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  چكيده

به اين معني كه در روياي روزانه نباشند . كالس درس است به حضور واقعي آن ها در ي زيادي، منوطيادگيري دانش آموزان تا اندازه

ايجاد كند و بدون وجود  براي اين كار، معلم بايد بتواند در آن ها شور و اشتياق يادگيري را. به معلم باشد و توجه و تمركز آن ها، معطوف

به درس  دانش آموزان براي اين كه انگيزه ي دروني نسبت.وجود ندارد وزانشور و اشتياق در خود معلم، امكان انتقال آن به دانش آم

انگيزش . به صورتي دل پذير، محتواي درس را ارائه كند داشته باشند، بايد از محتواي آن لذت ببرند، به همين دليل معلم بايد بتواند

نداشته  ر پاداش هاي بيروني و تقويت براي فرد وجوددليل ماهيت لذت بخش آن تكليف است؛ حتي اگ دروني نسبت به يك فعاليت، به

  .نقش بسزايي در بهتر يادگيري دانش اموزان دارداست كه انگيزه و شور شوق معلم  هاييدرسدرس شيمي نيز از جمله .باشد
  

  پيشرفت تحصيلي، انگيزه، معلم، يادگيري: كلمات كليدي
  

 تعريف انگيزش 

در تعريف . آمده است» هيجان«و » تحريض«، »ترغيب«، »تحريك«وده و در لغت به معناي ب» انگيزيدن«اسم مصدر از » انگيزش«

  :انگيزش آمده است

اين اصطالح همان گونه كه از معناي رايج آن بر مي آيد، به علت . گرفته شده است Moverواژه ي انگيزش در انگليسي از كلمه ي التين 

  .و چرايي رفتار اشاره دارد

ان عامل نيرو دهنده، هدايت كننده و نگهدارنده ي رفتار تعريف كردبه زبان ساده، انگيزش چيزي است كه فرد را به پيش انگيزش را مي تو

  .رفتن وا مي دارد، در حال پيش رفتن نگه مي دارد و تعيين مي كند كه به كجا بايد رفت
  

 نقش انگيزش در يادگيري

در خصوصياتي نظير سخت كوشي، همكاري و عالقه مندي مي دانند و بعضي از  بسياري از معلمان ويژگي هاي دانش آموزان خوب را

بسياري از معلمان از دانش آموزان سخت كوشي صحبت مي كنند . آنان اين ويژگي ها را به داشتن انگيزش دانش آموز منحصر مي كنند

داده است كه انگيزش دانش آموزان در يادگيري اهميت پژوهش ها نيز نشان . ولي پيوسته به پايان مي رسانندكه ترم تحصيلي را آهسته، 

همچنين درباره ي تأثير انگيزش بر يادگيري، پژوهش ها نشان مي دهد كه انگيزش قوي به . مطلوب تري در مقايسه با هوش دارد

اي يادگيري است و ميزان در واقع انگيزش، موتور محرك تالش و فعاليت بر. يادگيري استوار، و انگيزش كم به يادگيري كم مي انجامد

دانش آموز بي انگيزه نه تنها رغبتي به درس خواندن و يادگيري نشان نمي دهد، بلكه با بي .ش آموزان را به حداكثر مي رسانديادگيري دان

ب المثلي در اين مورد، ضر. تفاوتي و بي توجهي خود چه بسا براي كار كردن دانش آموزان ديگر در كالس نيز مزاحمت ايجاد مي كند

. شما مي توانيد اسبي را كه تشنه است تا كنار آب بكشانيد اما نمي توانيد به نوشيدن آب وادارش كنيد: انگليسي وجود دارد كه مي گويد

يعني ما بايد دانش آموز را تشنه ي يادگيري كنيم؛ زيرا با اين كار خود او به . مسئله ي انگيزش در دانش آموزان نيز همين گونه است

به اين نكته بايد توجه داشت كه هر چند انگيزه در امر آموزش نقش مهمي دارد، اين گونه نيست كه بدون .نبال يادگيري خواهد رفتد

بين انگيزش و يادگيري رابطه ي دوسويه است، نه يك سويه، : در اين زمينه آزوبل مي نويسد. توان در فرد يادگيري ايجاد كردانگيزه ن

اغلب بهترين راه براي آموزش به دانش . ليت هاي يادگيري را به تعويق اندازيم تا اينكه عاليق و انگيزه ها رشد يابندلزومي ندارد كه فعا
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آموز بدون انگيزش اين است كه حالت انگيزشي او به طور موقت ناديده گرفته شود و تا آنجا كه ممكن است به طور مؤثر به او آموزش 

اگر ما صبح از خواب بيدار مي شويم و رختخواب را ترك مي كنيم، براي . گونه فعاليتي نياز به انگيزه دارداصوال انسان جهت هر .داده شود

اگر صبحانه مي خوريم و لباس مي پوشيم و منزل را ترك مي كنيم، جهت انجام هر كدام از اين فعاليت ها . اين فعاليت انگيزه اي داريم

دانش آموزان يك كالس را در نظر بگيريم دانش آموزي كه توان ذهني باالتري . تلف متفاوت استوجود انگيزه در افراد مخ.انگيزه داريم

دارد در مقايسه با دانش آموزي كه توان ذهني پايين تري نسبت به او دارد لزوما پيشرفت تحصيلي بهتر و مطلوب تري ندارد، چرا؟ دليل 

يك دانش آموز باهوش كمتر باعث پيشرفت تحصيلي بهتر نسبت به دانش آموز  آن ميزان انگيزش مي باشد كه ميزان باالتر انگيزش در

بنابراين وجود و ميزان انگيزش جهت يادگيري خصوصا در مورد دانش آموز اختالل يادگيري . باهوش بيشتر ولي با انگيزه كمتر مي شود

هميت بيشتري نسبت بوجود آمدن يا افزايش انگيزه دارد، نكته قابل توجه اينكه حفظ انگيزه اين دانش آموزان ا.حائز اهميت بسيار است

چرا كه انگيزش و پيشرفت تحصيلي اثر متقابل بر يكديگر دارند به طوري كه انگيزش باال منجر به تالش بيشتر جهت يادگيري و در نتيجه 

حفظ انگيزش دانش آموز مبتال به بنابراين .پيشرفت تحصيلي مي گردد و پيشرفت تحصيلي نيز باعث ايجاد انگيزه بيشتري مي شود

اختالل يادگيري با توجه به اين كه وي احتماال پيشرفت تحصيلي پايين تري از متوسط كالس خواهد داشت از نكات مهمي است كه بايد 

  :براي رسيدن به چنين هدفي معلم مي تواند نكات زير را مد نظر قرار دهد. مورد توجه معلم قرار گيرد

براي اين منظور بهتر اسـت در پرسـش و پاسـخ    . هايي كه دانش آموز اختالل يادگيري توانايي ابراز وجود داشته باشد ايجاد موقعيت -1

كالسي، قبل از خواندن هر سوال نام دانش آموزي كه قرار است پاسخ سوال را بدهد اعالم كنيم و در اين موقعيت فرصت برابـر بـراي ايـن    

در صورت تداوم ايـن روش  . سواالتي كه اطمينان داريم كه قادر به پاسخگويي مي باشند، از آنها بپرسيمدانش آموزان فراهم آوريم و گاهي 

دانش آموز ضمن تقويت اعتماد به نفس و احساس شايستگي تالش بيشتري را جهت موفقيت در پاسخ دهي كالسي خواهد كـرد و معلـم   

  .آموزان به دست خواهد آورد دانش نيز فرصت هاي تشويق كالمي و غيركالمي را براي همه

توجه داشته باشيم كه انتظار ما بايستي متناسب با توانايي دانش آموز باشد چرا كه انتظار بيش از توان دانـش آمـوز باعـث ناكـامي و      -2

حـد داشـتن از   چنانچه مالحظه مي شود انتظـار كمتـر از   . تحقير وي و انتظار كمتر از حد نيز باعث دلزدگي وي از آموزش خواهد گرديد

دانش آموز ضمن اينكه انگيزه جهت تالش بيشتر را از دانش آموز سلب مي كند همچنين ممكن است نگرش دانش آموز را نسبت به معلم 

  .به عنوان ساده انگاري يا سهل انگاري تغيير دهد

پاسخ دهي كالمي به سواالت معلم، . وداز بوجود آمدن موقعيت هايي كه موجب رقابت در دانش آموزان مي گردد بايستي اجتناب ش -3 

نتيجه نمرات كالسي و امتحاني شاخص ترين عوامل در ايجاد يا تداوم رقابت كالسي بين دانش آموزان مي باشـد كـه در چنـين مـواردي     

دانـش آمـوزان در    به عنوان مثال ممكن است در بررسي و ارزيابي. معلم بايد برخوردي متناسب با سطح توانايي دانش آموزان داشته باشد

  .درس رياضي اهميت بيشتري به نمره پايين تر دانش آموز الف بدهد و نيز اهميت كمتري به نمره باالتر دانش آموز ب

با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي دانش آموزان از لحاظ توان ذهنـي، قـدرت و سـرعت يـادگيري و مـالك ارزيـابي معلـم بايسـتي          -4

مخصوصا در رابطه با دانش آموزان اختالل يادگيري كه شانس كمتـري در رقابـت بـا    . اشد نه نمره دريافتي ويبراساس تالش دانش آموز ب

در اينجاسـت كـه   . اكثر دانش آموزان كالس دارند معلم مي تواند سطح انتظارش را به جاي مقدار نمره به ميزان تـالش وي معطـوف دارد  

نمره اهميت كمتري خواهد داشت كه اين نوع برخورد هم از نظر تحصيلي و هم به لحاظ  آموز بر ميزان تالش خويش خواهد افزود و دانش

   .آموز خواهد شد رفتاري و رواني به نفع دانش

حتي االمكان سعي گردد در آموزش از روش هاي مجسم و عيني و هم چنين مثال هاي ملموس و متنوع استفاده گردد و دانش آموز  -5

در چنين شرايطي است كه دانش آموز با دقت و توجه كافي آموزش را . فرصت ابراز وجود و اظهار نظر داشته باشد تنها شنونده نباشد بلكه

  .دنبال كرده و حداكثر نتيجه عايد وي خواهد شد

عالقه و . باشدهاي خارج از كالس درس در آن زياد ميها و فعاليتكتاب شيمي دبيرستان نيز طوري تنظيم شده است كه نياز به ازمايش

  سپارندو معلم با انگيزه در كار خود قطعا موفق شده و دانش اموزان مطالب كتاب را بهتر به ياد مي.كنداشتياق نقش بسزايي در آن ايفا مي
  

  توسط معلم و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي چند نكته در افزايش انگيزه دانش اموزان

انگيزه ارتباط مستقيم و مثبت با پيشرفت . شود م رفتارش تا رسيدن به هدف ميانگيزه، حاالت دروني فرد است كه موجب تداو

 .تحصيلي دارد
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شود، گاهي از آن به عنوان هدف نيز نام برده   اي براي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته مي به همين علت عالوه بر آنكه انگيزه وسيله

  .آيد د ميشود، زيرا با افزايش انگيزه، پيشرفت تحصيلي نيز پدي مي

شود،  عنوان دو عامل اساسي در پيشرفت تحصيلي، كمتر تحت تأثير معلم يا مربي واقع مي از آنجا كه هوش و استعداد تحصيلي به

زيرا در حالت مساوي برابري هوش و استعداد . وري از هوش صورت گيرد آموزان حداكثر بهره سعي بر آن است كه با افزايش انگيزه دانش

با وجود آنكه معلمان در تغيير هوش و . ، مشاهده شده است كه پيشرفت تحصيلي افراد با انگيزه چشمگيرتر بوده استتحصيلي افراد

  .آموزان مفيد واقع شوند  توانند در باال بردن انگيزه دانش استعداد تحصيلي نقش چنداني ندارند، ولي مي

هايي چون پول، تائيد، محبت، احترام،  كننده توان به تقويت زه بيروني مياز انگي. انگيزه به دو نوع دروني و بيروني قابل تقسيم است

 .توان به رضايت خاطر و احساس خوب از يادگيري اشاره كرد هاي دروني مي كننده نمره و از تقويت

هاي پرورشي معلم يا مربي اين است كه  هدف عمده فعاليت. شود، انگيزه دروني است جوش مي آنچه كه بيشتر موجب رفتار خود

  .هاي دروني هدايت شود هاي بيروني به سمت انگيزه آموز به تدريج از انگيزه دانش

ست كه افراد با انگيزه دروني احساس كفايت بيشتري در خود تفاوت اساسي افراد داراي انگيزه دروني با افراد داراي انگيزه بيروني اين ا

آموزان، خود تعيين كننده رفتارها هستند و به خاطر  اين گروه از دانش. دهند كه محرك رفتارشان شوند دارند و كمتر به ديگران اجازه مي

  .ود تأثير بگذارندتوانند با رفتارشان بر محيط خ كنند، باور دارند كه مي كفايتي كه در خود احساس مي

گرا، تصورشان اين است كه موفقيت و عدم موفقيت در تحصيل به خاطر نحوه رفتار صحيح يا  اين گروه از دانش آموزان با انگيزه درون

  .غلط خودشان است

د كه موفقيت آنها تحت كنن كفايتي يا كفايت كمم داشته و همواره تصور مي گرا، احساس بي آموزان باانگيزه برون اما برخالف آنها، دانش

  :تأثير عوامل محيطي نظير

چرا كه اندك . آموزان حتي اگر درس بخوانند، باز هم موفقيت چنداني نخواهند داشت اين گروه از دانش. معلم و سواالت سخت است

رت كسب موفقيت اندك هم اينان در صو. هاي بيروني، همچون فرار از تنبيه يا كسب خواست معلم است تالش آنها به خاطر همان انگيزه

  .دهند و نه به تالش و استعداد خود آن را به شانس و تصادف نسبت مي

زنند، در نتيجه  دانند كه دست به عمل نمي الوصول مي نگاهي به موفقيت داشته باشند، آنقدر آن را صعب آموزان حتي اگر نيم اين دانش

  .هرگز طعم موفقيت را نخواهند چشيد

در برخورد با اين افراد چشاندن طعم موفقيت به آنها و درهم شكستن تصور منفي آنها در مورد دستيابي به  در حقيقت گام اول

  .آورد مي» موفقيت«، »موفقيت«در اين صورت است كه . موفقيت است

در دروس ديگر ها و تصوراتش را تعميم دهد، موفقيت در يك درس منجر به موفقيت  از آنجايي كه انسان آمادگي دارد تا فعاليت

  .تر است شود و اين موضوع در مورد دروس اصلي هر رشته مهم مي

شود و البته عكس آن هم صادق  عالقگي به تحصيل و گاهي حتي ترك تحصيل مي درواقع، ضعف درسي در اين دروس منجر به بي

هاي  ني را مطلوب نمايند و با ارزشيابيشود، شرايط آموزشي و امتحا به همين علت به معلمان دروس اصلي هر رشته توصيه مي. است

  .بخش كنند مناسب فضاي كالس را لذت

  :شود ها راهكارهاي زير توصيه مي آموزان و سوق دادن آنها به سمت دروني شدن انگيزه منظور افزايش انگيزه دانش به طوركلي به 

اين . دهد موفقيت اوليه اعتماد به نفس آنها را افزايش ميآموزان براي آنها جالب باشد، احساس  هاي دانش سعي كنيم اولويت تجربه – 1

 .موضوع در مسابقات ورزشي نيز مشهود است

  .منتظر نباشيم تا افت تحصيلي اتفاق افتد و سپس موفقيت را تحسين كنيم. آموزان پاداش در نظر بگيريم براي موفقيت دانش – 2

  .ن، هرگز آنها را با يكديگر مقايسه نكنيمآموزا هاي فردي دانش با احترام گذاشتن به تفاوت – 3

هاي عاطفي آنان آشنا و در كاهش آن كوشا  آموزان را در كالس كمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيت دانش – 4

موجب درگيري ذهني هاي منفي و خبرهاي ناخوشايند از جمله عواملي است كه  گيري و انضباط شديد، تبعيض، بيان قضاوت سخت. باشيم

  .شود و كاهش عالقه به يادگيري مي

  .آموزان را از نتيجه كار آگاه كنيد بالفاصله پس از آزمون يا پرسش كالسي، دانش – 5
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دنبال آموختن به چيزي باشد، بيان اهداف آموزشي مورد انتظار از او را در ابتداي  آموز بداند، در طول تدريس به براي اينكه دانش -6

  .راموش نكنيمدرس ف

  .آموز مشخص شود چگونگي يادگيري و نحوه انجام كار براي دانش – 7

  .آموز از او بخواهيم مطالب ياد گرفته شده را به دوستان يا كالس آموزش دهد منظور افزايش حس كفايت در دانش به – 8

  .و كنيموگ يابي آن، با او تبادل نظر و گفت آموز و ريشه در مورد مشكالت درسي دانش – 9

  .تشويق كالمي در كالس، به صورت انفرادي بسيار حائز اهميت است – 10

  .مطالب درسي را به ترتيب از ساده به دشوار مطرح كنيم – 11

  .آموزان پيشگيري شود از بروز رقابت ناسالم در بين دانش – 12

  .ركت دهيمدر فرآيند آموزش متكلم وحده نباشيم و يادگيرندگان را در يادگيري مشا – 13

  .دهد ها را افزايش مي آموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يكايك آنها، سطح انگيزه عالقه به دانش – 14

  .پيش نبريم» تهديد«آموزش را با  – 15

  .آموزان با انگيزه، خوراك علمي كافي داشته باشيم براي دانش – 16

  .توجهي در آنها را بررسي كنيد آنان را به رفتارهاي مثبت هدايت و علل كمآموزان كم توجه،  با محول كردن مسئوليت به دانش – 17

آموزان را به كار  هاي روز تغيير داده و با استفاده از تكنولوژي آموزشي، حواس پنجگانه دانش هاي تدريس را از سنتي به شيوه شيوه – 18

  .گيريم

  .قابل حل است، ارتباط برقرار كنيمميان درس كالس و مسائل زندگي كه به وسيله همان درس  – 19

  .تر سازيم آموزان را برانگيخته هاي جالب توجه آغاز كرده و با تحريك حس كنجكاوي، دانش تدريس را با طرح مطالب و پرسش – 20

  .توجهي و كاهش انگيزه آنان را بيابيم آموزان توجه كرده و علل جسمي بي به وضعيت جسماني دانش – 21

  .را با طراحي زيبا و مناسب، جذاب سازيم تا مانع بروز كسالت روحي شويم محيط كالس – 22

هاي آشنا  كنيم، آشنا شده و در طول تدريس از مثال اي كه در آن تدريس مي با فرهنگ و تاريخچه زندگي افراد مدرسه يا محله – 23

  .استفاده كنيم

رائه بازخورد به موقع و مناسب، تكاليف آنان را بالفاصله در جلسه بعدي آموزان و ا به منظور اطالع از نتيجه فعاليت درسي دانش – 24

  .هاي مثبت را تشويق كنيد مالحظه و با رفع اشكاالت، جنبه

  .در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنيم – 25

  .س از وقت تفريح و استراحت غافل نشويمبراي تجديد قوا و انگيزه در ميان كال. آموز باشد زمان يادگيري بايد در حد توان دانش – 26

  .هاي ديگري بردارد آموز را از ميزان پيشرفت خود آگاه سازيم تا بداند براي رسيدن به هدف چه گام دانش – 27

  .رو باشيم اخالق و خوش به لحاظ اخالقي و ايجاد انگيزه، هميشه خوش – 28

  .آموزان استفاده كنيم وس از نظرات دانشبه منظور افزايش حس كفايت و مشاركت در ارائه در – 29

  .آموزان براي شروع تدريس آماده است مطمئن باشيم كه توجه دانش – 30

  .تمام مطالب دشوار را يكجا و در يك جلسه آموزش ندهيم – 31

  .شود موجب متشنج شدن فضاي كالس مي) قوي يا ضعيف(آموزان  به خاطر داشته باشيم، توجه افراطي به دانش – 32

  .بندي نكنيم تقسيم» ضعيف«و » بد«، »خوب«هاي  آموزان را به گروه دانش – 33

  .شود، بپرهيزيم اي كه منجر به انحراف توجه كالس مي از ورود به موضوعات حاشيه – 34

  .با ايجاد جلسات بحث و تحليل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهيم – 35

  .نكنيم» جريمه«هاي تحقيركننده نظير  ور به انجام فعاليتآموزان را مجب هرگز دانش – 36

گرا، كمرو، مضطرب كه تمايلي به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقويت رفتارهاي مثبت، آنها را به مشاركت در  به افراد درون – 37

  .هاي كالسي و كارهاي گروهي تشويق كنيم بحث

  .نار را مد نظر قرار دهيمهاي تدريس، كنفرانس و سمي در روش – 38
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آموزان با وجود  اين دانش. شود دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس مي آموزان را افزايش مي تأكيد بر نمره، اضطراب دانش – 39

از دست رفتن  تالش زياد از نمرات پاييني برخوردارند و به تدريج رابطه ميان تالش و نتيجه را ناديده مي گيرند كه در نهايت منجر به

  .انگيزه خواهد شد

  .مآموزان صحبت كني هاي خود براي دانش ها و موفقيت هاي دوران تحصيل و شكست گاهي از تجربه – 40
  

  نتيجه گيري

سرزندگي آن ها بيش از بقيه رفتارهاي معلم ارتباط  پژوهش ها نشان داد است كه اشتياق معلمان با انگيزش دروني دانش آموزان و

دانش  سبك پويا، مطالب خويش را با اشتياق عرضه مي دارد، جو كالس خويش را متحول ساخته و عبارت ديگر معلمي كه به به. دارد

 .باالتري در كالس درس را گزارش مي كنند آموزان وي گزارش بيشتري از انگيزش دروني نسبت به مطالب درسي داشته و نيز انرژي

اين ترتيب مي توان نتيجه  به. أثير بازخورد شايستگي به دانش آموزان بر انگيزش دروني استانگيز در پژوهش ها ت نكته بسيار شگفت

به عالوه دانش . شوند كه در معلمان آن ها شور و شوق بيشتري پديد آيد گيري كرد كه ، دانش آموزان با انگيزش دروني باال سبب مي

 .و دلمردگي ايجاد مي كنند و اشتياق معلم را فرونشانده و در او يأسانگيزش دروني اندكي در كالس درس دارند، شور  آموزاني كه

حداكثر  معتقدند كه معلمان بايد همه تالش خود را براي به حداقل رساندن اضطراب و شكست و به هم چنين، روانشناسان تربيتي

قايقي كه نيازمند تالش ولي قابل دسترسي اند، ها و ح رساندن حس ابداع و خالقيت و ايجاد مفهومي مثبت از خود به كار گيرند، از هدف

معلم، مدير، ( نيروهاي مدرسه.در دانش آموزان ، و هم چنين يادگيري براي يادگيري را تشويق كنند استفاده كنند، ميل به پيشرفت را

يزشي دانش آموزان، بايد به هستند، در تعيين جهت گيري انگ عوامل مؤثر در تعيين جهت گيري هاي انگيزشي دانش آموزان...) مشاور و

  .توجه نمود ويژگي هاي شخصيتي آن ها نيز
  

  منابع

  1386روانشناسي يادگيري و اموزش ، سيف علي اكبر ، نشر آگاه، تهران :روانشناسي پرورشي -1

 86شماره  1385) آموزش و پرورش(فصلنامه تعليم و تربيت  -2

 1387، 225مجله رشد معلم، شماره ،  -3

 1388ريمي يوسف، ، ارسباران، تهران ، كروانشناسي تربيتي ، -4

 1388ران ، هعباس ،منادي تربيت، تشكوري شالدهي يوسف ،  يعقوبي نگيزه و يادگيري ،ا -5

 

www.chemyazd.com




