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 چکیده
اه شهر کرمانش یمتوسطهان پایه دوازدهم مدارس آموزدانشف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده هد

و  ادیداده بناز انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه  71-79در سال تحصیلی 
 هیان پاآموزدانش یتمامبود. جامعه پژوهش شامل  یافتهساختاراطالعات مصاحبه نیمه  آوریجمعابزار 

 گیرینمونه بود. 71-79 یلیشهر کرمانشاه در سال تحص یمتوسطهمدارس  رشته تجربی دوازدهم
، شدمینهدفمند و گلوله برفی بوده به این صورت که تا جایی که دیگر به اطالعات جدید پیدا  صورتبه

نفر  61امل نمونه ش .دیاتمام رس به هامصاحبه، یبا اشباع نظر نیبنابرا، پذیرفتمینیز پایان  گیرینمونه
به  هامصاحبهحاصل از  هایدادهشرکت کردند.  یافتهساختاران بود که در یک مصاحبه نیمه آموزدانشاز 

یب اصلی انگیزش تحصیلی استخراج شد. بدین ترت هایمقولهتحلیل شدند و ، روش تحلیل محتوای کیفی
ی فرع هایمقولهدارای  هرکدامشده که  یکدگذاری بر انگیزش تحصیلی در دو مقوله اصل مؤثرعوامل 
 هایمقولهعوامل بیرونی.  -0، عوامل درونی -6از:  اندعبارت آمدهدستبهاصلی  هایمقوله. شدمیدیگری 

شامل: داشتن  هامقولهعوامل اجتماعی و زیر  -9، یخانوادگعوامل  -0، عوامل فردی -6فرعی شامل: 
 و هاتشویق، راهبردهای یادگیری، عالقه، موفقیت، خودکارآمدی، یودباورخ، آینده روشن، انرژی، هدف

الگو قرار دادن افرادی که به موفقیت رسیدن بود. ، تشویق دوستان و همساالن، حمایت پدر و مادر
 خانواده و اجتماع متأثر است.، انگیزش تحصیلی از عوامل متعددی چون فرد یطورکلبه

 
انآموزدانش، تجربیات زنده، حصیلیانگیزش ت :ی کلیدیهاواژه

  

                                                                                                                                        
 مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران دانشجوی دکتری. 

 نویسنده مسئول( .دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران( hoseinsalimi4520@iran.ir 

 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 

  مه طباطبایی، تهران، ایران، دانشگاه عالشناسی بالینیوانردانشیار گروه. 



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در  451

 

 مقدمه
ت در پش، یادگیری است. به عبارتی، ازجمله، هافعالیتعامل انجام بسیاری از ، انگیزه

انگیزه آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی  درواقعپرده رفتارها انگیزه وجود دارد. 
ه از ملزومات یادگیری ب . انگیزه تحصیلی یکیکندمیاو را هدایت  هایفعالیتو  دهدمی

ان . فراگیرکندمیو عاملی است که در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک  آیدمیحساب 
یف درسی تکال، پذیرندمیبیشتری را  آموزشی هایفعالیت، ترقویبا انگیزه تحصیلی 
ان و )عابدی کنندمیموفقیت بیشتری را کسب  درنتیجهو  دهندمیبیشتری را انجام 

متخصصان  موردتوجه(. مسئله انگیزه تحصیلی همواره 6976، ینیحسشاه
بسیاری  هایپژوهشو تحصیلی بوده و  آموزشیان حوزه پژوهشگرو  وپرورشآموزش

تکمیل دوره دبیرستان نقطه عطف مهمی از رشد  درواقعرا به خود اختصاص داده است. 
 ستاستی و سالمت فرد کننده مهمی از موفقیت آینده و بهزی بینییشپنوجوان است و 
آگاهانه یا  صورتبه(. انگیزش نوعی نیروی درونی است که 0266، 6)چان و دیکسون

 ویسبهخود  شناختیروانناآگاهانه فرد را برای برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک یا 
معتقدند که اختالل در  نظرانصاحب(. 0221، )عسکری کندمیرفتارهای خاص هدایت 

در سطح احساسات و رفتارهای فرد سبب بروز مشکالتی شده و  واندتمیانگیزش 
افسردگی و مشکالت روانی و همچنین افت چشمگیر در ، اضطراب، مقدمات بدبینی
 .(6972، و همکاران کند )نجفی کلیانی فراهماجتماعی و شغلی را ، عملکرد فردی

ی ناش هاخالقیتت و اکتشافا، تولیدات، هانوآوریکه اغلب  دهندمینشان  هابررسی
مسائل  ترینمهم(. یکی از 6919، زادهحسن)عباسپور و  استاز همت و انگیزه باال 

(. 6916، و همکاران )امینی استانگیزه ، انآموزدانشبر پیشرفت تحصیلی  تأثیرگذار
دانش قبلی  کهیطوربهمشخص شده است که میان یادگیری و انگیزه ارتباط وجود 

زه دانش قبلی یادگیرندگان بر انگی کهیطوربهانگیزه ارتباط وجود دارد یادگیرندگان بر 
 کههنگامی، (. اساتید به این امر واقف هستند0262، 0اولسون و بنتسونآنان مؤثر است )

مطالب ، هفرایند ارتباط تسهیل شد، یادگیرندگان برای یادگیری انگیزه الزم را داشته باشند
 ر اوغلوکوسک) یابندمییافته و خالقیت و یادگیری نمود  اضطراب کاهش، گشته ترروان

بر روی  نی با انگیزه اثرات انگیزشی مثبتاآموزدانش(. همچنین 0227، 9و همکاران
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سبب رضایت بخشی آموزش هم برای مدرس و هم برای  درنتیجهمدرس گذاشته و 
ادی که انگیزه در مطالعات خود نشان دادند؛ افر 6و کول تیک. شوندمیان آموزدانش

 دهندمینجام تکالیف بیشتری را ا، پذیرندمیبیشتری را  هایفعالیت، تحصیلی باالیی دارند
 (.6917، و همکاران )گردان شکن کنندمیو موفقیت بیشتری را کسب 

بسیار زیادی در این راستا انجام شده است. برای مثال نقش انگیزه و  هایپژوهش
 هایهیجان، درگیری شناختی، (؛ ارزش تکلیف6979، رجعلی)ب شناختیروان هایسرمایه

، و همکاران (؛ هوش هیجانی )بشارت6971، و همکاران پیشرفت و خودنظم جویی )شیوندی
 هارغبتچندگانه و  هایهوش(؛ 6972، و همکاران (؛ امید )ابراهیمی6972، ؛ مشکوه6911

یلی و انگیزش تحصیلی موفقیت تحص بینییشپ( را در 6971، و همکاران )کهدوئی
 .اندکرده خاطرنشانان آموزدانش
کمی  هایپژوهشان از طریق پژوهشگرکه  دهدمیمرور پیشینه نشان  یطورکلبه

هرکدام با در نظر گرفتن یک سری از عوامل محدود به مسئله انگیزش تحصیلی و به 
گسترده  طورهب کیفی و صورتبهو کمتر پژوهشی  اندپرداختهدنبال آن موفقیت تحصیلی 

 .است قرار داده موردبررسیبر آن را  مؤثرمفهوم انگیزش تحصیلی و نقش عوامل مختلف 
 .دپردازمیاز طریق یک مطالعه کیفی  خألپژوهش حاضر با هدف پر کردن این  روازاین

 روش
بر آن  ؤثرمتبیین مفهوم انگیزش تحصیلی و عوامل  منظوربهروش پژوهش کیفی است. 

استفاده شد. نظریه داده بنیاد یکی از رویکردهای پژوهش کیفی  0ظریه داده بنیاداز طریق ن
ت استخراج شده اس هاییدادهاز  مستقیماًاست که  اینظریه ایزمینه یهاز نظراست. منظور 

. در این روش پژوهشگر اندشدهمنظم گرد آمده و تحلیل  صورتبهکه در جریان پژوهش 
که گرد  هاییدادهتا نظریه از درون  گذاردمیو  کندمیغاز کار را در عرصه واقعیت آ

 (.6972، ترجمه افشار، 6772، 9پدیدار شوند )استراوس و کربین آوردمی
ان پایه دوازدهم رشته تجربی مدارس آموزدانشجامعه پژوهش شامل تمامی 

و  دبه روش هدفمن گیرینمونهبود.  71-79شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  یمتوسطه
گلوله برفی بوده است. به این صورت که مصاحبه تا جایی که دیگر به اطالعات جدیدی 

ا رسیدن به ت گیرینمونه؛ بنابراین پذیرفتمینیز پایان  گیرینمونه، شدنمیدست پیدا 
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(؛ 6910، ترجمه نصر و همکاران، و همکاران موارد تکراری ادامه داشت )گال
هدفمند آغاز شده و تا  صورتبهدر فرایند پژوهش  یگیرنمونهعمل  یگردعبارتبه

احبه در مص کنندهشرکتان آموزدانشرسیدن به اشباع ادامه داشت. بدین ترتیب تعداد 
 نفر بود. 61

اطالعات استفاده شد؛ ابتدا فرم  آوریجمعدر این پژوهش از روش مصاحبه جهت 
یلی متخصصان حوزه مشاوره تحصتهیه شد و به سه نفر از  اییافتهساختارمصاحبه نیمه 

ان مورد هدف به اتاق آموزدانشبه تأیید آنان رسید. سپس ، داده شد و پس از اصالح
مشاوره دعوت شده و در مصاحبه شرکت کردند. مبنای اساسی کار بر ایجاد رابطه با 

 ثرمؤان و سپس نظرخواهی از آنان در زمینه مفهوم انگیزش تحصیلی و عوامل آموزدانش
نظری و پژوهشی  هایپیشینه بر اساسمطرح شد که  سؤال 1آن بود. در مصاحبه  بر

موجود در این زمینه ساخته شدند و توسط چند تن از اساتید گروه مشاوره دانشگاه عالمه 
 فیعرتمصاحبه به این شرح بود:  سؤاالتاز  اینمونهطباطبایی روایی محتوایی شدند که 

چه ، دارد ییباال زهیکه انگ یبه نظر شما فرد ست؟یچ یلیتحص زشیو انگ زهیشما از انگ
 ی؟ چه عواملشودمی اتانگیزهباعث کاهش  یدارد؟ چه موانع هایینشانهو  هاویژگی
 ریبه سا هیبخوا راگ ؟یباال دار یلیتحص زهیاز انگ ایتجربه؟ چه بردمیرا باال  اتانگیزه
 هیتوص ار هاییروش ای یچه نکات یدهب شنهادیپ زهیانگ شیافزا نهیان در زمآموزدانش

ادامه یافت تا زمانی که دیگر اطالعات جدیدی  قدرآن کنندگانشرکتمصاحبه با  ؟کنیدمی
 به اتمام رسید. هامصاحبه، ؛ بنابراین با اشباع نظریشدنمیاز آن حاصل 

 هانمتمتن درآمدند. سپس  صورتبهانجام شده ضبط شده و سپس  هایمصاحبههمه 
شدند. در این مرحله که  یکدگذارو مفاهیم موجود در آن  شدهخوانده یکبهیک

مضامین یا کدهای اساسی ، مفاهیم شودمیباز نامیده  کدگذاریاولیه متن یا  یکدگذار
یادی به ز تقریباًمفاهیم ، شودمیباز انجام  صورتبهاستخراج شد. در کدگذاری اولیه که 

 دگذاریک. شوندمی گذارینام پژوهشگرتوجه به استنباط که این مفاهیم با  آیدمیدست 
ادامه یافت تا جایی که دیگر اطالعات جدیدی از متن حاصل نشد و اطمینان  قدرآنباز 

 .اندآمدهتحت عنوان یک کد ، حاصل شد که تمامی مفاهیم موجود در متن
مضمون چند مفهوم یا کد که معنا و ، محوری کدگذاری وسیلهبهدر مرحله بعد 

وب فرعی محس هایمقوله، هامقولهشدند. این  گذاریناممشترکی داشتند تحت یک مقوله 
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محوری از انتزاع باالتری برخوردار است و الگوهای نهفته در متن را  کدگذاری. شوندمی
 از متن حاصل شد. تریعمیق؛ بنابراین در این روش توصیف کندمیجستجو 

 هایافته

 کنندگانشرکتی . مشخصات فرد1 جدول

 وضعیت تحصیلی پایه تحصیلی جنسیت کد
 15/67یازده: 99/67دهم:  دوازدهم پسر 6
 09/67یازده: 67/67دهم:  دوازدهم پسر 0
 79/67یازده: 02دهم:  دوازدهم دختر 9
 90/61یازده: 12/69دهم:  دوازدهم پسر 5
 -- 02دهم:  دوازدهم دختر 1
 11/67 59/67دهم: دوازدهم دختر 1
 61/67یازده: 90/67دهم: دوازدهم پسر 9
 97/67یازده: 16/67دهم: دوازدهم پسر 1
 91/61یازده: 15/61دهم: دوازدهم پسر 7
 17/61یازده: 67/67دهم: دوازدهم پسر 62
 19/67یازده: 19/67دهم: دوازدهم دختر 66
 -- 19/67دیپلم: دیپلم پسر 60
 66/61یازده: 06/61دهم: دوازدهم دختر 69
 95/67یازده: 69/67دهم: دوازدهم پسر 65
 19/67یازده: 79/67دهم: دوازدهم پسر 61
 11/67یازده: 02دهم: دوازدهم دختر 61

( دختر بودند. تمام %55نفر ) 1( پسر و %11نفر ) 62 کنندهشرکتان آموزدانشاز بین 
ل بودند. تحصی در پایه دوازدهم مدارس متوسطه و رشته تجربی مشغول به کنندگانشرکت

 وتحلیلتجزیهبود. با استفاده از  66/61و کمترین  19/67بیشترین معدل تحصیلی 
دو مقوله اصلی استخراج شد. ، انآموزدانشدر مورد انگیزش تحصیلی  هانوشتهدست
شامل  انآموزدانشبر انگیزش تحصیلی  مؤثردر مورد عوامل  آمدهدستبهاصلی  هایمقوله

د و اجتماعی بودن یخانوادگ، یرونی بودند. سه مقوله فرعی شامل فردیعوامل درونی و ب
، خودکارآمدی، یخودباور، آینده روشن، انرژی، و یازده زیر مقوله شامل داشتن هدف
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ان و دوست قیتشو، و حمایت پدر و مادر هاتشویق، راهبردهای یادگیری، عالقه، موفقیت
 بود. دنیرس تیفقکه به مو یالگو قرار دادن افرادو  همساالن

 هامصاحبه کدگذاریحاصل از  هاییافته. 2جدول 

 زیر مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

 عوامل فردی عوامل درونی

 داشتن هدف
 انرژی

 آینده روشن
 خودباوری

 خودکارآمدی
 موفقیت
 عالقه

 راهبردهای یادگیری

 عوامل بیرونی
 خانوادگی

 درپدر و ما هایتشویق
 پدر و مادر هایحمایت

 اجتماعی
 تشویق دوستان و همساالن
 اندرسیدهالگو قرار دادن کسانی که به موفقیت 

 گفتند: کنندگانشرکتدر رابطه با عوامل فردی 
 هدف داشته باشی و هدفت در حد توانت باشه نه خیلی پایین نه خیلی کهاینمثل  »...

 (.0 آموزدانش) ...«باال 
، انجام بشن کردیمیچیزهایی که در نظر داشتی توی مغزت یا بهش فکر  مثالً .»..

 اتگیزهاناین باعث میشه ، کردیمییعنی کارات درست پیش برن همونجوری که فکرشو 
 (.5 آموزدانش) ...« بیشتر بشه

 (.1 آموزدانش) ...« خودت رو باور داشته باشی »...

 ...« رهب یمدر کارها دارم به نظر من انگیزه رو باال  که هایییشرفتپو  هاموفقیت »...
 (.9 آموزدانش)

 (.1 آموزدانش) ...« کارم نتیجه بده »...

 ره.بب فاکتور به نظر من عالقه است. عالقه هر چیزی رو می تونه جلو ترینمهم »...
 دم و یم رییرو تغ امعالقه، رو باال ببرم امانگیزه یخوام در مورد درس یم یپس وقت
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 ای یاون کتاب در زندگ هایکاربردیمثل فکر کردن به  ییکارها قیاز طر میشم مندعالقه
 (.9 آموزدانش) ...« در تراز کل کنکورم ای ندهیدر آ

ره. آدم باال ب زهیانگ شهیباعث م نفساعتمادبهبه خودت و داشتن  مانیبه نظر من ا »...
 (.62 آموزدانش) ...« تونه برسه یم بخواد یبدونه به هر چ، کنه هیبه خودش تک

باال ببره. هر وقت  یلیرو خ زهیتونه انگ یکردن به هدف و تجسم هدف م فکر »...
فکر  و به هدفم کنممی لیکارم رو تعط موقتاًاومده  نییپا امانگیزهکم  هی کنممیاحساس 

وباره د شهیاعث مب نیتونم ... هم یبعد به خودم بگم م ؛ وکنممیو اون رو تجسم  کنممی
 (.61 آموزدانش) ...« کنم شتریو تالشم رو ب شمسرحال ب، حالم خوب بشه

دونم  یکه م یاون مبحث رو نخونم بعد درس یمدت کوتاه هی کنممی سعی »...
که  عداًبنخونم بذارم برا  امخستهکه  یوقت کهاین ایرو بخونم بعد دوباره برگردم.  ترمقوی

 یاضیر کنممی یسع ستیخوب ن ستیکه ز یوقت مثالً ایباشه.  شتریب امانرژی مثالً کمی
 لمیا فو ب ستیکه بهتر بودم رو بخونم بعد برم سراغ ز هاییدرس نجوریا ای یعرب ای رو

 (.9 آموزدانش) ...« درستش کنم یکمک درس یکتابها ای
 گفتند: کنندگانشرکتدر خصوص عوامل خانوادگی 

م دوستان ه، پدر مهمه شتریکنه و ب تیباشه که ازم حما یکیدوست دارم  یلیخ »...
 (.0 آموزدانش) ...« هستن
چکار کنی؟ شنیدن این حرفها از پدرم  خواهیمی، این جمالت پدرم که آتیه توئه »...

 (.60 آموزدانش) ...« همیشه باعث میشه آینده رو تصور کنم و تالشم رو بیشتر کنم
 (.69 آموزدانش) ...« من نظامی نشو آخر و عاقبت نداره پدرم میگخ درس بخون مثل»... 
ه گ یمادرمه که م هایحرف امیبه خودم ب شهیباعث م شهیهم معموالًکه  یزیچ هی »...

 نیذاره اگ یم تأثیر قطعاًخوب ، یخوا یکه خودت م ییزهایتو تالش بکن برا اون چ
 (.65 آموزدانش) ...« جمالت

 گفتند: کنندگانشرکتدرباره عوامل اجتماعی 
 داشته باشم و یمشوق عال کیبه نظر من  یعنی؛ نیهم، باشمیک مشوق داشته  »...

بده  زهیباشه که بهت انگ یاگر کس کنممیاحساس  ...حاال دوستام هم جلو چشمم نباشن
 (.6 آموزدانش) ...« کنیمیدوباره شروع ، گیریمی یانرژ، یهر وقت که خسته شد

 (.5 آموزدانش) ...« یدرد و دل کردن با کس دی. شایکس هیحرف زدن با  »...
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از طرف هم سن و ساالت. پدر و مادر  مخصوصاً. قهیبه نظرم تشو ترینشمهم »...
 (.1 آموزدانش) ...« ستنیهم ساالن مهم ن اندازهبه

جود و مثالً ای...  دنیو با هدف که به خواسته شون رس زهیقرار دادن افراد با انگ الگو»... 
 (.62 آموزدانش) ...« معلم، لیفام، مادر، پدر، دوست هیبده مثل  زهینفر که بهت انگ هی

 یماعاجت گاهیکه جا میرم رونیب، رفت و آمد دارم، زنممیحرف  یکه با کسان وقتی »...
 کیزدن اماقتصادی هایهدفاحساس کنم به  وقتی .دارن ییباال یدارن و سطح علم ییباال

 امانگیزهر باز مطب دکت میرم یوقت ایره  یباال م امانگیزهباز هم  مارستانیب یرمم یوقت. شمیم
 یالع امروحیه یلیخ یدندانپزشک رمیم یدوبار برا ارتودونس یاالن ماه مثالًره  یم البا

 (.66 آموزدانش) ...« کنممیرو اونجا تصور  امآیندهشده. چون خودم و 
 یتون یجمالت که تو م نیمثبت و گفتن ا هین روحتونن با داد یهم م دیگران »...
 (.61 آموزدانش) ...« رو باال ببرن اتانگیزه

 گیرینتیجهبحث و 
مقوله اصلی عوامل  0این مطالعه نشان داد که عوامل انگیزش تحصیلی در  هاییافته

 .ندشومیخانوادگی و اجتماعی خالصه ، درونی و بیرونی و سه مقوله فرعی عوامل فردی
انگیزه پیشرفت یکی از عوامل موفقیت تحصیلی است که به معنای گرایش فرد برای گذر 

برتری و حفظ معیارهای سطح باال و همچنین  یاگونهبهتالش برای دستیابی ، از سدها
است  ایحرفهفردی و اهداف  هایرقابتتمایل فرد به حرکت و کار کردن در جهت 

ما ا ؛انگیزه پیشرفت است هاینشانهیکی از  یطلبرقابت(. 0225، 6)بیرنی و همکاران
عالوه بر این افرادی که انگیزه پیشرفت باالیی دارند حتی اگر موانعی سر راهشان باشد 

ر روی برای مدتی طوالنی ب، به تصمیمات خود اعتماد دارند، کنندمیفقط به موفقیت فکر 
سیدن برای ر، کنندمیفراموش  و دنیای اطراف را شوندمییک وظیفه یا فعالیت متمرکز 

در زندگی شخصی پیشرفت کنند و به  اندیلما. کنندمیبه هدفشان اصرار و پافشاری 
خود را  تالش، باالیی دست یابند و برای اجتناب از شکست یاحرفهموفقیت شخصی و 

ی ( همخوان6915، نقل از بیابانگرد 6770آمس ) پژوهشبا  هایافته. این کنندمی دوچندان
بر انگیزش  مؤثر( که عوامل 6971) و همکاران رستمی یمطالعهکما اینکه در  دارد.

                                                                                                                                        
1. Byrne, Z. S. et al. 
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قرار گرفت نشان داد که عوامل فردی شامل وضعیت اقتصادی و  موردبررسیتحصیلی 
 معدل دیپلم با انگیزش معنادار بود.

خودکارآمدی است که به تأثیر آن در انگیزش ، از دیگر عوامل فردی در این پژوهش
حصیلی اشاره شده است. خودکارآمدی تحصیلی به معنای اعتماد شخص به توانایی ت

(. 0221، 6وظایف تحصیلی است )براون و همکاران آمیزموفقیتخود در به انجام رساندن 
نشان دادند که همه متغیرهایی که در مدل اولیه  ایمطالعه( در 0227) 0و همکاران فرال
ه ک کنندمیرصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین د 7/69به کار رفته است  هاآن

 درصد است. 5/9سهم مستقل خودکارآمدی تحصیلی 
ارتباط  معموالً توسعهدرحالدر کشورهای  خصوصاً، مطالعه تربیتی یزمینهدر 

امکانات ، فردی و خانوادگی هایویژگی، معناداری بین مفاهیم و وضعیت اقتصادی
 یلطورکبهاعی و میزان انگیزه به تحصیل یافت شده است. اجتم هایویژگی، آموزشی
از عوامل مرتبط با یکدیگر بر عالقه و انگیزش فراگیران برای یادگیری تأثیر  ایمجموعه
عام و  طوربهمتغیرهای شخصیتی دانشجویان ، ایمطالعهدر ، نمونه عنوانبهدارند. 

ثیر ذاتی و پیشرفت تحصیلی تأبر یادگیری ، خاص طوربهو انگیزش تحصیلی  نفسعزت
 ،توانمندی عقالنی سازییکپارچهمطالعه خود را در جهت  یوسوسمتداشته و دیگران 

ت تحصیلی موفقی هایبینییشپ عنوانبهشخصیت و انگیزش تحصیلی ، سبک یادگیری
 یانگیزهمختلف مؤید ارتباط بین  هایپژوهش. نتایج اندکردهدر آموزش عالی ذکر 

دید ش یرپذیریتأثعوامل فردی و اجتماعی متعددی است که همگی حاکی از  تحصیلی و
 (.6971، انگیزه تحصیلی از این عوامل بوده است )رستمی و همکاران

 یندبعدچ ایسازهگفت بدیهی است که انگیزش تحصیلی  توانمی یبندجمعدر یک 
ین با استفاده از بنابرا؛ باشد تأثیرگذاربر روی آن  تواندمیاست و عوامل متعددی 

ه مقوله که س شدهییشناسا اندبوده تأکیدعواملی که بیشتر مورد ، انجام شده هایمصاحبه
با  یگریپژوهش حاضر همانند هر پژوهش د. استاصلی و چندین مقوله فرعی 

از افراد که توسط  یعدم مشارکت برخ هاآن ازجملهبود که  روروبه هاییمحدودیت
ه شده بودند و حاضر ب یمعرف یگلوله برف گیرینمونهو به روش  گرید کنندهمشارکت

وجه به با ت و دیگر محدودیت پژوهش محدود بودن به رشته تجربی بود. مصاحبه نبودن
نقش این عوامل را در  تواندمیبعدی  هایپژوهشدر  شودمینتایج این پژوهش پیشنهاد 

                                                                                                                                        
1. Brown, S. D. et al. 2. Ferla, J. et al. 
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ی مچنین مطالعات طولی بررسانگیزش تحصیلی از طریق مطالعات کمی و ه بینیپیش
 کنند تا مشخص شود کدام عامل از اولویت بیشتری برخوردار است.
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