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مقدمه:
بررسی انگیزش گامی اساسی در جهت شناخت رفتاار آدمای اسات ودر
حقیقت با بررسی انگیزش میخواهیم بدانیم سرچشمه رفتار آدمی و نیرويی
که او را به حرکت وا میدارد چیست ؟
درباره ماهیت انگیزش و چگاونگی تااثیرآن بار رفتاارآدمی نظرياههاا و
استنباطهای گوناگونی وجود داشاته اسات کاه هرياک حقاايقی را دربااره
انگیزش و نیروهای موثر در رفتار آدمی بازگو کرده و تصوير خاصی از علال
رفتارهای انسان را ترسیم نموده اند .
انگیزه از عوامل مهم نیرودهنده ،هادايت کنناده و نگهدارناده فعالیاتهاای
يادگیری است .بعضی آن را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند .
از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است و هم وسیله ؛ هدف است زيارا
ياددهنده بايد در يادگیرنده نسبت به موضوعهای مختلف آموزشای انگیازه
ايجاد کند و وسیله است از آن جهت کانگیزش ه پیش نیازياادگیری اسات.
بدون انگیزه امکان فعالیتهای موثر آموزشای از باین خواهاد رفات و اگار
يادگیرنده نسبت به موضوع ياادگیری انگیازهای نداشاته باشاد ،هرگاز باه
محیط و موضوع توجهی نخواهد داشت و تجربههای يادگیری را باا جاديت
دنبال نخواهد کرد .

مقدمه 1۰ //

انگیزش مبحث و سیعی را در روان شناسی تربیتی و آماوزش و پارورش
به خود اختصاص داده است به طوری کاه حاوزههاای عاليا  ،کنجکااوی،
ساي ها ،نیازها ورغبتها حتی حیطه عاطفی را نیز در برمی گیرند .اگرچه
عامال وراثات ،محاایط و هاوش ،و غناای ساازی محاایط اموزشای و بهبااود
روش های تدريس تا اندازه زيادی در بهبود وضاع اماوزش تااثیر دارد ولای
قالب اموزش و پرورش ،انگیزش است و تا انگیزه نباشد ،هیچ کاس چیازی
ياد نخواهد گرفت .شناسايی مفهوم انگیزش و اگاهی از تاثیر آنها بر فرايناد
يادگیری به دانشآموزان و معلمان کمک میکند تا در طرح و اجرای برناماه
اموزشی روشهای بهتری به کار گیرند.
روانشناسان انگیزه را فرايندهای درونی میدانناد کاه رفتاار را در طاول
زمان فعال و هدايت میکند و آن را باقی نگه میدارد .
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