
هر جامعه ای بنا به مقتضيات، سطح علمى و نيازهايش

آموزش هایی را براى افراد جوان خود تدارک می بیند. این

آموزش ها عمدتاً رسمى، عمومى و مشابه هستند و به تدريج

اختصاصى و متفاوت تر می شوند. ورود به اين محيط ها،

مقررات خاصى دارد و دستاوردها با كسب امتيازات و

نمرات خاصى سنجيده می شود. بنابراين افراد ممكن است

رد يا قبول شوند و براى قبول شدن هم كسب نمرات

مشخصى الزم است. از اين ديدگاه، موفقيت در يک درس با

نمره آن درس، و موفقيت تحصيىل با مجموع نمرات كسب

شده در كل درس  ها سنجيده می شود؛ يعنى با معدل يا

رتبه ای كه فرد در كالس، مدرسه، ناحيه، شهر و كشور كسب
می کند.

البته الزمه موفقيت تحصيىل حضور در محيط هاى آموزشى
مثل مدرسه و دانشگاه، و دارا بودن مجموعه ای از

عملكردهاست كه شامل مهارت های ارتباطى، تبعيت از

قوانين محيط، انعطاف پذیری، حل مشکل، برنامه ریزی ،

كنترل رفتار موقع خشم و خستگى، مهارت های مربوط به

فعالیت های جمعى، تداوم در حل تكاليف و... است. بسيارى

از اين حیطه ها به دقت ارزيابى و نمره گذاری نمی شوند. البته
نمره انضباط هم معيار ديگرى است براى ارزيابى در

زمینه های  اخالقى كه بسيار نسبى است و ممكن است

افراد خاطى و مشکل دار از نظر كسب اين نمره، دچار مشكل
شوند و افرادى كه مشكل جدى از اين نظر ندارند، مورد

ارزيابى قرار نگيرند.

محيط آموزشى فرصتى است براى همانندسازى رفتارها،

برقرارى پيوندهاى عاطفى، به دست آوردن انگيزه براى

پيشرفت و شناخت توانایی های خود. از اين ديدگاه می توان

موفقيت تحصيىل را موفقيت در كسب هرچه بيشتر

دستاوردها و توانایی های متفاوت دانست. از ديدگاه

محدودتر، اين موفقيت به نمره اى كه دانش  آموز می گیرد و

يا رتبه  اى كه كسب مى  كند منحصر می شود.

دکتر شكوفه موسوی 
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بيشتر حوادث كتاب هرى پاتر (موفق ترین كتاب بين

نوجوانان در سال  هاى اخير) در مدرسه ای به نام هاگوارتز

می گذرد. جايى كه دانش  آموزان به  طور شبانه  روزى در آن

به سر می برند و در چهار گروه تقسیم بندی می شوند.
 

اين چهار گروه، رده  هاى سنى از ۱۱ تا ۱۷ سال را دربر

می گیرد و خوابگاه و تيم ورزشى و محل استراحت هر

گروه، خاص همان گروه است و امتيازاتى كه اعضاى گروه
كسب می کنند در قهرمانى گروه آن ها نقش دارد. 

 
اين گروه ها از نظر خصوصيات شخصيتى و اهداف فردِى

اعضای شان بسيار متفاوت و حتى گاهى دشمن هم

هستند.

 
اما آن چه در هر چهار گروه مشترک است، همكارى افراد

يك گروه، تالش بسيار زياد براى كسب امتياز و ارزش

قائل شدن براى تالش آن ها است، يعنى حتى در افراد

گروه اساليترين هم (كه از نظر خصوصيات شخصيتى

بسيار منفى هستند) اين همكارى و هميارى و تالش بيش

از اندازه براى ارتقاء گروه چشم گير است و پايبندى به
منافع جمعى و خستگی ناپذیری براى دستيابى به اهداف

گروه بارز است.
 

شايد يكى از هزاران عامل جذابيت فوق العاده  اين

داستان نشان دادن همين موضوع به ميليون  ها انسان در

سراسر دنياست كه موفقيت تحصيىل چيزى وراى نمره و

رتبه است و معنايش رابطه داشتن و كوشش دسته 

جمعى و هدفمند است.



موفقيت تحصيىل نتيجه يک عملكرد

مستمر است و الزمه آن دارا بودن

ویژگی های مختلف است. هر كدام از اين

ویژگی ها الزم هستند اما ممكن است

كافى نباشند. 

از انواع صفات شخصيتى كه به ارث

می رسد و پايه  هاى عصبى و شيميایی و

فيزيولوژيک مشخص دارد، استقامت،

وابستگى به پاداش و جست وجوی تازگى يا

تنوع  طلبى است. هر كدام از اين صفات در
حیطه های مختلف زندگى از جمله عملكرد

تحصيىل نقش مهمى دارند.

هوش: 

اولين ويژگى، توانايى ذهنى خاصى است

كه هوش نام دارد و خود شامل حیطه های
مختلف مثل هوش كالمى، هوش ديدارى،

هوش فضايى،تفكر انتزاعى و محاسبه

است. هر كدام از اين زمینه ها، هم به  طور

كىل و هم در حيطه خاص خود ارزيابى

می شوند. يعنى فردى ممكن است در

حيطه خاصى هوشى بسيار بيشتر يا كمتر

از حیطه های ديگر داشته باشد. هوش در
واقع توانایی های عملكرد مغز است و با

تولد به ارث می رسد. اما تجربه، تربيت،

آموزش و تمرين می تواند آن چه را كه به ارث

رسيده به موفقيت تبديل كند.

انگيزه:
دومين ويژگى انگيزه است،

يعنى تمايل به انجام كار و

صرف انرژى براى آن. ممكن

است كسى از هوش خوبى

برخوردار باشد وىل انگيزه الزم يا

كافى براى انجام كارى را نداشته

باشد.

استقامت:

كه به معنى حفظ و ادامه تالش با وجود ناكامى،
خستگى و تقويت متناوب است. افرادى كه

استقامت زيادى دارند، سخت کوش، شكيبا و

جاه  طلب و بلندپرواز هستند. دوست دارند
حداكثر تالش خود را براى رسيدن به هدف

موردنظر انجام دهند و ناكامى و خستگى را به

صورت چالش  هایی شخصى می نگرند. افرادى

كه استقامت كمى دارند غيرفعال، تنبل،

بی ثبات و نامتعادل هستند و وقتى با ناكامى

مواجه  می شوند به آسانى شكست را قبول

می کنند.  به ندرت براى رسيدن به موفقیت های

بيشتر، تالش می کنند و حتى در صورت

دريافت پاداش  هاى متعدد نيز پايدارى و

پشتكار اندكى نشان می دهند.



وابستگى به پاداش: 

كه به معناى حفظ و ادامه تالش در
برابر پاداش اجتماعى است. افرادى
كه وابستگى زيادى به پاداش دارند
خوش  قلب، حساس، وابسته به

جمع و معاشرتى هستند. افرادى كه

وابستگى آن ها به پاداش كم است

واقع  بين، سرد، اهل عمل، نسبت

به اجتماع غيرحساس و دودل

هستند.

جست وجوی تازگى:

وجود روحيه تنوع طلبی در فرد نشان  دهنده

اين واقعيت است كه فرد در اثر تشويق

شدن و پاداش گرفتن، انگيزه پيدا می کند

تا براى رسيدن به مطالب نو و بديع

فعاليت كند. افرادى كه تنوع طلبی زيادى

دارند، آتشى مزاج، كنجكاو، بی حوصله،

تكانشى، ولخرج و نامنظم هستند. 

افرادى كه تنوع طلبی آن ها كم است،

سردمزاج، غيركنجكاو، خویشتن دار، فكور،

مقتصد، تودار، قادر به تحمل يكنواختى 

و منظم هستند.

تداوم:
توانایی حضور مداوم و منظم در كالس درس و

حفظ توجه و تمركز از شرايط الزم براى فراگيرى

در كالس درس است. در ساعات حضور در خانه
توانايى برنامه ریزی، كنترل تکانه هایی مثل بازى

كردن يا استراحت در موقع تعيين شده براى

درس، و انجام تكاليف براى يادگيرى مسائل

درسى الزم است. پس از آن حضور در امتحان و

توانايى فراخواندن آن چه فراگيرى شد، يادگيرى

شد، و به حافظه سپرده شده، ضرورت دارد.

و در هر مورد عالوه بر وجود اين توانایی ها يا
ظرفيت فردى، شرايط روحى و جسمانى مناسب

ضرورى است.
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