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دانشجوی کارشناسی ،رشته علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه.
نام نویسنده مسئول:
علی ظهيري

چکيده
هدف این پژوهش بررسی روشهای ارتقاء سطح انگیزش دانش آموزان و ارائه
راهکارهای عملی برای این کار میباشد .روش استفاده شده در این تحقیق مطالعه
موردی می باشد .جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه باز با عوامل در
ارتباط با دانش آموز فراهم شد .برای تحلیل و تفسیر مصاحبههای اولیه از روش
کدگذاری انتخابی و و در مصاحبه ثانویه از روش اعتبار سنجی استفاده شده است.
روایی پژوهش توسط اساتید و پایایی آن توسط بازنگری اطالعات توسط پژوهشگر
تایید شده است .دانش آموز یاد شده دارای سطح انگیزشی ضعیف و سطح عملکردی
پایین در بروز انگیزش خود بود .با توجه با اطالعات به دست آمده ،راهحل هایی
صورت گرفت که نتایج آن به شرح زیر است .پرورش حس انگیزش بایستی از دوران
قبل از مدرسه و با کوشش و تالش والدین در کودکان ایجاد گردد تا با ورود به مدرسه
حداقلی از این حس در دانش آموزان موجود باشد .آنگاه در محیط مدرسه است که
بایستی اولیای مدرسه از جمله معلمان در تقویت این حس بکوشند و فرزندانی قوی
 ،شاداب و پرانرژی برای آینده کشورمان تربیت نمایند.

واژگان کليدي :انگیزه ،آموزگار ،بیحوصلگی ،دانش آموز.
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مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

واکاوي علل کمبود انگيزش در دانش آموزان و ارائه راهکارهاي عملی
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مقدمه
"اصطالح انگیزش نخستین بار از واژه التین موو که به معنی حرکت است گرفته شده است .انگیزه را چرایی رفتار گویند .به عبارت دیگر
هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد .انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه ،ناشی از نیازهای اوست.
بنابراین در تعریف انگیزه میتوان گفت :انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت
وا می دارد" (سید جوادین" .)544 :6831،تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای
سازمان به گونهای که این تالش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود" (استیفن پی رابینز.)821: 6811 ،
اهمیت این موضوع آنجا نمایان می شود که دانشمندان قرن هاست بدنبال ارزیابی انگیزش انسان هستند و به این نتیجه رسیدهاند که
مفهوم انگیزش ممکن است ساده بنظر آید اما تجزیه و تحلیل آن بسیار مشکل است.
پژوهشها نیز نشان داده است که "انگیزش دانشآموزان در یادگیری اهمیت مطلوبتری در مقایسه با هوش دارد .همچنین دربارة تأثیر
انگیزش بر یادگیری ،پژوهشها نشان می دهد که انگیزش قوی به یادگیری استوار ،و انگیزش کم به یادگیری کم میانجامد" (سیف:6838،
 .)851در واقع انگیزش ،موتور محرک تالش و فعالیت برای یادگیری است و میزان یادگیری دانشآموزان را به حداکثر میرساند.
"دانشآموز بیانگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان نمیدهد ،بلکه با بیتفاوتی و بیتوجهی خود چه بسا برای کارکردن
دانشآموزان دیگر در کالس نیز مزاحمت ایجاد میکند .در این مورد ،ضربالمثلی انگلیسی وجود دارد که میگوید :شما میتوانید اسبی را که
تشنه است تا کنار آب بکشانید ،اما نمیتوانید به نوشیدن آب وادارش کنید .مسئلهی انگیزش در دانشآموزان نیز همین گونه است" (کریمی،
 .)611 :6834یعنی ما باید دانشآموز را تشنه یادگیری کنیم؛ زیرا با این کار خود او به دنبال یادگیری خواهد رفت.
به این نکته باید توجه داشت که" هرچند انگیزه در امر آموزش نقش مهمی دارد ،این گونه نیست که بدون انگیزه نتوان در فرد یادگیری
ایجاد کرد" (گانیه.)566 :6813،
"در این زمینه آزوبل مینویسد :بین انگیزش و یادگیری رابطة دوسویه است ،نه یک سویه؛ لزومی ندارد که فعالیتهای یادگیری را به
تعویق اندازیم تا اینکه عالیق و انگیزهها رشد یابند .اغلب بهترین راه برای آموزش به دانشآموز بدون انگیزش این است که ،حالت انگیزشی او
به طور موقت نادیده گرفته شود و تا آنجا که ممکن است ،به طور مؤثر به او آموزش داده شود" (گانیه.)566 :6813،
در مورد انگیزش با توجه به اهمیت آن در ساختار ذهنی انسان و همچنین وضعیت درسی دانش آموزان پژوهشهای گوناگونی نگاشته
شده است که به اختصار به چند یک از آنها اشاره شده است.
صیدی و همکارانش( )6835در تحقیقی با عنوان ر وش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان به این نتیجه رسیداند که موقعیت و شرایط
محیط آموزشی از جمله عواملی است که با انگیزش دانش آموزان ارتباط نزدیک دارد .معلم مهم ترین نقش را در آموزشگاه ایفا می کند و
چگونگی عملکرد دانش آموز به رفتار معلم بستگی دارد .برای معلم این خیزش دانش آموز به این سبب که هم در حکم هدف و هم به منزله
وسیله پیشرفت های بعدی در سایر زمینه های تربیتی است اهمیت زیادی دارد.
در پژوهشی که توسط قاضوی و همکارانش( )6834با این عنوان :بررسی تاثیر انگیزش بر دانش آموزان مقطع ابتدایی ،به این باور رسیدند
که شناسایی مفهوم انگیزش و اگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آنها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک میکند تا در طرح و
اجرای برنامه های آموزشی خود روشهای بهتری به کار گیرد.
توده رنجبر ،عراقی ( )6831در پژوهش خود با نام بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانشآموزان و نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی
به این نتیجه رسیدهاند که برای کاهش افت تجصیلی می توان از تغییر و نوآوری آموزش در عرصه تعلیم و تربیت بهره برد و مشارکت اولیاء را
در امر آموزش بیشتر کرد.
کاوه( ) 6833در کاری با عنوان انگیزش و یادگیری به این حقیقت دست پیدا کرد که در تعلیم و تربیت انگیزش و پیشرفت اهمیت
برجسته ای دارد ،این اغلب با رفتار بالفعل و فراگیران در نیل به اهداف همبستگی دارد .رفتار و عملکرد دانش آموزان در تحصیل بر حسب
سطح انگیزش پیشرفت آنان متفاوت است .انگیزش عامل بسیار مهم و اغلب مهم ترین شرط یادگیری است و اهمیت آن اغلب از هوش کلی
نیز بیشتر است.
با توجه به اهمیت بحث انگیزش در یادگیری در این مقاله میکوشیم با تعریف آن ،به برخی از راهکارهای ایجاد انگیزه در یادگیری مبتنی
بر این نظریهها اشاره کنیم و به اجرای عملی آنها بپردازیم.
همچنین امید است این پزوهش بتواند حالل مشکالت سایر دانش آموزانی باشد که به نحوی دچار عدم انگیزه تحصیلی شده اند.
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روش شناسی
هدف این پژوهش بررسی روش های ارتقاء سطح انگیزش دانش آموزان و ارائه راهکارهای عملی برای این کار میباشد .روش استفاده شده
در این تحقیق مطالعه موردی می باشد .جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده و مصاحبه باز با عوامل در ارتباط با دانش آموز فراهم شد .برای
تحلیل و تفسیر مصاحبه های اولیه از روش کدگذاری انتخابی و و در مصاحبه ثانویه از روش اعتبار سنجی استفاده شده است .روایی پژوهش
توسط اساتید و پایایی آن توسط بازنگری اطالعات توسط پژوهشگر تایید شده است .مطالعه ی مورد نظر بر روی دانش آموزی انجام گرفته
است.

توصيف وضعيت موجود وبيان مسئله.
در طول جریان کارورزی به دانشآموزی که اکثرا اوقات به مدرسه نمی آمد و در صورت آمدن به مدرسه به بازیگوشی و بازی کردن با
اسباب بازی خود می پرداخت توجه شد .توجه او به حرف های معلم و درس ها به شدت کم بود و همین امر باعث شده بود او در درس ها به
طور کامل موفق نباشد.

جمع آوري اطالعات(شواهد)۱
برای بررسی وجمع آوری کردن اطالعات وشواهد از موضوع پیش آمده از روش مصاحبه استفاده شد .افرادی را که با آنها مصاحبه انجام
گرفت؛ معاون مدرسه ،مادر وی ،و همچنین پدر او بود.
مصاحبه با معاون مدرسه
ابتدا قبل از شروع کردن بحث کمی از واحد اقدام پژوهی برای ایشان صحبت شد و بحث به دانش آموز مورد نظر کشده شد .بیان شد
که مدتی است رفتارهای دانشآموزی را زیر نظر گرفته و رفتارهای او اندکی عجیب بنظر میرسند .آیا این دانش آموز مشکلی دارد؟
ایشان گفتند :متاسفانه بله .سپس از او پرسیده شد که این دانش آموز چه مشکلی دارد؟ایشان سربسته چیز هایی را تعریف کردند اما نه
کامل ولی کافی بود تا از دانش آموز مورد تحقیق اطالعاتی بدست آید .ناظم گفتند گویا پدر او سرمایه ای را که برای خرید ماشین از دوستش،
به او میدهد را ازدست می دهد و دیگر ازدوستش خبری نمیشود و پدر وی به مرور عصبی میشود و اختالفاتی درخانواده آنها بوجود می
آید .از ایشان خواسته شد که شماره مادر دانش آموز را بدهند که با مادر دانش آموز تماس حاصل شود.
مصاحبه با مادر دانش آموز
با ایشان تماس گرفته شد ،بعد از معرفی و سالم واحوالپرسی  ،درباره وضعیت کلی پسراشان از ایشان سوال شد .گفتند که ماهها میشود
فرزندش را ندیده و از او خبری ندارد ،شروع به تعریف و یا شاید هم درد دل کردند.که وقتی از دوست پدر فرزندش دیگر خبری نمیشود ،و
پس از پیگیریهای بینتیجه اختالفات آنها شروع میشود.
میتوان گفت تمام مشکالت دانشآموز مورد نظر با توجه به مطالبی که شنیده شد از رفتن سرمایه پدرش شروع شده بود؛ چراکه این
مشکل دقیقا قبل از شروع مدرسه او بود .مادر او فوق دیپلم کامپیتوتر وخانه دار بود .ایشان تحصیل کرده بودند .نگرانی و طرز برخورد مادر او
نشان میداد که چندان به وضع تحصیلی فرزندش بی اهمیت هم نیست،تا اینکه مادر وی تصمیم به متارکه جدی میگیرد .نه او و نه پدر
دانش آموز فرزندشان را قبول نمیکنند؛ و اینگونه بود که فرزندشان برای مدتی را کنار مادر بزرگش زندگی میکند.
طبق گفته مادر ایشان تنبلی فرزندشان برای به مدرسه آمدن ار رفتار پدرش نشئات میگیرد زیرا که پدر او در هنگام صبح خواب بود و
دانش آموز را برای به مدرسه آمدن بیدار نمیکرد و حتی تمایلی نداشت که فرزندش به مدرسه برود .دانش آموز نیز به این سبک از زندگی
عادت کرده بود و در مواقعی که مادرش او را برای مدرسه آمدن بیدار میکرد ،با اجبار و اکراه بود.
مادر او اظهار داشت :پدر دانش آموز مورد نظر راننده ماشین سنگین است .سرکار بردن دانشآموز توسط پدرش درروزهایی که بقیه
دوستان او درمدرسه بودند به تحصیلش لطمه بزرگی زد؛ چراکه او در خیال خودش از ماشین های کوکی رنگی رنگی بزرگ و غول پیکر سیر
میکرد تا یاد گرفتن الفبایش« ،رویای راننده شدن».
مصاحبه با پدر دانش آموز
با پدر دانش آموز تماس حاصل شد و بعد از معرفی کردن و سالم و احوال پرسی با ایشان درباره مشکل پسرشان صحبت شد و به ایشان
گوش زد شد که مشکل فرزندشان جدی است .برخالف شنیدههای از مصاحبه پیشین ایشان فردی کامال آرام و خونسرد بودند و از این امر که
مشکل فرزندشان برای نویسندگان جدی است و در صدد برآمدن آن هستند بسیار استقبال کردند .همچنین ایشان اذعان داشتند که مشکالت
فرزندش بیشتر به همسرش بر میگردد و برای حل مشکل باید بیشتر با مادر دانش آموز گفت و گو کرد .او در گفت و گوهای خود به نکتهایی
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اشاره کرد که بسیار تامل برانگیز بود آنکه مادر دانش آموز موقع انجام تکالیف و در صورت اشتباه ،فرزندش را تنبیه میکند و با دلسردی
فرزندش از تکالیف شده است.
برای رفع مشکالت و ابهامات در آنها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته که درک درستی را از آنها استخراج شود.

تجزیه وتحليل اطالعات
درتفسیر این مصاحبه ها از کد گذاری استفاده شده است.
 وی دانش آموزیست که از لحاظ درسی در سطحی ضعیف قرار دارد او به ورزش و نقاشی عالقهمند است)6(. درفعالیت های گروهی وکالسی بسیار نا آرام است و نمیتواند مشارکت وهمکاری خوبی در انجام فعالیتهای کالسی داشته باشد()2 درکالس درس رفتار های معلمش را تقلید میکند مثال ادای حرف زدن معلم را در میآورد بدون اینکه متوجه شود که این رفتار اوباعث رنجش خاطر معلمش میشود)8(.
 بعضی از رفتار هایش غیر قابل تحمل است و واقعا گاهی مهار آن از کنترل معلمش خارج است)5(. عادت مسخره کردن افراد را از پدرش درخانه یاد گرفته است)4(. ازنظر شرایط خانوادگی متوسط است اما درخانواده بحث ها و کشمکشهای زیادی را دیده است)1(. بیشتر مشکل دانش آموز به خانواده اش برمیگردد)1(. درخانواده محبت زیادی به او نمیشود واکثر اوقات مادرش را نمی بیند)3(. معلم میگوید دانش آموز را به خاطر مشکل خانوادگی اش درک میکند)3(.جدول زیر  ،کدگذاری انتخابی را نشان میدهد که از کدهای باز  3گانه که در مصاحبه استخراج شد ،در این جدول با توجه به مضمون
انتخاب شده است.
جدول  .۱علتهاي کمبودانگيزش در دانش آموز

حاالت و رفتارهاي

تعامل او با دیگران:دانش

خشک دانش آموز

آموزان و معلمش

اختالفات والدین و رفتارهای پدر
دانش آموز

به انگیزگی و عدم عالقه
به مدرسه و تحصیل

جا ماندن از سایر دوستانش

عالقه مندی به شغل رانندگی در
آینده

تشدید پرخاشگری و بی انگیزگی
بعد از جدایی موقت والدینش

عدم برقراری ارتباط با
دوستان

خسته شدن زود هنگام از
مدرسه و کالس

قلمبه و سلمبه حرف زدن

مسایل خانوادگی

پيشرفت تحصيلی و تربيتی

با توجه به جدول شماره  6در علل بی انگیزگی دانش آموز چند عامل نقش مهمی دارند که یکی از آنها اختالفات بین والدین وی میباشد.
جدایی والدین او در بدو ورود او به دبستان و طوالنی شدن این جریان سبب تشدید بیعالقگی او به تحصیل و بی حوصلگی زیاد او شده که
این خود بحث جدی است که منجر به این سری رفتارهای او شده است .این رفتار موجب شده که شخص او در فعالیتهای کالسی ضعیف عمل
کند و نتواند تعامل وتعادل خوبی دراین فعالیتها داشته باشد .همانطور که سادتیان میگوید :خلق و خو و پیوند عاطفی دو عامل ارثی (طبع
و مزاج) و نوع پیوند عاطفی کودک با خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده اجتماعی شدن و جلوگیری از گوشه گیری است(سادتیان.)6833،
پژوهش های بین المللی ز یادی بطور بالقوه از مشارکت والدین برای اصالح پیشرفت های علمی و فرآیندهای اجتماعی همه بچه ها
حمایت می کنند(حجت پناه  ،امانی و احراری.)6835،
سازگاری اجتماعی ،جریانی است که به وسیله آن روابط میان افراد ،گروه ها و عناصر فرهنگی در وضع رضایت بخش برقرار باشد .به
عبارت دیگر ،روابط میان افراد و گروه ها به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد(فرانسیس 6و براوان،6314،2به نقل
از آذین ،موسوی.)6831،

Francis
Brown
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مردم و واقعه های محیط زندگی هر فرد تاثیر مهمی بر رشد شخصیت و نگرش اجتماعی وی به جا می گذارند .سالمت روانی و نگرش
دانش آموزان به مناسبات انسانی نشان می دهد که مهم ترین عامل موثر بر سالمت روانی و نگرش اجتماعی کودکان و نوجوانان ،سایر مردم
بخصوص والدین هستند(هس مک دیوت ،6333،8به نقل از نوروزی.)6832،

انتخاب راه حل ها
برای حل مشکالت او تصمیم گرفته شد که راه حل های متعددی را انتخاب کرده و اجرا شود که اعتبار این راه حل ها قبال توسط اساتید
مجرب دانشگاهی تایید شده است .همچنین تمامی راه حلها منبع علمی دارند.
جستجو و کشف عالقه های وی. " صحبت با والدین درباره ایجاد رابطه محبت آمیز و تشویق دانش آموز به سوی فعالیت های اجتماعی سازنده"(شفیع آبادی:6815، .)31نا آشنایی علمی و منطقی با ویژهگیهای دانش آموزان در سطوح سنی  ،از کاستی ها و ضعفهای عمومی مربیان و والدین است .همانگونه
که شناخت این ویژهگی ها برای معلمان ضرورت دارد ،والدین نیز نباید به شناخت های فردی و سلیقهای خود از فرزندانشان اکتفا کنند.
توقعات نادرست ،ناشیگری ها ،آسان گیری ها و سخت گیریهای نامعقول و دخالت های بیجا  ،عمدتا از عدم شناخت کافی ناشی می شوند.
این موضوع فقط منحصر به والدین کم سواد و محروم نیست؛ بلکه در بسیاری از والدین که تحصیالت باال و موقعیت اجتماعی مناسب دارند
نیز چنین کاستی هایی مشاهده می شود.به دلیل ضعف اساسی در نظام راهنمایی و اطالع رسانی ،در کنار معضالت فرهنگی و تربیتی زیادی
که به وجود می آید  ،مساله ضعف (دانش فرزند پروری) نیز در والدین ایرانی دیده میشود .خدمت بنیادی معلم کمک به والدین درترمیم این
ضعف است(اصالنی.)6838،
برای رفع بی انگیزگی فرزند به درس از قانون «هروقت تو» استفاده کند (خداوردیان.)6831 ،اورا تشویق کنید که چالش ها را بپذیرد(خداوردیان ".)6831،بردن به گردش ،تشویق به سخن گفتن در حضور والدین و بستگان وجرات دادن به او بدین معنی که میتواند در برابر جمع سخن بگویند و شرکت دادن در فعالیتهای هنری و ایفای نقش در نمایشنامهها از
جمله اعمالی است که مهارت های اجتماعی دانش آموزان و کودکان را افزایش می بخشد و آنان را در مبارزه با گوشه گیری یاری می
دهد"(شفیع آبادی.)31 :6815،
هدف تعیین کنید به کودکان برای تحقق اهدافش کمک کنید(خداوردیان .)6831،وقتی هدف کودک مشخص شد باید به او کمککنی د که تشخیص دهد آیا هدفش با واقعیت همخوانی دارد یا خیر و اگر چنین بود برای رسیدن به آن ،او را تشویق کنید(حسین نژاد.)6813،
-کادو خریدن مادر او و تشویق وی توسط معلمش جلوی هم کالسی هایش.

گردآوري اطالعات(شواهد )2
پس از پیدا کردن راه حل هایی برای حل مشکل عدم انگیزه دانش آموز مذکور و اجرای راه حل ها با کمک مادر و معلم او به گردآوری
اطالعات برای فهمیدن اثر بخشی یا عدم اثر بخشی راه حل ها پرداخته شد .همانطور که در مرحله اول از مصاحبه دقیق و هدفدار استفاده
شده بود در این مرحله نیز از این ابزار ها مجدد کمک گرفته شد و نتایج چنین بود.
مصاحبه با معلم دانش آموز
درمرحله اول به سراغ معلم رفته و با ایشان مصاحبه شد .ایشان از موفقیت آمیز بودن راه حل ششم یعنی تشویق دانش آموز جلوی
همکالسی هایش صحبت کردن و بیان داشتند که از وقتی دانش آموز مورد بررسی مورد تشویق درمقابل دوستانش قرار گرفته است احساس
میکنم آرام تر از قبل شده است .دیگر آن حس سرکشی در او سرکوب شده است .حتی برای گرفتن جایزه هم که شده به درس هایش گوش
میدهد ،اگرچه هنوز کمی بازیگوشی میکند .اما زمانبر خواهد بود که با تمام شدن دوره این راه حل ها بتواند کامال تغییر کند .او توانسته از
این طریق خودش را به سایر دانشآموزان سازگار سازد ،کمتر درکالس جابجا میشود و دوستانش را اذیت نمیکند .حتی جالبتر اینکه گاهی
او داوطلب میشودکه به پرسشهای من پاسخ دهد و این مرا خیلی خوشحال میکند .این عوامل باعث شده است کمتر به یاددهی الفبا و
جمله سازی برای او وقت بگذارم .بنظر او دیگر میتواند مثل بقیه باشد.
مصاحبه با مادر دانش آموز
درمرحله بعدی به با مادردانش آموز مصاحبه شد و ایشان سوال شد که که آیا تغییراتی در فرزند خود مشاهده کرده است؟ ایشان بیان
داشتند که بله .از هنگامی که با او سازگار شدهام اگرچه برای خودم مقداری سخت است و باید روی خودم کار کنم و اینکه پدرش دیگر کمتر
Hess Mc David

3

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،02زمستان  ،9318ص 82 -88
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

در کارهایش دخالت میکند و به عالیق او توجه میکنم او خیلی سازگارتر شده وکمتر لج میکند .صبح ها گرچه برایش سخت است از خواب
بیدار شود و به مدرسه برود اما بعد از ناهار تکالیفش را انجام میدهد و کیف خود را مرتب کرده و یک گوشه میگذارد  .تغذیه هایش را آماده
میکند .در رفتار او میبینم مشتاق است که به مدرسه برود .اما همانطور که شما و معلمش گفته بودید به زمان بیشتری نیاز دارد که بتواند
به شرایط ثابت صبح بودن عادت ک ند و زودتر از خواب بیدار شود او فکر میکند اگر به مدرسه نرود دیگر از تشویق خبری نیست .مادر
دانشآموز بیان داشت از وقتی درخانه برای او از سیدی های آموزشی استفاده میکنم و درکنارش هستم .آرامش را در او احساس میکنم.
اعتبار سنجی اجراي راه حل ها
با توجه به اطالعات ارائه شده و همچنین راه حل های اجرایی به عمل آمده ،پژوهش و اقدامات موفق بنظر میرسید و دانش آموز مورد
نظر با انگیزه و اعتماد بنفس بیشتری نسبت به قبل در کالس درس حضور پیدا میکند .روابطش با بچه ها بهتر شده بود حتی حین درس
دادن معلم با تمرکز بیشتری به حرف های او گوش میداد و فعالیت بیشتری می کرد .و اما مهمتراز همه نمرات امالی وی بود که گواهی
محکمی بر موفقیت راه حلهای اجرایی میداد ،نمراتش بطور چشمگیری پیشرفت کرده بود .مادر او خیلی از وضعیت اکنون او راضی بودند و
درخواست کردند که بیشتر از صاحب نظران درباره فرزندش راه حل گرفته شود .همچنین معلم دانش آموز از راه حل های ارائه شده استقبال
کردند و مشتاق شدند که راه حل های بیشتر و تازهتری به ایشان ارائه شود و اینکه در مشکل سایر دانش آموزان نیز ایشان را همراهی کرد.
آثار راهکارهای پیشنهادی در یک نگاه
 برقراری تعامل در بحث های کالسی کاهشپیداکردن بازی با اسباب بازی درحین تدریس معلم ترک تنبلی و بی حوصلگی و به زبان آوردن آن در کالس و انجام به موقع تکالیفش -کسب مهارت در خواندن و نوشتن در او

نتيجه گيري
نقش خانواده درشکل گیری میل و رغبت فرزندشان به مدسه تاثیر گذار است درخانواده ارتباط بین پدر ومادر اگر پرخاشگرانه باشد
کودک به مثابه اینکه خانواده اش الگوی او هستند ازانها تاثیر میپذیرد.کم رو میشود .بیحوصله و بیرغبت میشود .دائم بداخالقی
میکند.کمبود محبت دارد و . ...این چیزی است که روانشناسان آنرا به اثبات رساندهاند( تاثیر محیط بر رفتار فرد) .
والدین در ایجاد انگیزه تحصیلی در فرزندان نقش اساسی دارند؛ (هاماچک )6316،نشان داده است که چگونه رفتار والدین میتواند اثر
چشمگیری برانگیزه تحصیلی دانشآموزان بگذارد(.باتوجه به نتایج فرضی آن برای موفقیت تحصیلی آنان)دانش آموزان گزارش تخصصی یاد
میگیرند که نگرشهای افراد با نفوذ ( والدین ومعلمان) نسبت به خود ،پیشرفت تحصیلی و توانایی بالقوه آنان را درک کرده و این ارزشیابی
را به عنوان حقیقت بپذیرند .نتیجه جالبی که از یک مطالعه درارتباط با این موضوع توسط کتکاوسکی و دیگران( )6315بدست آمده است؛
آنها متوجه نوعی ارتباط نیرومند بین نگرشهای پیشرفت تحصیلی والدین و رفتار آنها نسبت به دانش آموزان خود شدند .ارزشهای مادر
بیشتر با رفتار آنها نسبت به پسران مرتبط بودند تا دختران و در مورد پدران عکس این قضیه صدق میکرد .به نظرمیرسد که نیاز به پیشرفت
تحصیلی و انگیزه برای درس خواندن ،ریشه کامال محکمی درنگرشهای والدین نسبت به پیشرفت تحصیلی ورفتار آنها نسبت به فرزندان خود
در موقعیت های پیشرفت تحصیلی دارد.
دانش آموزان بیشماری که به علت مشکالت فراوان از درس و مدرسه فراری می شوند؛ آیندهای نامعلوم رادر پیش خواهند داشت و
معلمان به عنوان پرچمداران پرورش آینده سازان در عدم موفقیت و پیشرفت این چنین دانش آموزانی سهم فراوانی بر عهده دارند.

پيشنهادات
 متنوع کردن محیط اموزشی با استفاده ازوسایل کمک اموزی مثل فیلم ،عکس ،ماکت.و.. دادن تکالیف مرتبط با نیازها وهمچنین توانمندی های دانش آموزان. برگزاری جلسات مشاوره یا اشنایی والدین با موضوعات مهم روز اموزشی مثل برگزاری جلسات اشنایی با عدم انگیزه کودک و بیرغبتی او به درس ومشق و دادن راه حل به آنها.
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