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 ای بر چاپ دوم کتاب انگیزش در یادگیری و آموزشمقدمه

 
-انگیزش یکی از مهم دهد.، نقش بسیار مهم انگیزش در رفتار انسان را نشان می"خواستن، توانستن است"جمله 

یادگیرنده را  تواند میزان، کیفیت و نوع فرایندهاي معطوف به عملکردگیري رفتار است که میترین فرایندهاي شکل

هاي آموزشی تحت تأثیر قرار دهد. مربیان، اساتید، مدیران، یادگیرندگان در هر سطحی براي بهبود در موقعیت

هاي آموزش و مدیریتی، الزم است از فرایندهاي عملکرد خود، به جز تسلط برداشتن قبلی و روشها و مهارت

راهبردهاي الزم براي ایجاد انگیزش قوي را در خود و  انگیزشی خود و یادگیرندگانشان تقویت داشته باشند و

شود. فرایندها، راهبردها و عوامل دیگران تقویت نمایند. معلم الزم است بداند یادگیرنده چرا و چگونه برانگیخته می

 هاي الزم کسب گردد.اند و الزم است در این زمینه دانش و مهارتمؤثر بر انگیزش متنوع و پیچیده

هاي مؤلفان در ها و پژوهشگارش کتابی با موضوع انگیزش در موقعیت، آموزش و یادگیري، به تجربهانگیزه ن

گردد. محتوا و چارچوب اولیه چندین بار مورد استفاده دانشجویان زمینه انگیزش در آموزش و پرورش برمی

ن کتاب  هم مورد استفاده شناسی تربیتی دانشگاه تهران قرار گرفته است. چاپ اول ایکارشناسی ارشد روان

هاي قدیمی انگیزش و دانشجویان، اساتید و دانش پژوهان به خصوص در کتاب حاضر شامل نگاهی گذرا بر نظریه

تواند مبناي خیلی از مداخالت و ها و موضوعات معاصر مربوط به انگیزش است که میتر بر نظریهنگاهی عمیق

تواند منبع ارزشمند و مفیدي براي محسوب گردد. این کتاب میتحقیقات انگیزش در حوزه آموزش و پرورش 

هاي آموزش و انگیزش و هیجان هاي یادگیري، روششناسی تربیتی، نظریهدروس انگیزش در تعلیم و تربیت، روان

 شناسی و علوم تربیتی باشد.هاي مختلف روانهاي کارشناسی ارشد و کارشناسی رشتهدر دوره

تواند مورد استفاده کلیه اساتید، پژوهشگران و یادگیرندگانی قرار گیرد که دوست دارند تاب میبراین، این کعالوه

طور فرایندها و راهبردهاي یادگیري خود را بهبود دهند و یا در این حیطه پژوهش کنند. امیدوارم این کتاب به

یرد و پژوهشگران ما را در بهبود کارهاي مند قرار گگسترده مورد استقبال، استفاده، نقد کلیه دانش پژوهان عالقه

 بعدي یاري نمایند.
 

 حسین کارشکی

 شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار روان
 

 

 

 

 



 گزیده اي از متن کتاب: 

-انگیزش یکی از مهم دهد.، نقش بسیار مهم انگیزش در رفتار انسان را نشان می"خواستن، توانستن است"جمله 

را تواند میزان، کیفیت و نوع فرایندهاي معطوف به عملکرد یادگیرنده گیري رفتار است که میترین فرایندهاي شکل

هاي آموزشی تحت تأثیر قرار دهد. مربیان، اساتید، مدیران، یادگیرندگان در هر سطحی براي بهبود در موقعیت

هاي آموزش و مدیریتی، الزم است از فرایندهاي عملکرد خود، به جز تسلط برداشتن قبلی و روشها و مهارت

الزم براي ایجاد انگیزش قوي را در خود و انگیزشی خود و یادگیرندگانشان تقویت داشته باشند و راهبردهاي 

شود. فرایندها، راهبردها و عوامل دیگران تقویت نمایند. معلم الزم است بداند یادگیرنده چرا و چگونه برانگیخته می

 هاي الزم کسب گردد.اند و الزم است در این زمینه دانش و مهارتمؤثر بر انگیزش متنوع و پیچیده

  


