
برای  کلیدی انگیزش

 ادگیریی
والدین و راهنمای کاربردی برای  )

 معلمان(
 

 

 

 فاطمه السادات میرحسینی

 اعظم زارع میرک آباد

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1397 -تهران 



 

 

 

 

 

 

 

  

  - 13۶3 فاطمه السادات، میرحسینی،  : سرشناسه
/  انگیزش کلیدی برای يادگیری:) راهنمای کاربردی برای والدين و معلمان( : عنوان و نام پديدآور 

 .آبادی میرک زارع اعظم میرحسینی، السادات فاطمه
 .1397، تهران : آوای نور : مشخصات نشر 
 .م س۵/۲1×۵/1۴؛ .ص1۶۰  : مشخصات ظاهری 
 978-۶۰۰-3۰9-377-۵ : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 انگیزش در آموزش و پرورش : موضوع 

 Motivation in education : موضوع 

 شناسی روان --  يادگیری  : موضوع 
 Learning, Psychology of : موضوع 

 - 13۶1اعظم، آباد،  زارع میرک : شناسه افزوده 

 : رده بندی کنگره 
LB1۰۶۵9م/ فلا 8 1397 

 37۰/1۵۴ : رده بندی ديويی 

 ۵1۵۰۴۲۰ : شماره کتابشناسی ملی 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  فروردين، خیابان شهید وحید نظری،    1۲                          تهران، میدان انقالب، خیابان

         ۶۶۴8۰88۲           / دورنگار:           ۶۶9۶73۵۵  و    ۶                 ، طبقه دوم تلفن:   99   پالک

  برای یادگیری کلیدی انگیزش

 )راهنمای کاربردی برای والدین و معلمان(

 اعظم زارع میرک آباد - فاطمه السادات میرحسینیتالیف: 

 ناشر: انتشارات آوای نور

 1397چاپ: اول 

 نسخه ۵۰۰شمارگان: 

 978-۶۰۰-3۰9-377-۵شابک: 

 تومان 13000قیمت                             کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

 



 

 

 

  



 فهرست مطالب

 9 ............................................................................................. مقدمه 

 

 11 ..................................................... و تعاریف آن انگیزش: فصل اول
 11 ....................................................................................... يادگیری انگیزش برای

 1۶ ............................................................................................... انگیزشهای  کنش
 1۶ .................................................................................................تامین انرژی 
 1۶ ................................................................................................ انتخاب پاسخ

 17 .............................................................................. توجه و راهنمايی رفتار

 18 ................................................................................. رفتاری انگیزشهای  نشانه
 ۲۰ ............................................................................................  مشکالت انگیزشی 

 ۲۲ ....................................................... تحصیلی مختلف   های  در دوره انگیزش

 

 27 ........................ درانگیزش هاآن هایرویکردها و کاربرد: فصل دوم
 ۲7 ..................................................................................................... رويکرد رفتاری

 ۲9 ................................................................................................. رويکرد شناختی 
 ۲9 ............................................................................................... رويکرد انسانگرايی

 31 ........................................................................... انتظار ضرب در ارزش  نظريه
 3۴ .............................................................................................. نظريه برانگیختگی

 3۵ .......................................................................................................... نظريه اسناد
 3۶ ...................................................................................... نظريه خود تعیین گری

 39 ............................ مراحل شکل گیری انگیزه در افراد : فصل سوم



 ۴۰ ..................................... شناسايی هدف و پی بردن به علل: اول  مرحله
 ۴۴ ....................................................... عملیهای  ارزيابی پیامد: مرحله دوم
 ۴7 .................................................................. طرح ريزی مسیر: مرحله سوم
 ۵۲ ............................................... خواستن و تصمیم گرفتن: مرحله چهارم

 ۵۶ ................................................................................. موفقیت: پنجم  مرحله

 

 61 ........................................................... انواع انگیزش: فصل چهارم  
 ۶1 ............................................................................................................. فطری

 ۶1 ......................................................................................................... اکتسابی

 ۶۲ ................................................................ انگیزه يا نیاز به پیشرفت 

 ۶3 ................. شخصیتی افراد دارای انگیزش پیشرفت های  ويژگی
 ۶۴ .................................................................................... بیرونی  نگیزش درونی وا

 ۶۵ .......................................................................... الگوی افزايش انگیزش درونی 
 ۶۶ ............................................................................................................ چالش

 ۶7 ...................................................................................................... کنجکاوی
 ۶8 ............................................................................................................ کنترل
 ۶8 .............................................................................................................. تخیل

 ۶9 ...................................... کاربردی برای افزايش انگیزش درونی های  رهنمود
 

 77 ......................  و همساالن اثرات معلم و کالس درس: فصل پنجم
 78 ....................................................................................بندی برای تدريس گروه



 81 ....................................................................................... های تدريسروش
 8۲ .......................................................................................... تدريس اثربخش

 83 ..................................................................................................... الگو استفاده از
 83 ......................................................................................................  معلمنقش  
 8۴ ................................................................................................ همساالننقش  
 8۵ .............................................................................. و مسلطای  الگوی مقابله  

 8۶ .............................................................................. دانش آموز -  تعامالت معلم
 8۶ ................................................................................................... بازخورد معلم

 8۶ ........................................................................ لکردیعم بازخورد 

 89 ......................................................................... انگیزشی بازخورد 

  9۰ ........................................................................... اسنادیبازخورد 

 9۲ ......................................................................... راهبردی بازخورد 
 9۴ .............................................................................................................  پاداش
 9۵ ............................................................................................................ تحسین
 97 ................................................................................................................ انتقاد

 98 ............................................................................................ کمک نا خواسته
 99 .............................................................................................  انتظارات معلم 

 1۰۲ ...................................................................................... خودکارآمدی معلم

 1۰۴ ........................................................................................ عالقه مندی معلم

 1۰۶ ............................................................................. و هم حسی معلم گرمی
 1۰۶ ............................................................  مديريت و سازماندهی کالس درس 

 1۰7 ................................................................... اعمال کنشی و واکنشی معلم

 111 .................................................................................................... جو کالس 



 11۴ ........................................................................................ آموزشیهای  متغیر

  11۴ .............................................................................. مقدماتیتمرکز 

 11۵ ................................................................................ شخصی کردن 

  11۵ .............................................. و درک آندرگیر شدن در مطلب 

 117 ..................................... نقش والدین درایجاد انگیزه: فصل ششم

 123 .......................... : چند متغیر مهم در مبحث انگیزشفصل هفتم
 1۲3 .......................................................................................... تحصیلی خودپنداره

 1۲۶ ..................................................................................... تحصیلی خودکارآمدی
 1۲8 ...................................................................................... تحصیلی خودتنظیمی

 1۲9 ......................................... های يادگیرندگان خودتنظیم گر   يژگیو

 13۰ ............................................................................... شناختیراهبردهی 

 131 ........................................................................ راهبردهای فراشناختی

 133 ................................................................... راهبردهای مديريت منابع

 13۵ ............................................................................. راهبردهای انگیزشی

 

 139 ................ مربوط به انگیزش یادگیریهای  پژوهش: هشتمفصل 

 کمک به مربیان و والدین برای  کاربردی برایهای  توصیه: فصل نهم

 145 ....................................................... انگیزه دانش آموزان افزایش 
 

1۵۵ .................................................................................................................... منابع



 

 

 

 

 

 مقدمه:

بررسی انگیزش گامی اساسی در جهت شناخت رفتاار آدمای اسات ودر    

حقیقت با بررسی انگیزش میخواهیم بدانیم سرچشمه رفتار آدمی و نیرويی 

 دارد چیست ؟ می که او را به حرکت وا

و هاا   درباره ماهیت انگیزش و چگاونگی تااثیرآن بار رفتاارآدمی نظرياه     

گوناگونی وجود داشاته اسات کاه هرياک حقاايقی را دربااره       های  استنباط

انگیزش و نیروهای موثر در رفتار آدمی بازگو کرده و تصوير خاصی از علال  

 رفتارهای انسان را ترسیم نموده اند .

هاای   هادايت کنناده و نگهدارناده فعالیات    ، انگیزه از عوامل مهم نیرودهنده

 ان اتومبیل تشبیه کرده اند .بعضی آن را به موتور و فرم. يادگیری است

از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است و هم وسیله ؛ هدف است زيارا  

مختلف آموزشای انگیازه   های  ياددهنده بايد در يادگیرنده نسبت به موضوع

ايجاد کند و وسیله است از آن جهت کانگیزش ه پیش نیازياادگیری اسات.   

از باین خواهاد رفات و اگار     موثر آموزشای  های  بدون انگیزه امکان فعالیت

هرگاز باه   ، نداشاته باشاد  ای  نسبت به موضوع ياادگیری انگیازه  يادگیرنده 

يادگیری را باا جاديت   های  محیط و موضوع توجهی نخواهد داشت و تجربه

 دنبال نخواهد کرد .



 1۰مقدمه  //  

ش و پارورش  مبحث و سیعی را در روان شناسی تربیتی و آماوز  انگیزش

، کنجکااوی ، عاليا  هاای   به طوری کاه حاوزه   به خود اختصاص داده است

حتی حیطه عاطفی را نیز در برمی گیرند. اگرچه ها  نیازها ورغبت، ساي  ها

و غناای ساازی محاایط اموزشای و بهبااود   ، محاایط و هاوش ، عامال وراثات  

تدريس تا اندازه زيادی در بهبود وضاع اماوزش تااثیر دارد ولای     های  روش

هیچ کاس چیازی   ، تا انگیزه نباشد انگیزش است و، قالب اموزش و پرورش

ياد نخواهد گرفت. شناسايی مفهوم انگیزش  و اگاهی از تاثیر آنها بر فرايناد  

و معلمان کمک میکند تا در طرح و اجرای برناماه  آموزان  دانش يادگیری به

 بهتری به کار گیرند.های  اموزشی روش

دانناد کاه رفتاار را در طاول      می درونیهای  روانشناسان انگیزه را فرايند

 دارد . می ن را باقی نگهآزمان فعال و هدايت میکند و 
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