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 چکیده 
از   پیشرفت تحصیلی، یکی  به    ترینمهم انگیزش  عامالن رسیدن 

و  است  آموزاندانش موفقیت در   پژوهش، سنجش  این  از  . هدف 

  آموزان دانش بررسی یادگیری گروهی، بر میزان پیشرفت تحصیلی  

اول شهرستان   این پژوهش    .است  آبادخرم مقطع متوسطه  روش 

توصیف  صورتبه برای    استستنباطی  ا  -   یآمار   ل یوتحلهیتجزو 

کولموگروف    هایآزموندر دو بخش توصیفی و استنباطی از    هاداده 

از نرم K-Sاسمیرنوف ) استفاده شد.    spss  ۲۱افزار  ( با استفاده 

نفر  ۱۰۰و  ۶۵۰۰جمعیت آماری نمونه در این پژوهش به ترتیب 

از  بوده و جهت گردآوری داده  ماتسون در مقیاس    نامهپرسش ها 

گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اختالف  لیکرت استفاده  

معناداری بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نمره  

،  =937/۲۰Fآزمون وجود دارد )انگیزش پیشرفت تحصیلی در پس

۰۰۱/۰=   P  درصد یادگیری   9/۱7که    دهدمی  نشان(. این نتایج

نحوه   کنترل  با  انگیزه  آزمونپیش گروهی  افزایش  به  منجر   ،

شده    آبادخرم پایه هفتم شهرستان    آموزاندانش پیشرفت تحصیلی  

 است. 

Abstract 

Motivation for academic achievement is one of the 

most important factors in achieving success in 

students. The purpose of this study is to assess group 

learning on the academic achievement  of first-grade 

high school students in Khorramabad the method of 

this research is descriptive and inferential statistics 

and to analyze the data in two descriptive and 

inferential sections of Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

tests were used using SPSS 21 software. The 

statistical population of the sample in this study was 

6500 and 100 people, respectively, and the Matson 

questionnaire on the Likert scale was used to collect 

data. The results indicate that there is a significant 

difference between the mean scores of the 

experimental and control groups in terms of 

motivation for academic achievement in the post-test 

(F = 20.937, P = 0.001). These results indicate that 

17.9% of group learning by controlling the pre-test 

method, has led to an increase in motivation for 
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 مقدمه  
ی به  دستیاب  رایی ببلقی  هام اینکه قادر به درس گرفتن از موفقیت ها و شکستبیشتری برای دنبال کردن آنها دارند و مه

 رژی مثبت نن خود االان همسایممند هستند،  هرهب لید تحصیاز امیکه  دانش اموزان .(۱399مصلی نژاد،  ) ستندده هآین فداها

بهزیستی    .(۱39۵مهدی،)  هند بودق خواو با احتمال بیشتری در دوران تحصیل و بعد از آن، موف  ترند و فعال  کنندمی ایجاد  

به .  باشدمیصیل  ه تحب  دانش اموزانرش  نگزله  به من  و   بسزایی داردتأثیر  لی  صیتحنتایج  که بر    است  می مه  ملاز عوا تحصیلی

دانش   .یفتگی یا دلبستگی استیا شور، احساس تعهد و شبخشی است که در بردارنده انرژی یتاو رضت ذهنی مثبت مثابه حال

از    منفیت  ناجاهییابی کرده بیشتر  لوب ارزامطن   رای شان  ع تحصیلقایو وث  دواتحصیلی پایین، ح  بهزیستی  با احساس  اموزان

عاطفی است که در آموزش مطرح و با احساس فراگیر نسبت به    هایحیطه شرط یادگیری، یکی از    ترینمهم   عنوانبهانگیزش  

و جدی    کوشسختمند، کنجکاو،  عالقه  و   با انگیزش باال، به یادگیری اشتیاق نشان داده   آموزاندانشآموزش در ارتباط است.  

خود برداشته و زمان بیشتری برای مطالعه و انجام تکالیف    موانع و مشکالت را از پیش پای  راحتی به   ان،آموز. این دانشهستند

صرف   تحصیلی    های نظریه  طورکلیبه.  کنندمیمدرسه  عملکرد    اند رفتهیپذانگیزش  مثبت،  طور  به  تحصیلی  انگیزش  که 

اشاره به پویایی رفتار  و    در حقیقت انگیزه محرک اساسی برای تمام اعمال ما است .[15]  دهدمیقرار    ریتأثتحت را    آموزاندانش

ما در رسیدن به موفقیت و   پیشرفت  اساس  این محرک همچنین سبب  .استما در زندگی    یهایطلبجاهما دارد که شامل  

 باشد  تأثیرگذار  عملکرد و یا میزان شایستگی فردبر نحوه    ، تواندمیانگیزه پیشرفت    .رسیدن به تمام آرزوهای ما در زندگی است

[14] . 

  یترین معیارهاعالی  بهباتوجه  ، عملکرد خود  جانبههمهانگیزش پیشرفت تحصیلی، نیروی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی  

 اثرگذاشتن . این نیروی محرکه، با  دهد میتالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت همراه است، سوق  

  هایهدفتحصیلی اشاره دارد. انگیزش تحصیلی با    هایهدفحصیلی، به تمایل فرد برای رسیدن به  ت  هایفعالیتبر انواع مختلف  

نائل شدن به آنها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است. تحقیقات مختلف بر متمایز    هایروشخاص،    باورهای ،  هانگرشویژه،  

یکی از   ،دارد. با این دیدگاه، انگیزش پیشرفت تحصیلیمختلف تاکید    های موقعیتدر    آموزاندانشگیری انگیزشی  بودن جهت

شدت و جهت داده و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک    ، و چیزی است که به رفتار  آیدمی  حساببهملزومات یادگیری  

تیابی به درجه یک تکلیف و رسیدن به هدف یا دس  آمیزموفقیت. افراد باانگیزه، تحرک الزم را برای به پایان رساندن  کند می

از شایستگی در کار   موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب   ،کنند تا باالخره بتواننددنبال می  رامعینی 

که هدفشان رسیدن به موفقیت    هایی انگیزش پیشرفت یعنی گرایش کلی به تالش برای موفقیت و انتخاب فعالیت .[20]نمایند  

 .[13]است  بااهمیتهای اجتماعی  درونی یا دوری از شکست است. این انگیزه یکی از انگیزه

( افراد ممکن است به دو روش برانگیخته شوند: جستجوی موفقیت و اجتناب از شکست. وی دریافت ۲۰۰9به اعتقاد اتکینسون )

. این در حالی است که در افراد دیگر، جستجوی شودمیجب برانگیختگی بیشتر  که در بعضی از افراد، اجتناب از شکست مو

که   یاگونهگردد، بهمیاین دو در نتایج عمل مشخص    تأثیر. انگیزه جستجو کنندگان و  گرددمیموفقیت موجب برانگیختگی  
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پیدا    وجوجست فرد   برای موفقیت  باالتری  انگیزه  از هر شکست،  بعد  از   کنندگاناجتناب   کهدرحالی.  دکنمیکننده موفقیت 

به همین دلیل است که بسیاری از محققان در این زمینه،  . [17] دهند میشکست، تالش خود را برای رسیدن به هدف کاهش  

در    تریقویعامل انگیزه    تواند میهر فرد،    درگذشتهکه رفتارهای تشویق شده    انددانستهمفهوم انگیزش را با این اصل مرتبط  

اینکه از مفهوم انگیزش استفاده کند، روی این موضوع تأکید    جایبهرفتاری    پردازینظریه بزرگسالی آن افراد باشند. در واقع یک  

؟ چرا  دهندمینتایج مطلوب انجام    آوردندستبه؟ آیا تکالیف مدرسه را برای  اندگرفتهتا چه اندازه یاد    آموزاندانشدارد که  

گردند؟ چرا برخی  دهند ولی برخی دیگر، ناامید میهنگام مواجه شدن با شکست، استقامت به خرج میآموزان  برخی دانش

عالقه به    خاطربه؟ چرا برخی برای گرفتن نمرات خوب و برخی دیگر  خوانندمیآموزان برای خشنود کردن معلم درس  دانش

کنند  خیلی بیشتر از حد انتظار پیشرفت می  ،خود  هایتواناییز  آموزان با استفاده ا؟ چرا برخی دانشگیرندمیمطالب است که یاد  

 ؟ [13]و برخی خیلی کمتر 

آموزان خوب قرار به درس باشند را در زمره دانش  مندعالقه، ساعی و  کوشسختی را که  آموزاندانشمعلمان به طور معمول  

ی  آموزاندانشانگیزه دارند. آنها    خواندندرس که در  خوب آنهایی هستند    آموزاندانشگویند،  دهند و یا به طور خالصه میمی

به یادگیری که    سائقی است  عنوانبه . در حقیقت انگیزش پیشرفت  گردند یمآموزشی خود، موفق تلقی    هایفعالیتدر  که    هستند

، تا شخص با کفایت یافتن و موفقیت، افتخار کسب کند. افراد دارای انگیزش پیشرفت باال، برای بخشدیمتکالیف درسی سرعت  

  کشندینمحل مشکالت و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند. حتی پس از آنکه در انجام کاری شکست بخورند، دست از آن  

توان روشی برای پیشی گرفتن بر دیگران شرفت را می انگیزش پی  نی؛ بنابرادهند یمو تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه  

 مشخص و تالش در جهت کسب موفقیت و پیشرفت دانست.  یهامالک بهباتوجه

پیدایش رفتار معینی   شرایط   ،از حاالتاست  انگیزه عبارت    گریدعبارتبه  شودمیانگیزش حاالت مشخصی است که موجب 

.  کند میهای خاص وادار  و را به فعالیت در جهت معین یا برای رسیدن به هدففرد که ا  یشناخت روان فیزیولوژیک و    ،درونی

  یخوردگهمبهها و ... .  ها، امیال، گرایشاولیه زندگی، رقابت  ی ازهاینهای گوناگون پیدا کند؛ از قبیل: رفع  ممکن است انگیزه شکل 

که فرد عدم تعادل یا تنش دارد و معلم برانگیختگی او را از همین حاالتش    دهدتنها هنگامی رخ می  ،تعادل و در نتیجه یادگیری

شود  آموز و دانشجو پیدا میکند و در نتیجه حالت تعادل در رفتار دانشیابد. رسیدن به هدف این برانگیختگی را امضا میدر می

 . [16] ابدییمو آرامش خاطر 

موفقیت در آنها به کوشش و توانایی  که    ی استهای فعالیتو شرکت در  انگیزش پیشرفت میل و اشتیاق برای کسب موفقیت  

؛  است. انگیزه محرک اساسی برای تمام اعمال ما  شودمیای از استانداردها تعریف  شخصی وابسته است و بر اساس مجموعه 

ا در زندگی است. انگیزه پیشرفت  م  یهایطلبجاهشامل نیازهای ما تمایالت و که  همچنین انگیزه اشاره به پویایی رفتار ما دارد

 . [14]اساس ما در رسیدن به موفقیت و رسیدن به تمام آرزوهای ما در زندگی است 

  در این نکته متفق   شناسانروانمعانی گوناگونی دارد. اما همه    ،پردازان مختلفروشن است که کلمه انگیزش از دیدگاه نظریه

است  درونی  و  اصلی  عامل  انگیزه،  که  برمیکه    هستند  را  شخص  میرفتار  جهت  هماهنگ  انگیزد،  را  آن  و  .  سازدیم دهد 

. به زبان ساده  داردمیکند و نگه  رفتار را در طول زمان فعال کرده و هدایت میکه    درونی است  یندیفرا، انگیزش  گریدعبارتبه

. در حقیقت این انگیزه است که به شما  دهدمیپیشرفت سوق   سویبهو  بازداشتهن انگیزش چیزی است که شما را از پس رفت

توان استنباط توان به طور مستقیم مشاهده کرد؛ ولی وجود آن را از روی رفتار میکه به کجا بروید. انگیزه را نمی  دهدمیجهت  

درونی بخش خصوصی است که شخص را    رایندهای فکه هدف آن از    ی ساع نمود. هر انگیزه معموالً یک عنصر اساسی دارد، یک  

  هایشایستگیهای اجتماعی و  پردازان، مهارتبه همین دلیل است که بسیاری از محققان و نظریه . [14]انگیزد  به عمل برمی

اجتماعی را پیشنهاد   هایشایستگیهای مختلفی از مفهوم  مدل  ؛ لذاگیرندیک مهارت پیچیده در نظر می  صورتبه اجتماعی را  

و شامل چندین صالحیت و شایستگی    است  ی چندوجههای اجتماعی  ساختار مهارتکه    است  ( معتقد ۲۰۱7اند. لوگان )داده
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مناسب با دیگران،   ارتباطهای ارتباطی، توانایی برقراری  های اجتماعی، مهارت از مهارت  اندعبارت  هاتیصالح. این  استفردی  

 مانند پرخاشگری، عدم توجه و... .   یضداجتماع نایی حل مسئله و عدم انجام رفتارهای شناخت اجتماعی، توا

  آموزدانشبسیار دشوار است. عاملی است که  نیز  گیری آن  اندازه  حالنیکه درع   عناصر یادگیری است  ترینمهمانگیزش یکی از  

(  ۲۰۱3گیج و برالینر )  .  [17]که بخواهد یاد بگیرد. میل به تالش کردن برای یادگیری حاصل چندین عامل است  کند میرا وادار  

از یکدیگر   هازهیانگشدت و جهت  جداکردن. البته اندکردهنیز، انگیزش را به موتور )شدت( و فرمان )جهت( یک ماشین تشبیه 

 . [18]آسان نیست 

انگیزش را  ۲۰۱3)  رابینسون و دوکینز ب  ادارد. ه  بستگی  هاآنبه طبیعت و ساختار درونی  که    داندیماز واقعیت    یانشانه( 

سطح خواب تا باالترین سطح   تریناز پایینداند که  میمفهوم انگیزش را گرایش موجود زنده به ارائه فعالیت منظم    (۲۰۱8)

تغییر   زنده  موجود  فعالیت  و  اثر    کهطوری به.  ابدییمبیداری  زنده  موجودات  در  متناوب  طور  به  تحریک  نوع  و  رفتار  نتیجه 

 . گذاردمی

 

 روش 

  هرمنس   . برای سنجش نیاز به پیشرفت است  هانامهپرسش  ترینرایجیکی از    ، هرمنس(  A.M.T)  انگیزه پیشرفت  نامه پرسش

نیاز  "مربوط به موضوع  هایپژوهشبررسی پیشینه  ، بهدرباره نیاز به پیشرفت ،بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود( ۲۰۰9)

 . را ساخته است نامهپرسشاین  ،"به پیشرفت

افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزش    زکننده یمتماویژگی که    ۱۰بود که بر مبنای    سؤال  ۲9اولیه دارای    نامهپرسش

با    سؤاالت  کیبهکیو محاسبه همبستگی    سؤاالت  لیوتحلهی تجزپس از اجرای آزمایشی و    .تهیه گردید  ،بودند   پیشرفت پایین  

مالت ناتمام بیان  ج  صورتبه  نامهپرسش  سؤاالت  . نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد  نامه پرسش  عنوانبه  سؤال  ۲9  ،کل آزمون

منفی    صورتبهمثبت و بعضی دیگر    صورتبه   سؤاالتبعضی از  .  است  مطرح گردیدهچند گزینه    ،و به دنبال هر جمله  اندشده

 .اندشدهارائه 

نشانگر انگیزه پیشرفت باال و نمرات    ،اگر باالتر از میانگین باشد   ،آیدبه دست می  سؤاالتکه از مجموعه    اینمرهنمره کل یعنی  

بین   نامهپرسش نمرات  کهی درصورت، یبنددسته این  بهباتوجه  .هستندبیانگر انگیزه پیشرفت پایین در افراد  ،از میانگین ترپایین

میزان انگیزه   ، دنباش 7۲تا   ۵۰بین  نامهپرسشنمرات و اگر  میزان انگیزه پیشرفت در این جامعه ضعیف است ، باشند ۵۰تا  ۲9

 هستند.میزان انگیزه پیشرفت بسیار خوب  دهندهنشاننیز،  7۲نمرات باالی  و شودمیتلقی  پیشرفت در سطح متوسطه

 

 نتایج

 انگیزه پیشرفت تحصیلی  نامه پرسش(. محاسبه مقدار آلفای کورنباخ جهت تعیین پایایی 1جدول )

 ی ریگجهینت مقدار آلفای کورنباخ  سؤاالت تعداد  

 قبولقابل 87/۰ ۲9

 

که    است  87/۰انگیزه پیشرفت تحصیلی برابر    نامهپرسشکه میزان مقدار آلفای کورنباخ    دهدمیفوق نشان    (۱)  نتایج جدول 

 است. نامهپرسشپایایی مطلوب   دهندهنشان
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 بر حسب جنسیت در دو گروه آزمایش و کنترل  موردمطالعه(. توزیع فراوانی نمونه 2جدول )

 گروه         جنسیت
 کنترل آزمایش 

 درصد فراوانی  فراوانی درصد فراوانی  فراوانی

 ۵۰ ۲۵ ۵۰ ۲۵ دختر 

 ۵۰ ۲۵ ۵۰ ۲۵ پسر

 ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰ جمع کل

 

 از  تحلیلو برای    آزمونپسو    آزمونپیش  روشدو    ، ازچون فرضیات بین دو گروه آزمایش و کنترل()جهت بررسی فرضیات  

   .  گردد میاستفاده   دوراههو  راههیککوواریانس 

 آزمون نرمال بودن:

 آسمیرنوف( نمرات انگیزش تحصیلی  - ف (. آزمون نرمال بودن )کولموگرو3جدول )

 ی ریگجهینت (pسطح معناداری ) کولموگروف   Z آزمون گروه  ر یمتغ

انگیزش پیشرفت 

 تحصیلی

 آزمایش 
 نرمال است 4۲۰/۰ 88۱/۰ آزمون پیش

 نرمال است 88۱/۰ ۵87/۰ آزمون پس

 کنترل 
 نرمال است 337/۰ 94۲/۰ آزمون پیش

 نرمال است 47۲/۰ 84۵/۰ آزمون پس

 

لذا    (P>  ۰۵/۰بیشتر است )  ۰۵/۰(، چون سطح معناداری انگیزش پیشرفت تحصیلی از سطح خطای  3نتایج جدول )  بهباتوجه

     انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای توزیع نرمال است.   ،شودمینتیجه 

 

 همگنی واریانس 

 پژوهش  یرهایمتغ(. آزمون همگنی واریانس نمرات  4جدول )

 ( Pسطح معناداری ) درجه آزادی درجه آزادی آماره لوین  آزمون متغیر 

انگیزش پیشرفت 

 تحصیلی

 ۵34/۰ 97 ۱ 39۰/۰ آزمون پیش

 ۱4۲/۰ 97 ۱ ۱8۶/۲ آزمون پس

 

 ۰۵/۰بیشتر است )  ۰۵/۰(، چون سطح معناداری متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی از سطح خطای  4نتایج جدول )  بهباتوجه

<P،)  انگیزش تحصیلی یکسان است. ریمتغکه واریانس  شودمینتیجه گرفته 
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 همگنی شیب رگرسیون 

 نمره انگیزش تحصیلی   . شیب رگرسیون(5جدول )

 ( Pسطح معناداری ) Fآماره  درجه آزادی متغیر 

 ۰۵۱/۰ 47۶/9 ۲ انگیزش پیشرفت تحصیلی 

 

است   ربیشت  ۰۵/۰شیب رگرسیون نمره انگیزش تحصیلی از سطح خطای    که سطح معناداری  دهد می( نشان  ۵نتایج جدول )

(۰۵/۰  <P)مقدار آماره   ؛ لذاF    همگنی شیب رگرسیون رعایت شده    فرضپیشکه    شودمی. پس نتیجه گرفته  باشد نمیمعنادار

 است. 

 

 :متغیرها خطی بودن همبستگی  

 (. آزمون خطی بودن همبستگی متغیر انگیزش تحصیلی 6جدول )

 ( Pسطح معناداری ) Fآماره  درجه آزادی متغیر 
 ۰۰۱/۰ 437/۱۰۶ ۱ انگیزش پیشرفت تحصیلی

 

زش تحصیلی از سطح ینمرات متغیر انگ  ،آزمونپیشحاکی از آن است که به دلیل کمتر بودن سطح معناداری    ( ۶)  نتایج جدول 

 معنادار است. پس همبستگی بین متغیر کنترل و مستقل، خطی است.    (متغیر کنترل)  F( مقدار آماره  P>  ۰۵/۰)  ۰۵/۰خطای  

 

 :هادادهتوصیف  

 در دو گروه آزمایش و کنترل   آموزاندانش (. آمار توصیفی انگیزش پیشرفت تحصیلی 7جدول )

 

در گروه آزمایش یادگیری گروهی باعث افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی   ،شودمی( مشاهده  7که از نتایج جدول )  طورهمان

است( ولی در گروه کنترل    افتهیش یافزا  آزمونپیشنسبت به    آزمونپسشده است )  آبادخرم پایه هفتم شهرستان    آموزاندانش

تحصیلی    آزمونپسدر   پیشرفت  )  آموزاندانشانگیزش  است  نیافته  خاصی  یادگیری   آموزاندانش ون  چتغییر  آموزش  دوره 

 (. اند نکردهگروهی را طی 
 

 نما  میانه  میانگین  تعداد آزمون گروه 
انحراف 

 استاندارد
 حداقل امتیاز 

حداکثر 

 امتیاز 

 آزمایش 
 ۱۱4 ۵9 78/8 ۱۰۱ ۱۰4 ۱۲/۱۰3 ۵۰ آزمون پیش

 ۱۱۶ ۵9 ۰7/9 ۱۱۶ ۵/۱۰9 ۶۲/۱۰8 ۵۰ آزمون پس

 کنترل
 ۱۱۶ 88 ۶4/7 ۱۱۶ ۵/۱۰۵ 98/۱۰۵ ۵۰ آزمون پیش

 ۱۱۶ 83 ۵/9 ۱۱۶ ۵/۱۰۵ 8۲/۱۰4 ۵۰ آزمون پس
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 :هادادهتحلیل  

 انگیزش پیشرفت تحصیلی   آزمونپسروی میانگین نمرات    راههیک (. نتایج تحلیل کوواریانس 8جدول )

 آزمون پیش دو گروه با کنترل 

 متغیر 
منبع 

 تغییرات 

مجموع 

 مجزورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح  

 داری معنی

 مجذور

 اتا 

انگیزش پیشرفت 

 تحصیلی

 ۵4۱/۰ ۱۰۰/۰ 3۱۵/۱۱3 ۱33/4۵4۶ ۱ ۱33/4۵4۶ آزمون پیش

 ۱79/۰ ۰۰۱/۰ 937/۲۰ 9۵7/839 ۱ 9۵7/839 گروه

    ۱۱9/4۰ 9۶ ۵۲۱/38۵۱ خطا

 

آزمایش و کنترل از   هایگروه، اختالف معناداری بین میانگین نمرات  آزمونپیشکه با کنترل    شودمی( مشاهده  8در جدول )

فرضیه معنادار نبودن   نی ؛ بنابرا(937/۲۰F=  ،۰۰۱/۰=   P)وجود دارد    آزمونپسلحاظ نمره انگیزش پیشرفت تحصیلی در  

. یعنی  است  ۱79/۰برابر با    تأثیر. میزان  شودمیرد    آزمونپیشپس از حذف احتمالی    آزمونپساختالف میانگین دو گروه در  

پایه هفتم    آموزاندانش، منجر به افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی  آزمونپیشدرصد یادگیری گروهی با کنترل نمره    9/۱7

  آموزان دانش، یعنی یادگیری گروهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی  گرددمی  دییتأشده است. پس فرضیه دومم    آبادخرم شهرستان  

 دارد.   تأثیر   آبادخرم پایه هفتم شهرستان 

 

 بحث

باالیی برخوردار است اهمیت  از  پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی  تالش   شناسیروانپژوهشگران آموزشی و    .بدون تردید 

رابطه بین    ،تحصیالت والدین  ،محیط خانوادگی   ،هوش  ، نظیرعملکرد یادگیرندگان را بهبود و ارتقا دهند   دالیلی کهتا    ، اندکرده

ازگاری ادراک خود و س  ، یشیپرروانروان نژندی و    ،ییگرابرونو    ییگرادرون انگیزش و متغیرهای شخصیتی از قبیل    ،والدین

  ،بسیار شبیه هم بوده   ،که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری  اندداشته آموزان نیز وجود  دانش  از  یاعدهبررسی شوند.    کراتبه

 .شوداین جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می . دارنداما در پیشرفت تحصیلی تفاوت زیادی با هم 

آموختن و   ،بدین معنی که هر چه انگیزه فرد برای دانستن  .ترین شاهراه یادگیری دانسته استپیشرفت را عالی  ،(۲۰۰3)  لوین

وقتی فرد از انگیزه پیشرفت   .خواهد شد  همراهفعالیت با رنج و زحمت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی    ،تحصیل بیشتر باشد

  ،کند می  سعی  برآنعالوهو    گیردمیکند و تکالیف درسی را جدی  توجه می   یخوببهبه تکالیف درسی    ،باالیی برخوردار باشد

راهکارهای مناسب    ،های الزمهمچنین برای یادگیری مهارت   ؛یاد بگیرد  را  آموزندمیاطالعاتی بیش از آنچه در کالس درس به او  

   .شودفزایش عالقه به موضوع یادگیری میبدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز سبب احساس توانمندی بیشتر و ا  .یابدمیرا  

های اجتماعی باشد و  در یادگیری مهارت   مؤثریعامل    ،تواندمیایجاد الگوی از رفتارهای اجتماعی   ، معتقد است( ۲۰۰۶)بندورا  

 ، تقلید از رفتار دیگران  ،ن کرد  توسط یادگیری اتفاقی مانند تماشا  هامهارتاین    .در روابط اجتماعی گردد  یمنجر به نتایج مثبت

را بدون تالش    هامهارت  ، اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان  . آورندمیبه دست  برخورد و رویارویی نزدیک با سایر افراد    ،تمرین

اثربخشی این    .کنندمیلط بیشتری کسب  تس  هامهارتدوران کودکی در این    هایفعالیتگیرند و سپس با بازی و سایر  یاد می

 . یابند اجتماعی دریافت شده در محیط افزایش می هایپاداشهمگام با   هامهارت

نسبت به سایر   چشمگیرتریتأثیر    . زیرا که این عامل، دهدمیرا تشکیل    هافعالیتعالقه یا رغبت نقطه شروع  از لحاظ تربیتی،  

  ها سازمانآغاز گردید و سپس به  شناسیروانهای زمایشگاهدر آ  ابتدا  ، انگیزش و پیشرفت تحصیلی . مطالعه بر روی دارد عوامل
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 ( ۲۰۰۲)موری    یراجتماعی توسط هن  های انگیزهبهترین    . در این راستا مشخص گردید کهدیگر گسترش یافت  هایموقعیتو  

بر روی گروهی کوچکی از افراد بهنجار و با    ،طریق کار  اولین کسی بوده که مفهوم نیاز به پیشرفت را از  . ویارائه شده است

  ،مشاهده رفتار در جلسات گروهی ،بررسی زندگینامه فردی ،تحلیل رویا و خاطرات  ، نامهپرسش  - ه  مصاحب  های روشاستفاده از  

فشار   عنوانبه نیاز را    . ویشوخی را به دست آورد  و  موزیک  ،آزمایشگاهی گوناگون بررسی واکنش افراد به ناکامی  یهاتجربه 

مختلف در محیط هستند و    های موقعیت  و   اشیا  ، ها دهیپدافراد چگونه به دنبال    ، نماید تعیین میکه    دانستیم   دارجهتدرونی  

اصطالح انگیزش در زندگی  ،  حالنیباا  .را کاهش دهند  شانیدرون دن نیازهایشان فشار  تا با ارضا ش  ، دهندمیچگونه به آنها پاسخ  

را    هاهدفو    ها جانیه  ،خارجی  یهامحرک،  ها عادتزیرا تمامی    . رودبه کار می  شناسیروان از معانی    ترعیوسروزانه به معنای  

 . شودمیشامل 

. اما این  کنندنمیباکفایت و خودمختار احساس    صورتبههمانند افرادی دارای انگیزش بیرونی، افراد بدون انگیزش نیز خود را  

در نهایت دست از   کهطوری به،  بینندمیافراد، برخالف افرادی که دارای انگیزش بیرونی هستند، راه را بسیار طوالنی و دشوار  

کنند تا بر محیط خود تأثیر بگذارند و ادراک  آموزان دارای انگیزش بیرونی تالش میاست که دانشکشند. این در حالی کار می

آموزان بدون انگیزش باور ندارند که راهی وجود دارد که آنها بتوانند بر آنچه که  خود را از کفایت و کنترل افزایش دهند. دانش

پایین است که موقعیت خود را   قدرآنویشتن این افراد از کفایت و کنترل  داشته باشند. ادراک خ  تأثیر،  افتدمیبرایشان اتفاق  

تشخیص   یارابطه  گونهچیه فاقد انگیزش، بین رفتار تحصیلی خود و اتفاقات مدرسه  آموزاندانشبینند. درماندگی می صورتبه

 موفقیت را به شانس و یا آسانی پرسش نسبت دهند. . اگر معلم در کالس از آنها پرسش کند و آنها پاسخ بدهند، شاید  دهندینم

  ، انگیزش  هستند. که با یادگیری و پیشرفت در ارتباط    شوندیماطالق    آن دسته از رفتارهایی   بهانگیزش پیشرفت    ی هاسازه

به موفقیت  مربوط   هایانگیزه طور عام، به بعضی از این رویکردها به است. شده بر اساس رویکردهای گوناگون تعریف  ،پیشرفت

 .[4]است    دآمدهیپدسازگارانه و ناسازگارانه    هایانگیزهبر اساس    گراهدفرویکرد    .است  گراهدفیکی از آنها رویکرد   .پردازندمی

پی    ( ۲۰۱۱دویک )  .درماندگی و عملکرد  ، تسلط  یعنی   .دانندیمانگیزه تسلط را یکی از سه نوع رویکرد پیشرفت    ،پژوهشگران

رویکرد تسلط یا رویکرد   .دهند مینیز دو پاسخ متفاوت    ،ز یبرانگچالشدرسی دشوار و    یهابرنامهبرد که کودکان در مقابله با  

  هاآن  نیهمچن.  هستند  ی ترمثبت روی توانایی خود است و دارای عواطف    ، تمرکزشان بیشتر برکودکان با رویکرد تسلط  .درمانده

اغلب خودشان   ،آموزان با رویکرد تسلطدانش.  کنندمیاستفاده    بخشدیمرا بهبود    هاآن که عملکرد  مسئله مدار    یراهبردهااز  

 خاطربهرا    اندداشته برای آنها کارایی    درگذشتهفکر کنند و راهبردهایی را که    بادقت  ،توجه کنندکه    دهند آموزش می   یاگونهبه را  

 به عدم اغلب مشکالت خود را    .بر فقدان شایستگی خود تمرکز دارند  ،در مقابل کودکانی که رویکرد درمانده دارند  .بسپارند

  ، این رویکرددر نهایت  دهند.  و اضطراب را نشان می  یحوصلگیب عواطف منفی مانند    ،آموزاندانش. این  دهندتوانایی نسبت می

شاگردان رویکرد    .در توانایی کلی با هم تفاوت دارند  ، رویکرد تسلط و درمانده  با ن  شاگردا  .شودمیبه تضعیف عملکرد آنها منجر  

 توانایی قابل تغییر و بهبود است.که  تسلط عقیده دارند 

پیشرفت  برای انگیزش باالکه  یاگونهبه با رویکرد تسلط و درمانده خطر جویی است.  آموزاندانشبین   یهاتفاوتیکی دیگر از 

جستجو   است،  غالباً تکالیفی که دارای دشواری متوسطه ،اندشده آنهایی که برای موفقیت برانگیخته  .استراه هم جوییر طخ با

این  . نمایند یزیرطرحموفقیت را به نحو صحیح   یهاراههای خودشان را تنظیم و توانند هدفبا چنین دانشی آنها می . کنندمی

امکان خطر در آنها کم یا زیاد است و از  که    کنند تکالیفی را انتخاب می  غالباً   پایین،  زهیباانگ  آموزاندانشدر صورتی است که  

 . کنندمیاجتناب  ،ضروری است معقولهای ریزی هدفکه برای تنظیم و طرح یانانهیبواقع یابیخودارز

باال پیشرفت  ب  ، انگیزش  تمایل  با  استبه طور وضوح  ناتمام همبسته  تکالیف  اتمام  برای    .ه  اصلی    یریازسرگتالش  سررشته 

ساختار ذهنی پیچیده و پایداری را   آموزاندانشاین    .انگیزش پیشرفت آنان زیاد استکه    ی استآموزاندانشویژگی    ،ها فعالیت
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 خالل   است که باید در  یندیفرااین ساختار    .آورندمیبه وجود    ،اندفرعی ساخته شده  هایفعالیتنبی و  اهای جکه از فعالیت

   . و منقطع گردد  ختهیگسازهمغالباً  ،حفظ شود و لذا ممکن است درازمدت  یهادوره

 

 جنسیتی در انگیزش پیشرفت   یهاتفاوتبررسی  

در مورد    ،میاپرداخته بدان  بیشتر آنچه ما    .دشوار است  ، پیداکردن مطالعاتی که ارتباط مشابهی را برای هر دو جنس نشان دهد

نتایج مطالعات    وساخته    تری قواجتماعی زنان ممکن است این ارتباط را    یهانقشولی تغییر    .زنان  ، نهمردان صادق بوده است

 سازد. تره یشبدر مورد آنان را به مردان 

 

 ی ریگجه ینت

 ی اگونهبهتا    ،سازدیمکه فرد را قادر    است  یامحرکه انگیزش نیروی    .است  مؤثراجتماعی و ارتباطی    هایکاربرد مهارت  رب  انگیزش

از خود و   مؤثریدرک    انگیزه هستند،افرادی که دارای   د.فردی شایسته مورد قضاوت دیگران قرار بگیر  عنوانکه به  رفتار نماید

زمینه را برای ادامه تعامالت اجتماعی فراهم   ،ارائه بازخورد مناسب و دیگران دارند و به رسمیت شناختن و همدردی با دیگران

  ،انگیزشتحقیق و بررسی در خصوص  د.دارن را توانایی الزم برای برقراری و ادامه روابط متقابل اجتماعی این اشخاص . سازدمی

این حوزه جدا از   .مستلزم داشتن توان متقابل با دیگران است  ،شایستگی اجتماعی و دارد که هوش اجتماعی اشاره به این نکته

آکادمیک   و  سنتی  دانستن  انگیزش  .استهوش  به  افراد  ظرفیت  در   فکرکردن  ،کردناحساس   ،با  دیگران  با  کردن  رفتار  و 

 ی چندوجهشود  در نظر گرفته می  یچندوجهساختار    عنوانبهاجتماعی    یهامهارت  ؛ لذاسروکار دارد  یفردانیمهای  موقعیت

ی خاصی از جمله همدلی ابراز وجود هامهارتهای اجتماعی به ارزیابی  های اجتماعی ثابت کرده است که مهارت بودن مهارت

د را برای ایجاد و حفظ روابط ی اجتماعی یکی از ابزارهایی هستند که افراهامهارتپردازد  می  یفردنیبخود افشایی و مهارت  

اجتماعی    های شایستگیاز    یامجموعههای اجتماعی  مهارت گریدعبارتبهکند اجتماعی موجود و سازگاری با جامعه هدایت می

پذیرش اجتماعی و اجتناب از   منظوربهسازد تا با محیط اجتماعی خودشان را سازگار نمایند افراد  هستند که فرد را قادر می

اجتماعی بر بسیاری از ابعاد زندگی فرد    یهامهارتکنند نارسایی در  های اجتماعی استفاده میهای آزاردهنده از مهارتیتموقع

جسمانی و روانی ترک تحصیل تنهایی   ی هایناراحتاز سوی همساالن  طردشدندارد و آنها را در معرض خطرات ناشی از  تأثیر

 . گیرندار نمیجرم و جنایت و عملکرد ضعیف تحصیلی قر
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