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مهال سالجقه*  ،1امین حسینی شاوون

انگیزه به طور مستقیم با موفقیت و عملکرد دانشجویان
مرتبط است .برای انگیزش نظریهها و رویکردهای مختلفی

نماید زیرا مشاركت فراگیر در فرایند یاددهی-یادگیری از
راهبردهای یادگیری فعال است (.)1

بیان شدهاند .با توجه به اینکه موفقیت هر مدرس به میزان

به كارگیری شیوههای تدریس با مشاركت فعال

انگیزش یادگیری فراگیران بستگی دارد پس در برنامهریزی

دانشجویان ،یکی از روشهای مؤثر در ایجاد انگیزه و افزایش

نوین آموزشی باید سعی مدرسین بر این باشد كه از روش-

سطح یادگیری میباشد كه باعث تشویق دانشجو به حضور

های موثر برانگیختن دانشجویان برای یادگیری مطلع بوده

فعال در كالس شده و از حالت منفعل و شنونده خارج می

و آنها را بکار گیرند .یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد

شود (.)2راههای مختلفی برای افزایش مشاركت دانشجویان

انگیزه الزم برای یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش

در كالس درس توسط اساتید مختلف به كار میرود (.)3

میزان آگاهی ،دانش و مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا

از سوی دیگر با وجود این كه عوامل زیادی مانند غنیسازی

ساختن آنها با علوم پیشرفته و روشهای نوین مراقبتی

محیط آموزشی و بهبود روشهای تدریس بر عملکرد

است .لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در انگیزش

دانشجویان در دانشگاه مؤثر هستند ولی یکی از مؤثرترین

دانشجویان میتوان مشاركت فعاالنه آنها را در یادگیری

آنها انگیزش تحصیلی است .انگیزه با شاخصهای رفتاری،

افزایش داد.

هیجانی و شناختی دانشجو كه صرف فعالیتهای آموزشی

یادگیری است .فرآیند یاددهی-یادگیری ،الگوی مواجهه

رفتارهای وروردی ،یک پیش نیاز یادگیری به حساب میآید

استاد و دانشجو در یک فضای آموزشی به منظور تحقق

و تاثیر آن بر یادگیری از امور بدیهی است ( .)5بطوریکه

هدفهای معین است .اساتید در این فرآیند با متغیرهای

حتی غنیترین و بهترین برنامههای آموزشی سازماندهی

گوناگونی سروكار دارند و برای تدریس اثربخش و ایجاد

شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند

تغییرات مطلوب در رفتار دانشجویان نیازمند اطالعات

نخواهند بود ( .)6پژوهشهای متعدد نشان میدهد كه

بیشتر در خصوص چگونگی یاددهی-یادگیری هستند .از

انگیزش تحصیلی با موفقیت و عملکرد دانشجویان ارتباط

سوی دیگر شواهد حاكی از آن است كه موفقیت در فرآیند

مستقیم دارد و بسیاری پیامدهای آموزشی را رقم میزند

یاددهی-یادگیری مستلزم به كارگیری روشهایی است كه

(.)11 ،10 ،9 ،8 ،7

فراگیر را ملزم به فعالیت در محیط آموزشی و كالس درس
.1
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مهمترین مؤلفه موثر در نظام آموزش ،فرآیند یاددهی-

میشود مرتبط است ( .)4انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا
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انگیزش را میتوان به عنوان نیروی محرک فعالیتهای

نظریه انگیزش پیشرفت :میل یا اشتیاق برای كسب

انسانی و عامل جهتدهنده آن تعریف كرد ،از دیدگاه

موفقیت و شركت در فعالیتهایی كه موفقیت در آنها به

آموزشی ،انگیزه ،ساختاری چند وجهی است كه با یادگیری

كوشش و توانایی شخصی وابسته است ،انگیزش پیشرفت

و پیشرفت تحصیلی مرتبط است (.)12

نامیده میشود .انگیزه پیشرفت در مقابل ا نگیزه اجتناب از

برای انگیزش نظریهها و رویکردهای مختلفی مانند موراد

شکست قرار میگیرد.
نظریه اسناد یا نسبت دادن :نحوه درک فرد از دالیل

زیر بیان شدهاند:
رویکرد رفتاری :كسب تقویت و اجتناب از تنبیه .در این
رویکرد مشوقها منبع انگیزشی فراگیران هستند.

موفقیت و شکستهایش منبع اصلی انگیزش است (.)13
با توجه به اینکه موفقیت هر مدرس به میزان انگیزش

رویکرد شناختی :اندیشههای فرد عامل اصلی انگیزش

یادگیری فراگیران بستگی دارد پس در برنامهریزی نوین

هستند و در این رویکرد انگیزش درونی بیشتر از انگیزش

آموزشی باید سعی مدرسین بر این باشد كه از روشهای

بیرونی مورد تاكید است.

موثر برانگیختن دانشجویان برای یادگیری مطلع بوده و

رویکرد انسانگرایی :در این رویکرد بر توانایی فراگیر

آنها را بکار گیرند .یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد

برای رشد شخصی ،آزادی انتخاب هدفهای زندگی و

انگیزه الزم برای یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش

ویژگیهای مثبت به عنوان منبع اصلی انگیزش تاكید می-

میزان آگاهی ،دانش و مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا

شود.

ساختن آنها با علوم پیشرفته و روشهای نوین مراقبتی

رویکرد اجتماعی-فرهنگی :در این رویکرد منبع اصلی

است ( .)6لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در

انگیزش ،بودن با دیگران و داشتن رابطه دوستانه متقابل با

انگیزش دانشجویان میتوان مشاركت فعاالنه آنها را در

سایرین میباشد.

یادگیری افزایش داد
.
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