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3 مدل ایجاد انگیزه برای یادگیری
نویسنده: جولی دیرکسن - ترجمه: بنفشه عطرسائی

چه چیزی به افراد انگیزه می دهد و آن ها را به انجام کاری ترغیب می کند؟ گاهی افراد 
دانش و مهارت های الزم را در اختیار دارند، اما کارهای درستی انجام نمی دهند. شما 
به عنوان طراح یادگیری نمی توانید این مشکل را حل کنید، اما می توانید با روش هایی 

به آن  ها کمک کنید.
مطالعات مختلف در سال  های اخیر نشان داده که ارسال پیامک هنگام رانندگی بسیار 
چرا  پس  نیست.  مردم  اکثر  برای  تعجب آوری  و  جدید  موضوع  این  است.  خطرناک 
همچنان آن را انجام می دهند؟ فکر می کنم به این دلیل که مردم یک یا ترکیبی از افکار 

زیر را دارند:
• می دانم کار بدی است و هرگز آن را انجام نمی دهم. )وقتی هم انجام دهم، احساس 

گناه می کنم(
• می دانم کار بدی است، اما گاهی آن را انجام می دهم و بسیار مراقب هستم.
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• برای دیگران بد است، اما من می توانم آن را انجام دهم، زیرا در این کار واقعا مهارت 
دارم.

• ببخشید؟ مگه این موضوع اصال مهمه؟

بیشتر پاسخ های باال نشان می دهند که این مشکل دانش و آگاهی نیست و کسب 
بلکه  ندارد،  مشکل  »دانستن«  بخش  زیرا  نمی دهد،  تغییر  را  چیزی  بیشتر  دانش 
بخش »انجام دادن« مشکل آفرین است. پس چرا مردم کارهایی را انجام می دهند 
که می دانند بد است؟ دلیلش این نیست که باهوش نیستند. حاال که این مشکل از 

ناآگاهی نیست، پس دانش و آگاهی بیشتر کمکی نخواهد کرد.
 

ما از تجربه ها درس می گیریم
بخشی از جمله »می دانم، اما…« به این دلیل است که مردم با تجربه یاد می گیرند. 
از  کند که مردم  زندگی  دنیایی  در  ندارد  عالی است و هیچ کس دوست  واقعا  این 
تجربه ها درس نمی گیرند، اما مشکالتی هم وجود دارد،  زیرا چیزهایی که بر اساس 
تجربه می آموزیم، همیشه درست نیستند. برای ذهن ما تجربه عملی بسیار مفیدتر 
از دانش انتزاعی است. مثال فرض کنید از هر 10 مورد ارسال پیامک حین رانندگی، 
1 مورد به تصادف منجر شود. حاال بیایید تجربه دو راننده مختلف را با هم مقایسه 

کنیم:
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این تجربه  از  راننده دوم  که  اما درسی  این تجربه درس می گیرند،  از  راننده  هر دو 
می گیرد این است که پیامک دادن هنگام رانندگی کار خوبی است، زیرا تجربه هایش 
این موضوع را تایید می کند؛ البته تا وقتی که تصادف نکرده باشد. پس وقتی اقدام 
در زمان حال صورت گیرد و نتایجش بعدا پدیدار شود، شاید مردم اطالعات اشتباهی 

کسب کنند. سیگار کشیدن هم مثال دیگری از این موضوع است.
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یادتان باشد تغییر سخت است
برای  راه هایی  تعیین  از  قبل  دارد.  نیاز  زیادی  تالش  به  فعلی  رفتاری  الگوی  تغییر 
اثرگذاری بر رفتار افراد، یادتان باشد که هیچ کدام از این کارها برای کنترل رفتار فرد 
نیست و نباید آن  ها را با ترفندهای گوناگون به سازش و موافقت ترغیب کنید. بلکه 
این کار به معنای ایجاد محیطی برای موفقیت افراد است. شاید تجربه آن  ها هنگام 

یادگیری بر تصمیم گیری بعدی شان اثر بگذارد و آن را تغییر دهد.
 

پس برای ایجاد انگیزه بیشتر در افراد یادگیرنده می توانید از سه مدل زیر استفاده 
کنید:

مدل پذیرش
هنگام پذیرش چیزی جدید، دو متغیر بر افراد اثر می گذارد.

آیا فرد این تغییر را مفید می داند؟  .1
آیا فرد این تغییر را ساده و اجرای آن را راحت می داند؟  .2

موضوع خیلی ساده است. اگر می خواهید کسی از چیزی استفاده کند یا باید باور 
داشته باشد که برایش مفید است یا باید فکر کند که ساده است و دردسر چندانی 
ندارد. برای طراحی هر روش یا تمرین جدید، این مدل را در ذهن داشته باشید و 

سوال  های زیر را از خود بپرسید:
• آیا رفتار جدید واقعا مفید است؟

• اگر مفید است، فرد چطور این موضوع را می فهمد؟
• آیا اجرای رفتار جدید آسان است؟

• اگر اجرای آن آسان نیست، چطور می توان در اجرای آن به فرد کمک کرد؟
 

مدل نوآوری
مدل دوم مدل نوآوری است و باید ببینید چه ویژگی هایی فرد را به پذیرش یا رد 

نوآوری ترغیب می کند:
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• مزیت نسبی. آیا نوآوری جدید بهتر از ایده قبلی است ؟
سازگار  فرد  نیازهای  و  قبلی  تجربه های  فعلی،  ارزش های  با  نوآوری  آیا  • سازگاری. 

است؟
• پیچیدگی. آیا استفاده از این نوآوری سخت است؟

• قابلیت مشاهده. آیا نتایج این نوآوری برای همه قابل مشاهده است؟
• قابلیت امتحان کردن. آیا می توان این نوآوری را قبل از استفاده امتحان کرد؟

اگر کسی واقعا نخواهد کاری را انجام دهد، با این روش های طراحی انگیزش نمی توانید 
نظرش را عوض کنید و اگر اجرای فرایند، ایده یا سیستم جدید دردسرساز و سخت 
باشد، حتی با ایجاد محیط مناسب و ارائه فرصت های مختلف به فرد برای امتحان 

آن، شکست می خورید.
 

مدل خودباوری
خودباوری باور شخص به توانایی اش برای موفقیت است. این همان موتور کوچکی 

است که می گوید: »فکر کنم می توانم … فکر کنم می توانم.«

بلکه  بدی است،  کار  نمی دانند  نیست که  این  نوجوانان  دلیل سیگار کشیدن  مثال 
دالیل دیگری برای آن دارند. شرایطی که باید در آن برای سیگار کشیدن یا نکشیدن 
تصمیم بگیرند، آن قدر اضطراب آور است که اقدام همراه با اعتمادبه نفس در چنین 
شرایطی بسیار تعیین کننده است. پس باید اقدام درست را بارها و بارها تمرین کنند 

و از عکس العمل ها و استراتژی های دیگران در شرایط مشابه هم ایده بگیرند.

مثال در آزمونی کاری را به دو گروه از دانش آموزان واگذار کردند و به گروهی گفتند: »این 
مسئله برای باهوش ها است« و به گروه دیگر گفتند: »این مسئله برای سخت کوش ها 
است.« نتایج نشان داد دانش آموزانی که به خاطر هوششان تحسین شده بودند، 
تفکر ثابت داشتند، زیرا هوش ذاتی است و شخص از ابتدا آن را دارد. اما گروهی 
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که برای سخت کوشی تحسین شده بودند، تفکر رشد داشتند، زیرا با سخت کوشی 
مهارت هایشان را ارتقا داده بودند. سپس از آن ها پرسیدند که آیا دوست دارند روی 
موضوع دشواری کار کنند که بتوانند چیزی از آن یاد بگیرند یا روی موضوع آسانی که 

عملکرد بی نقصی داشته باشند.

اغلب دانش آموزانی که به خاطر هوششان تحسین شده بودند، کار آسان را  خواستند 
فرصت  و  دشوار  کار  بودند،  شده  تحسین  سخت کوشی  برای  که  آن هایی  اغلب  و 
هوش  برای  که  دانش آموزانی  کار،  دو  آن  انجام  از  پس  دادند.  ترجیح  را  یادگیری 
تحسین شده بودند )چیزی که در کنترل خودشان نبود( عملکرد ضعیف تری نسبت 
به قبل خود داشتند و دانش آموزانی که برای سخت کوشی تحسین شده بودند )که 

در کنترل خودشان بود( در مجموع عملکرد بهتری داشتند.

پس همان طور که مشاهده کردید، با استفاده از این سه مدل می توانید در افراد 
انگیزه ایجاد کنید.
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