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انگیزه تحصیلی
:تعریف

هت جمحرک، که درونییا انگیزه به عنوان وضعیت انگیزش 

. فرد استعامل رفتار دهنده و

:از ویژگی های دانشجوی موفقیکی 

داشتن اراده و انگیزه قوی



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

ی به هدف عبارت است از نتیجه ای که یک فرد برای دستیاب

. آن کوشش می کند

رفتار هدفدار باعث پیشرفت می شود .

هدف شما از تحصیل چیست؟



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

نوع هدف



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

معیار انتخاب هدف

هدف باید کامال مشخص و دقیق باشد.

قبولی در مقطع ارشد روان شناسی: مثال



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

معیار انتخاب هدف

حتما مختصات آن را بتوان از همین االن تعیین کرد.

ددر خیال و توهم نگنجد، مربوط به زمان آینده و قدیم نباش.

ارشدقبولی در مقطع : مثال: مثال

روان شناسی دانشگاه تهران



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

معیار انتخاب هدف

بزرگ و عجیب نباشد.

 به اهداف بسیار بزرگ نیازمند کسبرسیدن

های پی در پی کوچک و در نهایت موفقیت

ه رسیدن به اهداف بزرگ و در نتیجآمادگی برای 

. های بزرگ استموفقیتکسب 



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

معیار انتخاب هدف

 دانیم هدفی موثر ونقطۀ مقابل، در مواردی که عالقه نداریم اما میدر

.مفید است، باید با کسب اطالعات ایجاد عالقه کنیم



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

معیار انتخاب هدف

دستیابی محدود به زمان باشد.

 سال2یا حداکثر 1بازه ی زمانی...



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

هر چه عالقه به درس بیشتر باشد، 
.خواهد شدپایدارو عمیق تر یادگیری 

استفاده از روش های خالقانه

روابط یاددهنده و یادگیرنده می تواند نقش مهمی در
.انگیزش تحصیلی و یادگیری دروس داشته باشد



عوامل مؤثر بر انگیزه؟

 تصوری درباره خود و استعدادها و توانایی های فردی و کارآمدی خود دارندچه.

تری را آنان که توانایی خود را تغییرپذیر و افزایش یابنده می دانند، اهداف بزرگ

.پیش روی خود قرار می دهند

"به توانایی خود برایاعتقاد : "خود کارآمدی

سازمان دادن و اجرای فعالیت های الزم برای 

.دستیابی به هدف معین تعریف می کند



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی
میت به دالیل خود جهت تحصیل در این رشته تحصیلی و میزان اه-1

.آن فکر کنید



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی

ه است، گاه عدم شناخت از رشته تحصیلی مانع مهمی در کاهش انگیز-2

نسبت به سعی کنید با کمک اساتید و سایر دانشجویان به آگاهی کافی

.رشته خود دست یابید



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی
.با برنامه ریزی درس بخوانید-3

ا روشن یک برنامه زمان بندی دقیق هرچند ساده، مسیر تحصیلی شما ر

.تر می سازد



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی
در مقرراتی برای درس خواندن یا تفریح کردن در نظر بگیرید و-4

.اجرای آن ها قاطع و متعهد باشید



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی
خود،و باور به -5

.  مهمترین عامل در افزایش انگیزه تحصیلی است

.را در خود تقویت کنیدو بنابراین 



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی

ود در به تناسب پیشرفت هایتان در طول ترم، پاداش هایی برای خ-6

...نظر بگیرید مانند کوه نوردی، تماشای فیلم مورد عالقه و 



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی

ایی های همزمان با رفع مشکالت و نقاط ضعف تحصیلی خود، به نقاط قوت و توان-7

.خود نیز توجه داشته باشید و  برای تقویت آن ها نیز برنامه ریزی کنید



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی
رای با سایر دانشجویان منجر به ایجاد انگیزه بهرچند -8

"رقابت بیش از حد"درس خواندن می شود اما مراقب پیامدهای مخرب 

.باشید



راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی

صیلی چنانچه در سبک مطالعه، برنامه ریزی، عدم عالقه به رشته تح-9

و سایر مشکالت تحصیلی نیاز به راهنمایی دارید، 

دریافت کمک تخصصی از مشاورین



روش صحیح مطالعه

پس ختام

بهترین و مؤثرترین از یکی 

روش های صحیح درس خواندن 

ل است که شامروش 

.   شش مرحله می باشد



روش صحیح مطالعه

پیش خوانی: پ

ید،بگیریادراکتابیکازفصلییاکتابیکمطالبمی خواهیداگر

رداشتبیکتابگذرانیدنظرازباریکرافصلآنتمامسرعتبهابتدا

.بیاوریددستبهفصلآنمفاهیموموضوع هاازکلی

آشنایییکبرعالوهکهمی کندکمکشمابهپیش خوانیمرحله

یصتشخزیادیبسیارحدتارافرعیواصلینکاتموضوع،بامقدماتی

.دهید



روش صحیح مطالعه

الب،مطباکلیآشناییوپیش خوانیمرحلهگذاشتنسرپشتازبعد

.کنیدطرحراسوال هاییمطالعهموضوعبارابطهدرکنیدسعی

بهولیباشد،مشکلکمیوبگیردراشماوقتاستممکنسوال گذاری

افزایشراشماعملسرعتودقت،حواستمرکزچشمگیریطور

.می شودشمایادگیریسهولتموجبومی دهد

سوال کردن: س



روش صحیح مطالعه

،بگیریمیادرادرسکهاستاینمنظورمانمی خوانیم،درسوقتیماهمه

بهطخمی کنیمسعیهمینبرایبسپاریم،خاطربهوکنیمحفظبفهمیم،

.کنیمتکرارخودذهندروکردهحفظبخوانیم،راجزوهوکتابخط

خواندن: خ



روش صحیح مطالعه

تفکر: ت



روش صحیح مطالعه

عیستفکروخواندنیعنیقبلمرحلهدوگذاشتنسرپشتازپس

.کنیدبازگوخودتانبرایراآنمهممطالبکنید

د،هستیترراحت که طورآنوخودتانزبانبهراشدهمطالعهمطالب

.کنیدبازگو

از حفظ گفتن: ا 



روش صحیح مطالعه

مطالعهمطالبمناسبفاصله هایدرخواندید،رافصل  هاتماموقتی

.کنیدمرورراشده

مرور کردن: م 



جه شماسپاس از تو


