
 معلمان توسط ابتدایی دوره در تحصیلی انگیزه افزایش های  روش و اصول

 آموزان دانش یادگیری بر آن تاثیر و

 نسیم احمدی

 دانشجو معلم علوم تربیتی مقطع ابتدایی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهرکرد 

 

 چکیده 

 تحقیق .بگیرد  قرار  بررسی  مورد  تحصیل  به   آموزان  دانش  ترغیب  و  انگیزه  ایجاد  های  روش  مطالعه  به  است  شده  سعی  مقاله  این  در

 داده  قرار بررسی مورد را موضوع انگیزه، ایجاد گوناگون های روش و ها نظریه تطبیق با و گرفته انجام ای کتابخانه صورت به

 بررسی  نیستند امور این به عالقمند برخی و دارند تحصیل و مدرسه درس، به زیادی عالقه آموزان دانش از برخی چرا.است

 در  دارد  دوست  معلمی  یا  و  مادر و  پدر  هر.است  ومربیان  معلمان  ازاولیاء،  بسیاری  بحث  و  سؤال مورد  انگیزه  این  چرایی  و  چگونگی

 بیشتری  لذت  تحصیل  از  و  تر  موفق  تحصیل  امر  در  بتواند  فراگیر  تا  کند  بارور  را  تحصیل  به  رغبت  و  میل  ،  عالقه  ایجاد  آموز  دانش

 تحصیلی موفقیت.کند می رغبت و میل با کاری به وادار و انگیخته را فرد که نیرویی فرد، رفتار علت و چرایی یعنی انگیزه.ببرد

 از مدرسه و تحصیل به عالقه و انگیزه داشتن. دارد انگیزه با تنگاتنگی رابطه که است شناسی روان و آموزشی مهم مسایل از

 عواملی   گردد  می  تحصیلی  موفقیت  ارتقاء  موجب  که  تحصیل  به   انگیزه  ایجاد  در.شود  می  محسوب  تحصیلی  موفقیت  اصلی  دالیل

  دیگر  سوی از و سو یک از...و خاص دروس به عالقه قبلی، های یادگیری ذهنی، توان به توان می جمله آن از هستندکه دخیل

....... و خانواده محیط خانواده، فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی موقعیت والدین، شغل ونوع تحصیالت خانواده،میزان درآمد سطح

 . شود  پرداخته  آن  های  ریشه  و  دالیل و  انگیزه  ایجاد  روش  چند  بررسی  به  توان  حد  در  است  شده  سعی  تحقیق  این  در.  کرد  اشاره

 

 

 

 انگیزه،معلم،تدریس،آموزش و پرورش،دانش آموزان.کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 زندگی  شناس  روان  صدها است  پیچیده  بسیار  موضوع  یک  انسانی  انگیزش  که است  این  بدانند  باید  معلمان  که  ای  نکته  نخستین

 امروزه است منجرشده  زیادی های موفقیت به آنان های کوشش  کنند راکشف انسان رفتار نحوه تاعلت اند کرده صرف را خود

 فهم و درک که نیست معنا بدین ها موفقیت این اما داریم موضوع این ی درباره زیادی اطالعات قبل ی دهه چند به مانسبت

 کالسها مدارس در باروری ضد های نگرش و رفتارها اشکال تمام جدید دانش این به توانیم می اکنون و است شده ماکامل

  آموزان  دانش انگیزش اندک با که مشکالتی از بسیاری حل به معلمان بود اینقدرساده انسان انگیزش  اگرموضوع کنیم رامتوقف

 و بینش باید کنند می فعالیت اموزان دانش تحصیلی انگیزش افزایش برای که معلمانی براین بنا آمدند می فایق بود رفع قابل

 آگاه باید آموزان دانش تحصلی انگیزش افزایش برای متعادل اهدافی برداشتن عالوه باید  معلمان باشئد داشته متعادل اهدافی

 های محیط تدارک که آنجایی از.ندارد وجود باشند موثر موفقیت تمام در که علمی های شیوه از یکسانی ی مجموعه که باشند

 آموختن جهت را زیادی زمان باید معلمان رو این از شود می آنان یادگیری انگیزش افزایش باعث آموزان دانش برای مناسب

 پی تغییر با که معلمانی است پیچیده بسیار عمل این کنند،زیرا صرف آموزان دانش برای مناسب محیط سازی آماده های شیوه

 بتدریج را عمل این که شود می توصیه هستند تحصیلی انگیزش پیشبرد و تقویت ایجاد در سعی خود تربیتی های روش پی در

 .کند می ایجاد افراد در شوک از حالتی درپی پی تغییرات ایجاد زیرا دهند انجام

 تحصیلی  انگیزه

 برای  کافی انگیزه از فردی اگر که ای گونه به باشد می او اعمال و رفتارها انجام برای انسان محرک نیروی همان واقع در انگیزه

 می تقسیم بیرونی و درونی های انگیزه دسته دو به ها انگیزه اما. کرد خواهد ترک را کار آن نباشد، برخوردار فعالیت یک انجام

 سیستم با کار داریم هابرنامه اعمال برای کافی زمان و هستیم مستمر و پایا تغییرات ایجاد دنبال به که زمانی کلی بطور. شوند

 درونی انگیزش بکارگیری مربوط اصول از مدت طوالنی هایبرنامه اساس این بر. داشت خواهد مفیدتری نتایج درونی انگیزش

 همان درواقع که بیرونی انگیزشی عوامل از توان می شدید و  سریع تغییرات آوردن بدست برای مقابل در اما. کنندمی استفاده

 (1376 اهلل ذبیح فرجی.)کرد استفاده برد؛ می لذت آن از و دارد دوست فرد آنچه از استفاده مانند ظاهری های مشوق 

 جویان دانش در درونی انگیزش  تقویت و فعالسازی. است گیر در  انگیزشی سیستم با که است جریاناتی عمده از تحصیل فرآیند

 انگیزه  دارای که جویی دانش. کرد خواهد تضمین را آنها پایایی و دوام و ساخت خواهد برآورده را آنها یادگیری بر مبتنی اهداف

 خویش  درونی  هایانگیزه  اساس  بر  بلکه  ،  ویژه  امتیازات  و  جوائز  ،  برتر  نمرات  کسب مبنای  بر  صرفا  نه باشد،  می  قوی  درونی  های

 انگیزش   از  واقع  در  هستند  خود  اهداف  به  رسیدن  دنبال  به  مشقتها  و  سختیها  انواع  تحمل  با  که  افرادی  غالبا.  شد  خواهد  عمل  وارد

 هستند،  درونی  انگیزش  دارای  که  افرادی  یا  انگیخته  خود  افراد.  کنندمی  استفاده  کننده  تقویت  و  دهنده  نیرو  عنوان  به  خود  درونی

 کاهش اما سازدمی ترانگیخته  و فعالتر را آنها مشوقها این از استفاده چند هر. ندارند بیرونی انگیزشهای از مداوم استفاده به نیاز

 .داشت نخواهد عملکردشان کاهش نتیجه در و فعالیت برای آنها انگیزش کاهش در تاثیری چندان آنها فقدان یا

 و بیرونی های انگیزه به همزمان انگیزشی، موانع کردن برطرف از پس که است این روش بهترین تحصیلی انگیزه ایجاد برای اما

  تحصیلی   حرکت  و  آورده  بدست  نیرو  سرعت  به  فرد  بیرونی  های  انگیزه  وجود  با  ترتیب  این  به.  نمود  تقویت  را  آنها  و  پرداخت  درونی

 .شد خواهد تضمین زمان طول در درونی های انگیزه آمدن بوجود با نیز راهش ادامه و تضمین و نمود خواهد آغاز را خود

 گام و است، انگیزشی بی عوامل کردن برطرف و کشف اول گام برداشت، باید را اساسی گام دو تحصیل انگیزه افزایش برای اما

 متعال خداوند یاری با توانست خواهید شما صورت این در. بیرونی و درونی انگیزه افزایش راهکارهای زمان هم بکاربردن بعدی

 .دهید افزایش یا و نمایید ایجاد خود در را تحصیلی انگیزه



  انگیزشی  بی  عوامل

 رسیده  کجا  به  اند  خوانده  درس  که  کسانی  دارد؟  سودی  چه  خواندن  درس»  قبیل  از  مطالبی  بیان با  دوستان  و  اطرافیان  گاهی-1

 توکل  با  و  کرد  اجتناب  منفی  افراد  با  ارتباط  از  باید  مشکل  این  رفع  برای. برند  می  بین  از  شما  در  را  خواندن  درس  انگیزه...«    و  اند

 (1386ااسمیت،.)داد انجام است درست که را آنچه خداوند به

 سعی است طور این اگر بنابراین. شود تحصیل ادامه به تفاوتی بی و رغبتی بی موجب تواند می تحصیلی رشته به عالقه عدم-2

 .دهید تغییر را خود تحصیلی رشته اینکه یا و گردید مند عالقه خود رشته به یا کنید

 کاری خواندن درس طبعا ندارید هدفی اگر چیست؟ خواندن درس از شما هدف. گردد می انگیزگی بی سبب هدف داشتن-3

 ادامه برای کمی انگیزه طبیعی طور به ندارید، خواستنی و بزرگ عالی، هدفی اگر یا و کند می جلوه برایتان بیهوده و عبث

 . داشت خواهید تحصیل

 یا و مالی مشکالت یا وقت کمبود مانند موانعی اگر بنابراین بگیرد، انسان از را تحصیل ادامه انگیزه تواند می نیز موانع وجود-4

 .کنید برطرف را آنها کنید سعی دارد قرار شما راه سر بر... 

 برطرف باید هست مشکالتی زمینه این در اگر بنابراین دارد تأثیر رغبتی بی در نیز روانی یا جسمانی مشکالت تغذیه، سوء -5

 .شود

 وقفه یک یا و تنبلی و نخواندن درس خوب اوقات گاهی. گردد انسان در انگیزه کاهش سبب تواند می نیز گناه احساس-6

 آینده به و کرد فراموش را گذشته باید. کند انگیزه بی و رغبت بی نتیجه در و گناه احساس دچار را شخص تواند می تحصیلی

 .بود امیدوار

 

 ورفتار یادگیری روی تاثیری چه آموزان دانش در انگیزه ایجاد بدهیم؟ خواندن درس انگیزه کودکان به چگونه

 (  پاک  ایران محبوبه)  آنهادارد؟

 که کند می راترسیم مشخصی اهداف انگیزه درواقع دارد مشخص اهداف به رسیدن برای تالش روی مستقیمی تاثیر انگیزه-1

 .گذارد می کنندتاثیر می آموزان دانش که هایی انتخاب روی انگیزه کنندبنابراین می تالش آن به رسیدن افرادبرای

 تکالیف ترین سخت آموزحتی دانش کند می تعیین که است یابدانگیزه آموزافزایش دانش وانرژی شودتالش می باعث انگیزه-2

 .کند خالی شانه کارها اززیر مدام یا دهد می انجام واشتیاق  راباعالقه اش مدرسه

 افزایش گذارد می کاری روی آموزی دانش راکه وقتی انگیزه.کند می راممکن آن دادن وادامه کار یک شروع که است انگیزه-3

 .دارد هدف به ورسیدن دریادگیزی کننده تعیین دهدونقشی می

 .هستند کننده تنبیه ها وکدام مشوق  نتایج کدام کند می تعیین که است انگیزه-4

 تالش یعنی کردیم اشاره آنها به تاکنون که دالیلی تمام.یابد بهبود آموزان دانش شودعملکرد می باعث انگیزه درنهایت-5

 .شوند منجرمی بهبودعملکرد به وهمه شناختی،همه ،پشتکار،فرایندهای

 



 انگیزه  آموزش

 قرار   توجه  مورد  ترتیب  به  که  ها گام  این  کردند  ارائه  را  پیشرفت  اانگیزش  آموزش  برای  عمده  گام  شش(   1970)  دیگران  و  الشوار

 :قرارند این از گرفت خواهند

 .کنید متمرکز دهد می رخ اکنون و اینجا که آنچه به را خود توجه-1

 .کنید فراهم را احساسات و اعمال افکار، از عمیق و یکپارچه تجربه-2

 .بیاورد در سر است داده رخ که آنچه پنداشتن در کوشش با خود تجربه از تا دهید یاری شخص به-3

 .دهید اتباط دیگران با شخص ارتباطات و رفتارها ، اهداف ارزشها، به را شده یاد تجربه-4

 .کنید تثبیت را تازه واحساسات عمل ، تفکر و تمرین وسیله به-5

 .سازید درونی را آمده دست به تغییرات-6

  تحصیلی  انگیزش ایجاد باعث که آموزشی ی برنامه یک آموزان دانش تحصیلی شایستگی براساس توانند می مدارس •

 :از عبارتست آن خصوصیات که باشند داشته نظر رادرمورد شود می

 از  محصول ایجاد و مسائل حل یادگیریها، در آموز دانش بعداً که هایی روش و راهبردها و مهارتها مستقیم آموزش بر تمرکز-1

 .کند استفاده آنها

 .کند می تمرین را خود راهبردهای و روشها مهارتها، آموز دانش که متوسط دشواری با تکالیفی کردن فراهم-2

 .خود تکالیف انجام طریق از اطالعات گزینش منظور به آموزان دانش به  دادن اجازه-3

 تکالیفی  روی  بر  آموزان  دانش  کار  با  همزمان(  تکالیف  فرعی،تقسیم  اهداف  ایجاد  الگوسازی،)  آموزشی  های  حمایت  کردن  فراهم-4

 .متوسط دشواری با

 متوسط  دشواری با تکلیفی روی کار با همزمان یکدیگر از حمایت  منظور به آموزان دانش تشویق-5

 . دروس محتوای از خود نظایر بیان به آموزان دانش تشویق-6

 انجام که تکالیف در شایستگی افزایش با همزمان باشد داشته بیشتری کنترل  خود تکالیف بر  که آموزان دانش به دادن اجازه-7

 .دهد می

 . آموزان دانش ارزشیابی جهت است سنتی روشهای بر مبتنی که امتحاناتی کاهش-8

 درس در که هایی مهارت روشها،راهبردهاو توانند می آنان آیا که شود داده تشخیص که صورتی به آموزان دانش ارزشیابی-9

 .تکالیف انجام با همزمان نه یا دهند نشان را اند شده آموخته

 (1375  ،ریس  فیل)اموزان دانش  انگیزه افزایش  درباب  نکته20

 توصیه   زیر  راهکارهای  هاانگیزه  شدن  درونی  سمت  به  آنها  دادن  سوق   و  آموزاندانش  انگیزه  افزایش  منظوربه  طورکلی  به •

 :شودمی



. دهدمی  افزایش  را  آنها  نفس  به  اعتماد  اولیه  موفقیت  احساس  باشد،  جالب  آنها  برای  آموزاندانش  هایتجربه  اولویت  کنیم  سعی-1

 .است مشهود نیز ورزشی مسابقات در موضوع این

 .کنیم  تحسین  را  موفقیت  سپس  و  افتد  اتفاق  تحصیلی  افت  تا  نباشیم  منتظر.  بگیریم  نظر  در  پاداش  آموزاندانش  موفقیت  برای-2

 .نکنیم مقایسه یکدیگر با را آنها هرگز آموزان،دانش فردی هایتفاوت به گذاشتن احترام با -3

 کاهش در و آشنا آنان عاطفی هایحساسیت به نسبت و نمائیم منفی عاطفی مسائل درگیر کمتر کالس در را آموزاندانش -4

 که است عواملی جمله از ناخوشایند خبرهای و منفی هایقضاوت بیان تبعیض، شدید، انضباط و گیریسخت. باشیم کوشا آن

 .شودمی یادگیری به عالقه کاهش و ذهنی درگیری موجب

 . کنید آگاه کار نتیجه از را آموزاندانش کالسی، پرسش یا آزمون از پس بالفاصله-5

  در  را او از انتظار مورد آموزشی اهداف بیان باشد، چیزی به آموختن دنبالبه تدریس طول در بداند، آموزدانش اینکه برای -6

 .نکنیم فراموش درس ابتدای

 .شود مشخص آموزدانش برای کار انجام نحوه و یادگیری چگونگی -7

 .دهد آموزش کالس یا دوستان به را شده گرفته یاد مطالب بخواهیم او از آموزدانش در کفایت حس افزایش منظوربه-8

 .کنیم وگوگفت و نظر تبادل او با آن، یابیریشه  و آموزدانش درسی مشکالت مورد در-9

 .است اهمیت  حائز بسیار انفرادی صورت به کالس، در کالمی تشویق -10

 .کنیم مطرح دشوار به ساده از ترتیب به را درسی مطالب11-0

 .شود پیشگیری آموزاندانش بین در ناسالم رقابت بروز از -12

 .دهیم مشارکت یادگیری در را یادگیرندگان و نباشیم وحده متکلم آموزش فرآیند در-13

 .دهدمی افزایش را هاانگیزه سطح آنها، یکایک به دادن اهمیت و خاطر تعلق و آموزاندانش به عالقه -14

 .نبریم پیش «تهدید» با را آموزش-15

 .باشیم داشته کافی علمی خوراک انگیزه، با آموزاندانش برای-16

 بررسی را آنها در توجهیکم علل و هدایت مثبت رفتارهای به را آنان توجه، کم آموزاندانش به مسئولیت کردن محول با-17

 .کنید

 را   آموزاندانش پنجگانه  حواس  آموزشی،  تکنولوژی  از  استفاده  با  و  داده  تغییر  روز  هایشیوه  به سنتی  از  را  تدریس  هایشیوه-18

 .گیریم کار به

 .کنیم برقرار ارتباط است، حل قابل درس همان وسیله به که زندگی مسائل و کالس درس میان-19

 تر برانگیخته  را آموزاندانش کنجکاوی، حس تحریک با و کرده آغاز توجه جالب هایپرسش و مطالب طرح با را تدریس -20

 .سازیم

 



 گیری  نتیجه

  آموزان   دانش  و.باشند  داشته  انگیزه  با  آموزانی  دانش  خواهند  می  رو  این  از  و  دانند  می  یادگیری  در  مهمی  عامل  را  انگیزش  معلمان

 (1376اهلل ذبیح فرجی.)کند کمک آموز دانش به تواند می معلم خصوص این در هستند پیروزی کسب و موفقیت خواهان نیز

 .فرد یادگیری نیازهای ارضای برای هایی راهبرد(1

 . آموزان دانش فرد به منحصر اهداف و عالیق نیازها، تشخیص(2

 .شود می مربوط آنها یادگیری اهداف به که آنچه و خود فردی اهداف تعریف برای آموزان دانش به کمک(3

 .آموزان دانش فرد به منحصر اهداف و عالیق با یادگیری کلی اهداف کردن مرتبط(4

 .فردی های موفقیت به آموزان دانش تشویق منظور به یادگیری های فعالیت و اهداف سازماندهی(5

 .خاص مهارتهای از حاصل منافع و رزش ا از آموزان دانش کردن آگاه برای مشق سر از استفاده(6

 :از  عبارتند تحقیق  از آمده  بدست  اساسی  اصول  از  برخی

 :که شوند می برانگیخته هایی فعالیت و شرایط یادگیری  طریق از آموزان دانش(1

 شخصی  های  اتنخاب  به  دست  تا  شود  داده  آنهااجازه  به:  ب  و  کند  درگیر  یادگیری  فعاالنه  و  شخصی  جویی  هماورد  در  را  آنها:  الف

 .سازند هماهنگ شان های ظرفیت با را تکالیف مقتضیات و بزنند

 نیازها، با مستقیم غیر یا مستقیم طور به: الف یادگیری تکالیف دریابند که یابد می افزایش صورتی در آموزان دانش انگیزش(2

 را آنها آمیز موفقیت صورتی به توانند می که است ای گونه به آن دشواری سطح: ب و است مرتبط آنها شخصی اهداف و عالیق

 .دهند انجام

 ها ویژگی این دارای که یابد، پرورش حمایتگرایانه و بخش اعتماد امن، محیط در یادگیری به آموزان دانش ذاتی انگیزش(3

 : باشد

  دریابند را جوانان، بالقوة های توانمندی به توجه با توام خود کیفی روابط بزرگساالن،در: الف

  گیرند می قرار حمایت مورد آموزشی و یادگیری نظر از آموزان دانش فرد به منحصر نیازهای: ب 

 .کند فراهم آموزان دانش برای  خوردن شکست از ترس بدون کردن خطر برای هایی فرصت: ج

 برای معلمان نیاز به آنکه نخست: دارد اشاره برانگیزاننده عنوان به معلمان نقش از هایی جنبه به اساسی اصول این •

 .کند می اشاره آموز دانش هر شخصی عالیق و نیازها از شدن آگاه

 یادگیری در را خود فردی مسئولیت هم آموزان دانش آن در که است هایی شیوه بر تمرکز نقش ی جنبه دومین •

 به نسبت ذاتی طور به آموز دانش که است ضروری نکته این ذکر شود درگیر یادگیری تجارب در فعاالنه طور به هم و بپذیرند

 .سازند می معنادار شخصی  طور به را کاری که هنگامی یا کند، می صرف انرژی و تالش وقت یخود عالقه مورد های زمینه

 و بخش اعتماد امن محیطی ایجاد معلمان، نقش از ای عمده بخش که دارند این بر اشاره مذکور اصول آنکه سرانجام •

 .آید می بوجود آموز دانش هر به خالصانه ی مالحظه و توجه عالقه، ابراز با که است آمیز حمایت



 بر  آموزان دانش برای مطمئن و امن فضای ایجاد های ضرورت از بخشی که دهند می نشان پژوهشی های یافته •

 .است آمیز رقابت ساختارهای با مغایر که دارد تأکید آموزشی اهداف نوع آن و ـ مشارکتی ـ رقابتی غیر ساختارهای

 ایجاد و خود به نسبت آموزان دانش مثبت احساسات فزاینده رشد ی بردارنده در برانگیزاننده، عنوان به معلم نقش •

 . است جویانه هماورد و خالقانه مهم عامل یک عنوان به یادگیری ی انگیزه
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