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 با مهارت در مطالعهو عوامل مرتبط  یلیتحص زشیانگ یها هینظر یبررس

  یبیحب هیمرض

 چکیده
های انگیزش تحصیلی و عوامل مرتبط با مهارت در مطالعه  هدا از ای  پژوه  بررسی نیریه

ای از پیشینه موجود در حوزه  باشد که  الصه باشد  روش پژوه  از نوع مطالعه مروری می می

های ای  پژوه  نشان داد که انگیزش  است  یافتهها ارائه داده  گیری از آن موردمطالعه را به همراه نتیجه

های انگیزش تحصیلی  تواند بر مهارت در مطالعه مؤثر باشد و همچنی  نیریه بیرونی و درونی می

تواند راهبرد  وبی برای ارائه یک مدل جامع برای تقویت مهارت در مطالعه باشد  نتایج ای   می

های جدید بر پایه  ها در مورد ارائه مدل بودن پژوه  پژوه  نشان داده است که با توجه به محدود

های انگیزش تحصیلی  های نیریه های مطالعه و با توجه به اهمیت بررسی ها در تقویت مهارت نیریه

های  ها در جهت تقویت مهارت توان گفت نیازمند توسعه پژوه  برای ارائه مدل در ای  حوزه می

 فراگیران  واهیم بود   مطالعه و درنتیجه پیشرفت تحصیلی در

  یلیتحص شرفتیمهارت در مطالعه، پ ،یلیتحص زشیانگ یها هینیر کلمات کلیدي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
وپرورش و نق  آن در پیشرفت تحصیلی از دیرباز موردتوجه متخصصان بوده  انگیزش در آموزش

ن و جهت دهنده عنوان عامل ایجاد حرکت در دان  آموزان و دانشجویا است  امروزه ایجاد انگیزه به

باشد  روان شناسان ضرورت  ازپی  موردتوجه می ها بی  های تحصیلی و شغلی آینده آن به فعالیت

توجه به انگیزش در تعلیم و تربیت را به علت ارتباط مؤثر آن با یادگیری افراد و کس  مهارت در 

شود که منجر به  ی اطالق میاند  انگیزش تحصیلی به رفتارهای ها و ارائه راهبردها متذکر شده مطالعه

دیگر، انگیزش پیشرفت تحصیلی،  عبارت (  به1939گردد  قاسمی، فیروزنیا،  یادگیری و پیشرفت می

طور   وبی انجام دهد و عملکردش را به تمایل فراگیر است، به آنکه کاری را در قلمرو  اصی به

اند از پافشاری  دهند عبارت ان می ودجوش ارزیابی کند  غال  رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نش

کوشی یا کوش  در جهت یادگیری در حد تسلط و انتخاب تکالیفی که  بر انجام تکالیف دشوار، سخت

 (  1931به تالش نیاز دارد  یوسفی و همکاران، 

های آموزشی به یادگیری و پیشرفت تحصیلی افراد بسیار مرتبط  بررسی انگیزش تحصیلی در محیط

تری  معیارها، تالش برای  جانبه به ارزیابی عملکرد  ود به عالی ت است از گرای  همهاست و عبار

(  1936باشد  رضایی،  موفقیت در عملکرد و بر ورداری از لذاتی که با موفقیت در عملکرد همراه می

 با ، تحرک  زم برای به اتمام 2( دان  آموزان دارای انگیزش تحصیلی1388  1بر طبق نیریه ریو

رساندن موفق یک تکلیف و نیل به هدا با دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار  ود را پیدا 

؛ ترجمه 1388کنند تا نهایتاً به موفقیت  زم در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی نائل گردند  ریو،  می

ادگیری بر اسا  ( ی2665، 9؛ به نقل از نیکو  و جورج1333(  همچنی  پینتریچ  1936سید محمدی، 

کند که با آن  عنوان فرآیندی فعال و سا تاری پردازشی تعریف می  ودتنییمی را مطرح نمود که به

 1کند  زیمرم  های یادگیری، شنا ت و انگیزه  ود را تنییم و کنترل می یادگیرنده اهداا فعالیت

جای آنکه برای  ان  آموزان بهداند که در آن د ( نیز راهبردهای  ودتنییمی را نوعی یادگیری می1331 

کنند و  کس  مهارت و دان  به معلمان، والدی  یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصاً کوش  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reeve 

2. educational motivation 
3. Nikos & George 

4. Zimmerman 
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شده درزمینه  های مطرح تری  نیریه باانگیزه با  به اهداا  ود  واهند رسید  ای  موارد از ابتدایی

 یلی بوده است  انگیزش تحصیلی برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تحص

 تری  از مهم یکی دهد و می جهت هدا به رسیدن برای و انرژی رفتار که به است انگیزش، نیرویی

 که دهند نشان می ها دارد  بررسی کاربرد تربیت و تعلیم و آموزش در که است شنا تی روان مفاهیم

یادگیری، عملکرد، ادراک،  ازجمله رفتارها؛ تمام در و است رفتار بروز اصلی عوامل از یکی انگیزش

 عوامل عنوان مجموعه به دارد  انگیزش اثر هیجان و دقت، یادآوری، فراموشی، تفکر،  القیت

 تداوم سب  و کند هدایت می را دارد، آن وامی هدا و فعالیت سوی به را انسان که است ای شده تعریف

 پیشرفت و یادگیری به که رفتارهایی به مدرسه در تحصیلی انگیزش (  سازه2663شود  پینتریچ،  می آن

 انجام (درونی انگیزش که شود می مربوط انگیزه از بعدی آن به بیشتر و شود است، اطالق می مربوط

آموزشی،  نیام در ( وقتی2619دارد  دسی و رایان،  آن  نام بخ  لذت دلیل ماهیت به فعالیت یک

 یاد آن مهم علل از یکی عنوان به دگیرندهیا انگیزش دهد، از می تحصیلی رخ افت همچون مشکالتی

 سروکار یادگیری فرایند در مشارکت به او باعالقه طور طبیعی به آموزان باید دان  شود  انگیزش می

 هم آموزشی های فعالیت با درگیرشان عدم یا درگیری ای  ساز زمینه و اهداا د یل به ولی باشد؛ داشته

 اما شوند؛ برانگیخته تکلیف یک انجام برای یکسان طور به موزانآ دان  است دارد  هرپند ممک  توجه

 (1932همکاران،  و تمنایی فر (باشد متفاوت تواند انگیزش می منبع

 پگونگی به کال  در آموز انگیزش دان  کیفیت که کند می بیان پیشرفت اهداا روی تحقیقات

 کال  در دریافتی های پیام که گوید همچنی  می نیریه دارد  ای  بستگی آموز دان  موفقیت تعریف

 توسط اتخاذشده اهداا طرا، بر آن از و کند می ایجاد موفقیت برای میزانی مدرسه یا در 

ویژه هنگام  (  دان  آموزان  ودکارآمد به1988همکاران،  و یوسفی (گذارد می تأثیر آموزان دان 

کوشی و  تردید دارند از  ود سخت های  ود مواجهه با مشکالت، بیشتر از افرادی که به قابلیت

دهند  اگر افراد بر یک موقعیت پیشرفت با ادراکات  ودکارآمدی با یی وارد شوند  پشتکار نشان می

توانند آنچه را که موقعیت پیشرفت مستلزم آن است را انجام دهند و  ها باور  واهند داشت که می آن

و همکاران،  1گیری فرد نیز  واهد شد  وی  اشتای های مطالعه و یاد ای  کار  ود موج  تقویت شیوه

کارها،  در موقعیت شباهت مورد در باورهایی که کند می پیشنهاد اجتماعی شنا تی (  نیریه2616
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1. Weinstein 
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 تمایل شده، همه بر حاصل کارها در مشارکت با که نتایجی مورد در که  وشایندی و ها آن شایستگی

 (  2611تزی، کو ( گذارد می اثر کارها در شدن درگیر

 سطح بیشتری احتمال دارند، به با یی تحصیلی انگیزش که آموزانی اند، دان  داده نشان ها پژوه 

(  مدل سنتی انگیزش با نام 2619همکاران،  و پینر تری (کنند می تجربه را پیشرفت تحصیلی از با تری

دهنده  عنوان ابزار شکل را بهو مکت  مدیریت علمی همراه است  تیلور هنر مدیریت  1فردریک تیلور

رابطه مدیران و کارگران ابتدا موردتوجه قرار داد و عامل انگیزش را صرفاً بر اسا  مهارت بیشتر و 

تولید کارایی بیشتر دانسته است و تشویق و تنبیه را موردتوجه قرار داد  تیلور پاداش مادی را تنها 

های مهم کار ای  است که اطمینان حاصل  ی از جنبهمحرک برای کارایی بیشتر دانست و معتقد بود یک

 آور با بیشتری  بازدهی  واهد بود   شود انجام وظایف و تکالیف تکراری و مالل

رود  آموزان یا دانشجویان به کار می اکثر راهبردهای بیرونی که برای افزای  انگیزش تحصیلی دان 

م اشکال نیریه تقویت ای  است که رفتارهایی که گرفته از نیریه تقویت است  اصل رایج بی  تما نشتت

کنند  رفتارهایی که تنبیه شوند و یا نادیده گرفته شوند  ای  اص تقویت شوند ادامه پیدا می گونه به

آموز افزای    واهند رفتارهای معطوا به تکلیف را در دان  یابند، بنابرای  معلمانی که می کاه  می

هایی که رفتارهای معطوا به تکلیف است بیردازند  سیس  شا ص دهند، باید ابتدا به شناسایی

های  ود را با آن رفتار متناس  کنند  رفتارهای که شا ص فعالیت نباشد، نادیده گرفته و یا در  پاداش

 (  1931شوند  یوسفی و همکاران،  مواردی موج  تنبیه و مؤا ذه می

کند  بر الا رویکردهای شنا تی،  مطرح می« ازنی»مورای نیریه  ود از رفتار را بر اسا  مفهوم 

تواند  های بیولوژیکی بود تا فیزیکی  بر طبق نیر وی محیط می مفهوم نیر مورای بیشتر متأثر از مدل

تواند موانعی در جهت بازداری از نیاز و رفتار مربوط به هدا ارائه دهد، پس  نیاز را بروز دهد و می

شده است که افراد بر اسا  ادراکات  وی  عمل  رد محیط ادراکپه در نیریه مورای اهمیت دا آن

تری  نیروهای  دهد  مهم کنند  مورای به نیروی تحرکی شخصیت و انگیزش اهمیت زیادی می می

ها و عمل متقابل  تحرکی شخصیت ازنیر او عبارت است از: نیازها، فشارها، نیروهای عاطفی، ارزش

دیدگاه مک کله لند انگیزه پیشرفت وقتی در کار است که شخصی  (  از1986 عبا  زاده و همکاران، 

های  ود معیار ممتازی را الگو قرار دهد و یا در پی موفقیت باشد  وی نیاز به موفقیت را  در فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Taylor 
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اند از نیاز به موفقیت که  کند  منیور مک کله های عمده پیشرفت و توسعه معرفی می یکی از شا ص

تر با زحمت کمتر و بازده بیشتر است  نیاز به موفقیت و پیشرفت  بهتر و سریع تمایل به انجام کار

ها را منعکس  آرزوها، تمایل افراد برای دسترسی به اهداا و نشان داده شایستگی، تسلط و اقتدار آن

هایشان را جهت تسریع انجام کار  ها با ست تمام تالش کند  افرادی که نیاز برای پیشرفت آن می

، 2، روپه1کنند  مک آینرنی کنند  نیاز برای پیوستگی معادل نیاز به عشق را توصیف می میمصرا 

 (  2619، 9مارش

 5ها دشوار است  میهر ها، بدون توجه به هدا ( بحث در مورد انگیزه2611  1به اعتقاد استییک

یف کرده است  عنوان مقاصد شنا تی که در موقعیت پیشرفت وجود دارند، تعر ها را به ( هدا1335 

اند  به  ای نموده ها در انگیزش پیشرفت تأکید ویژه های شنا تی بر نق  هدا های ا یر، نیریه در سال

کند و مشابه  (  ود ارزشی، به ارزیابی افراد از ارزش  ودشان اشاره می2611  7اعتقاد کوینگتون

شی ای  است که افراد های بنیادی نیریه  ود ارز نفس و حرمت نفس است  مفروضه مفاهیم عزت

کنند  نیریه ارزش  ود، از طرفی بر پگونگی  طور طبیعی برای حفظ ارزش  ود سعی و تالش می به

گذارد  به وجود آمدن آن و از طرفی بر تأثیری که انگیزش و درنتیجه، عملکرد و موفقیت و شکست می

ی تحصیلی را نگهداری یا افزای  ها های مؤثر در فعالیت مبتنی است  نیریه ارزش  ود، یکی از انگیزه

 (  1986داند  عبد دائی و همکاران،  ارزش  ویشت  می

های موفقیت و  هایی که پگونگی تفکر افراد درباره علت های شنا تی، نیریه از میان نیریه

های اسنادی  آورند، به نام نیریه حساب می های اصلی انگیزش به کننده عنوان تعیی  شان را به شکست

شنا تی به  هایی است که از طریق دیدگاه روان باشند  درواقع نیریه اسناد ازجمله نیریه ا میمعرو

دیگر اسناد به  عبارت (؛ به1936پردازد  طاهری و فیاضی،  تبیی  و تشریح ادراک افراد از علل وقایع می

آموزی که در  دان ادراک یک فرد از علل رفتار  ود و یا رفتار افراد اشاره دارد  در حوزه تحصیلی، 

ای  یابی ای  موفقیت یا شکست، په عامل یا پدیده  ورد، در علت شود یا شکست می آزمون موفق می
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شود و  آمد اطالق می شده یک پی داند؟ بنابرای ، اسناد، به علت ادراک کننده و مستول می را تعیی 

گوناگون  عبد دائی و آمدهای  عبارت است از توضیح فرد در مورد علت یک پدیده یا علت پی

منیور فهم دنیای اطراا  ود به استنباط روابط علی میان وقایع،  (  درواقع انسان به1986همکاران، 

(، انگیزش درونی 2619  2و سونای 1(  میل تایدو1936پردازد  طاهری و فیاضی،  رفتارها و پیامدها می

و  9اند  بنا به تعریف ریان ه بگیرد نامیدهرا انگیزشی که از عواملی، همچون عالقه یا کنجکاوی سرپشم

عنوان اهداا فردی و  ها به (، انگیزش درونی تمایل ذاتی برای جستجو و تسخیر پال 2666  1دسی

؛ به نقل از عبد دائی و 2665و همکاران   5عالیق شخصی است؛ و بر اسا  تعریف فرپایلد

دن یک فعالیت صرفاً به دلیلی لذت و (، انگیزش درونی، تحریک شدن و تعقی  کر1986همکاران، 

 یزد، است  انگیزه درونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی به  ارضایی که از  ود آن فعالیت برمی

شناسی  های تعاملی در روان ای که از دیدگاه (  دیدگاه زمینه1986رود  عبد دائی و همکاران،  شمار می

گیری رفتار تأکید دارد  در ای  دیدگاه  در شکل است بر تعامل پیچیده بی  فرد و محیط زندگی

اظهارنیر در مورد رفتار فرد تنها باید احتمالی باشد  ای  بدان معنی است که اگر بتوانیم پهار عامل 

عمده در رشد شنا تی یعنی موقعیت فیزیکی  برای مثال  انه یا مدرسه( محیط اجتماعی،  صوصیات 

های رفتاری را  توانیم ویژگی ایی نماییم، با احتمال بیشتری میطور دقیق شناس فردی و زمان را به

کنند که  ای بسیار پیچیده با یکدیگر الگوی تعاملی پویایی را ترسیم می گونه بینی کنیم  عوامل به پی 

ها و صفات فردی،  باشند  لرنر ای  عوامل را شامل ویژگی کننده رشد شنا تی فرد و رفتار او می تعیی 

داند  پس بر اسا  دیدگاه  های طبیعی و فرهنگ می مدرسه، همسا ن، محله، جامعه و محیط انواده، 

ای از عوامل که  آموز که یک صفت شنا تی است و از طریق مجموعه ای، انگیزش تحصیلی دان  زمینه

 (  سیدریدیس، مورگان،1932شود  کاوسیان و همکاران،  باشند، تعیی  و متحول می باهم در تعامل می

 عنوان به را روانی شناسی ( در پژوهشی انگیزشی، فراشنا ت و آسی 2667فاپس   و بوتسا ، پادلیدو

 که داد نشان پژوه  ای  از آمده دست به نتایج :کردند بررسی یادگیری های ناتوانی ی کننده بینی پی 

 از ادراک یا هدا به وظیفه، تعهد انجام از انگیزشی، اجتناب  ودکارآمدی، نیروی  مثالً انگیزش سطح
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 که داد نشان نتایج است  همچنی  دقیق بسیار های یادگیری ناتوانی با آموزان دان  بندی طبقه در  ود(

هستند  ای   یادگیری ناتوانی برای قدرتمندی های کننده بینی نیز پی  روانی شناسی آسی  و فراشنا ت

شده  رتبط با مهارت در مطالعه انجامهای انگیزش تحصیلی و عوامل م پژوه  باهدا بررسی نیریه

 است  

 روش پژوهش
ای از پیشینه و  های مروری،  الصه باشد  در پژوه  روش پژوه  حاضر از نوع مروری می

دهند  گیری پژوهشگر ارائه می پهارپوب نیری موجود در حوزه موردمطالعه را به همراه نتیجه

های آتی در حوزه موردمطالعه  گسترش پژوه گیری پژوهشگر بتواند در جهت  صورتی که نتیجه به

 مورداستفاده قرار گیرد  

 ها یافته
های  ودهمبستگی قوی دارد  پون داشت  انگیزه  انگیزش تحصیلی با آگاهی و اطالع داشت  از ویژگی

بخشد و سنگ زیربنای موفقیت  شود و یادگیری را بهبود می تحصیلی موج  آغاز و ادامه فعالیت می

شود که دان  آموزان مطال  را بهتر و  شود  در حقیقت، داشت  انگیزه موج  می قی میتحصیلی تل

 درونی منابع به که آموزانی های آنان بازدهی بیشتری داشته باشد  دان  تر یاد بگیرند و تالش آسان

 دارند هعقید دیگران قدرت یعنی بیرونی؛ منابع به که دارند آموزانی به دان  دارند، نسبت عقیده کنترل

 بهتری هاست، عملکرد آن شکست یا موفقیت مستول پیزی په دانند نمی که آموزانی همچنی ، دان  و

 یا کاه  افزای  یادگیری در فعا نه درگیری راه از تحصیلی عملکرد روی بر ادراکی دارند  کنترل

 موفق شدن برای بیشتر اتانتیار سمت به را است، افراد رفتار به وابسته پیامدها که باور یابد  ای  می

 ارتباط که افراد کند  هنگامی می هدایت بیشتری پایداری و کوش  و تالش به را ها آن و دهد می سوق

 و نشدن انفعال، اضطراب، درگیر  ود از است کنند، ممک  نمی ادارک را پیامدها و  ود رفتار بی 

 مدرسه به اشتیاق تحصیلی شرفتپی در دیگر (  عامل2616دهند  مارتی ،  نشان کمتری پیشرفت

 جایی تا است حیاتی یادگیری برای که است دیگری متغیر مهم مدرسه به آموز دان  باشد  اشتیاق می

 انگیزش که آموزانی (  دان 2668شود  زینگیر،  می یاد مهم یادگیری منادی یک عنوان به آن از که

 اهداا به رسیدن داده، جهت نشان صیلتح به تری بی  ی عالقه و دارند اشتیاق با یی تحصیلی



 

 

 

 

 

 

 

 31 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

 ی عالقه پایی  تحصیلی انگیزش دارای آموزان دان  برعکس کنند می تری تالش بی   ود تحصیلی

 کنند   می تحصیلی اهداا به رسیدن برای هم تری کم نداده، تالش تحصیل نشان به پندانی

همسا ن،  بی  همسا ن، مقبولیت با مثبت برقراری روابط موج  اشتیاق که کرد استنباط پنی  توان می

(  همچنی  2611شود   وانگ،  می هیجانی و مدیریت مستله حل در اجتماعی، کارآمدی سازگاری

تنهایی  به روشی هیچ و است پیچیده فعالیت های مطالعه باید گفت  واندن، یک درزمینه روش

 و فنون ترکی  و انتخاب طریق از باید را مطالعه باشد  شیوه ها موقعیت همه گوی پاسچ تواند نمی

 و مطال   واندنی به نسبت عالقه :عامل دو به ثمربخ   واندن برگزید  مطالعه مختلف های روش

 به شخص تا شود می سب   واندنی مطل  به دارد  عالقه نسبت بستگی مطالعه فنون ماهرانه کاربرد

 (1986گردد  سیف،  می مطالعه کاربرد فنون شدن بهتر به بیشتر، منجر مطالعه و بیردازد مطالعه بیشتر

های مرتبط با امور تحصیلی، پهار علت را بی  از علل دیگر مستول  در موقعیت 1همچنی  واینر

اند از: توانایی، تالش، سطح دشواری تکلیف و  داند  ای  پهار علت عبارت ها می موفقیت و شکست

 کند: یبندی م شانس  سیس ای  عوامل را در سه بعد، طبقه

شوند   بندی می هسته علیت: در اولی  بعد، عوامل علی بر اسا  دورنی و بیرونی بودن تقسیم  (1

اند،  گرفته وی ای  بعد را هسته علیت نامید  عواملی همانند تالش و توانایی که از درون فرد نشتت

اند  گرفته شتتاند و عواملی پون سطح دشواری تکلیف و شانس که از بیرون ن دارای هسته درونی

 (  1936اند  طاهری و فیاضی،  دارای هسته علیت بیرونی

بندی  عدم ثبات: در بعد دوم، عناصر علی بر اسا  میزان دوام در طول زمان مقوله-( ثبات2

باشند،  شوند  بعضی عوامل همچون توانایی و سطح دشواری تکلیف، دارای دوام نسبی می می

باشند   لحیه می به ون تالش و شانس در معرض تغییرات لحیهکه بعضی عوامل دیگر همچ درحالی

 (  1936عدم ثبات نامید  طاهری و فیاضی، -واینر ای  بعد را ثبات

مطرح کرد  به اعتقاد وی عواملی  2( قابلیت کنترل: بعد سوم عوامل علی را اولی  بار روزن بام9

حال دو عامل  ستگی و  ا درعی اند، ام ثبات و وی و تالش، درونی و بی همچون  ستگی،  لق

طور ارادی کنترل نمود  محمد،  توان به که تالش را می کنترل ارادی نیستند، درحالی و وی قابل  لق

طور  تواند میزان تالش  ود را به (  بدی  معنا که یک فرد می1936؛ به نقل از طاهری و فیاضی، 1985

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند  ای   و وی صدق نمی مورد  ستگی و  لقارادی کاه  و یا افزای  دهد، اما ای  موضوع در 

ای که روزن بام مطرح نمود، منجر به شناسایی بعد سوم اسناد شد که توسط واینر تحت عنوان  نکته

 (1931گذاری شد  ویسانی و همکاران،  قابلیت کنترل نام

دیگری توان در دوطبقه کلی جای داد: یکی عوامل فردی و  عوامل مؤثر برانگیزش تحصیلی را می

باشند و ای  عوامل  عوامل محیطی است که دربرگیرنده  انواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی می

باشد  طاهری و فیاضی،  ها نیز تأثیرگذار می های مطالعه افراد و یادگیری بهتر آن بر بهبود مهارت

1936  ) 

باشد،  داشته معنا حتماً یابد، باید دپیون پیشی  های اندو ته با و شده آمو ته کامالً مطلبی آنکه برای

  ود اینکه از قبل بنابرای  شد؛  واهد کمتر فراموشی احتمال و بیشتر یادگیری احتمال ای  صورت در

 سایر و توانایی عالقه، عدم هوش، کمبود  واندن، کمبود در  استعداد نداشت  کنیم به محکوم را

 به ای  صورت بیردازیم  در ها آن اصطالح به و بیابیم نکرد مطالعه در را نواقص  ود است موارد، بهتر

 های عادت تفکر اندکی با است آن راستا ای  در قدم برد  اولی   واهیم پی  واندن در  لذت

 (  برای1939گردد   جلیلی،  آن جایگزی  های مطلوب عادت سیس و یافته مطالعه در را  ود نامطلوب

 (1932گرفت  اتکینسون،  نیر در باید را زیر مراحل مطالعه عادات تغییر

 عالقه (1

 2موجود   های موقعیت گرفت  نیر در با آمده دست به اطالعات ارزیابی، ارزیابی (2

 آن قبول و ا تیار و تازه فکر با  ود مطابقت (9

 گیري بحث و نتیجه
آن دستیابی به کند و هدا  ها را تحریک می شود که فعالیت انگیزش تحصیلی به فرایندهایی گفته می

انگیزش تحصیلی، سه بعد  1دستاوردهای تحصیلی  اص است  بر مبنای نیریه  ود تعیی  گری، 

ای اشاره  شود  انگیزش درونی به انگیزه را شامل می 1انگیزگی و بی 9، انگیزش بیرونی2انگیزش درونی

دارد و جدا از  امیصورت  ودجوش و درونی به انجام تکلیفی  اص به حرکت و دارد که افراد را به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self-determination Theory 
2. Intrinsic Motivation 
3. Extrinsic Motivation 
4. Amotivation 
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بخ  است  انگیزش بیرونی به  های بیرونی، انجام  ود تکلیف برای فرد ارزشمند و رضایت پاداش

های بیرونی مجبور به انجام یک تکلیف  ها و تقویت ای اشاره دارد که افراد را به  اطر پاداش انگیزه

یابد و علت رفتار را  آن ارتباطی نمیانگیزگی حالتی است که در آن فرد بی  رفتار و نتایج  کند  بی می

آید  حساب می پندارد  انگیزش تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به نیروهای  ارج از کنترل  ود می

کند، به  بخشد و در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک می و عاملی است که به رفتار شدت و جهت می

رو انگیزش  (  ازای 2617، 1کند  راهال و زینوبا های او را هدایت می دهد و فعالیت او انرژی می

ها  تواند با استفاده از مدل شده و پهارپوب ادبیات و تعاریف آن، می های ارائه تحصیلی بر مبنای نیریه

شوند به مطالعه بهتر بر مبنای انگیزش  های هدفمندی که بر پایه ای  نیریات طراحی می و روش

هایی پون  ودکارآمدی، نیریه  مطالعه را با استفاده از نیریه های تحصیلی افراد و تقویت مهارت

 تقویت، اسنادی و  ودتنییمی ارتقاء بخشند  

شده در حوزه استفاده از  های انجام همچنی  از سویی دیگر بر اسا  بررسی پیشینه پژوه 

ها اگرپه  های مطالعه نشان داد ای  پژوه  های نیری برای ارائه راهکار در تقویت مهارت پایه

پژوهشگران از اهمیت موضوع آگاه هستند، اما همچنان بسیار محدود بوده است و ای  در حالی است 

تواند به پیشرفت تحصیلی فراگیران منجر شود  همچنی  به دلیل مرتبط بودن  که بررسی ای  موضوع می

ت عوامل مؤثر برانگیزش توان گفت با تقوی ها، می میزان انگیزه تحصیلی افراد بامطالعه و پیشرفت آن

سوی هدا و کنترل عوامل محیطی،  انوادگی، فردی و مدرسه سوق پیدا  ها به گیری آن افراد جهت

ها  هایی وجود دارد که برای گسترش پژوه  ها محدودیت که در همه پژوه   واهد کرد؛ اما ازآنجایی

توان به روش آنکه از نوع  ژوه  میهای پ ها توجه کرد، در ای  پژوه  نیز از محدودیت توان به آن می

نشده است و یا بر  مروری بوده و به دلیل کمّی نبودن روش، کار بر روی نمونه و جامعه آماری انجام

شود  سایر عوامل مرتبط با تقویت انگیزش تحصیلی از نیر فراگیران پردا ته نشده است و پیشنهاد می

های مطالعه به بررسی  ای تقویت انگیزش و مهارتسایر پژوهشگران ضم  ارائه راهکارهای بیشتر بر

 ای  موضوع به روش کمّی بر روی جوامع مختلف بیردازند  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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