورش اين ويژگي است/
با گذشت زمان به اين حقيقت رسيدم كه جامعة ما با وضعيت پيچيدهاي
روبهروست /اين روزها با صداي بلند از اُفت بهرهوري در محيطهاي كاري,
بحران مدارس و انحراف فرزندانمان از ارزشهاي اخ�قي شكايت مـيكنيم/
اما راهكارهاي مورد استفادة ما براي حل اين معض�ت �برنامههاي تشويقي
در محيط كار ,نمره و جايزه در مدرسه و پاداش و خورا كي در خانه� دقـيقا
همان عواملي هستند كه خود در ايجاد آنـها نـقش دارنـد /جـامعة مـا پـيرو
پروپاقرص اسكينر است و نميتواند از جعبهاي كه با دريافت پاداش وارد آن
شده است راهي به بيرون پيدا كند/

پيشگفتار



راهي كتابخانه شدم و پژوهشهاي بسياري را يافتم كه
براي همين دوباره ِ
رفـتارگرايـي كـاربردي بـود; پـژوهشهايي كـه فـقط
حا كي از ناموفق بودن
ِ
معدودي از روانشناسان اجتماعي از وجودشان باخبرند; بـنابرايـن تـعجبي
ندارد ا گر دربارة تأثير زيانبار پاداش در مدرسه ,محيط كار يا خانواده كتابي
براي عموم مردم نوشته نشده است /پس ,با آ گاهي از اينكه مخالفت با عقايد
جاافتاده و مرسوم جامعه چالش دشواري بهوجود خواهد آورد ,بر آن شدم كه
آغازگر اين راه باشم/
اين كتاب دربرگيرندة دوازده فصل است كه شش فصل نخست آن ,مباحث
رفتارگرايـي كـاربردي را مـطرح مـيكند /در فـصل ١
اصلي در مخالفت با
ِ
رفتارگرايي كاربردي در جامعة ما
خ�صة كوتاهي از سنت رفتارگرايي ,شيوع
ِ
و علل پذيرش وسيع آن ارائه ميگردد /موضوع فصل  ,٢رد يا قبول راهكار
پاداشدهي است كه در آن نخست لزوم چنين كاري را از لحـاظ اخـ�قي و
منطقي ارزيابي ميكند و سپس علت مردود دانستن آن را پيش ميكشد/
عملي اين رويكـرد
فصل  ٣مباحث نظري را رها ميكند و به پيامدهاي
ِ
ميپردازد و با خ�صة شواهد پژوهشي ,نشان ميدهد كه پاداش نـهتنها بـه
ايجاد رفتارهاي ماندگار منتهي نميشود بلكه در بهبود عـملكرد هـم مـؤثر
نيست; درواقع پاداش اغلب وضعيت را بدتر هم ميكند /در فصلهاي  ٤و ,٥
پنج دليل عمده براي ناكارآمد بودن پاداش ارائه ميشوند كـه هـمگي آنـها
كاربرد اين راهكار و تأثيرش بر عملكرد فرد را مورد انتقاد قـرار مـيدهند/
فصل  ٦به بررسي مورد خاصي از پاداش ميپردازد كه شايد هرگز تصورش
را هم نكنيم :تعريفوتمجيد/
منفي پاداش و راهحلهاي جايگزين آن را در ارتباط
بخش دوم كتاب تأثير ِ
يادگيري دانشآموزان و رفتار كودكان در محيط خـانه
با عملكرد كارمندان,
ِ
بررسي ميكند /اين بخش ,اين سه مبحث را جدا گـانه ارائـه كـرده است تـا
خواننده بتواند ابتدا بحث مورد نظر خود را دنبال كند و در صورت ع�قه ,به
ديگر فصول بپردازد /موضوعات مربوط به محيط كار در فصلهاي  ٧و , ١٠
مباحث آموزشي در فصلهاي  ٨و  ١١و ارزشها و رفتار كودكان � كه هم بـه

 ١١

١٢
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والدين و هم به معلمان مربوط ميشود� در فصلهاي  ٩و  ١٢مطرح شدهاند/
در ايـنجا �زم مـيدانـم از تـرزا آمـابايل� ,�١اريك شـاپس� ,�٢مـارلين
بازبيني دستنوشتههايم ,طرح پرسشهاي دقيق و
واتسن� �٣و ديگراني كه با
ِ
بحث و تبادلنظر ,مرا در انجام ايـن پـژوهش بـحثانگـيز يـاري كـردهانـد
سپاسگزاري كنم /به اميد آنكه بتوانم پاسخگوي محبتهاي صميمانة آنها باشم/

(1) Teresa Amabile
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