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وقتی بچه ها انگیزه ندارند

به قلم معلم

 عادل رمضانی پور، معلم، منطقة کوچصفهان، گیالن

 شناخت و تحلیل ســطوح انگیزش دانش آموزان و اینکه چگونه برای یادگیری برانگیخته می شوند، به موجب اثربخشی بیشتر 
فعالیت های یاددهی، یادگیری ضرورت دارد و برای ایجاد شرایط تجربة موفقیت آنان ارزشمند است. برانگیختن دانش آموز از آن نظر 
برای معلم حائز اهمیت است که وسیله ای برای پیشرفت تکالیف یادگیری محسوب می شود. به یقین هر معلمی می داند که یادگیری 
کانون اصلی آموزش وپرورش است. اما دانش آموزان در چه شرایطی برای یادگیری برانگیخته خواهند شد؟ در این نوشتار بر آنیم كه 

نقش عوامل مرتبط با انگیزش در یادگیری را بررسی کنیم.

ایجاد رویکرد یادگیری مشارکتی
انگیــزه مهم تریــن و اولیــن شــرط 
یادگیــری و پلی ارتباطی بین یادگیری 
و عملکــرد اســت. در واقــع، انگیزش 
نیروی به حرکت درآورندة فعالیت است 
که می تواند یادگیــری دانش آموزان را 
به حداکثر برســاند. دانش آموزان فاقد 
انگیزه، نه تنها برای یادگیری تالشــی از 
خود بروز نمی دهند، بلکه ممکن اســت 
برای  شــرایط بی توجهــی و مزاحمت 
ســایر دانش آموزان کالس را نیز ایجاد 
کننــد. قطعًا موفقیت هــر معلم در کار 
تدریس، به استعدادش برای برانگیختن 
است.  وابسته  یادگیری  به  دانش آموزان 
دانش آموزانی که برای تکالیف یادگیری 
ســعی نمی کنند، بــرای اهدافی غیر از 
اهــداف یادگیری برانگیخته شــده اند. 

دانش آموزان  انگیزشی  مشکالت  بیشتر 
در کالس درس به صــورت تــالش کم، 
بی توجهــی، حالت هــای اضطــراب و 
نداشــتن اعتمادبه نفس خود را نمایان 
می کننــد. بدین معنی، هرچــه انگیزة 
یادگیرنــده برای یادگیــری و آموختن 
بیشتر باشــد، او برای یادگیری تالش و 

فعالیت بیشتری می کند. 
البتــه محیط های رقابتــی در کالس 
درس عمومــًا بر انگیــزش و یادگیری 
دانش آموزان آثار زیان باری دارند. رقابت 
نه تنها دامنة یادگیــری را کم می کند، 
بلکــه می تواند بر اضطــراب باختن نیز 
بیفزاید. بنابراین، هرچقدر دانش آموزان 
از رقابــت افراطــی در کالس دور و در 
تکالیــف گروهی مشــارکت کنند، جو 
کالس مثبت تــر و ســازنده تر خواهــد 

بود. رویکردهای یادگیری مشــارکتی و 
درگیری دانش آموزان به صورت آگاهانه 
یادگیری،  و همکارانــه در فعالیت های 
بــر انگیزة درونی آن هــا می افزاید و به 
لذت بــردن آن هــا از انجــام فعالیت ها 
كمك می كند. در این صورت اســت که 
دانش آموزان به اهداف باالتر و موفقیتی 

بیشتر در یادگیری دست می یابند.

هم سو بودن اهداف معلمان
والدین و دانش آموزان

نقش معلم و مؤثر بودن او در رشــد و 
ایجاد انگیزش در کالس درس غیرقابل 
انکار اســت. انگیزه هــای دانش آموزان 
قوی  به طور  یادگیــری  فعالیت های  در 
تحــت تأثیــر اهــداف و ارزش هایــی 
البته با مشــارکت  هســتند که معلم، 
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والدیــن، آن ها را تعیین و دســتکاری 
می كنــد. احســاس نیاز به پیشــرفت، 
در  خودتوانمنــدی  و  خودکارامــدی 
یادگیــری را می تــوان از مؤلفه هــای 
نظر  در  دانش آموزان  تحصیلی  انگیزش 
گرفت. هم جهــت بودن این هدف ها در 
انگیــزش و یادگیری بین معلم، والدین 
و دانش آمــوز، در ایجــاد انگیزش برای 
یادگیــری در فراگیرنــدگان اهمیتــی 
بین  دوسویه  ارتباط  دارد.  تعیین کننده 
والدین و معلــم در رابطه با برنامه های 
مدرسه، پیشرفت دانش آموزان و فراهم 
کردن شرایطی در خانه برای حمایت از 
و عالقه های دانش آموزان، در  یادگیری 
انگیزة پیشــرفت آنان مؤثر است و هر 
تحصیلی  فعالیت های  در  خانــواده  چه 
نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و 
در فرایند یادگیری فراگیرندگان درگیر 
شــود، فرزندان انگیزة بیشــتری برای 
پیشرفت خواهند داشت. ایجاد انتظارات 
مثبت در دانش آمــوزان، به خاطر انجام 
کوشش های مداوم و متناسب با توانایی، 
عالقه و رضایت خاطر، برای آنان فرصتی 
فراهم خواهد آورد که گام به گام به سمت 

موفقیت در یادگیری حرکت كنند.

افزایش انگیزش درونی 
دانش آموزان

یادگیری بدون تــالش ایجاد نخواهد 
شــد. باانگیزه کردن فراگیرندگان، راهی 
اســت برای تولیــد روحیــة تالش در 
آنــان. یادگیری اگر به صــورت بیرونی 
برانگیخته شــده باشد، فقط به یادگیری 
طوطی وار ختم خواهد شد. این در حالی 
است که اگر دانش آموزان با انگیزه های 
یادگیری  برانگیخته شوند، غرق  درونی 
می شــوند، درک مفهومی بیشــتری از 
تکالیــف را با توجه، تمرکز و اشــتیاق 
تجربــه خواهند کرد و از یادگیری خود 
احســاس لذت، کارآمدی و ارزشمندی 

خواهند داشت. 
با  متأســفانه بیشــتر دانش آمــوزان 
انگیــزش درونی به مدرســه نمی آیند. 
به همین دلیل اســت که کوشش های 
آنان برای موفقیــت در تحصیل اندک 
است. با توجه به ارتباط انگیزش با سن، 
عمدة فعالیت های پرورشــی معلم باید 
به سمتی حرکت کند كه دانش آموزان 

به تدریج از توجه به انگیزه های بیرونی به 
هدایت شوند.  درونی  انگیزه های  سمت 
ارزشــمندی  انگیزش درونی به مفهوم 
خوِد تکلیف در نزد دانش آموز است و به 
عالقه و تمایل درونی او برای یادگیری 
اشــاره دارد. بدین  دلیل، شرایط کالس 
درس بایــد به گونه ای همــراه با ایمنی 
و نظــم، انگیزش درونــی را افزایش و 
اضطــراب را کاهش دهــد. اگرچه باید 
کنجــکاوی دانش آمــوزان برانگیخته و 
به آنان اطمینان داده شــود دانشی که 
کســب می کنند مفید اســت. چنانچه 
معلم فعالیت های آموزشــی را با گرمی 
و هم حســی، به فرهنــگ و تجربه های 
جاری و روزمرة آنان ربط دهد، انگیزش 
درونــی آنــان افزایش خواهــد یافت. 
باال بردن ســطح رفتار ورودی شناختی 
فراگیرندگان، ارتقــای کیفیت آموزش، 
ارائة مطالب با ســطح چالشی مناسب 
از آسان به دشــوار، از جمله مهم ترین 
عوامل مؤثر در ایجــاد انگیزش درونی 
از  اســتفاده  بود.  دانش آموزان خواهند 
تحســین و بازخورد بجا که متناسب و 
وابسته به عملکرد است، می تواند نقش 
مشــوق و ایجاد انگیزة درونی داشــته 
باشــد. عالقة دانش آموزان نســبت به 
فعالیت های یادگیــری، با کنترل کمتر 
معلم، حق انتخاب بیشــتر دانش آموز و 
توجه به رویکردهای همیاری در کالس، 
افزایــش خواهد یافت. بدیــن ترتیب، 
را  یادگیری  تکالیــف  دانش آموزان  اگر 
با موفقیــت تجربه کننــد، به تدریج بر 
عالقه شان نســبت به یادگیری درس ها 
افــزوده می شــود و از توانایی های خود 
نســبت به یادگیری و کســب موفقیت 
و پیشــرفت تحصیلی تصویری مثبت تر 

خواهند داشت.

  

انگیزه نباشــد، هیچ دانش آموزی  تا   
یــاد نخواهد گرفــت. به یقین، موفقیت 
معلم در ایجاد انگیزه برای فعالیت های 
یادگیری وابسته است. برانگیختن برای 
یادگیــری به موجب دورکردن کالس از 
جو رقابتی به رفاقتی و همدلی و ایجاد 
یادگیری مشــارکتی به شکلی آگاهانه 
نسبت به اهداف درسی، در شرایطی که 

دانش آمــوزان با هم در فرایند یادگیری 
درگیر و مســئول یادگیری خود باشند، 
ایجاد خواهد شــد و انگیــزش قوی به 

یادگیری پایدار ختم خواهد شد.
 هم جهــت بــودن اهــداف معلمان، 
اهمیتــی  دانش آمــوزان،  و  والدیــن 
انگیــزش  ســطح  در  تعیین کننــده 
دانش آموزان در یادگیری دارد. به طوری 
که هرچه والدین، به واســطة ارتباط با 
مدرسه، از اهداف یادگیری و عالقه های 
دانش آمــوزان آگاه تر باشــند، ســطح 
انگیزش پیشرفت در آنان بیشتر خواهد 
فعالیت های معلم  شــد. چنانچه عمده 
به سمتی حرکت کند كه دانش آموزان 
به تدریــج از توجه به انگیزه های بیرونی 
انگیزه های درونــی هدایت  به ســمت 
شوند، احساس شایستگی، خشنودی و 
لذت درونــی از انجام فعالیت یادگیری 
ایجاد خواهد شــد.  در دانش آمــوزان 
انگیزش فقط برای ترغیب دانش آموزان 
به فعالیت های یادگیری اهمیت ندارد. 
انگیزه  برای آموختن  دانش آموزانی که 
یادگرفتن و جذب کردن  بــرای  دارند، 
عالی تری  شــناختی  فرایندهای  از  آن 
اســتفاده می کنند. تکلیــف مهم معلم 
آن است که بداند چگونه برای حمایت 
برنامه ریزی  دانش آمــوزان  انگیزش  از 
و برای ایجاد تجربــة موفقیت در آنان 

پی ریزی کند. 
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