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 چکیده
زاييده يادگيري است و  انگيز انسان،هاي شگفتهمه پيشرفت

رغم به .پذيردانگيزه تحصيلي اثر مينحو چشمگيري از يادگيري به
آموزان و همچنين اهميت شگرف انگيزه تحصيلي در يادگيري دانش

انگيزه تحصيلي  شديد در ي مبني بر بروز افتاگسترده شواهد
که بتواند ماهيت و عوامل موثر هايي ژرفانگر آموزان، پژوهشدانش

است. در انجام شدهندرت ، بهدر تشديد اين پديده را بازنمايي کند
شد تا با استفاده از رويکرد تفسيرگرايانه، ضمن  اين پژوهش سعي

عوامل احتمالي کاهش انگيزه تحصيلي  هاي موجود،بازنمايي آسيب
شود. تالش گرديد تا ضمن واکاوي در يشناسايهاي بهبود آن و راه

ها شود که آن شان، نشان دادهزيسته آموزان و تجربهادراک دانش
را چطور درک و  آن و چه درکي از پديده افت انگيزه تحصيلي دارند

هاي روايتي با استفاده از فن مصاحبه داده کنند.ارزيابي مي
و  ،آموزان )دختر و پسر( گردآورينفر از دانش 33ساختارمند با نيمه

تحليل عميق  .تحليل شد ،اي کُاليزيمرحلهد هفتبر اساس راهبر
مضمون اصلي  5بندي آموزان، به شناسايي و دستهنشهاي داروايت

تحصيلي  دهد انگيزهگرديد. نتايج نشان مي مضمون منتجزير 33و 
عوامل  تأثير عوامل مختلفي از جملهآموزان دبيرستاني تحتدانش

هاي نوين ارتباطي و  عوامل فردي، خانوادگي، آموزشگاهي، فناوري
 مقاله، هر يک از عوامل شناسايي گيرد. در ايناجتماعي قرار مي

مورد بحث قرار گرفته شده  آموزانهاي دانشهمراه روايتبهشده 
 است.

 

ان متوسطه، عوامل آموزدانشانگيزه تحصيلي، های کلیدی: واژه

 فردي، عوامل آموزشگاهي، عوامل خانوادگي

 
Abstract 
The important fact is that all the amazing advances 
of man born in today's world, learning. Motivation 
plays a significant role in the process of learning. In 
spite of the tremendous importance of motivation in 

students' learning and motivation as well as 
evidence of educational failure, but depth research 
in this area is rare. Current study tried to investigate 
the possible factor of the decreased educational 

motivation and methods to improve it by using 
interpretative approach while representing the 
existing damages. Therefore, an attempt was made 

to use semi-structured interview technique and 
narrative data which was obtained from an 
interview with 38 students (boys and girls). The 
data was analyzed using Colaizzi's strategy in order 

to produce substantial results which would lead to 
the credibility of the results, meanwhile taking into 
account the study phenomenon from their 
perspective. Depth analysis of narratives was used, 

to identify and classify 13 sub-theme and so the 5 
main themes were identified. The results indicated 
a drop in educational motivation of high school 

students in the study population which was affected 
negatively by the following factors: personal 
factors, familial, scholastic, new technologies and 
social factors are. In this paper, each of the 

identified factors associated with student accounts, 
has been discussed. 
 

Keywords: educational motivation, high school 

students, individual factors, scholastic factors, familial 

factors 
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 مقدمه
انگيز انسان در دنياي امروز زاييده يادگيري است. انسان بيشتر هاي شگفتواقعيت مهم آن است که همه پيشرفت

هاي و توانايي يافتهو از طريق يادگيري، رشد فکري  آورددست مي هاي خود را از طريق يادگيري بهتوانايي
هاي بشر در نتيجه يادگيري به گيري کرد که همه پيشرفتتوان نتيجهچنين مي ،يابد. بنابرايناش فعليت ميذهني

(. يکي از عوامل مؤثر بر يادگيري در ميان يادگيرندگان، 3332، و همکاران به نقل از مولوي آيد )بيابانگرددست مي
آيد و چيزي است که به رفتار شدت حصيلي يکي از ملزومات يادگيري به حساب ميانگيزه تحصيلي است. انگيزه ت

کند. در واقع انگيزه آن چيزي است که به يادگيرنده بخشد و در حفظ تداوم آن يادگيرنده کمک ميو جهت مي
. انگيزه (3332زادگان به نقل از مولوي و همکاران، کند )طالبهاي او را هدايت ميدهد و فعاليتانرژي مي

آموزان است )کاهلونگ و تحصيلي، نقش موتور محرک در يادگيري و از عوامل عمده درگيري تحصيلي دانش
؛ آلکسا، بافاي، جينا و 4135زاده، اکبري، همتي؛ علي4135؛ آندريو، کاي، براد، پائول و ريبکا، 4132يويانگ، 
ترين انجام هر کاري الزم است. از جمله مهم (، وجود انگيزه براي3552(. به زعم راش )4133مارگوت، 

دهد که بخش اعظم ها نشان ميهاي انسان يادگيري است که کليد اصلي آن انگيزه است. نتايج پژوهشفعاليت
(. انگيزه پيشرفت در 3351)ميرکمالي به نقل از عليخاني،  است هاي آنانهاي افراد تحت تأثير انگيزهيادگيري
و تداوم گويند. انگيزه تحصيلي موجب شدت، هدايت و حفظ ي را انگيزه تحصيلي ميهاي تحصيلموقعيت
در مقايسه با افرادي که از توانايي و بهره  ،شود. افرادي که نيروي انگيزشي قوي دارندهاي يادگيرنده ميفعاليت

به نقل 3374د )پارسا، هوشي باال ولي انگيزشي ضعيف برخوردارند، عملکرد بهتر و پيشرفت تحصيلي بيشتري دارن
ها در (. با وجود آنکه توانايي و انگيزش دو عنصر کليدي براي فعاليت و موفقيت در همه سازمان3351از عليخاني، 

هاي مختلف ايجاد و تقويت د، در مراکز آموزشي عمال از طريق آموزششوهاي مختلف محسوب ميزمينه
اما متأسفانه در زمينه شناسايي، ايجاد و تقويت نيروي  است. رفتههاي افراد به خوبي مورد توجه قرار گتوانايي

گيرد هاي قابل توجهي صورت نميانگيزشي فراگيران، که از اصول اساسي براي کسب موفقيت است، تالش
هاي آموزشي آموزان و بالندگي نظامواضح است که افت انگيزه تحصيلي، کيفيت يادگيري دانش (.3351)عليخاني، 

؛ 4133؛ اکيف سوزر، 4135تيس، ها؛ گولسن ماسيوا و4135سازد )ژانگ، هاي متعددي همراه ميچالش را به
هاي بزرگ تعليم و تربيت هر نظامي که همه ساله به ميزان زيادي، امکانات، منابع و (. يکي از آفت4133ديسلن، 

جبراني را در ابعاد فردي و اجتماعي به جا کند و اثرات غيرقابل استعدادهاي بالقوة انساني و اقتصادي را تلف مي
(. بخش قابل توجهي از واريانس افت 3375شکرشکن، پوالدي و حقيقي، گذارد، پديده افت تحصيلي است )مي

ترين کند و شناسايي عميق عوامل موثر در افت آن، از مهمآموزان، تبيين ميتحصيلي را، افت انگيزه دانش
به ديگر سخن، پيشرفت تحصيلي به عنوان يک متغير آموزشگاهي،  رود.شمار ميبههاي متوليان آموزشي دغدغه

اي کيفيت همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش بوده است. عوامل پيچيده و گاه ناشناخته
قل از رشيد، دهد )يعقوبي به نان و پيشرفت تحصيلي آنان را تحت تأثير قرار ميآموزدانشيت يادگيري و کمّ

(. يکي از عواملي که به جهت شدت تأثيرات خود در پيشرفت تحصيلي مورد 3353ذاکري، سلحشور و کرد نوقابي، 
آموزش و پرورش قرار گرفته  است و گاه خود به عنوان يک عامل مستقل مورد  توجه بيشتر پژوهشگران حوزه

(. در حقيقت 3353، و همکاران تام به نقل از رشيد)بنان است آموزدانشبررسي قرار گرفته است، انگيزه تحصيلي 
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ي قوي موجود بين انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي توجه زيادي به انگيزه تحصيلي و عوامل هابه جهت ارتباط
(. انگيزش از جمله مفاهيم رايج در مسائل آموزشي 3353، و همکاران از رشيدبه نقل  )چن مؤثر بر آن شده است

از انگيزه يادگيرنده به عنوان يکي از  ،دهددر سيستم آموزشي مشکالتي همچون  افت تحصيلي رخ مي است. وقتي
رود. روانشناسان و يک مفهوم اساسي به شمار مي« انگيزه»هاي آموزشي نيز شود. در نظريهعلل مهم آن ياد مي

رود. اين وح مختلف عملکرد به کار ميدانند که براي توضيح سطمعلمان نيز انگيزش را يکي از مفاهيم کليدي مي
انگيزه ان بيآموزدانشکند. بسياري از معلمان با مفهوم تفاوت ميزان تالش براي انجام تکاليف درسي را بازگو مي

براي درس خواندن و تحصيل ندارند، يا اينکه  ايانگيزهو  آموزاني که عالقهشوند؛ دانشيا کم انگيزه مواجه مي
توان کرد و با چه ند. در مورد اين دسته چه ميهست مندي خيلي خاص مطالب درسي عالقههاتنها به بخش

 د؟کر تبيينتوان اين موضوع را هايي مينظريه
جريان تعليم و  هاي آموزشي است و به لحاظ ارتباطي که اساساًنظام همهگير له افت تحصيلي گريباناامروزه مس

افت تحصيلي نيز از ابعاد مختلف مورد بررسي و مطالعه  ،سياسي دارد و فرهنگي تربيت با ديگر نهادهاي اجتماعي،
تنبلي يا  .دارد آموزان در تحصيل به مطالعه دقيق احتياجگيرد. بررسي دليل شکست دانشپژوهشگران قرار مي

بايد در خانواده، ان را آموزدانشافتادگي تحصيلي دانست. گاهي علت شکست توان تنها دليل عقبميلي را نميبي
 گاه در مدرسه و معلم و گاه در جامعه و نظام آموزشي و وضعيت اقتصادي جستجو کرد.

يکي از مشکالت شايع نظام آموزشي در بسياري از کشورهاي جهان از کشورهاي پيشرفته گرفته تا کشورهاي 
ي يا ترک تحصيلي عقب مانده يا در حال رشد پديده شکست تحصيلي است که به صورت مردودي، تجديد

ها، شود. اين پديده يکي از مشکالت ديرينه آموزشي نسل جوان به ويژه اقليتداوطلبانه يا اجباري ظاهر مي
هاي کوچک سکونت دارند. نگراني و عالقه نسبت به اني است که در شهرآموزدانشنشين يا آموزان روستادانش

، هاي ماليبخش اعظم اين توجه ناشي از زيان .اي داردزايندهمطالعه اين پديده و کشف علل و عوامل آن شتاب ف
گير نظام اين مشکل از ديرباز گريبان .شودها ميها و خانواده، فرهنگي و علمي است که متوجه دولتاقتصادي

 ،اندولين نظام آموزشي کنوني در حل اين مشکل نه تنها توفيقي نداشتهئاما مس ،آموزشي کشور ما نيز بوده است
اگرچه مبتني بر رويکرد پوزيتويسيتي، بررسي  (.3372بلکه نرخ شکست تحصيلي افزايش هم داشته است )پوالدي، 

ميزان و سهم عوامل موثر در افت انگيزه تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است، ليکن تاکيد پژوهش حاضر 
منظور کشف عوامل افت انگيزه تحصيلي از  آموزان بهاستفاده از رويکرد تفسيرگرايي، در واکاوي ادراک دانش

ريزان تعليم و تواند به برنامهآموزان بوده است. واضح است که شناخت بيشتر و بهتر اين عوامل ميديدگاه دانش
نمايد تا در برخورد با اينگونه  تربيت، کارگزاران آموزش و پرورش، معلمان و مشاوران تربيتي آموزشگاه کمک

دهند و ضمن مقابله با اين معضل آموزشي و به  العمل نشانآگاهي و شناخت بيشتري عکسآموزان با دانش
دهند و بدين طريق از  هاي صحيح در رفع آن، ميزان شکست تحصيلي را تا سر حد امکان کاهشکارگيري شيوه

اخت کافي، ژرف تحقيق حاضر، فقدان شن مسئله  هاي سنگين مالي و فرهنگي ناشي از آن جلوگيري کنند.خسارت
است.  هاي بهبود آنو راه مدارس متوسطه آموزاندانش کاهش انگيزه تحصيليمرتبط با وامل درباره ع روزو به
 ، عوامل احتمالي کاهش انگيزه تحصيليکيفي و مبتني بر روش پديدارشناسي يشد تا رويکرد عيسمنظور بدين
تالش گرديد تا به ديگر سخن، . مورد واکاوي عميق قرار گيردهاي بهبود آن و راه مدارس متوسطه آموزاندانش
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ها چه درکي از پديده افت انگيزه شود که آن شان، نشان دادهزيسته آموزان و تجربهضمن واکاوي در ادراک دانش
 کنند.را چطور درک و ارزيابي مي آن و تحصيلي دارند

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
توان انگيزه را دقيقتر از انگيزش دانست؛ مي ،روند. با اين حالبه صورت مترادف به کار مي انگيزه و انگيزش غالبا

به اين صورت که انگيزش را عامل کلي مولد رفتار و انگيزه را علت اختصاصي يک رفتار خاص به حساب آورد. 
ه او هستيم. اصطالح انگيزه مثال وقتي مي پرسيم چرا فالن شخص رفتار خاصي را انجام مي دهد، به دنبال انگيز

کردن قصد انگيزه براي مشخصگويد: باره مي ( در اين3573رود. روسل )بيشتر در اشاره به رفتار انسان به کار مي
 )به نقل از سيف، رود، پس کاربرد اصطالح انگيزه در مورد حيوانات جايز نيستيا بازده دلخواه يک رفتار به کار مي

اي دروني شده است که در و به اندازه استآموزان دانش(. انگيزه تحصيلي شامل هدفي با ارزش باال براي 3354
زاده، کند تا با انجام رفتارهاي خاص به اهداف نزديک شوند )حسندرون آنها شوق و هيجان و کشش ايجاد مي

3374 .) 
( ضريب 3575و والبرگ )  ام گرفته است. آگوروگلوهاي زيادي انجدرباره تأثير انگيزش بر يادگيري پژوهش

 237111هاي انجام شده در مورد هاي انگيزش و پيشرفت تحصيلي حاصل از پژوهشهمبستگي بين اندازه
اند که ميانگين ضرايب همبستگي موجود برابر با و نشان داده ،آموز کالس اول تا کالس دوازدهم را بررسيدانش

هاي ورودي عاطفي( و پيشرفت تحصيلي را با ضريب ( رابطه بين انگيزش )ويژگي3534+ است. بلوم )32/1
 ، به نقل از لفرانسوا،3554(. در يک مطالعه ديگر، کيت و کول )3354+ گزارش کرده است )به نقل از سيف، 51/1

 45111يري را در بيش از آموزش معلمان، و انگيزش بر يادگ آثار چند عامل مهم مانند توانايي يادگيرندگان،( 3557
سطح  ،ترين عاملي که مستقيما با ميزان يادگيري رابطه مثبت نشان دادآموز مورد بررسي قرار دادند. مهمدانش

يکي آموزش معلم و ديگري انگيزش براي يادگيري،  آن، دو عامل مهم ديگر، زندگان بود. پس اتوانايي يادگير
آموزاني که در يک مدرسه داراي رسد دانشبررسي خود نوشتند که به نظر ميگيري از بودند. کيت و کول در نتيجه

آموزاني که انگيزش از انگيزش زيادي برخوردارند. دانش ،هاي سطح باال به تحصيل اشتغال دارندکيفيت و برنامه
دهند و ام ميپذيرند، تکاليف درسي بيشتري انجهاي تحصيلي بيشتري را ميفعاليت ،تحصيلي سطح بااليي دارند

رينگنس در پژوهشي . (3557 ، به نقل از لفرانسوا،3554، کيت و کول) کننددر نتيجه موفقيت بيشتري کسب مي
يا باالتر و  341آموز پسر کالس نهم را که بهره هوشي دانش 31آموزان کم پيشرفت و پر پيشرفت، در زمينه دانش
مشابه  هاکه از نظر هوشي، جنسيت، سن، مدرسه و حجم درس يا باالتر داشتند با گروه ديگري 35معدل درسي 

آموزان دانش ها نشان داد کهنتايج بررسي يا کمتر بوده با يکديگر مقايسه نمود. 34آنها بودند؛ اما معدل درسي آنها 
و  رشيد آموزان کم پيشرفت انگيزه بيشتري براي يادگيري داشتند )سيف به نقل ازپر پيشرفت در مقايسه با دانش

(. در پژوهشي که پين و ايلين در زمينه ارتباط دلبستگي و عالقه به معلم و والدين، با انگيزه 3353، همکاران
آموز مقطع متوسطه انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند که دلبستگي به معلم و والدين چه به دانش 351تحصيلي با 

، و همکاران به نقل از رشيد)پايني و ويتاکر  آموزان ارتباط داردنشطور جداگانه و چه در ترکيب با هم با انگيزه دا
در  .هاي گذشته به بسياري از عوامل احتمالي مرتبط با انگيزه تحصيلي توجه نشده استبيشتر پژوهشدر . (3353
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 انگيزه تحصيليافت ، مجموعه عوامل مرتبط با جامع و ژرفانگرپژوهش حاضر تالش شد تا با رويکردي 
 .گيرندمورد بررسي قرار  آموزان مدارس متوسطهشدان

( 3377) به نظر اسپالدينگ .روابط عاطفي درون مدرسه است ،يکي از عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي
ان باشد. هر معلمي در برقراري ارتباط آموزدانشاولين هدف معلم بايد برقرار کردن رابطه مطلوب و دوستانه با 

( طي پژوهشي 3374) و موقعيت است. رضايي آموزدانشکه ناشي از شخصيت معلم، شخصيت روش خاصي دارد 
با پيشرفت تحصيلي فراگيران ارتباط وجود دارد. بهرامي به نقل از  آموزدانشنشان داد که بين رابطه عاطفي معلم و 

جانبه به ارزيابي عملکرد ( معتقد است که انگيزش پيشرفت تحصيلي عبارت است از گرايش همه3525و3522باتل )
عملکرد موفقيت در  ترين معيارها تالش براي موفقيت در عملکرد و برخورداري از لذتي که باخود با توجه به عالي

دهد ارتباط با انگيزش تحصيلي نشان مينتايج حاصل از اغلب مطالعات انجام گرفته در  ،طور کليهمراه است. به
پذيري، خالقيت و هاي سالمت روان همچون اعتماد به نفس، آرامش، مسئوليتانگيزش دروني با شاخصه

هاي رفتارهاي ناسازگار همچون ا شاخصهخودشکوفايي رابطه مثبت و انگيزش تحصيلي بيروني و بي انگيزگي ب
ترک تحصيل، اضطراب، مصرف الکل و بي تفاوتي در قبال مسئوليت رابطه مثبت دارد )ويساني به نقل از دسي و 

 (. 4131؛ کوکس و سپهري شاملو، 4112؛ ريو، دسي و رايان، 3535رايان، 
هاي نه مشوق نه خشنودي و ارزشمندي دروني و يعنيـ اي گونه انگيزهافرادي هستند که هيچ ،انگيزهافراد بي

به نقل از دسي و  ،)ويساني هاي خود دريافت نکنند و در نتيجه از انجام فعاليت اجتناب کنندبراي فعاليت ـ بيروني
است. .قتي افراد در حالتي « شدهدرماندگي آموخته»انگيزگي، تا حدودي شبيه مفهوم بي مفهوم (.4111رايان 

ي بيروني است، به صورت دهند خارج از مهار آنان و تحت نيروهاکنند عملي که انجام مياحساس ميهستند که 
ويساني و ، نقل از 3555کنند )فورتير و همکاران، شوند و اجتناب اختيار ميدروني يا بيروني برانگيخته نمي

 (. 3353همکاران، 
به همين علت در زندگي خود به  ،برخوردارند آموزان از سطوح متفاوتي از انگيزه پيشرفت تحصيليدانش

نمونه اشخاصي که از نظر نياز به پيشرفت در سطح بااليي قرار دارند،  برايکنند. هاي کامالً متفاوتي رفتار ميشيوه
نسبت به افرادي که نياز به پيشرفت ضعيفتري دارند، بيشتر متمايل به تحصيالت دانشگاهي کسب نمره باالتر و 

سازمان يونسکو مفهوم افت (. 3335بهرامي و رضوان، نقل از ، 3531)اتکينسون،  اي فوق برنامه هستندهفعاليت
 دهد )يونسکو،تحصيلي را به تکرار پايه، ترک تحصيل زودرس و کاهش کيفيت آموزش و تحصيل افراد نسبت مي

حروميت اقتصادي، عدم توجه ( در تحقيق خود فقر و م3535فمن )ها(.3354نقل از دسترنج، بلوکي و موذن، 
والدين، پر جمعيت بودن خانواده و نامناسب بودن ساخت خانواده را در کاهش انگيزه يادگيرندگان مؤثر دانسته و 

اي براي ل هستند و آن را وسيلهئگيري کرده که اعضاي طبقه کارگر، ارزش کمتري براي تحصيل قانتيجه
 (.3375حقيقي،  و شکرشکن، پوالدي کنند )نقل ازپيشرفت تحصيلي قلمداد نمي

، ي مختلف شکست تحصيلي که شامل غيبت مطلق از مدرسههاطور عام عبارت است از جنبهافت تحصيلي به
(. افت تحصيلي يک مفهوم کلي است و بايد به 3375)پوالدي،  ترک تحصيل قبل از موعد مقرر و تکرار پايه است

ميلي به مدرسه و مواد درسي، ه نيامدن، رد شدن، عدم رغبت و بيشود: به مدرس هاي مختلف تقسيمبخش
هاي متوالي، ترک تحصيل و کيفيت نامرغوب تعليم و تربيت. صفوي به نقل از مجله تحقيقات تربيتي آمريکا غيبت
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از طرف  .ترين دليل ترک تحصيل در دبيرستان استعوامل تحصيلي مربرط به مدرسه عمده: نويسدمي3535چاپ 
گويد در يک تحقيق مشاهده شده است که او مي .اندکنندگان معموال چند سال مردود شدهترک تحصيل ،ديگر

اند و ضعيف بودن در درس را دليل ترک تحصيل قلمداد نموده ،اندحدود يک سوم افرادي که ترک تحصيل کرده
آنها و اخراج شدن يا مردودي نسبت دهند.  اند ترک تحصيل خود را به عدم سازگاري بايا اينکه پسران تمايل داشته

هاي خانوادگي دارند که افت تحصيلي ارتباط بسيار قوي و نزديکي با ويژگي تحقيقات زيادي بر اين نکته تاکيد
 وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده رابطه معکوس با افت تحصيلي دارد. ،تربه عبارت کلي .آموز دارددانش

 

 روش

پيش از اين در پيشينه تحقيقات اشاره شد، فقدان مطالعات عميق در اين حيطه، علل افت انگيزه گونه که همان
و نيز اگر به درک يک مفهوم يا پديده به دليل آنکه درباره آن  ،دهدآموزان دبيرستاني را نشان ميتحصيلي دانش

شناسد، گذار بر مطالعه را نميي مهم اثرهانياز داشته باشيم يا زماني که پژوهشگر متغير ،شده استزيادي ن تحقيق
رويکرد کيفي مفيد است. اين مسئله لزوم رويکردي اکتشافي براي کشف همه ابعاد پنهان و پيداي اين پديده را 

تحقيق حاضر با اتخاذ  ،(. از اين رو3352، يکتا، نقل از صالحي، بازرگان، صادقي و شکوهي3352طلبد )بازرگان، مي
آموزان موثر در بروز افت انگيزه تحصيلي در دانش يي و روش پديدارشناسي، به دنبال کشف عواملرويکرد استقرا

شناسي، روشي سيستماتيک است که به توصيف تجارب زندگي و مدارس متوسطه شهر اصفهان بود. روش پديدار
تجربيات زندگي  ها وپردازد. يک پديدارشناس معتقد است که در پديدهکنندگان ميدرک معاني مشارکت

پردازند که جوهره هاي ذهني مياند و از اين رو به بررسي پديدههايي وجود دارند که قابل فهم و بررسيجوهره
(. از فن مصاحبه نيمه ساختار يافته براي 3353اساسي واقعيت در آن نهفته است )احمدي فراز، عابدي و آذربرزين، 

جود به نظر شما افت انگيزه تحصيلي چيست و چگونه بو»با اين سوال کلي  ها استفاده شد. مصاحبهگردآوري داده
چه عواملي موجب افت انگيزه تحصيلي : جمله ازتري )کاوشي و جزيي هايو سپس با سؤال آغاز شد ،«؟آيدمي
آموزان را دانش توان انگيزه تحصيليتوان افت انگيزه تحصيلي را کاهش داد؟ چگونه ميچگونه مي شود؟مي

هاست و آن که به معني پذيرفتني بودن دادهـ هاي پژوهشي مقبوليت داده افزايش؟( ادامه يافت. براي دادافزايش 
راهبرد نظير بررسي و مشاهده مداوم، تخصيص زمان چند فن و از  ـباشد،هاي حقيقي ميدر گرو گردآوري داده

مصاحبه، مشاهده، نوشتار(، تلفيق زماني ها )گردآوري داده فنونکافي ارتباط طوالني و مشاهده مستمر، تلفيق 
(، درگيري 3334ن )همکارا . به زعم صلصالي وشد ها( استفادههاي مختلف و امکان بازخورد داده)بررسي در زمان

دقيق بودن در تمام مراحل پژوهش، روشن بودن روش پژوهش  و سلوک و ارتباط مناسب و بررسي مداوم، حسن
 بخشد، و در اين پژوهش نيز اين موارد در نظر گرفته شده است.ها را عينيت ميداده

هاي کمّي از قبل مشخص و معين شهاي کيفي، حجم نمونه مانند روحجم نمونه: در روش ميدان تحقيق و
از نوع  گيري هدفمنددر حال تکوين دارد. در مطالعه حاضر از نمونه هايهت و بستگي به روند تحقيق و مقولنيس

کنندگان در طول مطالعه اجازه داشتند که در صورت کنندگان استفاده شد. شرکتبراي انتخاب مشارکت مالکي
  از مطالعه خارج شوند.ي در پژوهش عدم تمايل به همکار
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هاي اي از گردآوري دادهبستگي دارد و به مرحله 3هاداده از سويي حجم نمونه در مطالعات کيفي به سطح اشباع
هاي انجام شده کافي به نظر تحقيق و يا مصاحبه هايهاي داده شده به سؤالود که پاسخشکيفي اطالق مي

شوند )به نقل از صادقي فسايي و هاي گردآروي شده از طريق مصاحبه، مشابه و تکراري ميرسد، چرا که دادهمي
پسر( مصاحبه کيفي عميق با  41دختر و 33)  33در اين پژوهش پس از انجام (. بر اين اساس، 3353ايثاري، 

ها حاصل شد. به منظور رعايت مسائل اخالقي ر و پسر مدارس متوسطه شهر اصفهان، اشباع دادهآموزان دختدانش
کنندگان، در مورد اهداف پژوهش آگاهي الزم به آنها داده شد و با رضايت کامل در قبل از شروع مصاحبه با شرکت

داده شد. مدت زمان مصاحبه از ، اطمينان الزم به آنها پژوهش شرکت کردند. در خصوص محرمانه بودن اطالعات
 دقيقه متغير بود.  31تا  35

ها پس از چند مرتبه متن مصاحبه ،استکيفي در مطالعات ن االزمه کار محقق ،هاثبت فوري داده که جااز آن
دست آمده با استفاده از کردن به صورت کلمه به کلمه دست نويس شد تا تحت تحليل قرار گيرد. اطالعات بهگوش

دقت خوانده و عبارات مهم شده به هاي پيادهمنظور متن مصاحبهاي کُاليزي تحليل شد. بدينبرد هفت مرحلهراه
لحاظ مفهومي با يکديگر د و معناي هر عبارت مهم به صورت کُد يادداشت گرديد و کُدهايي که بهش آن مشخص
 بر با ادغام طبقات مختلف .شد نظر گرفته براي هر طبقه نامي در . سپساي درآمدبه صورت طبقه ،مشابه بودند

صورت توصيف کاملي از پديده مورد تري ايجاد شد و در نهايت نتايج بههاي کلياساس مفاهيم مشترک، دسته
مطالعه با هم ترکيب گشت و در قالب مضمون و زيرمضمون سازماندهي شد. در ادامه و به منظور اعتباريابي 

کنندگان قرار گرفت و با تعديل مواردي محدود، ها در اختيار مشارکتشده، يافته راجمضامين و زيرمضامين استخ
کيفي، اي هدر گزارشکنندگان باشد. شارکتشده توسط مها مورد تاييد قرار گرفت تا بيانگر عمق معناي بيانيافته

صداي »مفرد، يا در اصطالح شخص  و اغلب از ضمير اول شدهکنندگان استفاده هاي مستقيم شرکتقولاز نقل
(. در پژوهش حاضر سعي 3353شود  )ابوالمعالي، مي نين صدايي منجر به اطمينان بيشترشود. چمي استفاده« 4فعال

 ها در نگارش مورد توجه ويژه قرار گيرد.گرديد، اين ويژگي
کاربردي بودن، تداوم و مبتني هاي مطالعه حاضر ريشه در چهار مالک ارزش واقعي، صحت و باورپذيري يافته

بر واقعيت بودن داشت. ارزش واقعي به اين معناست که بيانيه حاصل از تجربه براي فردي که آن را به صورت 
کنندگان و به تاييد رساندن با مراجعه به شرکت ،واقعي تجربه کرده است، قابل قبول باشد. در اين پژوهش

باشد که آيا نتايج در مورد کاربردي بودن يا قابليت اجرا به اين معنا ميهاي حاصل، اين امر محقق گشت. بيانيه
کردند  در اين مورد نيز پژوهشگران سعي .باشد يا خير؟هاي ديگر قابل بکار بستن ميها، يا گروهمکان

يابند. کنند تا به اين هدف دست  کنندگان را از نظر سني، فرهنگي و اقتصادي به نسبت گسترده، انتخابشرکت
هاي هاي نامتناقض و همساني به سئواالت مشابه که در قالبکنندگان پاسخثبات هنگامي کسب شد که شرکت

بودن بدين طريق حاصل شد که فرآيند پژوهش، خالي از  متفاوت مطرح شده بود، ارائه دادند. مبتني بر واقعيت

                                                           

1.data saturation 

2. active voice 
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ا که ممکن است هرگونه تعصب در مورد پديده مورد نمودند، تا آنج هرگونه تعصب باشد، بنابراين پژوهشگران سعي
 ها از خود دور سازند. پژوهش را قبل و يا پس از مصاحبه

 

 هایافته
شد تمام مطالب ارائه  اي کُاليزي استفاده گرديد. براي اين کار، ابتدا سعيها از راهبرد هفت مرحلهبراي تحليل داده

ها خوانده شود. با دقت و شدن با توصيف به کلمه به منظور مأنوسشده توسط شرکت کنندگان در مطالعه کلمه 
بررسي چند باره، جمالت مهم که مستقيما به پديده موردنظر مربوط بودند، استخراج، سپس معني هر عبارت 

هاي شدند. کدهاي مختلف براي تشکيل دسته بنديآمده از مراحل قبل دسته هاي بدستتوضيح داده شد. داده
 براي دستيابي به مفاهيم واضح بازنگري شده و آمده با هم ترکيب تر در هم ادغام شده، سپس نتايج بدستکلي

عميق هاي نتايج حاصل از مصاحبه .ها انجام شدي نهايي يافتهيابطور کامل گويا باشند و در پايان اعتبارهشدند تا ب
اي در ابعاد گوناگون تحصيلي تغييرات عمده وزان،آمافت انگيزه تحصيلي در دانش بروزدهد که با نشان مي

به همراه شده هر يک از مضامين شناسايي است که نيازمند مديريت و ترميم است. در ادامه کنشگران پديد آمده
نگري نسبت به عوامل سازي براي باهمهمچنين به منظور زمينه .شودميآورده  ،آموزاندانشهاي مواردي از روايت

 ت. شناسايي شده، مجموعه عوامل شناسايي شده، در قالب نموداري در پيوست مقاله آورده شده اس

 

 مضمون اول: عوامل فردی
ها و تکاليف عالقگي او نسبت به درسمندي يا بيآموز، عالقهکننده انگيزه تحصيلي دانشترين عامل تعيينمهم

که   هاي مختلف است. يعني در صورتيهاي درسر يادگيريآميز يا شکست او دمختلف يادگيري، تجارب موفقيت
وس به تدريج عالقه او نسبت به يادگيري در ،کند آميزي کسبهاي مدرسه، تجارب موفقيتآموز طي سالدانش

اما اگر اين تجارب  .شودو در نتيجه مفهوم مثبتي از خود در او تشکيل مي، مختلف و کل محيط مدرسه افزوده
ميلي نسبت به دروس و مدرسه ايجاد شکست توأم باشند، اندک اندک در يادگيرنده، بي عالقگي و بيغالباً با 

هاي خود در او بينجامد و انگيزه او به شدت دچار شود و سرانجام ممکن است به مفهومي منفي از خود و تواناييمي
با راهبردهاي مطالعه با انگيزه تحصيلي  افت شود. دليل تأثيرگذاري و ارتباط عوامل فردي منبع کنترل و آشنايي

آموزان چيست؟ بر اساس نظريه برنارد واينر که به نظريه نسبت دادن يا اسناد معروف است، چگونگي تفکر دانش
کننده انگيزش آنان است )پايني و هايشان عوامل تعيينها و شکست)ادراک و تفسير( افراد در مورد علل موفقيت

نارضايتي از رشته »(. اين مضمون، از دو زير مضمون 3353شيد، ذاکري، سلحشور و کرد نوقابي، به نقل از ر ويتاکر
هاي مويد اين عامل اي از روايتتشکيل شده است که در ادامه به نمونه« هاناکامي و شکست»و « تحصيلي

 تاثيرگذار اشاره شده است.
عالقگي به درس و يزه کافي براي درس خوندن و نيز بيانگيزه نداشتن و يا عدم انگ"گويد: ساله مي 37فاطمه 

 "مدرسه افت انگيزه تحصيلي را بوجود مياره
هنگامي که يک نفر نمره پايين از يک درس ميگيره  انگيزه اش نسبت به درس "گويد: ساله مي 37فاطمه 

 ."خواندن کم ميشه
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داد و عالقه و توانايي آدم نيس، انگيزه تحصيلي انتخاب رشته زوري که مناسبه استع "گويد: ساله مي 35اميرعلي 
 ."رو  کم مي کنه

عالقگي به درسه که بخاطر اتفاقات بدي که افت انگيزه تحصيلي همون بي ميلي  و بي"ساله مي گويد: 32مسعود 
 ."آموز پيش بياد ديده ميشهممکنه براي دانش
 عوامل خانوادگیمضمون دوم: 

نواده تأثير مستقيم خانواده بر انگيزه تحصيلي بر کسي پوشيده نيست. فضاي رواني خاتأثير فضاي رواني ـ عاطفي 
عرصه را براي  ،محيط خانوادگي ناامن ،گذارد. از يک سومي آموزدانشگيزه تحصيلي نمستقيمي بر او غير
نباشد که اين  آموز از آرامش الزم براي درس خواندن برخوردارشود که دانشآموزان تنگ کرده و سبب ميدانش

 را به همراه دارد.افت انگيزه تحصيلي و افت تحصيلي  زمينه بروز و تشديدامر 
شدت سبب تضعيف روحيه و افت هدعواهاي خانوادگي زن و شوهر و تداوم آنها يکي از عواملي است که ب

دهند و د را از دست ميکودکان در چنين لحظاتي زود انرژي و توان خو ،که شود. از آنجاآموزان مييلي دانشتحص
شوند و اولين آثار خسته و ناتوان مي ،توانند همزمان با تحصيل بار مشکالت خانوادگي را نيز به دوش بکشندنمي

کرد. والدين نبايد در چنين شرايطي از فرزند توان در کيفيت نمرات درسي آنها مشاهدهخستگي روحي آنها را مي
اشته باشند و به او بگويند اين دعواها ربطي به تو ندارد. چنين چيزي غير ممکن آموز خود توقع نمرات خوب ددانش
زيرا فرزندان جزيي از محيط خانواده هستند و هر چيزي چه مثبت چه منفي تاثيرات زيادي روي آنها در  ،است

شند تا مانع از آموز خود بامحيط خانواده خواهد داشت. اين وظيفه والدين است که مراقب روحيه فرزندان دانش
فرورفتگي شخصيتي آنها شوند و به اين ترتيب راه را بر هر نوع زمينه انحرافي که در چنين لحظاتي آينده فرزندان 

تحقيقات زيادي بر اين نکته تاکيد دارند که افت تحصيلي ارتباط بسيار قوي و نزديکي با  ببندند. ،کندرا تهديد مي
وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده رابطه معکوس با افت ، ترت کليربه عبا .اردآموز دهاي خانوادگي دانشويژگي

هاي ديگري نيز بر اين نکته داللت دارند که پژوهش(. 3575تحصيلي دارد )زارع شاه آبادي به نقل از واگنر شان، 
نسبت به آنهايي که  ،درساننمانند و تحصيالت خود را به اتمام ميها باقي ميآموزاني که در دبيرستاندانش

هاي هستند که والدين آنها تحصيل به احتمال بيشتر از خانواده ،شوندکنند و يا مردود ميدبيرستان را ترک مي
سبک غلط ارتباط با »و « فضاي نامساعد»ترند. اين مضمون، از زيرمضمون بيشتر شهري و دولتمند ،ترندکرده

اي از هاي مرتبط آورده شده است. در ادامه به نمونهتشکيل شده است که در ادامه برخي از روايت« فرزندان
 هاي مويد اين عامل تاثيرگذار اشاره شده است.روايت
... مشکالت خانوادگي به خصوص در زمينه اقتصادي، و نيز بگو مگوي پدر و مادر  باعث " گويد:ساله مي 37الهام 

 ."ميشه تا آدم انگيزه تحصيليشو از دست بده
 "ها باعثه افت انگيزه تحصيلي ميشههاي تفريحي در خانواده... نبودن برنامه"

ان در مورد نمرات آموزدانش... آگاهي دادن به والدين در خصوص نحوه برخورد صحيح با "ساله گفت: 37عارفه 
 ."پايين درسي مي تونه در کاهش افت انگيزه تحصيلي بسيار موثر باشه

صيلي هاي غير معقول اطرافيان به خصوص والدين باعث ميشه تا انگيزه تح... خواسته"گويد: ساله مي 35ايليا 
 ."افت پيدا کنه
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 های مجازی و اینترنت(:)شبکه های جمعیرسانه های ناشی ازمضمون سوم: آسیب
هاي جمعي رسانه هاي ناشي ازگذار بر انگيزه تحصيلي نوجوانان و جوانان آسيبيکي ديگر از عوامل مهم تأثير

هاي اجتماعي مجازي را در هاي گروهي مثل ماهواره، اينترنت و شبکهتوان نقش رسانهراستي نميبه .است
آموزان ناديده گرفت. انگيزه تحصيلي ممکن سرگرمي و مشغوليت ذهني و در نتيجه افت انگيزه تحصيلي دانش
اي تأثير قابل توجهي بر انگيزه يانهفر بازي رااست به خاطر پيشرفت تکنولوژي تغيير يابد. مثال در پژوهش اميني

ان به فناوري اطالعات و کامپيوتر و تکنولوژي مدرن آموزدانشآموزان داشته است که بيانگر توجه تحصيلي دانش
کنندگان نشان داد که پس از استفاده از (.  اظهارات اکثر شرکت3353نوقابي، است )رشيد، ذاکري، سلحشور و کرد

طوري هوبايل بنيان، اين پديده تأثير منفي بر روند مطالعه و پيشرفت تحصيلي آنها داشته، بهاي اجتماعي مشبکه
اي براي درس خواندن و انجام تکاليف درسي ها، وقت و حوصلهکه به علت تمايل به استفاده زياد از اين شبکه

هاي مجازي و اد به شبکهاعتي»نداشته و در نتيجه دچار افت شديد درسي شدند. اين مضمون، از زير مضمون 
 هاي مرتبط آورده شده است. تشکيل شده است که در ادامه برخي از روايت« هاي ذهنيمشغلوليت»و « اينترنت

ي اجتماعي مجازي باعت ميشه وقت انسان تلف بشه و بيشتر معتادي هاشبکه"گويد: سال دارد مي 37سجاد که 
 "و هم  خيلي باعث افت تحصيلي ميشه به موبايل ميآره؛ ترک کردنش هم خيلي مشکله

استفاده بيش از حد از وسايل الکترونيکي مثل کامپيوتر، تبلت، موبايل و وصل شدن به ": گويدساله مي 37بيژن 
اي و همچنين مناسب نبودن اين وسايل با سن و سال افراد از جمله عوامل افت انگيزه تحصيلي ي ماهوارههاشبکه
 است. 
ي اجتماعي هاان در خصوص استفاده صحيح از اينترنت و شبکهآموزدانش....آگاهي دادن به  "گفت: ساله 37عارفه 

 ."مي تونه در کاهش افت انگيزه تحصيلي بسيار موثر باشه
حدود سه سال پيش از طريق شبکه مجازي با فردي اشنا شدم که خود را پسري   "ساله اظهار داشت: 32شقايق 

نمود که حاضر هايش اظهار ميه مشاوره ساکن شمال شهر تهران معرفي نمود و در پيامساله و دانشجوي رشت 44
هاي تحصيلي و ... است. اين موضوع باعث شد که ارتباط مجازي من و او به تدريج به ارايه مشاوره در زمينه

ه درس خوندن بي کم نسبت باس وابستگي شديد به او نمودم. کمافزايش يابد طوريکه پس از مدتي کامالً احس
شدم و نمراتم هرروز بدتر مي شد. اگرچه متاسفانه اين فرد ارتباطش را با من قطع نموده است ليکن  انگيزه و سست

  "هاي اجتماعي سپري ميشه اي به درس خواندن ندارم و اکثر اوقاتم به جستجو در شبکهدر حال حاضر هيچ عالقه

 مضمون چهارم: عوامل آموزشگاهی

هاي ان کتابآموزدانشاز عوامل مهم و تعيين کننده در افت يا پيشرفت تحصيلي : تکاليف تخصيص يافته 3-2
ان ارائه مي شود. اين مسئله از دو جهت در نظام آموزشي حائز اهميت است. اول آنکه: آموزدانشدرسي است که به 

ها و مراکز آموزشي عالي، ورود به دانشگاه ارزشيابي تحصيلي و استخدامي، تعيين صالحيت علمي افراد و نيز مالک
هاي درسي و فهم محتواي آن استوار است. دوم اينکه: اگر بگوييم کتب درسي تنها وسيله ... بر محور کتاب و

اکنون اين سئوال به جاست که آيا تنها  ايم.گيرد، سخني به گزاف نگفتهآموزشي است که در اختيار معلمين قرار مي
ان است؟ آيا انتظار جامعه، از نظام آموزشي تنها آموزدانشانتقال محتواي کتب درسي به  ،يم و تربيتهدف نظام تعل

يا نه آنچه مهم است، تربيت  است انآموزدانشانباشته کردن اصطالحات و مفاهيم موجود در کتب درسي در ذهن 
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هاي سه براي رشد و پرورش استعدادمدر ان است. يعني ايجاد جو و محيطي مطلوب درآموزدانشصحيح و اسالمي 
آموز است تا با آمادگي هاي اسالمي به دانشنهفته و شکوفا کردن قوه ابتکار و خالقيت، آموزش آداب و ارزش

 قبلي کافي افرادي سازنده براي جامعه تربيت شوند.
 ."... تکليف بيش از حد از مهمترين عوامل افت انگيزه تحصيلي است"
 ."موضوعات غير درسي،  از مهمترين عوامل افت انگيزه تحصيلي استپرداختن به "
 "... توجه دبيران به مطالب کتب درسي و پرهيز از ارايه مطالب اضافي در انگيزه تحصيلي تاثير داره "
 "... افزودن مطالب خارج از کتاب توسط دبيران افت انگيزه تحصيلي را به دنبال دارد" 

همچنين شواهدي دال بر ارتباط انگيزه : نسبت آنها آموزدانشن مدرسه و نگرش . نقش معلم و مسئولي4-2
ان تاثير دارد. گاهي اوقات يکي آموزدانشضمني بر رفتار  صورت کلي وکه به تحصيلي با کارکرد مدرسه وجود دارد

اوقات در سر کالس  ها هستند. گاهي ديده شده تعدادي از معلمان بعضيان معلمآموزدانشاز عوامل افت تحصيلي 
فرستند که ان ميآموزدانشکنند و ناخواسته اين پيغام را براي درس شروع به شکايت از وضع مادي خود مي

بايد آينده  ،گردنداي ندارد و کساني که در جستجوي وضع مادي بهتري ميتحصيل در شرايط امروز جامعه فايده
کند و همين ان را منحرف ميآموزدانشطر داشت که اين تبليغات بهتر را در بازار کار جستجو کنند. بايد به خا

 و دانندمي ضعيف قشرهاي جزء را معلم جامعه وقتي حال شود.انحراف از تحصيل زمينه ساز افت تحصيلي آنها مي
شود و آموز منتقل ميها خواسته يا ناخواسته، به دانشبرداشت و هااين نگرش ،بيندرا جزء مي خود معلم خود حتي

براي تحصيل کردن تأثير منفي خواهد داشت؛ زيرا نهايت درس خواندن و ادامه تحصيل را  آموزدانشبر انگيزه 
به نقل از رشيد و  3333)رشيد،  بينندشان دارند که آن را بسيار نامناسب ميدانند که معلمانرسيدن به وضعيتي مي

 (. 3353همکاران، 
، پر حجم بودن برنامه آموزدانش... بداخالقي برخي از دبيران، بي توجهي به نيازهاي "فت: ساله گ 37ميثاق 

 ."مدرسه باعث بوجود آمدن افت انگيزه تحصيلي مي گردد
 ."ان بسيار موثرهآموزدانشنحوه برخورد دبيرا با مسايل عاطفي  "گويد: ساله مي 32تهمينه 

موضوعاتي از قبيل حجم زياد کتب درسي، کمبود و تغيير مکرر : . مسائل مربوط به محتواي کتاب درسي3-2
کرد.  ابهام در  توان اشارههاي نوين در تنظيم و تدريس محتواي کتب درسي ميها، عدم استفاده از شيوهکتاب

 امتحان در افت انگيزه بودن فضاي بودن سواالت و نامناسب طرح سواالت امتحاني، اضطراب امتحان، مشکل
 آموز مؤثر است.حصيلي دانشت

 ."هاي درسي در کاهش افت انگيزه تحصيلي اثر دارهکمتر کردن حجم کتاب "ساله گفت:37عليرضا 
پيچيده بودن برخي از کتب درسي در کنار حجم زياد کتب درسي افت انگيزه تحصيلي را "ساله مي گويد:  32زهرا 

 ."به دنبال دارد
م زياد مطالب درسي و تکليف بيش از حد از مهمترين عوامل افت انگيزه تحصيلي ... حج"گويد: ساله مي 35رضا 
 ."است
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رسد با افت ي است که به نظر مييهايرغدازه موسسات آموزشي فيزيکي از متان: . محيط فيزيکي آموزشگاه2-2
نسبت به  ترييافت که موسسات کوچکتر ميزان افت تحصيلي پايين( در3522نلسون )لي مرتبط باشد. تحصي

 .تري دارندسسات بزرگتر ميزان افت تحصيلي کم( دريافت که مو3573موسسات بزرگتر دارند. در حالي که کامنز )
اي که بايد در نظر داشت اين است که نلسون در پژوهش خود به کيفيت نظام آموزشي يعني اينکه موسسه نکته

کامنز به اين نکته پرداخته است که حتي  .توجه نکرده است ،نهآموزشي به پايگاه باال يا پايين اجتماع تعلق دارد يا 
موسسات  ،ان مورد کنترل قرار گرفتآموزدانشهاي ، اجتماعي مدرسه و ويژگيبعد از اين که کيفيت آموزشي

 بزرگتر نسبت به موسسات کوچکتر ميزان کمتري از افت تحصيلي را دارا بودند.
شه بعضي وقتا در مدرسه احساس آرامش وغي فضاي مدرسه، باعث ميازدحام و شل"گويد: ساله مي 37سحر 

 ."نداشته باشم 
خستگي و بي حوصلگي و  هاي تدريس غير فعال،موضوعاتي از قبيل استفاده از روش: . شيوه آموزشي معلمان5-2

کمبود تجهيزات کمک آموزشي و آزمايشگاهي جهت جذاب شدن  کافي معلمان براي تدريس، عدم تخصص
در حقيقت گام اول در برخورد با اين افراد چشاندن طعم  ان مؤثر است.آموزدانشمطالب درسي در کاهش انگيزه 

موفقيت به آنها و درهم شکستن تصور منفي آنها در مورد دستيابي به موفقيت است. در اين صورت است که 
 آورد.مي« موفقيت»، «موفقيت»

 ."م تجربه و عصباني، عامل مهمي در افت انگيزه تحصيلي ماستدبيران ک"گويد: ساله مي 32 ابوالفضل
وقتي ازمايشگاه ميريم تا آزمايش فيزيک يا شيمي انجام دهيم، معلما فقط خودشون انجام "گويد: ساله مي37حميد

ما کنيم، اين باعث افت انگيزه وسايل دست نزنيد و يا اصال اين وسايلو نداريم که آزمايشميدن و ميگن که به
 ."شده

 مضمون پنجم: عوامل اجتماعی 

خصوص براي روانشناسان هآنچه توجه به آن ب: آموز از اهميت و جايگاه تحصيالت در جامعه. درک دانش3-5
، اينکه از اساس نتايج پژوهش حاضر آموزان است. برضروري است، نقش عوامل اجتماعي در انگيزه تحصيلي دانش

بر انگيزه  ،(4113اندازه در جامعه از ارزش و اهميت برخوردار است )اسچيف،  آموز تحصيالت تا چهنظر دانش
آموز با آنها در ارتباط است، درس خواندن و گذارد. در واقع اگر افراد جامعه يا کساني که دانشتحصيلي او تأثير مي

کند و نين نظري پيدا ميآموز نيز چنداني براي آن قائل نباشند، دانشاهميت دانسته و ارزش چتحصيالت را بي
اي براي تحصيل کردن هم ل نخواهد بود و به دنبال آن بديهي است که انگيزهئبراي تحصيل ارزش زيادي قا

ارزش خواهد دانست و در آموز نيز آن را باقي شوند، دانشنخواهد داشت. اما اگر تحصيالت در جامعه ارزشمند تل
 خواهد بود. زمينه تحصيل از انگيزه بااليي برخوردار 

گويد : در خانواده ما افراد تحصيلکرده نگرش منفي نسبت به تحصيالت عاليه دارن. مثالً ساله مي 32محمد متين 
برادرم که در رشته علوم اجتماعي فارغ التحصيل شده مدتهاست که جوياي کار در زمينه تحصيلي خودشه و 

ن پشيمان هستند و همواره از درس خواندن اظهار پشيماني مي کند. افراد ديگري هم به نوع ديگر از درس خواند
 . "مي گويند با درس خواندن نمي توان زندگي آينده را تامين نمود
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آموز از تأثير تحصيالت همچنين درک دانش: آموز از تاثير تحصيالت بر آينده شغلي و اجتماعي. درک دانش4-5
احساس  ،نگردمعلم خود مي آموز بهبر روابط و پايگاه اجتماعي نيز بر انگيزه تحصيلي او تأثير دارد. وقتي دانش

که آن هم به نظر او به دليل تحصيالتش کند که معلم به دليل مشکالت مختلف مالي ناشي از شغل خود )مي
(، از توانايي تأثيرگذاري 3353نقل از رشيد و همکاران، ، 3331)دالور،  جايگاه چندان مناسبي در جامعه ندارد، است(

سواد در جامعه از احترام برخوردار نيست )رشيد و همکاران، ازه يک آدم پولدار بيبه اند و چنداني برخوردار نيست
3353.) 
اي روشن و مطمئن پرداختن به موضوعات غير درسي و همچنين نداشتن آينده"ساله عقيده دارد که:  32زهرا 

از کتاب توسط دبيران  شغلي و  پيچيده بودن برخي از کتب درسي در کنار حجم زياد اونا و افزودن مطالب خارج
 . "افت انگيزه تحصيلي را به دنبال داره

ان براي انتخاب هدفي درست و آموزدانشتنوع در آموزش دروس، مشاوره دادن به  "ساله مي گويد: 37محسن 
ان با آينده شغلي در جامعه باعث افزايش انگيزه تحصيلي مي گرده. همچنين ايجاد روحيه آموزدانشآشنا کردن 

گويد: ساله مي 35. علي "باوري و اشتياق به تحصيل از سوي خانواده و مدرسه در اين خصوص موثر استخود 
ان در آموزدانشان همچنين مشاوره مناسب به آموزدانشو ايجاد انگيزش در  هاباالبردن سطح آگاهي خانواده"

 . "است ه تحصيلي موثرانتخاب رشته تحصيلي متناسب با عالقه و هدف آنها را در کاهش افت انگيز
آموزان در خصوص علل بروز هاي ذکرشده توسط دانشتر اطالعات برگرفته از عبارتبراي درک جامع و يکپارچه
 تنظيم و تلخيص شده است. 3هاي مزبور در قالب جدول هاي برگرفته از آن، يافتهافت انگيزه تحصيلي و الهام
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 آموزانهای دانشهای الهام گرفته از روایتتلخیص دریافت -1جدول 

 در خصوص عوامل بروز افت انگیزه تحصیلی 
مضمون 

 اصلی
 آموزانهای الهام گرفته از روایت دانشدریافت زیرمضمون

ی
فرد

 

نارضایتی از 

 رشته تحصیلی

عالقگي به درس و مدرسه افت خوندن و نيز بيانگيزه نداشتن و يا عدم انگيزه کافي براي درس "گويد: ساله مي 37فاطمه 
 "انگيزه تحصيلي را بوجود مياره

 ."کنهکم مي تحصيلي رومناسبه استعداد و عالقه و توانايي آدم نيس، انگيزه گويد: انتخاب رشته زوري کهميساله35اميرعلي 

ناکامی و 

 هاشکست
 ."اش نسبت به درس خواندن کم ميشهپايين از يک درس ميگيره  انگيزههنگاميکه يک نفر نمره "گويد: ساله مي 37فاطمه 
 ."پيش بياد آموزدانشتمايل نداشتن به درس بخاطر اتفاقات بدي که ممکنه براي "ساله ميگويد: 32مسعود 

ی
خانوادگ

 

فضای 

 نامساعد

بگو مگوي پدر و مادر  باعث ميشه تا  ... مشکالت خانوادگي به خصوص در زمينه اقتصادي، و نيز"ساله مي گويد:  37الهام 
 ."آدم انگيزه تحصيليشو از دست بده

 ."ها باعثه افت انگيزه تحصيلي ميشههاي تفريحي در خانواده... نبودن برنامه"

سبک غلط 

ارتباط با 

 فرزندان

مورد نمرات پايين درسي  ان درآموزدانش... آگاهي دادن به والدين در خصوص نحوه برخورد صحيح با "ساله گفت: 37عارفه 
 ."مي تونه در کاهش افت انگيزه تحصيلي بسيار موثر باشه

هاي غير معقول اطرافيان به خصوص والدين باعث ميشه تا انگيزه تحصيلي افت پيدا ... خواسته"گويد: ساله مي 35ايليا 
 ."کنه

سانه
ر

ی
ی جمع

ها
 

 
)شبکه

ت(
ي و اينترن

ي مجاز
ها

 

اعتیاد به 

های شبکه

مجازی و 

 اینترنت

ي اجتماعي مجازي باعت ميشه وقت انسان تلف بشه و بيشتر معتادي به موبايل هاشبکه "گويد: سال دارد مي 37سجاد که  
 "ميآره؛ ترک کردنش هم خيلي مشکله و هم  خيلي باعث افت تحصيلي ميشه

ي هامپيوتر، تبلت، موبايل و وصل شدن به شبکهاستفاده بيش از حد از وسايل الکترونيکي مثل کا": گويدساله مي 37بيژن 
 اي و همچنين مناسب نبودن اين وسايل با سن و سال افراد از جمله عوامل افت انگيزه تحصيلي است. ماهواره
ي اجتماعي مي تونه هاان در خصوص استفاده صحيح از اينترنت و شبکهآموزدانش....آگاهي دادن به  "ساله گفت: 37عارفه 
 ."ش افت انگيزه تحصيلي بسيار موثر باشهدر کاه

های مشغلولیت

 ذهنی

ساله و  44حدود سه سال پيش از طريق شبکه مجازي با فردي اشنا شدم که خود را پسري   "ساله اظهار داشت: 32شقايق 
ارايه مشاوره در يش اظهار مي نمود که حاضر به هادانشجوي رشته مشاوره ساکن شمال شهر تهران معرفي نمود و در پيام

هاي تحصيلي و ... است . اين موضوع باعث شد که ارتباط مجازي من و او به تدريج افزايش يابد طوري که پس از زمينه
مدتي کامالً احساس وابستگي شديد به او نمودم. کم کم نسبت به درس خوندن بي انگيزه و سست شدم و نمراتم هرروز بدتر 

فرد ارتباطش را با من قطع نموده است ليکن  در حال حاضر هيچ عالقه اي به درس خواندن مي شد. اگرچه متاسفانه اين 
 . "هاي اجتماعي سپري ميشه ندارم و اکثر اوقاتم به جستجو در شبکه

ی
شگاه

آموز
 

تکالیف 

تخصیص 

 یافته

 ."است... تکليف بيش از حد از مهمترين عوامل افت انگيزه تحصيلي "گويد: ساله مي 35ايليا 
 ."پرداختن به موضوعات غير درسي،  از مهمترين عوامل افت انگيزه تحصيلي است"گويد: ساله مي 35ايليا 

 "... توجه دبيران به مطالب کتب درسي و پرهيز از ارايه مطالب اضافي در انگيزه تحصيلي تاثير داره "مي گويد: 37عليرضا 
 "ج از کتاب توسط دبيران افت انگيزه تحصيلي را به دنبال دارد... افزودن مطالب خار"ساله ميگويد:  32زهرا 

تعامل معلم و 

مسئولین 

 مدرسه

، پر حجم بودن برنامه مدرسه باعث آموزدانش... بداخالقي برخي از دبيران، بي توجهي به نيازهاي "ساله گفت:  37ميثاق 
 ."بوجود آمدن افت انگيزه تحصيلي مي گردد

 آموزان بسيار موثرهگويد: نحوه برخورد دبيرا با مسايل عاطفي دانشميساله 32تهمينه 

محتوای کتب 

 درسی

 ."هاي درسي در کاهش افت انگيزه تحصيلي اثر دارهکمترکردن حجم کتاب "ساله گفت:37عليرضا 
 ."انگيزه تحصيلي است ... حجم زياد مطالب درسي و تکليف بيش از حد از مهمترين عوامل افت"گويد: ساله مي 35ايليا 
 . "دنبال دارهدرسي در کنار حجم زياد اونا افت انگيزه تحصيلي را به... پيچيده بودن برخي از کتب"ساله عقيده دارد :  32زهرا 

محیط فیزیکی 

 آموزشگاه

 ."نداشته باشم شه بعضي وقتا در مدرسه احساس آرامش ازدحام و شلوغي فضاي مدرسه، باعث مي"گويد: ساله مي 37سحر 
هاي تفريحي و فرهنگي در مدارس موجب افت انگيزه ساله مي گويد : جو نامناسب برخي از مدارس و نبودن برنامه 37الهام 

 ."تحصيلي ميشه

 ."دبيران کم تجربه و عصباني، عامل مهمي در افت انگيزه تحصيلي ماست"گويد: ساله مي 32 ابوالفضلشیوه آموزشی 
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مضمون 

 اصلی
 آموزانهای الهام گرفته از روایت دانشدریافت زیرمضمون

وقتي ازمايشگاه ميريم تا آزمايش فيزيک يا شيمي انجام دهيم، معلما فقط خودشون انجام ميدن و  "گويد: ساله مي 37 حميد معلمان
 ."ميگن  که به وسايل دست نزنيد و يا اصال اين وسايلو نداريم که آزمايش کنيم، اين باعث افت انگيزه ما شده 

ی
اجتماع

 

درك 

از  آموزدانش

اهمیت و 

جایگاه 

تحصیالت در 

 جامعه

ساله مي گويد : در خانواده ما افراد تحصيلکرده نگرش منفي نسبت به تحصيالت عاليه دارن. مثالً برادرم که  32محمد متين 
در رشته علوم اجتماعي فارغ التحصيل شده مدتهاست که جوياي کار در زمينه تحصيلي خودشه و همواره از درس خواندن 

ر پشيماني مي کنه. افراد ديگري هم به نوع ديگر از درس خواندن پشيمان هستند و مي گويند با درس خواندن نمي اظها
 ."توان زندگي آينده را تامين نمود

درك 

آموز از دانش

تاثیر 

تحصیالت بر 

آینده شغلی و 

 اجتماعی

 . "... نداشتن آينده اي روشن و مطمئن شغلي افت انگيزه تحصيلي را به دنبال داره"ساله عقيده دارد :  32زهرا  
ان براي انتخاب هدفي درست و آشنا کردن آموزدانشتنوع در آموزش دروس، مشاوره دادن به  "ساله مي گويد: 37محسن 

 "نگيزه تحصيلي ميگردهان با آينده شغلي در جامعه باعث افزايش اآموزدانش
ان همچنين مشاوره مناسب به آموزدانشو ايجاد انگيزش در  هاباالبردن سطح آگاهي خانواده"ساله مي گويد:  35علي 
 . "است ان در انتخاب رشته تحصيلي متناسب با عالقه و هدف آنها را در کاهش افت انگيزه تحصيلي موثرآموزدانش

 
 نتیجه گیری  بحث و

ان دبيرستاني تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله  آموزدانشدهد انگيزه تحصيلي نتايج اين پژوهش نشان مي
گيرد که از تحليل هاي نوين ارتباطي و عوامل اجتماعي  قرار ميعوامل: فردي، خانوادگي، آموزشگاهي، فناوري

هاي شهر اصفهان به روش کيفي ان دبيرستانموزآدانشآمده از مصاحبه نيمه ساختارمند با  هاي روايي بدستداده
يکي از   گيرد.هر کدام از اين عوامل داراي بعد تأثيرگذار بودند که به اختصار هرکدام مورد بررسي قرار مي

؛ لگالت، 4135زاده، اکبري، همتيآموز، بُعد فردي او است )عليانگيزه تحصيلي دانش کنندهترين عوامل تعيينمهم
هاي قبل او، عالقه و استعداد او در رشته (، يعني ميزان عالقه و استعداد تحصيلي سال4112ز و پليتير، گرين دمر

گذار است. نتيجه اين پژوهش با نتيجه هاي فردي او در اين زمينه تأثيرانتخابي در دبيرستان و ديگر توانايي
عد دوم، عامل خانوادگي است. تأثير فضاي ( همسو است. ب3353ُ(؛ رشيد و همکاران )3332معصومي و همکاران )

خانواده تأثير مستقيم و رواني ـ عاطفي خانواده بر انگيزه تحصيلي بر کسي پوشيده نيست. فضاي رواني 
ان تنگ کرده آموزدانشگذارد. محيط خانوادگي ناامن عرصه را براي مي آموزدانشمستقيمي بر انگيزه تحصيلي غير

افت انگيزه  بهموز از آرامش الزم براي درس خواندن برخوردار نباشد که اين امر آشود که دانشو سبب مي
(؛ رشيد و 3332شود. نتيجه اين پژوهش با نتيجه معصومي و همکاران ) تحصيلي و افت تحصيلي منجر مي

بر انگيزه ( همسو است. آنها نتيجه گرفتند که عملکرد و نگرش خانواده و ديگر عوامل خانوادگي 3353همکاران )
 و ان، عوامل آموزشگاهيآموزدانشان تاثير دارد. سومين عامل تأثيرگذار بر انگيزه تحصيلي آموزدانشتحصيلي 

ها، عدم استفاده از هاي درسي است. موضوعاتي از قبيل حجم زياد کتب درسي، کمبود و تغيير مکرر کتابکتاب
امتحاني، اضطراب  هايو همچنين ابهام در طرح سوال ،هاي نوين در تنظيم و تدريس محتواي کتب درسيشيوه

هاي تدريس يل استفاده از روشامتحان، مشکل بودن سواالت و نامناسب بودن فضاي امتحاني و موضوعاتي از قب
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کمبود تجهيزات کمک آموزشي و  خستگي و بي حوصلگي و عدم تخصص کافي معلمان براي تدريس، فعال،غير
آموزان مؤثر است. نتيجه اين پژوهش با شدن مطالب درسي در کاهش انگيزه دانشآزمايشگاهي جهت جذاب 

 و (3353(؛ رشيد و همکاران )3332) (؛ معصومي و همکاران3374) (؛ رضايي3552نتيجه پژوهش اسپالدينگ )
مين در ، عملکرد معلآموزدانش( همسو است. آنها نتيجه گرفتند که تعامل بين معلم و 3335بهرامي و رضوان )

حجم کتب درسي بر  و هاي تدريس معلمانهاي درسي، روشتدريس، قوانين و مقررات حاکم بر مدرسه، کتاب
هاي نوين ارتباطي آموزان، فناوريگذار بر انگيزه تحصيلي دانشچهارمين بعد تأثيردر  ان تاثير دارد.آموزدانشانگيزه 

توانند توان نام برد که ميجتماعي مجازي موبايل بنيان را ميهاي اتلفن همراه، اينترنت، ماهواره و شبکهاز جمله؛ 
هاي اظهارات اکثر شرکت کنندگان نشان داد که پس از استفاده از شبکه .کنند به منزله شمشير دو لبه عمل

به علت  طوري کههاجتماعي موبايل بنيان، اين پديده تأثير منفي بر روند مطالعه و پيشرفت تحصيلي آنها داشته، ب
خواندن و انجام تکاليف درسي نداشته و در اي براي درسها، وقت و حوصلهتمايل به استفاده زياد از اين شبکه

فر و ( و اميني3353هاي رشيد و همکاران )يجه اين پژوهش با يافتهتشدند. ن نتيجه دچار افت شديد درسي
، همسو است به خاطر پيشرفت تکنولوژي تغيير يابد( که نتيجه گرفتند انگيزه تحصيلي ممکن 3353همکاران ) 

آموزان داشته است وجهي بر انگيزه تحصيلي دانشتاي تاثير قابل هاي رايانهفر بازيمثال در پژوهش اميني است.
پنجمين عامل تأثيرگذار بر  باشد.و تکنولوژي مدرن مي ، رايانهان به فنآوري اطالعاتآموزدانشکه بيانگر توجه 

آموز از اهميت و جايگاه تحصيالت در جامعه و  تاثير اجتماعي از قبيل؛ برداشت دانشآموزان، عوامل انگيزه دانش
آموز از تأثير تحصيالت بر روابط و پايگاه همچنين درک دانش .تحصيالت بر آينده شغلي و اجتماعي  او است

کند که معلم به نگرد و احساس ميموز به معلم خود ميآاجتماعي نيز بر انگيزه تحصيلي او تأثير دارد. وقتي دانش
جايگاه چندان  ،هم به نظر او به دليل تحصيالتش است(دليل مشکالت مختلف مالي ناشي از شغل خود )که آن

کند. ديگر به معلم خود به عنوان نماد يک انسان تحصيلکرده موفق نگاه نمي ،مناسبي در جامعه ندارد. از اين پس
و از دست رفتن جايگاه الگو بودن معلمان براي  کندمعلم ديگر نقش الگو را براي او بازي نمي ،دليلبه همين 

با توجه به بينجامد.  هاي آموزشي و به ويژه پرورشيتواند به کاهش احتمال اثربخشي رسالتآموزان، ميدانش
تشديد شرايط نامساعد مالي و رفاهي جامعه، و بروز و  هاي بخش وسيعي ازتغييرات اساسي در ترجيحات و ارزش

رسد و کاهش آموزان، منطقي به نظر نميکه معلمان در آن قرار دارند، انتظار بر اثرگذاري پرورشي معلمان بر دانش
آموزان و جامعه به همراه داشته تواند پيامدهاي بسياري را براي شغل معلي و دانشجايگاه الگو بودن معلمان، مي

 ، عوامل موثر و پيامدهاي بروز اين پديده مورد واکاوي قرار گيرد.اي عميقشود در مطالعهمي پيشنهادو باشد 
شود و بر انگيزه آموز منتقل ميخواسته يا ناخواسته، به دانش يي،هابرداشتو ها نگرشچنين اين پرواضح است که 

خواندن و ادامه تحصيل را رسيدن به آموز براي تحصيل کردن تأثير منفي خواهد داشت؛ زيرا نهايت درس دانش
موثر بر انگيزه  لترين عوامديگر مهم. از بينندشان دارند، که آن را بسيار نامناسب ميدانند که معلمانوضعيتي مي

گونه که . همانان از تأثير تحصيالت بر اشتغال و زندگي آينده آنان استآموزان، درک و برداشت آنتحصيلي دانش
، با توجه به رشد روزافزون گرايش به ثروت و ماديات در بين افراد جامعه و اي اشاره شدهنيز به گونه د قبليدر مور

آموزاني هاي عيني و عملي تحصيالت در زندگي موضوعي اساسي است. دانشآموزان، امروزه بحث فايدهنيز دانش
ده ندارد، عالقه چنداني به درس نداشته که معتقدند تحصيالت تأثير چندان مناسبي بر روي اشتغال و زندگي آين
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(؛ بهرامي و رضوان 3353ن )هاي رشيد و همکاراباشند و از انگيزه پائيني برخوردارند. نتيجه اين پژوهش با يافته
( همسو است. عوامل اجتماعي و ارزشي جامعه و قدر و منزلت معلم و افراد تحصيلکرده در 3555) پاپ و (3335)

ان دارد. به دليل همراه بودن و تداعي فعاليت تحصيل با افراد و آموزدانشدي در انگيزه تحصيلي اجتماع تاثير زيا
دهد که در يمالعملي را نشان به تدريج فرد در مقابل تحصيل همان عکس ،هايي که با او همراه هستندمکان

ي که نگرش منفي آموزدانشل، دهد. به همين دليمدرسه يا محيط آموزشگاه نشان مي نها، مسئوليمقابل معلم
تدريج نسبت به درس و تحصيل نيز  ، بهيابديمها، مسئولين مدرسه و محيط آموزشگاه نسبت به امتحان، معلم

کند و عالقه و انگيزه خود را براي تحصيل از دست داده و يا انگيزه تحصيلي او کاهش نگرش منفي پيدا مي
 براي بهبود وضعيت موجود: يابد. برخي از پيشنهادهاي کاربرديمي

تواند نتايج قابل تعميمي را به لحاظ آماري در ها، نميمحدودي از سوژه هرچند مصاحبه کيفي با نمونه       
هاي پنهان و عموماً مغفول مانده در اين حوزه را بيشتر آشکار نمايد. نتايج پژوهش تواند اليهبرداشته باشد، اما مي

هاي کاهش انگيزه تحصيلي را آشکار نمود که نيازمند باز مديريت و ترميم الت و آسيباي از مشکحاضر، رشته
سريع و هوشمندانه توسط نهادهاي اثرگذار است. در اين زمينه توجه به راهکارها و پيشنهادهاي زير که بر گرفته از 

يري از تشديد و تعميق اين تواند در بهبود شرايط موجود و جلوگميباشد، ندگان ميکنمصاحبه عميق با شرکت
 گردد، راهگشا باشد. آموزان ميپديده که خود موجب افت تحصيلي و انگيزشي بيشتر دانش

 از اين رو استفاده از تکاليف  باشد.برقراري ارتباط بين مطالب درسي با واقعيات زندگي در ايجاد انگيزه مؤثر مي
 شودتوصيه و تاکيد مياصيل به عنوان راهبردي براي برقرار اين ارتباط، 

 ان آرزو و آموزدانش، تا نهادن واقعي به مقام علم و عالم، تصميم و اقدام در تمام سطوح ارجسازي براي زمينه
 تالش کنند در آينده فردي موفق و قابل احترام در جامعه مثل معلم خود شوند. 

 اربردي آموزش ضمن هاي کبرگزاري دورههاي فعال تدريس در کالس توسط دبيران محترم با استفاده از روش
 ؛خدمت براي آنان

 ؛هاي تحصيليثبات در آيين نامه، مقررات آموزشي، کتب درسي و دوره 

 شوند. کاربرديو  عميقموضوعات ارائه شده ها تا حجم کتاب کمتر و ضروري از سر فصل کتابحذف مطالب غير 

 بايد به آنها کمک کرد تا با کسب  .کنندمنفي پيدا ميآموزان در اثر شکست در درسي نسبت به آن نگرش دانش
زيرا يادگيري همراه با موفقيت به ايجاد انگيزه منجر  ،موفقيت، به تصويري مثبت از توانايي خود دست يابند

دوچندانت آموخته شده را ؛ اين امر ضرورت بازانديشي در خصوص جلوگيري از ايجاد يا تشديد درماندگيشودمي
  .نمايدمي

 آموزان به نحوي که آنها شيفته اخالق، رفتار و شخصيت معلم شوند. ارتباط صميمي و سازنده معلم با دانش 

  ان و وضع ظاهري کالس بايد توجه نمود. کالس درس را بايد از نظر ظاهري و رواني آموزدانشبه وضع جسماني
 تبديل به محيطي امن و آرام نمود.

  را به کوشش و تالش بيشتر و دلبستگي به درس وادار خواهد نموداو  آموزدانشقدرداني از کار. 

 



 هفتم سال ،3 شماره ،يپژوهش -يعلم روانشناختي، کاربردي هايپژوهش نامهفصل

454 

 

 تشکر و قدردانی
کننده در اين مطالعه به خاطر صبر، حوصله و آموزان و والدين شرکتپژوهشگران مراتب سپاس خود را از دانش

 دارند.همچنين اعتمادشان به محققين ابراز مي
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 های تحقیق()برگرفته از یافته کنندگانآموزان از منظر مشارکتشده موثر در بروز افت انگیزه تحصیلی دانش. مضامین و زیرمضامین شناسایی1نمودار 

 فردي

 آموزشگاهي

 خانوادگي

جمعيهايرسانه

 معلم و مسئولين  تعامل
مجازي و  هاياعتياد به شبکه

 اینترنت
 

 معلمان آموزشي شيوه
 

افتهتخصيص یتکاليف   
 

 كتب درسي محتواي

 

 فضاي نامساعد

ندانفرز سبک غلط ارتباط با  
 

 آموزشگاه فيزیکي محيط
 

 

 هاناكامي و شکست
 

 از رشته تحصيلي نارضایتي

 

هاي ذهنيمشغلوليت  

علل بروز افت تحصيلي 

 آموزاندر دانش

 اجتماعي

 آموز از تاثير تحصيالت بر آیندهدرك دانش
 شغلي و اجتماعي

 

آموز از اهميت و جایگاه درك دانش
 تحصيالت در جامعه

 


