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پردازد که اين عوامل عبارتند از: عوامل انگيزگي فراگير ميشناسايي علل و عوامل بي
آموزشي، عوامل محيطي، عوامل شخصي، عوامل خانوادگي و دوستان و همکالسان. در 

آموز هاي دانشقدم دوم به مطالعه شخصيت و نقاط قوت و ضعف و استعدادها و توانايي
شان. در قدم اي هايي جسمي و توانايي ذهني و عاليقپردازد که عبارتند از: تواناييمي

ها و سوم معلم با مداخله درست، فراگير را در مرکز توجه خود قرار داده و توانايي
کند ورفته رفته استعدادهاي فراگير را تقويت و حس اعتماد به نفس را در او بيدار مي

توان از گردد. بر اين اساس، ميانگيزه زندگي و پيشرفت تحصيلي در فراگير ايجاد مي
ي ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي در فراگيران که مجموعه ي عوامل را در الگويي برا

 بهره برد. ،کندکنار خود ارائه و نمايه مي

 پژوهيآموز، روايتانگيزه، پيشرفت تحصيلي، معلم، دانشکليد واژه: 

 مقدمه

حصيل و آموز در فرايند تانگيزه پيشرفت نحصيلي، موتور محرکه و نيروي پيشران دانش
رس ها و مشکالت مدامقاطع و مدارج آموزشي و علمي است. امروزه يکي از چالشطي 

و مادران  آموزان است. پدراني پيشرفت تحصيلي دانشها، پايين بودن انگيزهو خانواده
رفت تحصيلي ي پيشدر کنار اولياي مدرسه به دنبال پيدا کردن راهي براي باالبردن انگيره

ي پيشرفت عوامل متعددي در افزايش و کاهش انگيزه فرزندان خود هستند. علل و
ور طه توان بآموزان دخيل و تاثيرگذار هست. اين علل و عوامل را ميتحصيلي دانش

نقش  وي: عوامل آموزشي، عوامل خانوادگي و ساير عوامل تقسيم کرد کلي به سه دسته
 اول را دارد.معلم به عنوان عنصر اصلي و کارگزار مهم آموزشي، نقش ممتاز و 

اي توان ميل به کوشش فراوان براي تامين يک هدف تعريف کرد به گونهانگيزش را مي
بنابراين انگيزش ؛ که اين تالش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود

، ص 1997، رابينز، 1٣94)رهنورد،  توان يک فرايند ارضاي نياز به حساب آورد.را مي
( نيازهاي 1985شي از نظريه انگيزشي خود مختاري دسي و ريان )(. بر طبق بخ٣٣

رسد که شرايط به نظر مي .روانشناسي اساسي عبارتند از: استقالل، شايستگي و ارتباط
کنند )لوث به بهبود اجرا کمک مي ،گردندتمريني که باعث برآورده شدن اين نيازها مي
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اع گوناگون انگيزش بر اساس علل و (. نظريه خودمختاري بين انو۲010وايت و ولف، 
ترين تمايز شود، تمايز قايل است. اساسييا اهداف گوناگوني که باعث انجام فعاليتي مي

دهند که ها نشان مي(. پژوهش1985بين انگيزش دروني و بيروني است )دسي و ريان، 
طه انگيزش بيروني اما راب ،انگيزش دروني رابطه مثبتي با نيازهاي بنيادين روانشناختي دارد

رسد زماني که از نيازهاي (. به نظر مي۲01۲با اين نياز ها بسيار ضعيف است )کاريرا، 
طور فعال با فعاليت هاي ه شود آنها ببنيادين افراد براي شايستگي و استقالل حمايت مي

کنند )چن شوند و ارزش هاي وابسته به محيط آموزشي را دروني ميياد گيري درگير مي
ممکن  ،(. لذا اگر شرايط حين يادگيري فرصت حق انتخاب را فراهم کند۲010جانگ،  و

است منجر به برآورده شدن نياز استقالل و شايستگي در افراد گردد )لوث وايت و ولف، 
تواند بر انگيزش و رفتار نيز اثر گذاشته و باعث اين امر به نوبه خود مي ؛ که(۲01۲

نيازهاي رواني فراگير گشته و منجر به تغيير بلند مدت در رفتار تقويت محيط رواني و 
 (.۲01٣، سانلي و همکاران، 115، ص 1٣98دلخواه گردد )قناعتيان جهرمي و همکاران، 

 اي آموزش و پرورش بستر رشد و پيشرفت فردي و اجتماعي را فراهمدر هر جامعه
ني فردي و جامعه يا زوال و زبوکند. اين تعليم و تربيت است که باعث اعتالي فرد مي

سل نشود. هدف تعليم و تربيت در جوامع کنوني فقط انتقال دانش از و اجتماعي مي
رورش تقويت قواي ذهني فراگيران نيست، بلکه توسعه و پ قديم به نسل جديد و صرفاً

تحول  طوريکه در مباني نظريه (. ب1٣90همه جانبه مد نظر است )سند تحول بنيادين، 
ند يادين آموزش و پرورش در تعريف تربيت آمده است: تربيت عبارت است از فرايبن

مبتني بر  پارچه وصورتي يکه ساز تکوين و تعالي پيوسته هويت متربيان، بتعاملي زمينه
هانه و نظام معيار اسالمي، به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگا

 (.1٣90همه ابعاد است )دبيرخانه شوراي عالي آموزش، اختياري مراتب حيات طيبه در 

نقش اصلي را در تعليم و تربيت افراد جامعه بر عهده دارند و با  ،در همين راستا معلمان
گذارند. مقام معظم رهبري با ثير ميأعنوان الگوي متربيان بر آنها ته گفتار و رفتار خود ب

علمين، افسران سپاه پيشرفت کشورند، چون فرمايند: در حقيقت مکيد بر نقش معلم ميأت
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آموزش و پرورش وسيله پيشرفت کشور است )سخنراني آيت اهلل خامنه اي در جمع 
 (.1٣99مسئوالن آموزش و پرورش، 

-توانايي وشناخت استعدادها  ،هايي که يک معلم بايد داشته باشديکي از مهمترين ويژگي

تلف است تا در آنها با استفاده از روشهاي مخ آموزان و ايجاد انگيزه و ارادههاي دانش
ه در طول کآموزان در مسير موفقيت گام بردارند و در برابر مسايل و مشکالتي اين دانش

يزه و اراده اين مسير ممکن است برايشان اتفاق بيفتد تسليم نشده و با تکيه بر همين انگ
 رقي دست يابند.هاي پيشرفت و تخود مسير موفقيت را بپيمايند و به قله

اي که هآموزان يک نقش کليدي و مهم است. به گوننقش معلم در ايجاد انگيزه در دانش
رد، آودست ميه آموزان بواسطه شناختي که از دانشه تواند بيک معلم توانمند مي

اعث افزايش بهاي آنها را کشف کرده و با استفاده از روشهاي مختلف استعدادها و توانايي
اي آموزان به يادگيري شود. معلم بايد در کالس درس يک فضو ترغيب دانش انگيزه

ادگيري و آموزان براي يمثبت و اميدوار کننده ايجاد کند و باعث افزايش انگيزه دانش
اي که نهپيشرفت تحصيلي شود. معلمان بايد يک محيط پويا و فعال را ايجاد کنند به گو

لم محور مشارکت داشته باشند و از شيوه سنتي و مع آموزان بتوانند در کالسهمه دانش
فزايش اگيري در طور چشمه آموزان در فعاليتهاي کالسي بفاصله بگيرند. مشارکت دانش

وء استفاده ثير خواهد گذاشت ولي در عين حال معلم نبايد اجازه سأآموزان تانگيزه دانش
 اشد.اقتدار کافي برخوردار بآموزان بدهد و در مديريت کالس بايد از را به دانش

زه و له کاهش انگيأل و مشکالتي که امروزه در مدارس ما وجود دارد مسئيکي از مسا
شود يآموزان به پيشرفت تحصيلي است. داليل زيادي وجود دارد که باعث مرغبت دانش

ب االي کتبتوان به حجم آموزان کاهش يابد. براي نمونه مياين انگيزه و رغبت در دانش
ي و محورآموزان، تاکيد بر حافظهدرسي، عدم تناسب آموزش با نيا هاي واقعي دانش

اسب بودن هاي اجتماعي و عملي بر اساس نيازهاي واقعي فراگيران، نامندوري از فعاليت
يره غآميز معلمان، عوامل مدرسه و مشکالت خانوادگي و محيط آموزشي، رفتار خشونت

 اشاره کرد.
خواهيم روايت معلمي پژوهي انجام گرفته است، ميه به روش روايتدر اين پژوهش ک

اش در آموزش، مورد بررسي و تفسير قرار دهيم که در عين شگفتي ي زيستهرا از تجربه
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آموزي آموز خود زنده و پرورانده است. دانشو تعجب، نهال اميد و زندگي را در دانش
توجهي ده خود را پيدا نکرده و در اثر بياي از زندگي تحصيلي خويش، گمشکه در برهه

و يا کم تجربگي معلم دچار افت تحصيلي و کاهش انگيزه براي ادامه مسير شده است. 
اين روايت توسط معلمي که سال اول تدريس خود را در يکي از روستا هاي اطراف 

باانگيزه و کند، بيان شده است. اين معلم شهرستان هشترود در پايه سوم ابتدايي آغاز مي
شود که جوان، با وجود تجربه کم خود همانند يک معلم باتجربه و دلسوز، متوجه مي

شود و به لحاظ درسي آموزان هنگام پرسش و سوال، دچار لکنت زبان مييکي از دانش
اين يک نقطه آغازي  ؛ ووضعيت نامناسبي دارد و دچار افت شديد انگيزه شده است

يابي کند و با روشهاي مختلف تشويقي، ترغيبي مشکل را ريشه شود تا علت ايجاد اينمي
آموز شود. اينجاست که و ارشادي باعث افزايش انگيزه و پيشرفت تحصيلي اين دانش

ير معلم در کاهش و افزايش انگيزه در زندگي و پيشرفت تحصيلي يک دانش أثنقش و ت
 شود.آموز نمايان مي

لوگيري جربيت رسمي، ايجاد انگيزه در فراگيران و يکي از اهداف مهم نظام تعليم و ت 
 از افت تحصيلي است. هدف اصلي اين پژوهش نيز مطالعه و طراحي الگويي از نقش

توان يبنابراين م؛ استآموزان معلم در ايجاد انگيزه پيشرفت و افت تحصيلي در دانش
 سوال اصلي اين پژوهش روايي را به شرح ذيل تبيين نمود:

 ؟آموزان شودتواند باعث ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانشنه ميمعلم چگو 

 پيشينه تحقيق

ثيرات آن بر افراد و گروه هاي مختلف همواره يکي از موضوعاتي است أايجاد انگيزه و ت
که مورد توجه پژوهشگران بوده و تحقيقات زيادي درباره آن انجام گرفته است. در 

اي معلمان در تقويت انگيزش پيشرفت اخالق حرفهپژوهشي که به بررسي نقش 
اي معلمان دهد اخالق حرفهنتايج پژوهش نشان مي، پردازدآموزان ميتحصيلي دانش

و ميانگين انگيزش تحصيلي دروني و  استباالتر از حد ميانگين جامعه  ،مورد مطالعه
ست. همچنين روابط آموزان مورد مطالعه از ميانگين مورد انتظار بيشتر ابيروني دانش
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اي و متغيرهاي انگيزش تحصيلي با استفاده هاي متغيرهاي اخالق حرفهساختاري بين داده
دهد که مدل تجربي از برازش خوب و از روش تحليل معادالت ساختاري نشان مي

معناداري برخوردار است و رابطه مثبتي بين اخالق حرفه اي و انگيزش تحصيلي بيروني 
دهد تفاوت معناداري در نمره دارد. همچنين نتايج پژوهش نشان ميو دروني وجود 

ارزيابي اخالق حرفه اي معلمان بر اساس جنسيت، مقطع تحصيلي و نوع مدرسه )شهري 
اي معلمان زن به طور معناداري و روستايي( وجود دارد. ميانگين نمرات اخالق حرفه

اي )احترام، اعتماد اي اخالق حرفهو ميانگين نمرات متغيره استبيشتر از معلمان مرد 
و عدم تبعيض( در معلمان روستايي باالتر از معلمان شهري است )خاکپور و درويشي، 

 (.1، ص 1٣95

 نگيزشا و يادگيري بر کلر انگيزشي آموزشي طراحي الگوي تاثير پژوهش ديگري با عنوان

اثير تبررسي  به که اين پژوهشنتايج آموزان انجام گرفته است. دانش تحصيلي پيشرفت
-الگوي طراحي آموزشي انگيزشي کلر بر يادگيري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش

دگيري و ميزان يا که ، نشان دادپردازدميآموزان دختر پايه هشتم در درس علوم تجربي 
آموزاني که با استفاده از الگوي طراحي آموزشي انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش

مکاران، ديده بودند، بيشتر از گروه کنترل بود )قاسمي سامني و هانگيزشي کلر آموزش 
 (.85، ص 1٣99

، لديناثرات مستقيم و غيرمستقيم کيفيت رابطه وادر پژوهش ديگري که با هدف بررسي 
تايج ن، انجام گرفته است آموزاننفس دانش انگيزه پيشرفت و انگيزه تحصيلي بر عزت

عنوان  هبو انگيزه پيشرفت و همچنين انگيزه تحصيلي نشان داد که کيفيت زندگي والدين 
پژوهش  هاي اينآموزان تأثير دارد با توجه به يافتهنفس دانش متغير ميانجي بر عزت

چنين گيري کرد که کيفيت روابط والدين و انگيزه پيشرفت و همتوان چنين نتيجهمي
 طورکلي مدل به و آموزان شدهنفس دانش داشتن انگيزه تحصيلي باعث افزايش عزت

 (.1، ص 1٣94)فرشاد و همکاران،  شودپژوهش تائيد مي

در تحقيق ديگري که به بررسي ارتباط عوامل فردي، خانوادگي، آموزشگاهي و اجتماعي 
آموزان مقطع متوسطه انجام داده شده است؛ اطالعات به دست بر انگيزش تحصيلي دانش

انگيزه  ةبيني کنندتعيين مهمترين عوامل پيش آمده از تجزيه و تحليل رگرسيون به منظور
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بيني کننده انگيزه تحصيلي دهد که مهمترين عامل پيشآموزان نشان ميتحصيلي دانش
و  آموزان به ترتيب عوامل آموزشگاهي، خانوادگي، فردي و اجتماعي قرار داشتنددانش

رحماني و دارند ) ثيرأدست آمد که عوامل فوق در انگيزه تحصيلي ته اين نتيجه کلي ب
 (1۲6، ص 1٣96ساکي، 

 تيمعلم در موفق يعلم ينيبمعلم، جو مدرسه و خوش يجمع ييکاراپژوهش؛  نتايج
جو مدرسه،  ينِب ،نشان داد ،مدرسه ياثربخش ريآموزان: سهم متغدانش يليتحص

داري وجود و کارايي جمعي معلمان با اثر بخشي مدرسه رابطه معنيبيني علمي خوش
داري آموزان رابطه معنيدارد. همچنين بين اثربخشي مدرسه با موفقيت تحصيلي دانش

بيني علمي، کارآيي جمعي معلمان . اثربخشي مدرسه نقش ميانجي در رابطه خوشهست
قلعه  ي،حسن ،انکي يليوک، بلوچ) آموزان داردتحصيلي دانش و جو مدرسه با موفقيت

 (.۲5، ص 1٣99ي، ا
 ،يزشيانگ يآموزان بر اساس راهبردهادانش يليتحص شرفتيپ ينيبشيپهمچنين در 

شهرستان  يهارستانينهم دب هيدر درس علوم پا يليو هدف تحص يفراشناخت يراهبردها
و هدف  دهاي انگيزشي، راهبردهاي فراشناختينتايج حاصله نشان داد که بين راهبر، قم

آموزان در درس علوم پايه نهم رابطه معناداري وجود تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانش
بيني پيشرفت اما از بين متغيرهاي فوق تنها متغير هدف تحصيلي توانايي پيش؛ دارد

هايي ها و برنامهزمينهسازي توان گفت با فراهمآموزان را دارد. در نتيجه ميتحصيلي دانش
آموزان، پيشرفت براي بهبود راهبردهاي انگيزشي، فراشناختي و هدف تحصيلي دانش

 (.51، ص 1٣99، پور نيحسي، ميرح ،اسعد يبهرام) يابدتحصيلي آنان افزايش مي
 نوين رويکردهاي بر تأکيد با معلم و فراگير بين در پژوهشي ديگر با عنوان؛ رابطه

 مفهوم، تأملي نگاهي با و فلسفي تحليلي نوع از و کيفي رويکردي نويسندگان باآموزشي، 
 داده و قرار بررسي مورد تربيت و تعليم فرايند در را فراگير و معلم موثر نقش و جايگاه
 با بخشاثر رابطه برقراري در معلم مشکالت برعکس و فراگير با معلم رابطه با تبيين

 مورد ديگران، و معلم با ثرؤم رابطه برقراري در فراگير مشکالت همچنين و فراگيران
ثر، يکي از وظايف محوري ؤرتباط ما ند کهداده و به اين نتجيه رسيد قرار تحليل و بحث
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ي آموزان عمدتاً در ارتباط مؤثر با ديگران است که نحوهثر است، زيرا دانشؤآموزش م
يادگرفته و  ،تواند راهگشا باشدنان ميي آرا که در زندگي آينده تعامل سازنده و مثبتي

 نوروزي، شيري، علي )شيرواني. آموزندميتر مطالب علمي را نيز به صورتي اثربخش
 (٣0 ، ص1٣98اللهي،  نعمت

ات ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي، يکي از موضوعات مهمي است که پژوهشگران تحقيق
ين زمينه اشاره ابه تعدادي از تحقيقات انجام گرفته در  کهاند زيادي درباره آن انجام داده

نگيزه اايجاد  ةو دربار استها ي بودن بيشتر اين پژوهشکرديم. نکته قابل توجه، کمّ
قيق بنابراين در اين تح؛ پيشرفت تحصيلي پژوهش هاي کيفي زيادي صورت نگرفته است

فت ، ايجاد انگيزه پيشرپژوهي صورت گرفته استصورت کيفي و با روش روايته که ب
 آموزان مورد بررسي قرار مي گيرد.تحصيلي به صورت موردي در دانش

 روش تحقيق

في و بر اساس ماهيت موضوع و سوال پژوهش به منظور پاسخ دادن به آن از رويکرد کي
ش پژوهي و از ابزار مصاحبه بدون ساختار استفاده شده است. در پژوهروش روايت

ک فرد بر مطالعه ي پردازد، عموماًتوصيف چگونگي زندگي افراد ميروايتي، محقق به 
، از ها فراهم مي کندآوري داستانخاص تمرکز دارد، اطالعات خود را از طريق جمع

-د. روايتکناطالعاتي که جمع آوري کرده است براي بيان داستان زندگي آنان استفاده مي

کند. طرح مي رد و معناي اين تجارب را ارائهآوهايي از تجارب زندگي افراد را به قلم مي
دن نان، بازگو کرپژوهشي روايتي شامل به تصويرکشيدن افراد، مستندسازي تجارب آ

ين بدان هاي آنان در بافت اجتماعي و فرهنگي معين است. اديدگاهصداي آنان و ارائه 
ي هرد مطالعمعناست که پژوهشگر تحقيقات روايتي بر اهميت يادگيري از مخاطبان مو

 (.۲0، ص 1٣94 خود تاکيد دارد )ياري،

و  کنداي افراد را در جهان تفسير ميروايت، دروازه ورود فرد به جهان است و تجربه 
بخشد. پژوهش روايي مطالعه تجربه در قالب روايت است و در درجه به آن معني مي

ش روايي انتخاب ديدگاه دهد. استفاده از پژوهاول انديشه ما درباره جهان را نشان مي
اي قابل مطالعه است. کلندينين و کانلي بر اساس خاصي درباره تجربه همچون پديده
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کنند: روش فهم تجربه، نظريه ديويي درباره تجربه پژوهش روايي را اين گونه تعريف مي
کنندگان در تحقيق است. اين مشارکت در طي متضمن همکاري بين محقق و مشارکت

گيرد. يک مکان يا مکان هاي مختلف و در تعامل اجتماعي با محيط صورت ميزمان و در 
رود و مانند و با همان روحيه جلو مي شودمحقق در محيط تجربه و ميان آن وارد مي

، ص 1٣91د. )عطاران و عبدلي، مايکند و قصه او را بازگو مي نراوي زندگي مجدد مي
 (.۲000، کالندينين و کانلي، 48

هشترود  ق روايي حاضر، روايت يک معلم ابتدايي در روستايي از توابع شهرستاندر تحقي
د اولين سال تدريس و آموزش خو مورد پژوهش قرار گرفته است. اين معلم تجربيات

يار ما آموزان شده، در اخترا که چگونه باعث ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانش
کثر روستا با موضوعات مختلفي که دغدغه اقرار داده است. در اين روايت معلم در 

حصيلي آموزان به پيشرفت تکند. اين که چرا دانشکار خود را آغاز مي ،معلمان است
و يا از  اي براي پيشرفت ندارند و چه عواملي باعث ايجادکنند، انگيزهدست پيدا نمي

آنها  کالس با شود؟ اينها مواردي است که بعد از مدتي حضور دربين رفتن انگيزه مي
اد انگيزه آموزانش در ايجمواجه شده و به دنبال يافتن علت آنهاست تا بتواند به دانش

شده  براي پيشرفت تحصيلي کمک کند. در اين تحقيق، ابتدا فايل صوتي مصاحبه نوشته
سپس  .صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفته و کدگذاري صورت گرفته استه و ب

نها ز ميان آادر کنار هم قرار گرفتند و  ،هم قرابت معنايي داشتند کدهايي که به نوعي با
يري که از ند و در مرحله آخر الگوي ايجاد انگيزه با توجه به تفسچند مقوله انتخاب شد

 ه شده است.ئدست آمده، اراه ب يهاتم

 هايافته

گونگي چ انگيزه وآموزان بيي خود را درباره دانشلطفا تجربه زيسته سوال مصاحبه:
 مورد خاص( بيان کنيد؟آنها )ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي در 

اولين تجربه معلمي من در يک روستاي دورافتاده و در شرايط خاصي رقم خورد. براي 
آموزان با محبت شدم و با تعدادي از دانشاولين بار بود که وارد کالس سوم ابتدايي مي
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گفتند: معلم کردند و به همديگر ميم صحبت ميآموزان با هروستايي مواجه شدم. دانش
رسد پرخاشگر باشد و تنبيه کند. گفت به نظر ميامسال ما چطور خواهد بود؟ يکي مي

صداقت  ،رسد. ولي آنچه نظر من را جلب کردگفت معلم آرامي به نظر ميديگري مي
از تقسيم کالس توانستم در چشمانشان ببينم. پس روستايي بود که از همان روز اول مي

ها بين دو معلم، سه کالس دوم، سوم و چهارم ابتدايي نصيب من شد و معلم ديگري 
 وليت آموزش سه پايه ديگر را بر عهده گرفت.ئمس

ي خودم شروع اول با معرف وآموزان ارتباط برقرار کنم در ابتداي کار مي خواستم با دانش
ردم مدرباره شغل  آنانفي کنند. از آموزان خودشان را معرکردم و سپس خواستم دانش
متوجه و  ها در روستا انجام مي دهند پرسيدمهايي که بچهاين روستا، طبيعت و فعاليت

ک تک ند. سپس وضعيت بهداشتي تاهپيدا کرد من ةآموزان ديد مثبتي درباردانششدم 
ورد مر آموزان را بررسي کردم و به پوشش آنها دقت کردم و تا حدودي شناختي ددانش

 صورت غير مستقيم پيدا کردم.ه ب آنانوضعيت مالي و بهداشتي 

با پرسش  آموزان پرداختم. اين کار رابعد از آن نسبت به ارزيابي وضعيت تحصيلي دانش
 آموزانهايي ساده و آسان از دروس مختلف شروع کردم و مشاهده کردم دانشسوال

زمون آسان ندارند. تصميم گرفتم يک آاي براي پاسخ به اين سواالت رغبت و انگيزه
ين آموزان طراحي کنم و يک زماني براي اآغازين براي شناخت وضعيت تحصيلي دانش

ان در آموزآزمون تعيين کردم. پس از بررسي نتايج آزمون مشاهده کردم که اکثر دانش
 وضعيت نامناسب تحصيلي قرار دارند.

آموزان در تحصيل را بفهمم. انگيزگي دانش بعد از آن بود که تصميم گرفتم علت اين بي
آموزان درباره معلم قبلي سواالتي پرسيدم و از مدير مدرسه هم اطالعاتي ابتدا از دانش

دست آوردم و متوجه شدم که يکي از داليل اصلي ه آموزان باز دبيران قبلي اين دانش
هاي قبل ر سالآموزش مناسب و کافي د کمبودعدم رغبت براي پاسخ دادن ناشي از 

کارگيري سربازمعلم و يا ه بوده است. يکي از مشکالت رايج در آموزش و پرورش، ب
التدريس است که به داليل مختلف خودشان انگيزه و دانش کافي براي معلمان حق

کارگيري اين افراد در مدارس روستايي و ه آموزان را ندارند و بآموزش و پرورش دانش
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آموزان آموزش هاي الزم را کسب نکنند و استعداد شود دانشدور افتاده، باعث مي 
 هايشان نهفته باقي بماند و دچار کاهش انگيزه پيشرفت تحصيلي شوند.

ي بندي سه ماهه براي آموزش دروسبا ديدن اين مشکالت تصميم گرفتم که يک زمان
امه براي برن طراحي کنم و در کنار اين ،آموزان در آنها با مشکل مواجه بودندکه دانش

ار اين . در کنکردمه ئهاي الزم را اراآموزان طبق بارم کتاب درسي آموزشساير دانش
ساير  پدرانشان درچون ولي  ،کردم والدين اين کودکان را درگير آموزش کنم يسع طرح.

با  نتوانستم ،شدندصورت فصلي در روستا حاضر ميه شهرها مشغول به کار بودند و ب
ادران به مل فرهنگي حاکم بر روستا، ئوالدين ارتباط برقرار کنم. از جهتي به دليل مسا

 تر کرد.شدند که اين کار من را سختهيچ عنوان براي آمدن به مدرسه حاضر نمي
-انشدصورت مجزا به آموزش حروف الفبايي و اعداد براي ه در ابتداي سال تحصيلي، ب

وز در آمدانش 14پرداختم. از مجموع  ،ي از حروف و اعداد نداشتندآموزاني که شناخت
سطح  در زيرا ،نفرشان نيازمند توجه ويژه بودند 7سه پايه دوم، سوم و چهارم حدود 

نها به آنفر از  6هاي الزم تر بودند. با آموزشآموز اول ابتدايي و حتي ضعيفدانش
 ي هاي خود پيوستند. ولي يکي ازپيشرفت قابل قبولي رسيدند و به جمع هم کالس

 نام يوسف همچنان داراي مشکالت آموزشي بود. هآموزان بدانش
موهاي قرمزرنگ و  و کرديوسف از نظر رنگ پوست با ساير دانش آموزان فرق مي

ورد مآموز هاي قرمز داشت. از سه ماهه دوم سال تحصيلي اين دانشپر از خال يصورت
-شخاطر وضعيت تحصيلي و هم اين که از طرف ساير دان توجه من قرار گرفت. هم به

زان آموگرفت. در ابتدا به دانشقرار ميآزار آموزان به جهت رنگ پوست خاص مورد 
قط فکردند و باز هم رعايت نمي آنانو عواقب آن گفتم ولي  آزارتذکراتي در خصوص 

اره به دوب ،ر نداشتمورزيدند و زماني که من حضوامتناع مي او در حضور من از تمسخر
 پرداختند.دادن ميمسخره کردن و لقب

آموز را مورد توجه بيشتر قرار دهم. ابتدا به با اين شرايط تصميم گرفتم خود دانش
مشاهده  ،هايي که انجام دادمآموز پرداختم و با بررسيهاي ديگر اين دانشارزيابي توانايي

کردم که در دويدن، پرش و تقليد صداي حيوانات مهارت خاصي دارد. از اين رو سعي 
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ها را در وي تقويت کنم. به اين شکل که وقتي کردم با تشويق و توجه، اين مهارت
مسابقات دو و ميداني راه  گاهي او را تشويق کردم و ،آوردصداي پرندگان را در مي

شور و شوق و انگيزه بسياري در او  ،آموز نفر اول شداين دانشانداختيم و از اين که مي
ها را به آموزش تعميم دادم. به اين صورت که ايجاد شد. سپس موفقيت در اين مهارت

عنوان پاداش مسابقه دو و ميداني ه ب ،اي پيدا کنياگر در درس پيشرفت قابل مالحظه
 برگزار خواهم کرد.

ت ولي زماني که تح ،نظر هوش در وضعيت خوبي است در اين ميان متوجه شدم که از
باعث  کند و اينهادچار تنش و استرس شده و لکنت زبان پيدا مي ،گيردفشار قرار مي

ز استرس اشود. اينجا بود که سعي کردم هميشه در شرايط به دور کاهش انگيزه در او مي
ه دارد ق شدن خيلي عالقآموز کار کنم و مالحظه کردم که به تشويو تنش با اين دانش

 کند.و با تشويق انگيزه بسياري براي انجام کار ها پيدا مي
ار و بنابراين از روش تشويق مثبت استفاده کردم و به آموزش وي پرداختم و با تکر

؛ رداي دست پيدا کتمرين مشاهده کردم که در عرض يک ماه به پيشرفت قابل مالحظه
نکه حتي انگيزه پيشرفت تحصيلي در وي بيشتر شد تا ايدر کنار اين اعتماد به نفس،  و

ورد شد و مپرداخت. چون از طرفي هم تشويق ميبه اظهار نظر و پاسخ به سواالت مي
بان کرد و لکنت زآموزان ديگر توجه نميگرفت، ديگر به تمسخر دانشتوجه قرار مي

ر هاي ديگم. بچهوي در کالس حذف شد و به عنوان تشويق او را سر گروه کالس کرد
در  ومن به پيشرفت تحصيلي خوب دست يافته  نظرآموز مورد ديدند که دانشوقتي مي

ه تنها تمسخر آموز نياز پيدا کردند و نبه اين دانش ،کندهاي کتاب به همه کمک ميتمرين
ر کنار عنوان يک دوست صميمي با ايشان ارتباط برقرار کردند. ده بلکه ب ،کردندنمي

پيشرفت در  آموزان نيز دچار افزايش انگيزه برايآموز، بقيه دانشهاي اين دانشپيشرفت
وزي هاي کالسي مشارکت فعال داشتند. دانش آمتحصيل شده بودند و همگي در فعاليت

را  نوشت ديگر نه تنها همه کلماتکلمه را غلط مي 15اي کلمه ۲0که در يک جمله 
 کرد.آموزان تمام مياز بقيه دانشتر بلکه سريع ،نوشتدرست مي
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 تحصيلي يشرفتپ انگيزه ايجاد نحوه زينشيگ و حوريم باز، يکدگذار :1-1 جدول
 معلم توسط

 گذاري کد باز گذاري کد
 محوري

 زينشيگ گذاري کد

 هرش از روستا دوري
 ها هرش ساير در کار

 بهداشتي فقر
 فرهنگي فقر
 زا استرس محيط

 
 

 محيطي عوامل

 
 
 
 
 
 
 
 

 بي ملعوا شناخت
 انگيزگي

 صورت ظاهر
 مو رنگ

 پوست رنگ
 زبان لکنت

 
 شخصي عوامل

 آموزش به الدينو توجهي بي
 آموزش در الدينو مشارکت عدم

 والدين در آگاهي نبود
 دهخانوا پايين فرهنگ
 هخانواد ضعيف اقتصاد

 کودکان وحير نياز به والدين هيتوج بي

 
 

 عوامل
 خانوادگي

 تمسخر
 توجهي بي

 دادن لقب
 کردن دوري
 زدن پس

 
 

 و دوستان
 همکالسان
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 پايه چند کالس
 معلم سرباز

 التدريس حق معلم
 آموزش در الدينو نمودن درگير
 کافي و ناسبم آموزش نبود

 دانش اب مناسب رتباطا رقراريب عدم
 آموزان

 تدريس در تخصص و دانش نبود
 يا حرفه اخالق ضعف

 
 
 

 آموزشي عوامل

 بودن هوش با
 ها همکالسي هب درسي کمک

 سواالت به پاسخگويي
 السک در نظر اظهار

 
 ذهني توانايي

 
 
 

 و داداستع شناخت
 دويدن به عالقه عاليق

 پرش به عالقه
 حيوانات صداي تقليد

 
 جسمي توانايي

 آسان سواالت پرسش
 اسخپ هر ازاي هب کردن تشويق

 ادند نشان خوش روي
 تمرين و کرارت بر تاکيد

 حصيليت وضعيت مکرر ارزيابي
 يليتحص پيشرفت زايا به پاداش

 
 
 مثبت تشويق
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 ها استعداد هب ويژّه توجه
 مثبت نگرش ايجاد

 ها مهارت تقويت
 الدينو توجه و تشويق

 آرام محيط ايجاد
 وحير و جسمي ايه نياز تامين

 
 

 فسن به اعتماد 

 توسط يزهانگ ايجاد
 معلم

 

شناخت عوامل 
بی انگیزگی

آموزش های قبلی

دوستان و همکالسی 
ها

عوامل خانوادگی

عوامل محیطی

عوامل شخصی
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 انگيزه توسط معلمالگوي ايجاد  :1-1 شکل

ایجاد 
انگیزه 
توسط 
معلم

اعتماد  
به 
نفس

استعداد هاتوجه ويژه به 

ايجاد نگرش مثبت

ايجاد محيط آرام

تامين نياز هاي جسمي و روحي

تشويق و توجه والدين

تقويت مهارت ها

تشویق
مثبت

تشويق به ازاي هر پاسخ

پرسش سواالت آسان

يپاداش به ازاي پيشرفت تحصيل

تاکيد بر تکرار و تمرين

ارزيابي مکرر وضع تحصيلي
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 گيريبحث و نتيجه

تحصيلي  دهد، معلم نقش اساسي در ايجاد انگيزه پيشرفتنشان مي هاي اين تحقيقيافته
عدادها و آموزان دارد. شناخت معلم از فراگير و شرايط او، استو يا افت تحصيلي دانش

، از درست او ي عالمانه وهاي او، از يک طرف و مداخلهتوانايي او، عاليق و ارزش
معلم با  ي زندگي و پيشرفت تحصيلي فراگير را فراهم کند.هزتواند انگيطرف ديگر، مي

و  شود تا عللس و نااميدي و افت تحصيلي فراگير، حساس و کنجکاو ميأي يمشاهده
امل علل و عو انگيزگي را بررسي کند. در قدم اول به شناساييس و بيأعوامل اين ي

مل محيطي، پردازد که اين عوامل عبارتند از: عوامل آموزشي، عواير ميانگيزگي فراگبي
 کالسان. در قدم دوم به مطالعهعواملي شخصي، عوامل خانوادگي و دوستان و هم

 پردازد کهآموز ميهاي دانششخصيت و نقاط قوت و ضعف و استعدادها و توانايي
معلم با  ايشان. در قدم سوم اليقهايي جسمي و توانايي ذهني و ععبارتند از: توانايي

دهاي فراگير ها و استعدامداخله درست، فراگير را در مرکز توجه خود قرار داده و توانايي
ندگي و کند و رفته رفته انگيزه زرا تقويت و حس اعتماد به نفس را در او بيدار مي

ين الگو، استفاده از اتوانند با گردد. معلمان ميپيشرفت تحصيلي در فراگير ايجاد مي
پيشرفت  ي زندگي و پيشرفت تحصيلي ندارند، در مسير زندگي وکه انگيزه را فراگيراني

 قرار دهند.

شناخت استعداد و عالیق

توانایی ذهنی جسمیتوانایی
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ص  ،1٣95هاي صورت گرفته؛ )خاکپور و درويشي، هاي اين تحقيق توسط پژوهشيافته
ي، اکس(، )رحماني و 1٣94(، )فرشاد و همکاران، 1٣99(، )قاسمي سامني و همکاران، 1

 نيحسي، ميرح ،اسعد يبهرام(، )1٣99ي، قلعه ا ي،حسن ،کاني يليوک، بلوچ(، )1٣96
مونه نتايج نييد و در بسياري از موارد همپوشاني کامل دارد. براي أ(، مورد تا1٣99، پور

معلم  ايدهد رابطه مثبتي بين اخالق حرفه( نشان مي1٣95خاکپور و درويشي، پژوهش )
 ني و دروني فراگير وجود دارد.و انگيزش تحصيلي بيرو

اري هاي مناطق کم برخوردار، فقر فرهنگي و عدم برخورداز جمله مهمترين محروميت
ت مردم از امکانات فرهنگي و آموزشي است. در سند تحول آموزش و پرورش به عدال
کيد آموزشي و در دسترس بودن آموزش رايگان و برخورداري همه آحاد از امکانات تا

رهنگي عدالت آموزشي در اين مناطق به جاي کاستن از محروميت ف اما عمالً ،شده است
مله جالتدريس و خريد خدمت از گردد. استفاده از سربازمعلم، حقسبب تعميق آن مي

از  ي پيشرفت تحصيلي در اين مناطق است. چنانکهعوامل افت تحصيل و کاهش انگيزه
توان دريافت از جمله عوامل مي 1-1ره و نيز شکل شما 1-1شماره هاي جدول يافته

اهم انگيزگي فراگيران را در اين مناطق فرمهم آموزشي که بستر افت تحصيلي و بي
گر هاي آنان در کنار عوامل ديکند، کيفيت و کميت معلمان و مختصات و ويژگيمي

دي است. هرچند که عوامل خانوادگي چون؛ فرهنگ و سطح سواد والدين، شرايط اقتصا
 أثير نيستند.تخانواده و ساير عوامل نيز بي
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 منابع

 رفهح توسعه مجله (1٣99) اطمهف ،پور نيحس و حسن ي،ميرح و اکرم ،اسعد يبهرام
 .51- 61 صفحه ،1٣99 زييپا ،17 ياپيپ شماره - ٣ مارهش ،5 دوره معلم، يا

 جلهم (1٣99) ليرضاع ي،ا قلعه و محمد ي،حسن و طيبه ،کاني يليوک و سليم ،بلوچ
 زمستان ،18 ياپيپ مارهش - 4 شماره ،5 دوره :يجار شماره معلم، اي حرفه توسعه
 ۲5-4۲ صفحه ،1٣99

 با تصويري رتباطا در رهبري معظم قامم بيانات (.1٣99) اي امنهخ هللا يتآ حضرت
 .1٣99 شهريور رورش.پ و آموزش مديران

 تقويت رد معلمان يا رفهح خالقا نقش (.1٣95) حسين درويشي، عباس. خاکپور،
 دريست پژوهشي علمي صلنامهف آموزان، انشد حصيليت يشرفتپ انگيزش
 .1٣95 مستانز ،٣ شماره هارم،چ سال پژوهي،

 مديريت انشکدهد دانش، انتقال بر بيروني و دروني يزهانگ اثيرت (.1٣94) امينر رهنورد،
 .1٣94 زمستان ستاري، هيدش هوايي دانشگاه

 نگيزشا بر موثر عوامل رخيب ارتباط ررسيب (.1٣96) ضار اکي،س لي.ع ماني،رح
 مطالعات، فصلنامه متوسطه، قطعم آموزان انشد حصيليت يشرفتپ اب تحصيلي
 .961٣ زمستان ،4 شماره ،٣ دوره سابداري،ح و مديريت

 ي.فرهنگ انقالب عالي شوراي انهخ دبير (.1٣90) پرورش. و آموزش دينبنيا حولت سند
۲6. 

 بين رابطه (1٣98) سوسن ،للهيا نعمتو رضا نوروزي علي و علي ،شيري شيرواني
 ژوهي،پ آموزش صلنامهف آموزشي، نوين رويکردهاي بر تأکيد با معلم و فراگير
 .1٣98 پاييز ،19 شماره ،5 دوره :شماره و دوره
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 رو: کوچ عشاير مدرسه گيريياد فرهنگ (.1٣91) مصطفي بدلي،ع محمد. عطاران،
 شماره هفتم، سال يران،ا درسي برنامه طالعاتم فصلنامه علم.م کي ايه روايت

 .64 تا 45 ص ،1٣91 تابستان ،۲5

 فيوس حبيبي، کوروش. سماعيلي،ا حسين. جستاني،ب سليمي رضا. حمدم فرشاد،
 و پيشرفت نگيزها والدين، ابطهر کيفيت غيرمستقيم و ستقيمم اثرات (.1٣94)

 .آموزان دانش نفس عزت رب تحصيلي انگيزه

 بر آموزشي يانب نوع تاثير (.1٣98) رسول اعلي،ي عيد.س رشم،ا اطمه.ف هرمي،ج قناعتيان
 تربيتي وانشناسير فصلنامه انشجويان،د رکتيح يادگيري و رونيد انگيزش
 .1٣1 تا 11٣ ص ،98 ابستانت ،5۲ شماره انزدهم،پ سال طبايي،طبا المهع دانشگاه

 طراحي ويالگ تاثير (.1٣99) مهدي ماسي،ک مريم. الحي،ف ين.مت سامني، قاسمي

 موزان،آ دانش تحصيلي پيشرفت انگيزش و يادگيري بر کلر انگيزشي آموزشي
 .٣991 بهار ،۲1 شماره شم،ش دوره ژوهي،پ آموزش فصلنامه

 اسالمي حمهوري عمومي سمير تربيت و عليمت نظام رد نيادينب حولت ظرين مباني 
 .1٣90 فرهنگي، انقالب اليع شوراي انهخ دبير ايران،

 پژوهش بر تاکيد با رورشپ و آموزش در ژوهشپ بر يا مقدمه (.1٣94) اطمهف ياري،
 روايي.
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Abstract 

 

This study investigated the role of teachers in motivating students' academic 
achievement. This research has been done as a case study with a qualitative 
approach and narrative research method. Findings of this study show that the 
teacher has a key role in motivating students' academic achievement or 
academic failure. The teacher becomes sensitive and curious by observing 
despair and hopelessness and widespread academic failure to investigate the 
causes and factors of this despair and apathy. In the first step, it identifies the 
causes and factors of general lack of motivation, which include: educational 
factors, environmental factors, family factors, and friends and classmates. In 
the second step, it studies the personality and strengths and weaknesses and 
talents and abilities of the student, which are: physical abilities and mental 
abilities and their interests. In the third step, the teacher, with the right 
intervention, puts the learner in the center of his attention and strengthens the 
learner's abilities and talents and awakens his sense of self-confidence, and 
gradually the learner's motivation for life and academic progress is created. 
Based on this, a model can be used to motivate students' academic 
achievement, which presents and indexes the set of factors along with it. 

Keywords: Motivation, Academic Achievement, Teacher, Student, Narrative 
Studies 

 

 

 


