
مشاور توانمندمحور

اشاره
اولین خوشــه در فضیلت را »خرد« تشــکیل می دهــد. یکی از 
اساسی ترین توانمندی های مربوط به این فضیلت که به لحاظ رشدی، 
پرورش آن در دانش آموزان ضروری به نظر می رسد، عشق به یادگیری 
است. به عبارت دیگر، فضیلت خرد که مستلزم کسب و کاربرد دانش 
است، با نیروهای کنجکاوی، عشــق به یادگیری، خالقیت، قضاوت 
درســت، هوش هیجانی و اســتعداد دیدن زندگی در چشم اندازی 
وســیع تحقق می یابد. با توجه به توانمندی های اشاره  شده در این 
فضیلت می توان گفت: موضوع های توانمند ساز عواملی هستند که در 
موقعیت های معین بروز »نیروهای َمِنش« را سبب می شوند و بدین 
ترتیب به فضیلت خدمت می کنند. از جمله وضعیت های توانمندساز 
می توان به فرصت های آموزشــی و شغلی، محیط امن در مدارس، و 
خانوادة حمایت کننده و باثبات اشــاره کرد. بنابراین وجود مشاوران 
و الگوهای سرمشــق دهنده در داخل و یا خارج از خانواده، شــرایط 

توانمندساز به شمار می روند.

کلیدواژه ها: عشق به یادگیری، غرقگی، خرد، خوداثربخش، مشاور 
مدرسه

با توجه به اینکه در ســال تحصیلی جدید قرار گرفته ایم و یکی از 
هدف های آموزشــی در مدارس توجه به فرایند یاددهی و یادگیری 
اســت، بدون شک اگر دانش آموزان متناسب با فرصت های آموزشی 
و به یاری مشاوران مدارس به این توانمندی مجهز شوند، می توانند 
بخشی از شکســت های تحصیلی خود را با پرورش روحیة عشق به 

یادگیری مرتفع ســازند و حتی با تالش، پشتکار و مسئولیت پذیری 
موفقیت و خودپندارة مثبت تحصیلی خود را برحسب شایستگی های 

خود افزایش دهند.
عشــق به یادگیری، یعنی فرد به یادگیری عشق می ورزد؛ چه در 
کالس و چه به صورت مســتقل. او همیشــه،  چه در مدرسه، چه در 
موزه ها، و چه هر جای دیگری که فرصتی برای یادگیری وجود داشته 
باشد، مشغول یادگیری می شود و آن را دوست  دارد. کافی است که از 
دانش آموزان بخواهید تا به این چند سؤال کلی پاسخ دهند تا بدانید 

آیا شور و عشق به یادگیری در آن ها وجود دارد یا خیر:
 آیا زمینه ای در دانش وجود دارد که شما در آن خبره باشید؟

 آیا خبرگی شــما برای افراد واقــع در دایرة اجتماعی اطرافتان 
ارزشمند است یا برای دنیای بزرگ تر؟

 آیا شما حتی در صورت نبود هیچ پاداش و مشوق بیرونی باز هم 
به یادگیری در این حوزه ها عالقه مند هستید؟

عشق به یادگیری
عشــق به یادگیری نوعی توانمندی است که معلمان دوست دارند 
آن را در دانش آموزانشان ببینند، والدین آن را در کودکانشان تقویت 
کنند، درمانگران وجود آن را در مراجعانشان تأیید کنند و کارفرمایان 
آن را در کارکنان خود پرورش دهند. عشق به یادگیری به طور کلی 
توصیف کنندة نحوه ای است که شخص اطالعات و مهارت های خود 
را به کار می گیرد و یا عالقة بسیار زیادی است که نسبت به موضوعی 
دارد. زمانی که دانش آموز عشق به یادگیری را به شکل یک توانمندی 

راه های پرواندن 
عشق به یادگیری 

منیره نسیمی
دکترای مشاوره )مشاور و مدرس دانشگاه( 
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دارد، از نظر شناختی درگیر موضوع موردنظرش می شود. وی معمواًل 
هنگام کسب مهارت ها، با اقناع حس کنجکاوی اش، دانش جدیدی 
را بنیان می نهد و یا با یادگیری چیزی کاماًل جدید احساسات خوبی 
را تجربه می کند. از طرف دیگر، این توانمندی نتایج انگیزشی مثبتی 
را در بر دارد، چرا که شــخص را در رویارویی با شکســت، چالش و 

بازخوردهای منفی یاری می کند تا دست از تقال برندارد.

ویژگی های افرادی که عشق به یادگیری دارند:

é در ارتباط با یادگیری موضوع های جدید احساس های مثبت دارند.
é با وجود مشکل و ناکامی، برای تالش های خودتنظیمی به منظور 

ایستادگی و مقاومت، توانایی خوبی دارند.
é بین مطالبی که قرار اســت یاد بگیرند ارتباط برقرار می کنند و 

راهبردهایی برای نزدیک شــدن به این مطالب و محتواها به وجود 
می آورند.

é احساس مستقل بودن و خودکفایی می کنند و اهل مبارزه و به 
هماورد طلبیدن  هستند.

é احساس قابلیت می کنند.
é زیرک و بادرایت هستند و برای خود الگوهایی می یابند.

é خوداثربخش و منشأ اثر هستند.
é هنگام تالش برای یادگیری، احساس می کنند از طرف دیگران 

حمایت می شوند.

اتفاقات مهم عشق به یادگیری
 تبدیل جهان به مکانی بهتر: همــة اختراع ها، نوآوری ها و 



پیشرفت های نوع بشر محصول عشق به یادگیری آدم هاست.
 استفادة مناسب از استعدادها

 سازگاری با تغییرات: زندگی امروز که در چشم به هم زدنی 
دچار تغییر و تحول می شــود، مهارت سازگاری بیشتری را با محیط 
پیرامون و تغییراتش می خواهد. عشق به یادگیری ما را خیلی زودتر از 

دیگران از این تغییرات آگاه می کند.
 تقویت نیروی ذهنی: استفادة مداوم 
از مغــز و درگیرکــردن آن در فعالیت های 

مثبت و سازنده کارایی را افزایش می دهد.
 کشــف معنای زندگــی: یکی از 
مهم ترین چیزهایی که زندگی افراد موفق را 
از افراد ناموفق متمایز می کند، این است که 

زندگی شان دارای معنا و هدف غایی است.

عوامل توانمندساز و بازدارندة 
روحیة عشق به یادگیری:

 احســاس فرد نسبت به موضوع 
به  نســبت  ما  که  احساســی  یادگیری: 
موضوعــی داریم، بــر میزان عالقــة ما به 

یادگیری آن تأثیر می گذارد.
 آگاهی و دانــش فرد از موضوع 
یادگیری: اگر ما هیچ گونه اطالعی دربارة 
موضوع خاصی نداشته باشیم، عالقه ای هم 
به یادگیری آن نخواهیم داشــت. آنچه که 
آتش عشق به یادگیری را در وجود ما روشن 
می کند، داشتن اطالعات نسبی دربارة یک 
موضوع و عالقه به افزایش اطالعات و آگاهی 

دربارة آن است.
موضوع  به  نســبت  کنجکاوی   
یادگیری: تا کنجکاوی وجود نداشته باشد، 

عالقه هم به وجود نمی آید.
 توانایی تشــخیص و استفاده از 
بدانیم  ما  اینکــه  منابع برای یادگیری: 
چــه منابعی برای یادگیــری موضوع مورد 
عالقه مــان وجــود دارد، یادگیری را بهتر و 

عشق به آن را بیشتر می کند.

آزمون سنجش عشق به یادگیری
 جمله  های جدول۱ را بخوانید و با انتخاب گزینه ای که به بهترین 
شکل شما را توصیف می کند، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر 

جمله مشخص سازید.

 نمره گذاری گزینه ها در این آزمون به این صورت است:
 کاماًل موافقم: 5

 موافقم: 4 

 نظری ندارم: 3 
 مخالفم: 2 

 کاماًل مخالفم: 1
 برای به دست آوردن نمرة کل کافی است امتیاز همة قسمت ها را 

با هم جمع کنید.

تفسیر نمره ها
 امتیاز باالتــر از 35: یادگیری در 
همه وقت و همه جــا از اولویت های زندگی 

فرد است.
 امتیاز پایین تر از 35: متأســفانه 
یادگیری جای مناسبی در میان دغدغه های 
ذهنی فرد نــدارد. او نیازی بــه یادگیری 

مطالب جدید در خود احساس نمی کند.
بعد از سنجش میزان عشق به یادگیری، 
در صورتی که امتیــاز دانش آموزان از 35 
پایین تر بــود، می توانید بــا اجرای برخی 
تمرین ها و فعالیت هــای زیر برای تقویت 
روحیة عشــق به یادگیری دانش آموزان با 

آنان کار کنید.

فعالیت ۱. محرک های 
یادگیری من

برای همة مــا برخی از باورهــا، عقاید، 
نقــش   ... و  افــراد  مکان هــا،  شــرایط، 
ترغیب کننده یا محرک یادگیری را دارند. 
از دانش آموزان بخواهید فکر کنند و ببینند 
چه چیزهایی سبب برانگیختگی و تحرک 
حس یادگیری در آن ها می شــود و سپس 

جدول2 را تکمیل کنید.

فعالیت ۲. فعالیت های غرقگی من
برای همة ما پیش آمده اســت که گاهی 
به قدری مجذوب و شیفتة کاری می شویم 
که زمان و مکان را از یــاد می بریم. به عبارت دیگر در آن کار غرق 
می شــویم. در روان شناســی به این حالت »غرقگی« می گویند. از 
دانش آموزان بخواهید در جدول 3 دربارة فعالیت هایی بنویسند که  

با آن ها حالت غرقگی را تجربه می کنند.

فعالیت ۳. برنامة عملیاتی هدف های یادگیری من
 از دانش آموزان بخواهید یکی از هدف های یادگیری خود را انتخاب 
و گام های رســیدن به هدف و جایگزین ها را در جدول 4 یادداشت 
کنند و بنویسند برای هر گام موفقیت آمیز چه پاداشی برای خود در 

نظر می گیرند.

عشق به یادگیری نوعی 
توانمندی است که 

معلمان دوست دارند 
آن را در دانش آموزان 

ببینند، والدین آن را در 
کودکانشان تقویت کنند، 
درمانگران وجود آن را 
در مراجعانشان تأیید 

کنند و کارفرمایان آن را 
در کارکنان خود پرورش 
دهند. عشق به یادگیری 
به طور کلی توصیف کنندة 
نحوه ای است که شخص 
اطالعات و مهارت های 

خود را به کار می گیرد و یا 
عالقة بسیار زیادی است 
که نسبت به موضوعی 

دارد. این توانمندی نتایج 
انگیزشی مثبتی را دربر 
دارد، چرا که شخص را 
در رویارویی با شکست، 

چالش و بازخوردهای منفی 
یاری می کند تا دست از 

تقال برندارد
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 جدول3. فعالیت های غرقگی من

فعالیت غرقگی
از چه چیز این فعالیت 

لذت می برم؟
چطور می توانم از این محرک 

مؤثرتر استفاده کنم؟
اگر در انجام این فعالیت با مشکل مواجه شوم، 
چگونه انگیزه ام را حفظ می کنم و ادامه می دهم؟

منابع
۱. ادارة کل امــور تربیتــی و مشــاوره معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش وپرورش )1398(. فضیلت خرد: ژرف اندیشــی، کنجکاوی، یادگیری. 

مؤسسة منادی تربیت.
۲. پیترسون، ک و ســلیگمن، م )2004(. فضایل و توانمندی های شناختی 

)ج۱(. ترجمة دکتر کوروش نامداری. انتشارات یار مانا. اصفهان.

۳. سلیگمن، مارتین )2002(. شادمانی درونی. ترجمة دکتر مصطفی تبریزی 
و همکاران. نشر دانژه. تهران.

۴. کار، آالن )2004(. روان شناســی مثبت: علم شــادمانی و نیرومندی های 
انسان. ترجمة دکتر حسن پاشا شــریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات 

سخن. تهران.

 جدول2. محرک های یادگیری من

چطور می توانم از آن به طور مؤثرتری استفاده کنم؟زمان استفاده از این محرکمحرک یادگیری من

 جدول۱. آزمون سنجش عشق به یادگیری

کاماًل عبارتردیف
نظری موافقمموافقم

کاماًل مخالفمندارم
مخالفم

همیشه راهی پیدا می کنم تا در کالس های آموزشی شرکت کنم1

عاشق یادگرفتن چیزهای جدید هستم2

وقتی چیز جدیدی یاد می گیرم، بسیار خوش حال می شوم3

هر روز به دنبال فرصتی برای یادگیری و رشد هستم4

همیشه به دنبال آموختن هستم5

همیشه برای بازدید از موزه ها راهی پیدا می کنم6

همیشه در حال مطالعه هستم7

اگر بخواهم مطلبی را بدانم، بالفاصله به کتابخانه یا اینترنت مراجعه می کنم8

کتاب های زیادی می خوانم9

برای سرگرمی دوست دارم کتاب های غیرتخیلی بخوانم10

 جدول4. برنامة عملیاتی هدف های یادگیری من

هدف:

پاداش 1:جایگزینگام اول:

پاداش 2:جایگزینگام دوم:

پاداش 3:جایگزینگام سوم:
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