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 چکیده
ه تحصیل در ل بتحصیلی در بین دانشجویان مشغو انگیزگیبیدر  مؤثرهدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل 

ه تعداد است ک آبادخرمدانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد.  گیرینمونهنمونه پژوهش با استفاده از روش  عنوانبهنفر  15

 اریکدگذ و پدیدارشناسیبا استفاده از روش نیمه ساختاریافته  هایمصاحبهاز  شدهاستخراج هایداده
ادر حاصل از پژوهش نشان داد که ک هاییافتهاصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند.  هایمضموناستخراج 

آموزشی شامل: نحوه برخورد کادر آموزشی و جایگاه علمی اساتید، امکانات دانشگاه شامل: تغذیه و امکانات 
س شامل: سنخیت محتوی، کاربرد در آینده و محتوی دروس تخصصی، دوستان فضایی دانشگاه، محتوی درو

 دانشگاه فرهنگیان شامل: سیاست هایسیاستو مسائل مربوط به خود دانشجو و همچنین مسائل مربوط به 
تحصیلی  انگیزگیبیاز جمله عواملی هستند که در  هاکالسمربوط به شغل و سیاست چگونگی برگزاری 

ی اصالح هایبرنامهجزء  تواندمیحاصل از پژوهش  هاییافتهغول به تحصیل نقش دارند. دانشجویان مش
 تحصیلی دانشجویان قرار گیرد. انگیزگیبیدانشگاه فرهنگیان جهت رفع 

 ، جایگاه علمی اساتید، نقش محتوا.پدیدارشناسیتحصیلی،  انگیزگیبیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 و رشـد بـرای الزم انسـانی نیروی تربیت ورها،های آموزشی کشـنظام اصـلی رسـالت
 یروین پـرورش علمـی جهت پایگاه ترینمهم عنوانها بهدانشگاه است، پیشـرفت آن جامعه

، 1نیککنند )مکارا و کارابایفا می میـان این در مهمی بسیار نقش باتجربه و آگاه متخصص،
 النـدگیب و پیشـرفت کشـوراست، هـر یهسـرما ترینارزنده انسانی نیروی که آنجا (. از2012

 رشـد هایتاًن و متخصـص نیـروی تربیـت گرو در کشور هـر اجتمـاعی و اقتصـادی فرهنگـی،
 ظامن کیفیت افزایش بود، بنابراین خواهد جامعه آن افراد آگاهی سطح افزایش و علمـی

شود )زانگ و می محسـوب توسـعه کشـورها در عامـل اثرگـذارتـرین عنوانبه آموزشی
 و سانیهای انسرمایه (. دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند2015، 2روسون

 شرق زمره در جوانان گاه دانشـ به ورود بـا. هـستند جامعـه هر کارآمد در توسعه اصلی محور
 صلیا هدف که یابدمی تحقـق زمـانی مهم گیرند، اینمی قرار کشور و نیروی خالق کارآمد

 یفــهوظ لــذا گــردد، فــراهم تحــصیلی پیــشرفت و موفقیت یعنی دانشگاه به ورود
و عوامل انگیزش  علل و قرار داده بررسی مورد را موضوع این که است آموزشی نهادهــای

ها دانشگاه (.1915تحصیلی را مشخص نمایند )هزاوه ئی، فتحی و شمشیری،  پیشرفت و
 به پاسخگو و متخصـص انسـانی نیروی تربیت وظیفه دانش تولید و رتفک مراکز عنوانبه

 دانشـجویان هرساله هادارنـد، دانشـگاه عهـده بـر را جامعـه آینـده و حال نیازهای
 سـتمرم چرخـه ایـن در کنندمی التحصیلفارغ نیز را دانشجویانی و پذیرش را جدیدالورود

 شافـزای رو توجه بهازاین. اسـت برخوردار ایویژه جایگاه از آموزشی کیفیت به توجه
 حسـوبم کشـورها توسـعه در عامل اثرگذارترین عنوانبه آموزش و یادگیری نظـام کیفیـت

نیای انگیز انسان در دهای شگفت(. واقعیت این است که همه پیشرفت2015، 9شوند )سیمپامی
 طریق یادگیری به دست از ود راهای خامروز حاصل یادگیری است. انسان بیشتر توانایی

یابد اش فعلیت میکند و توانایی ذهنیآورد و از طریق یادگیری، رشد فکری پیدا میمی
 (.1922 )بیابانگرد،

                                                           
1. Makara & Karabenick 

2. Zheng & Rosson 

3. Ciampa 
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 هایتوانایی و عالیق ها، استعدادها،انگیزه بنابراین باید است رفتار در تغییر نوعی یادگیری
از میان عوامل متعدد دخیل در  (.2015، 1افنر)شیفل و ش را مورد توجه قرار داد فراگیران

 هب که است چیزی و آیدمی حساببه یادگیری یکی از ملزومات 2تحصیلی یادگیری، انگیزه
 به یزهانگ .کندمی کمک یادگیرنده به آن تداوم و حفظ در و بخشدمی جهت و شدت رفتار

نفیلد کند )بمی هدایت موزشیآ صحیح مسیر به را او هایفعالیت و دهدمی انرژی یادگیرنده
 ندرو نیروهای از کندمی هدایت و نیرومند را رفتار که . فرآیندهایی(2012، 9و ویلکرسون

 هدایت و نیرومند را رفتار که است درونی فرآیندی نیز انگیزه. شوندمی ناشی محیط و فرد
 نیازها، نبی مشترک زمینه کردن مشخص برای کلی اصطالحی انگیزه بنابراین کند،می

ترین (. انگیزه عالی2003؛ ترجمه سید محمدی، 2)مارشال ریو است هاهیجان و هاشناخت
راه زندگی است، بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای یادگیری و آموختن بیشتر باشد شاه

ز ا فعالیت و رنج بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد، اگر یادگیرنده
ی خوبی به درس توجه خواهد کرد، تکالیف درستحصیلی باالیی برخوردار باشد، به انگیزه

اد آموزند یگیرد و عالوه بر آن اطالعاتی فراتر از آنچه در کالس درس به او میرا جدی می
 یتموقع عامل؛ یعنی تأثیر چهار تحت ای است که(. انگیزش، پدیده2012)شیفل،  گیردمی

 ارگانیزم( هدف درونی وضعیت و حالت) ، مزاج(ی بیرونیهامحرک و محیط محرک)
 وصخص هدف( قرار دارد. در به دستیابی ابزار )هدف ابزار گرایش( و و منظور رفتار، )هدف

 .است ربرخوردا خاصی اهمیت از تحصیلی پیشرفت انگیزه دانشجویان، و علم جویندگان
 رسیدن یف،تکل یک آمیزموفقیت اندنرس پایان به برای را الزم تحرک افراد این به انگیزه،

 توانندب باالخره دهد؛ تارا می خود کار در شایستگی از معینی درجه به دستیابی یا هدف به
یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند )ریو؛ ترجمه سید محمدی،  امر در را الزم موفقیت

 یادگیری برای دگیرندگانیا کههنگامی هســتند، واقــف امــر ایــن بــه (. اســاتید2002
 ضـطرابا گشـته، ترروان مطالب شده، تسهیل ارتباط فرایند باشند، داشته را الزم انگیزه

 (. کاهش عملکرد2012، 5مان)یابند می نمــود یــادگیری و خالقیــت و یافتــه کـاهش
 مهم تمشکال از یکی نامطلوب، سطحی به بخشرضایت سطحی از دانشجویان تحصیلی

                                                           
1. Schiefele & Schaffner 

2. student motivation 

3. Banfield & Wilkerson 

4. Rio john marshal 

5. Mann 
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 رفـتن دسـت از و سرخوردگی جاری، هایهزینه اتالف بـا کـه است آموزشی هاینظام
 را یادیز خسارات فردی، هایتوانایی و استعدادها شکوفایی از جلوگیری فراگیران، روحیـه

 واملیع چه که بدانیم اگر بنابراین کند؛می وارد جامعه و دانشگاه وی، خانواده دانشجو، به
 اررفت زیادی حدودی تا توانیممی شوند،در آنان می انگیزش کاهش یا افزایش به منجر
 (.1932زاده و همکاران، )ابراهیم کنیم بینیپیش را هاانسان

 حس اسیاس اهمیت هستی نگر( به) پردازان وجودی نگرعنوان یکی از نظریهفرانکل به
 کامل و یافتن برای تالش وا در واقع نزد کند،می ها تأکیدانسان زندگی در مفهوم و معنا

 یتنامد، وضعمی خواست را آن که است تالش اساسی و انسان انگیزه جوهر معنا حس کردن
 است؛ که منجر آورده بار به افراد از خیلی برای را معناییبی احساس امروزی، جامعه مدرن

 این مد، وقتیانجامی هادر آن به افزایش خأل وجود شود وها میدر آن به پریشانی و رنج
شود که می گفته زندگی معنای ارزش از آگاهی نبود آن به ماندمی باقی نشدهحل وضعیت

و  1آمیز امور کاهش یابد )شلیشود که انگیزششان جهت انجام موفقیتدرنهایت سبب می
 از تحصیلی موفقیت که است حاکی شدههای انجام(. همچنین پژوهش2003همکاران، 

 زیکیفی و عاطفی شرایط آموزشی، هایروش برنامه، مانند موقعیتی هایمتغیر بین تعامل
. پذیردمی تأثیر نفراگیرا پیشرفت انگیزه و آموزشی مسائل به نسبت نگرش تحصیلی، محیط

 و رفتار بیرونی، انگیزه و درونی انگیزه یعنی پیشرفت هایانگیزه از دسته دو ترکیب
(. 1939ورساد، حکیم، عظیمی، لطیفی و قالوندی، دهد )باهای تحصیلی را جهت میفعالیت

 عوامل یتکیف نفس،عزت آینده، به متغیرهای امید میزان بودن پایین برخی از پژوهشگران
 به تحصیلی انگیزه کاهش عمده عوامل از را دانشجویان تأهل و خانواده درآمد آموزشی،

 محرومیت و ( فقر2011) 2همچنین سوالنکی (.1912آورند )مولوی و همکاران، می شمار
 ساخت بودن نامناسب خــانواده، بــودن پرجمعیــت والــدین، توجــه عـدم اقتصادی،

 نتیجه ینا به فرد دانـــسته است. اگر مـــؤثر یادگیرنـــدگان انگیـــزه در کـاهش را خانواده
 پیش در ار ایشنیازهــ و اهــداف بــه دســتیابی او، شـغلی یـا تحصیلی فعالیت که برسد
 ات .دهدمی رخ انگیزشـی صـدمات و یابدمی کاهش شده یاد شناختیروان نیــروی دارد،
 گیـزشان در اخـتالل. شودمی تردید دچار خـود فعالیت ادامه در شناختی نظر از فرد که آنجا

                                                           
1. Shelley 

2. Solanki 
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 ،بدبینی مقدمات و شده مشکالتی بروز سبب رفتار و سـطح احساسات در تواندمی
 عملکــرد در انگیز چشم افــت چنینهم و روانــی مشــکالت و افســردگی ب،اضــطرا
 نیز دانشجویان تحصیلی عملکرد روی بر و آوردمی فــراهم را شــغلی و اجتمــاعی فــردی،

الب یادگیری مط با برابر اهمیتی یادگیری طی (. انگیزش2011، 1)آدلر گذاردمی منفـی تأثیر
 این ،شوندمی برانگیخته موضوعی یادگیری برای که دانشجویانی توسط آنان را دارد،

زیمرمن ) کندکمک می هاآن یادگیری به که بپردازند هاییفعالیت به کنندمی پیدا را آمادگی
 ودخ یادگیری هایتالش در یادگیری، برای انگیزهبی ( در مقابل دانشجویان2،1332و پونز

 سازمان اقدف باشند، توجهبی کالسی تدریس طی است مکنم هاآن کنند،نمی عمل یافتهنظام
 .(2002، 9درسی را مرور و تکرار نکند )پینتریج و اسچونک مطالب و بوده

به دلیل اهمیت انکارناپذیر انگیزش مناسب جهت یادگیری بهتر مطالب پژوهشگران در 
شرفت تحصیلی یآثار علمی خود به بررسی چگونگی نقش این عامل و چگونگی تأثیر آن بر پ

در پژوهش خود نشان داد، بین ( 2011) 2فرناندز ریو اند که از جمله؛یادگیرندگان پرداخته
 چهار دسته از عوامل شامل عوامل فردی نظیر؛ سبک اسناد و آگاهی از راهبردهای مطالعه،

فضای روانی و عاطفی خانواده، نگرش والدین به تحصیل، پایگاه  مانند؛ عوامل خانوادگی
قتصادی و اجتماعی خانواده، عوامل آموزشگاهی شامل: نگرش به امتحان، نگرش به معلم، ا

نگرش به مسئولین مدرسه و عوامل اجتماعی نظیر، ارزش تحصیل در جامعه، نقش تحصیل 
ه با انگیزه تحصیلی فراگیران رابط و نقش تحصیل در آینده شغلی در پایگاه اجتماعی

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که باورهای خود دانشجو،  (2012) 5معناداری دارد. وانگ
اساتید و همچنین دوستان وی از جمله عوامل تأثیرگذار در انگیزش تحصیلی دانشجویان 

به این نتیجه رسید که دانشجویانی که از  ( در پژوهش خود1912همکاران ) هستند. مولوی و
ی از آن ی بیشتری دارند این نتیجه حاکموقعیت اقتصادی خوبی برخوردارند انگیزه تحصیل

 است که اطمینان داشتن از تأمین امکانات مادی در میزان انگیزه تحصیلی مؤثر است.
وفقیت م تحصیلی در شدن تأثیر انگیزش پیشرفتهای اخیر با افزایش مطرحدر دهه

گیزه نا تأثیرگذار بر تحصیلی دانشجویان، روانشناسان درصدد بررسی و شناسایی عوامل
                                                           

1. Adler 

2. Zimmerman &, pons. 

3. Pintrich, Schunk 

4. Fernandez-Rio 

5. Wang 
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 وبیراهگشای خ تواندمی کاهش انگیزه دانشجویان دالیل دانشجویان هستند زیرا بررسی
 التمشک یابیآموزش عالی کشور باشد و منجر به ریشه نظام ریزانبرنامه و مدیران برای

ل مشغول به تحصی بنابراین با توجه به نقش دانشجویان (،2011، 1)مکللوین گردد آموزشی
نظام آموزشی کشور، در پژوهش  مورد نیاز گیان در تأمین نیروی انسانیدر دانشگاه فرهن

شود است با شناسایی عواملی که منجر به کاهش انگیزه دانشجویان می حاضر سعی شده
های الزم جهت بهبود و افزایش کیفیت پرداخته شود تا با شناسایی این عوامل به تالش

 نوعی یک پژوهشابراین پژوهش حاضر بهبن آموزشی این مراکز آموزشی پرداخته شود؛
گیزگی انمنجر به افزایش بی ای با رویکرد پدیدارشناسی به عواملی است کهرشتهمیان

 شود.یآباد مدر دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر خرم تحصیلی

 روش
ررسی تجربیات است. روش پدیدارشناسی به ب 2پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی

گیری فهم پدیده (. هدف نمونه1930حاج باقری، پرویزی و صلصالی،) پردازدواقعی افراد می
پژوهش نمونه تحقیق،  گیری مبتنی بر هدف است. در اینرو نمونهمورد نظر است از این

یری گونهنمروش آباد بودند. دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر خرم
 تحقیق، برای شاناحتمالی بخشی روشنایی میزان و نظری معیارهای اساس براین تحقیق در 

 های خاص توسط پژوهشگر استکنندهدر این روش انتخاب آگاهانه شرکت. اندشدهانتخاب
که اطالعات جدیدی ارائه گردد زیرا افرادی که بیشترین اطالعات در زمینه موضوع مورد 

بر این اساس تعداد شوند. خگویی به سؤاالت انتخاب میمطالعه دارند، برای پاس
رسید.  نفر 15در پژوهش بر اساس اشباع نظری تعیین شد و به  کنندگانمشارکت
 در پژوهش کنندگانشرکتسنی  ٔ  محدودهاز یک جنس و مرد بودند.  شوندگانمصاحبه

مورد  سؤاالت کهینابا توجه به  ی اطالعاتگردآورروش  سال بوده است. 29تا  13بین 
ش ترین رویاصلیافته است که ساختارپرسش تا حدی مشخص بودند مصاحبه نیمه 

ورد آیمزیرا موقعیتی را فراهم  شدهشناختهی اطالعات در پژوهش پدیدارشناسی آورجمع
ان و که تجربه کرده با استفاده از زب طورآندیدگاه خود نسبت به دنیا را  کنندهشرکتتا 

ترین مالک برای تأیید همکاران تحقیق، مهم(. 1912عابدی، کند )تشریح لغات خاص خود 
                                                           

1. McLaughlin 

2. phennomenology 
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ایجاد اعتبار در تحقیقات کیفی است. در پژوهش حاضر، تأیید همکاران تحقیق به دو شکل 
د را شده بوبرای مثال در پایان مصاحبه، محقق آنچه گفته .رسمی و غیررسمی انجام شد

عیت کننده وضطور صحیح، منعکسهای محقق بهشتآیا یاددا :پرسیدکرد و میخالصه می
نویس گزارش تحقیق با اعضاء برای ارائه نظر به اشتراک شخص هستند یا خیر؟ سپس پیش

ها، آوری دادههمچنین سعی شد تا با اختصاص زمان مناسب جهت جمع .شدگذاشته می
ازنگری کنندگان این اصل مهم رعایت شود. بها و بازنگری مشارکتتلفیق روش

هایی حاوی متن مصاحبه در اختیار ترتیب بود که برگهاینکنندگان بهمشارکت
شوندگان قرار گرفت تا هر جا که الزم است توضیحی به آن اضافه و یا هر عبارتی مصاحبه

اصل  منظور رعایتکنند. به که به نظر آنان منطبق بر اظهاراتشان نیست حذف و یا اصالح
 تا از هرگونه سوگیری در فرایند مصاحبه و استخراج نتایج ا، تالش کردیمهتأیید پذیری داده

از کفایت روند  اندخودداری شود و در نهایت جهت افزایش قابلیت اطمینان که عبارت
 د.نظر استفاده شوگیری، از راهنمایی و نظارت اساتید صاحبوتحلیل و تصمیمتجزیه

در دانشگاه تمایل خود را  کنندگانکتازاینکه شرجهت انجام مصاحبه پژوهش، پس
جهت انجام مصاحبه نشان دادند جریان مصاحبه شروع شد. ابتدا قبل از ارائه سؤاالت، 

طور پیامدها و کاربرد نتایج توضیحات الزم در ارتباط با مسئله و اهداف پژوهش و همین
ات داده شد که اطالع شوندگان اطمینانها ارائه شد. در مرحله بعدی به مصاحبهپژوهش به آن

ها هیچ نقشی ندارد و تنها محتوای پرسش و وتحلیل دادهها در فرایند تجزیهشخصی آن
ر زمان د ها موردنیاز است. زمان انجام مصاحبه برای هر فرد با توجه به ساعت کالسیپاسخ

 اشوندگانی که اجازه ضبط صددر جریان مصاحبه برای مصاحبه .اوقات فراغت هر فرد بود
شوندگان ها ضبط و سپس به روی کاغذ آورده شدند و برای سایر مصاحبهداده بودند مصاحبه

برداری از مصاحبه آنان پرداخته شد. رویکرد استداللی به زمان با ارائه پاسخ به یادداشتهم
نا که ابتدا این مع قیاسی بوده است. به –ها در این بخش نیز استقرایی تحلیل و تفسیر داده

ها، ها بر اساس روابط بین آندادن آن هم قرار های باز و جزئی شناسایی گشته و با کنارکد
ازاین روند استقرایی، مجدداً کدهای باز اند. پستر ایجاد شدهکدهای محوری و کلی

صورت انتخابی در زیر مفاهیم شده و کدهای بازی که بعداً شناسایی شدند، بهشناسایی
 ای که بعداً ایجاد و یکپارچه شدند، قرار گرفتند.مفاهیم محوریمحوریِ ایجادشده یا 
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 هایافته
سؤال اول پژوهش: به نظر شما کادر آموزشی تا چه اندازه در گرایش دانشجویان به 

 انگیزگی در امور تحصیلی نقش دارند؟بی
در اآمده از دانشجویان در ارتباط با تأثیر کدستهای بهبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

امل انگیزگی تحصیلی دانشجویان شآموزشی مشغول به خدمت در دانشگاه فرهنگیان در بی
دو کد محوری نحوه برخورد کادر آموزشی با دانشجویان و همچنین نقش اساتید بود. در 

 اند:شدههای بیانگر هر یک از این عوامل ارائه، شاخص1 جدول

 ر آموزشی مشغول به خدمت در دانشگاه فرهنگیانیر عوامل مربوط به کادتأث. شناسایی 1جدول 
 عامل کدهای محوری کدهای باز

 برخورد مناسبی با دانشجوها ندارند. طور کادر آموزشیاساتید و همین -
 های مسئولین آموزش با دانشجوهابداخالقی -

 ند.کنطور بعضی از اساتید به دانشجوها توهین میمسئولین آموزش و همین -
مراجعه دانشجو به مسئولین جهت رفع مشکل آنان سربسته پاسخ در زمان -

 دهند.می
 

 کادر آموزشی با دانشجوها رفتار صمیمی ندارند. -
بعضی از دانشجوها را جهت نشان دادن عملکرد بهتر در دانشگاه تشویق  -

 کنند.نمی
 گیری نشانازحد نسبت به دانشجویان سختکادر آموزشی دانشگاه بیش-

 .دهندمی
مسئولین معموالً وقت الزم را برای شنیدن مشکالت دانشجویان و پاسخگو  -

 گذارند.ها نمیبودن به آن
 ریزی و مدیریت نامناسبی برخوردار است.دانشگاه از برنامه -

 مسئولین دانشگاه جهت انجام وظایف آموزشی کافی نیستند. تعداد-
 د.تفاوت هستنیان بیبه نیازهای روحی دانشجو مسئولین دانشگاه نسبت -

 شود.به دانشجو معلمان بهای زیادی در دانشگاه داده نمی -

 ابراز وجود دانشجو وجود ندارد. فضایی برای -
 در بین کادر آموزشی دودستگی وجود دارد.-

 نظارت آموزشی غلط و نادرستی در دانشگاه وجود دارد.-
 عدالتی وجود دارد. در دانشگاه نا -

 درسی به شیوه نامناسب در دانشگاه.تنظیم برنامه  -

نحوه برخورد کادر 
 آموزشی

ان
وی

شج
دان

زه 
گی

ش ان
کاه

در 
ی 

زش
مو

ر آ
کاد

ش 
نق

 

کنند که ربطی به رشته تحصیلی آنان بعضی از اساتید درسی را تدریس می -
 ندارد.

 جایگاه علمی اساتید
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 عامل کدهای محوری کدهای باز
 بدون ارزشیابی مناسب دروس نمره دادن-
 مجبور بودن اساتید به قبول کردن دانشجو-

 نبودن اساتید و کتب درسیروز به-
 سهیم نکردن دانشجو در فرایند تدریس -

 اساتید دانشگاه از نظر علمی درجه باالیی ندارند. -

 دهد تسلط الزم را ندارد.استاد نسبت به واحد درسی که ارائه می -
دهند که ربطی به واحد هایی را جهت تدریس ارائه میاساتید معموالً کتاب -

 ازاندازه قطورند.که بیشدارند یا ایندرسی موردنظر ن
 دهند.اساتید به دانشجوها تکالیف خیلی سنگینی را ارائه می -

 کنند.اساتید معموالً از روش تدریس مناسب استفاده نمی -
در دادن نمره به دانشجوها تمایزی بین دانشجوی قوی و ضعیف  اساتید معموالً -

 شوند.قائل نمی
ل الزم را جهت استفاده از فناوری در کالس درس را اساتید دانش و تمای -

 ندارند.
ملی آید پاسخ کااساتید معموالً در مقابل سؤاالتی که برای دانشجو پیش می -

 دهند.ارائه نمی
اساتید معموالً انگیزش الزم را جهت گرایش به ادامه تحصیل در دانشجوها  -

 کنند.ایجاد نمی
 شوند.یان در کالس درس میاساتید موجب سرخوردگی دانشجو -

 د.دهنهای الزم را برای افزایش انگیزه به دانشجویان ارائه نمیاساتید مشوق-
ول دهند که حتماً قبانگیزه هستند و این اطمینان را به دانشجو میاساتید بی -

 شوند.می
 بیان سنگین مطالب توسط اساتید -

 کم انرژی بودن اساتید و لحن صحبت آنان -
 محور بودن و عدم توجه به توانایی علمی دانشجویان از طرف اساتید نمره-

 واحدهای درسی دانشجو بر انداختن تهدید اساتید مبنی-
 تالش اساتید جهت اتالف وقت در کالس-
 گیر و بدون بار علمیوجود اساتید سخت-

 حاکم بودن جو زور و اجبار در محیط کالس توسط اساتید-
 دن کالس درس و ترم تحصیلیروزمرگی و یکنواخت بو-

 نبود ناظر کیفی جهت نظارت بر کار اساتید -
 معلم نبودن خود اساتید و آشنا نبودنشان با شغل معلمی -

 دادن تکالیف بیهوده که ربطی به ارتقای علمی دانشجو ندارند.-
 گونه بحثی در کالستشویق دانشجو به حفظ مطالب بدون هیچ-
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 عامل کدهای محوری کدهای باز
 دهند.ها ارائه میبدون تالش خود دانشجو به آناساتید مطالب آموزشی را  -

 توقع بسیار زیاد بعضی از اساتید-
 کنند.های امتحانی را تصحیح نمیاساتید معموالً برگه -

 سیاست زدگی اساتید و دانشجوها و نفوذ آن در کالس درس-

 از هایینمونه به محوری، و باز هایکدگذاری مستندسازی منظوربه ادامه در

 این بیان از قبل است.کنندگان پرداخته شدههای مشارکتدیدگاه و اشارات ها،صحبت

 ممکن هاقولنقل از برخی در دانیم کهمی ضروری این نکته را به توجهبذل ها،قولنقل

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی و یک از بیش است

 بیان اندخویاکثراً م یستخیلی پیگیر دانشجو معلمان نخود استاد  ...".1رسان کد اطالع
 "هستش... یبیشتر براشون یه چیزی مثل تفریح تدریس ها رو تموم کنن برن،درس )استادا(

اینکه بعضی استادا هستن بین دانشجوی خوب با دانشجویی که  ...".9رسان کد اطالع
اره ن که دانشجو رو تو درسی که دذارن، یا بعضی استادا هستمعدلش پایینه هیچ فرقی نمی

 توجهی میکنن و به دانشجو اجازه نمیدنکنه با خودشون همراه نمیکنن یعنی بیتدریس می
 "...که صحبت کنه همش میخاد که خودشون صحبت کنه 

اخالق خیلی مهمه در اینجا در دانشگاه اساتید باید اخالق داشته  ...".2اطالع رسان کد 
ا اخالق ندارن و همین باعث میشه بی انگیزه بشیم و ما دیگه وقتی باشن خیلی از استاد

 "...بینیم دیگه میگیم این چه دانشگاهیه اومدیماخالقشون رو می
طرف خودش هیچی از لحاظ علمی بارش نیست چجوری  مثالً ...".3اطالع رسان کد 

ین راهو برین ا آگهفتم شمام میخاد بیاد انگیزه رو ببره باال یا مثالً بگه من این راه رو ر مثالً
آخرش میشه این آره وقتی خود طرف بی انگیزه ست چطور میتونه انگیزه دانشجو را ببره 

 "باال...
های که داخل بخش آموزش کار میکنن خیلی بد مسئول... ".11اطالع رسان کد 

 نمیشه ، اصالًاند اصالً به ما توجه نمی کنن، به خاطر این اخالقشون و توهین به دانشجواخالق
 "ما حتی اگر مشکلی هم داشته باشیم بریم مطرح کنیم...

ریزی درسی منسجمی برای ما اصالً داخل دانشگاه ما برنامه... ".12رسان کد اطالع
ما به این های شای میای کالس میگن که این هفته کالسبینی هفتهدفعه میوجود نداره یک
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میتونه  جوری باشه چطوروجهی نمیشه، دانشگاهی که ایناند اصالً به نظر خود دانشجو تشکل
 "...روی زیاد شدن انگیزه تأثیر بذاره

امکانات دانشگاه تا چه اندازه در گرایش دانشجویان به  سؤال دوم پژوهش: به نظر شما
 شان در امور تحصیلی نقش دارند؟انگیزگیبی

مکانات جویان در ارتباط با تأثیر اآمده از دانشدستهای بهبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه
 انگیزگی تحصیلی دانشجویان شامل سه کد محوریشده در دانشگاه فرهنگیان در بیارائه

، 2 لکه نتایج آن در جدو تغذیه، امکانات فضایی دانشگاه و تأثیر فضای خوابگاه بود؛
 اند:شدههای بیانگر هر یک از این عوامل ارائهشاخص

 جویانانگیزگی تحصیلی دانشوامل مربوط به تأثیر امکانات آموزشی دانشگاه در بی. شناسایی ع2 جدول
 عامل کدهای محوری کدهای باز

 سلف غذاخوری از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. -
اجبار دانشجو در پرداخت هزینه غذا حتی در صورت عدم تمایل او به استفاده به  –

 خاطر ژتونی نبودن توزیع آن.
 شود از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.در سلف و خوابگاه توزیع می غذایی که -
 سطح کیفیت غذای دانشجوها مناسب نیست. -
دانشجو مجبور است به خاطر کیفیت نامناسب غذاها، غذای خود را از بیرون تهیه  -

 کند.
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 ه شبیه به دبیرستان است.شکل ظاهر دانشگا -
 ها خیلی قدیمی است.شکل ظاهری کالس -
 نبود کتابخانه مناسب جهت مطالعه در دانشگاه و خوابگاه -
 اند.ها خیلی قدیمیهای موجود در کالسصندلی-
 نبود امکانات ورزشی مناسب جهت ورزش دانشجوها-
 فضای آموزشی نامناسب-
 هاسکمبود فضای کالسی و جمعیت زیاد کال-
 آمیزی دانشگاه مناسب نیست.رنگ-
 آسیب رساندن بعضی از دانشجویان به فضای دانشگاه-
 هاکمبود امکانات دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه-
 مناسب نبودن امکانات فضایی دانشگاه جهت تدریس بعضی از دروس-
 نبود حس دانشجویی در فضای دانشگاه-
 نشگاهجذاب نبودن محیط دا-
 خشک بودن محیط دانشگاه-
 مرتبط نبودن فضای دانشگاه با فضای جامعه-

یی امکانات فضا
 دانشگاه
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 عامل کدهای محوری کدهای باز
 کننده بودن فضای کالسکسل-
 فهمد.فضای دانشگاه طوری است که دانشجو مفهوم دانشگاه را نمی -
 نبود امکانات رفاهی و علمی در دانشگاه-
 نبود فضای تفریحی مناسب-
 نظمی محیط کالسشلوغی و بی-
 رمق خوابگاه جهت مطالعهفضای بی-
 هاوضعیت ظاهری نامناسب خوابگاه-
 ها از امکانات مناسبی برخوردار نیستند.خوابگاه -
 نبود سیستم مناسب سرمایشی و گرمایشی مناسب در خوابگاه-
 نبود قانون و مقررات مناسب در محیط خوابگاه -
 در محیط خوابگاهوجود فضای سرگرمی در بین دانشجوها -
 ازحد خوابگاه و نبود فضا کافیشلوغی بیش-
 خاطر مسخره دوستان ترس از درس خواندن در محیط خوابگاه به -

 فضای خوابگاه

 

 از هایینمونه به محوری، و باز هایکدگذاری مستندسازی منظوربه ادامه در

 این بیان از قبل ت.اس کنندگان پرداخته شدههای مشارکتدیدگاه و اشارات ها،صحبت

 ممکن هاقولنقل از برخی در دانیم کهمی ضروری این نکته را به توجهبذل ها،قولنقل

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی و یک از بیش است

باشه یه فضایی باشه که  وحسابیدرست... یه فضای آموزشی و ".1رسان کد اطالع
و  ستن استاد و تریبون و حتی پروژکتور حتی گچچینش صندلی نوع نش مثالًو  کاریرنگ

 "به درس بیشتر باشه و...صندلی واینا بهتر باشن باعث میشه دانشجو توجهش 
ا و کالس یپر میشن  اصالً هاکالسکه  بینیممیبعضی موقع ها  ...".2اطالع رسان کد 

 "جا بشه...هه جاباصالً نمیشه برگزار بشه یه حتماً باید کالسی که درس داخلش برگزار میش
که برای  است مطالعهسالن  همینهست ولی یه چیز دیگه هم  ...".2رسان کد اطالع

ببینیم یک سالن مطالعه وجود نداره که ما  آموزشایم وکه غیر از کالس درسه بخآموزش 
 "وجود نداره...ایم خارج از کالس درس مطالعه داشته باشیم وبخ

میگن که ما انگار هنوز توی دبیرستان هستیم چون  دانشجوها ...".2رسان کد اطالع
همون نیمکت و همون میزی که توی دبیرستان داشتیم رو اینجا گذاشتن و هیچ فرقی با هم 



 191                                              ....   :انیفرهنگ دانشگاه معلمان دانشجو یلیتحص یزگیانگیب عوامل ییشناسا

 

 

 

 

ندارن اما آگه بیاییم کالس و شیوه چینش صندلی رو مناسب دانشجوها قرار بدیم و امکانات 
 "...هم باالتر میره آموزشی مناسب اونا رو قرار بدیم صددرصد انگیزه اونا

توی بحث خوابگاهی سلف خوبی وجود نداره که دانشجوها  ...".19رسان کد اطالع
 "...کنن و بیشتر دانشجوها باالجبار از این غذاها مصرف می بتونن تغذیه مناسبی داشته باشن

 امکانات خوابگاه خیلی پایینه اصالً وسایل گرمایشی و سرمایشی... ".15رسان کد اطالع
مناسبی نداره، عالوه بر این جمعیت دانشجوها هم زیاده و خوابگاه خیلی شلوغه این باعث 

 "...میشه دانشجو اصالً از درس دور بشه و انگیزه مطالعه هم نداشته باشه

محتوی دروس تا چه اندازه در گرایش دانشجویان به  سؤال سوم پژوهش: به نظر شما
 دارند؟ شان در امور تحصیلی نقشانگیزگیبی

وی آمده از دانشجویان در ارتباط با تأثیر محتدستهای بهبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه
کد  آمده شامل، سهدستانگیزگی تحصیلی دانشجویان، نتایج بهشده در بیدروس ارائه

، 9 محوری سنخیت محتوی، کاربرد در آینده و محتوی دروس تخصصی بود. در جدول
 اند:شدهک از این عوامل ارائههای بیانگر هر یشاخص

 انگیزگی تحصیلی دانشجویانشده در بی. شناسایی عوامل مربوط تأثیر محتوی دروس ارائه3جدول 
 عامل کدهای محوری کدهای باز

 افزایش انگیزش در صورت مرتبط بودن محتوا-

 تحصیلی سنخیت ندارند. ٔ  شده با رشتهبعضی از واحدهای درسی ارائه -

 محتوی دروس توسط بعضی از اساتیدردن سانسور ک-

 کاهش انگیزش در صورت غیر مرتبط بودن محتوا-
 جای منابع اصلی واحدهای درسارائه جزوه به دانشجو به -
 اختصاص دادن واحدهای درسی بیشتر به دروس عمومی -
 شده در دانشگاههای ارائهکننده بودن سرفصلخسته-
 پایین بودن کیفیت محتوای دروس -

 های عملی به همشبیه بودن تمام فعالیت

 ربطی موضوعات درسی به عالیق دانشجویانبی
 قرار ندادن بازدیدهای علمی و عملی در کنار محتوای آموزشی

 -سیاست زدگی محتوای کتب نظام آموزشی

ائه سنخیت محتوا
 ار
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آینده جهت تدریس در رشته تحصیلی  ی دربرخی از واحدهای درسی کاربرد-
 .دارندن را

 های تحصیلیارائه واحدهای درسی نامربوط در طول سال -
 کاربرد در آینده
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خاطر قرار دادن واحدهای درسی بدون کاربرد  سرد کردن دانشجو از مطالعه به-
 در آینده

 ها در زندگیسرفصل و چارت نامناسب ارائه دروس و عدم کاربرد آن-
 د نبودن برخی از دروسمفی-

 های چهار سال تحصیلیتکرار کردن بعضی از واحدهای درسی در طول ترم -

 دروس تخصصی دارای سطح مناسبی از محتوی نیستند. -
 عوض کردن واحدهای دروس تخصصی بدون برنامه-
 درصد محتوی دروس تخصصی 30تئوری بودن -

محتوی دروس 
 تخصصی

 از هایینمونه به محوری، و باز هایکدگذاری یمستندساز منظوربه ادامه در

 این بیان از قبل است. کنندگان پرداخته شدههای مشارکتدیدگاه و اشارات ها،صحبت

 ممکن هاقولنقل از برخی در دانیم کهمی ضروری این نکته را به توجهبذل ها،قولنقل

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی و یک از بیش است
و یک سری دروس است که هیچ زمان به درد دانشجو نمیخوره  ...".1رسان کد عاطال

 "...سر از این دروس در نمیاره گونههیچ اصالًیه سری سر فصل درسی هستند که دانشجو 
 همش نبعد میان تکرار میشها مفید که نیستند هیچ، بعضی از درس ...".2رسان کد اطالع

 انشجودجدیدی گفته نمیشه برای دانشجو که باعث بشه  زچیهیچهمین درس همون محتوا و 
 "...رو میاره پایین جوتحقیق و تفحص بره و این انگیزه دانش دنبال

که برای  ییهابه نظر من محتوای کتب درسی و سرفصل ... ".5رسان کد اطالع
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اختیارشون قرار گرفته، میشه گفت بیش از سی چهل 

 "...واحدشون به درد دانشجوها نمی خوره و کاربردی نیستن
بعضیاشون به درد فقط عمومی که هست  واحدهایالبته این  ...".2رسان کد اطالع

ر میشیم که چجوها آشنا بچهیات و خلقیات حکه با رو شناسیروان واحدهایمثل  ،میخوره
الس کشیده سر ک احترامیو بیبد  برخوردهایبتونیم رفتار بکنیم باهاش سر کالس که به 

 "...نشه
ترم یک خوندن دو واحد میزارن و بیشترش رو ترم که ییهادرس ...".1رسان کد اطالع

ترم بعد همیجوری تکرار میشه و دانشجو دیگه انگیزه برای کالس رفتن یک خوندن و دوباره
فه این میشه که فلسنداره و اساتید هم نمی دونن چطور باید درس بدن و دانشجو خیلی گیج 

 "واحد درسی اصالً چی هست...
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های تحصیلیمون مجبور میشیم واحدهایی ما واقعاً در طول سال... ".10رسان کد اطالع
را بگذرونیم که اصالً هیچ کاربردی برای تدریس بعد از دانشگاه ما برای مدرسه ندارند و ما 

 "...کننرا برای تدریس آماده نمی
تا چه اندازه در  مسائل مربوط خود دانشجو و دوستان : به نظر شماسؤال چهارم پژوهش

 شان در امور تحصیلی نقش دارند؟انگیزگیگرایششان در بی
ل آمده از دانشجویان در ارتباط با تأثیر مسائدستهای بهبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

ان نتایج شجویانگیزگی تحصیلی دانشخصی مربوط به خود دانشجو و دوستان وی در بی
حاصل از مصاحبه شامل دو کد محوری مسائل شخصی مربوط به خود دانشجو و همچنین 

 اند:شدههای بیانگر هر یک از این عوامل ارائه، شاخص2 بود. در جدول دوستان وی

ی انگیزگی تحصیل. شناسایی عوامل مربوط به مسائل شخصی خود دانشجو و دوستان در بی4جدول 
 دانشجویان

 عامل کدهای محوری دهای بازک

شود بین تصورش از دانشگاه و واقعیت دانشجو زمانی که وارد دانشگاه می -
 تفاوت زیادی وجود دارد.

 اند به مشاور در دانشگاهدانشجویان جهت رفع مشکالتی که با آن مواجهه شده -
 کنند.مراجعه نمی

 برقراری رابطه با جنس مخالف -
 با گوشی همراه هدر رفتن وقت دانشجو-
 احساس بیهودگی و اهمیت نداشتن مطالعه و تحقیق-
 پایین بودن حوصله دانشجو جهت مطالعه-
 جای درس خواندناهمیت دادن به آشنابازی جهت کسب نمره به-
 مشغولیت فکری و احساس افسردگی-
 کشی دانشجواحساس بالتکلیفی و وقت-

 برنامگی و روزمرگی در محیط خوابگاهبی-
 تخاب رشته اجباری و عدم عالقه به شغل معلمیان-
 انتخاب رشته بدون تحقیق-
 خاطر تضمینی بودن شغل معلمی انتخاب رشته معلمی تنها به-
 طلبی خود دانشجوراحت-
 مسائل مربوط به ازدواج دانشجو-

 تنبل بودن خود دانشجو از همان آغاز سال تحصیلی -
 ت خانوادگیخاطر مشکال حوصلگی تحصیلی دانشجو بهبی-
 های غیردرسیداشتن هدف-

مسائل شخصی 
مربوط به خود 

 دانشجو
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 عامل کدهای محوری دهای بازک

 های دیگر زندگیوجود اولویت-
دانشجو مجبور است که برای حفظ شغلش پا روی بسیاری از عالیقش  -

 بگذارد.
 محدود بودن دانشجو جهت انجام بعضی از رفتارها-
 خواب ناکافی و مشکالت روحی-
 وجود احساس خستگی دائم-
 ها از طرف دانشجوفعالیتبه تعویق انداختن تکالیف و -
 نظم و انضباط کافی برای انجام کارها را ندارد. دانشجو -
 دور بودن مسافتی دانشجو-

 هویتی دانشجوپوچی از درون و احساس بی-
خوانند و معموالً دانشجو بدون عالقه و صرفاً جهت پاس کردن دروس را می-

 شب امتحانی هستند.

ل از دانشگاه خیلی درس خواندن و در زمان دانشگاه فرهنگیان قب دانشجوهای-
 ورود به دانشگاه تمایلی به درس خواندن ندارند.

شود که انگیزش تحصیلی خیلی از دانشجوها پایین دوری از خانواده باعث می -
 بیاید.

خیلی از دانشجوها باوجود مشکالت درسی به خاطر مغرور بودنشان تمایلی به  -
ان پایین شند درنتیجه در درازمدت انگیزش تحصیلیسؤال پرسیدن از استاد ندار

 آید.می
هایی مثل استفاده از اپراتور همراه برخی از دانشجوها گرایششان به سرگرمی-

اول، موسیقی و فضای مجازی زیاد هست و درنتیجه انگیزش تحصیلی پایینی 
 دارند.

ینده گیان آکه با ورود به دانشگاه فرهنبعضی از دانشجویان صرفاً جهت این-
 شوند.شان وارد دانشگاه میشان تضمین است، بدون عالقه به رشتهشغلی

بعضی از دانشجوها به خاطر روحیه ضعیفی که در برخورد با مسائل تحصیلی -
 شود.شان کم میدارند انگیزه تحصیلی

 وجود جو از زیر کار در رفتن و دزدی در جامعه و سرایت آن به دانشجویان -
 الت اقتصادی در محیط خانواده دانشجووجود مشک-
 فضای نامناسب دانشگاه و عدم برقراری رابطه مناسب با دوستان-
 د.کننبعضی از دانشجوها دوستان خود را هنگام درس خواندن مسخره می-
 ها جهت انجام امور درسی خودنبود روحیه رقابت بین همکالسی-
دوستان در خوابگاه معموالً دانشجوهایی را که وقت بیشتری به مطالعه -

 کنند.طور منفی ارزیابی میگذرانند را بهمی

 دوستان
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 عامل کدهای محوری دهای بازک

 خوانند و به کار بردن الفاظ نامناسب درطعنه زدن به دانشجوهایی که درس می-
 مورد آنان.

عنوان انگیزه ادامه تحصیل در بین دوستان و صرفاً اکتفا به لیسانس به نبود-
 آخرین مقطع تحصیلی

تشویق نکردن دوستان خود به درس خواندن و صرفاً افزایش گرایششان به -
 هاسرگرمی

 رغبتی نسبت به امور تحصیلی در بین دوستان در خوابگاهبی-

 از هایینمونه به محوری، و باز هایاریکدگذ مستندسازی منظوربه ادامه در

 این بیان از قبل است. شدهکنندگان پرداختههای مشارکتدیدگاه و اشارات ها،صحبت

 ممکن هاقولنقل از برخی در دانیم کهمی ضروری این نکته را به توجهبذل ها،قولنقل

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی و یک از بیش است

که دانشجو ده ساعت، عامل بعدی هم دوری از خانواده است، این ...".1کد  رساناطالع
دوازده ساعت راه دور که نمیتونه ماهانه یه بار دو بار سر بزنه و ارتباط درست حسابی با 
خانواده نداره این باعث میشه که دانشجو اون روحیه خودش رو از دست بده و دوست نداشته 

 "...باشه درس بخونه
بیشتر دانشجوها مغرورن از استاد سؤال نمیپرسن و اگر سؤال نکنن  ...".2رسان کد اطالع

 نفهمند و آگه سؤال هم بکنند فکر میکننگیرند و نمی باعث میشه که از مطلب چیزی یاد
بین دانشجوهای دیگه کوچک میشن فک میکنن مسخره شون میکنن درصورتی که حتی 

 "تند چطور به دست بیارند...نمیدونن جواب سؤالی را که بلد نیس
با اون چیزایی  دانشجو اون چیزایی که توی ذهنش داره از دانشگاه ...".1رسان کد اطالع

 ون دانشگاه فرهنگیانهچ حتماًقبل اینکه بیاد دانشگاه میگه  مثالًمیبینه متفاوته،  که تو دانشگاه

فرهنگیان به نسبت محتوای درسا، غذا، بهداشت و چیزای محیطی یا آموزش دانشگاه 
اون چیزی که  اصالًو  برعکسدانشگاه فرهنگیان  متأسفانهی دیگه بهتر باشه ولی هادانشگاه

 "نیست... کننیمفکر 
خواستیم کتاب بخونیم اصالً دانشجوهای دیگه بی وقتی ما می ...".10رسان کد اطالع

ه بقیه اینجوری باشن بکه دانشجوهای دیگه بخوان قاعدتاً وقتی میلن به کتاب خوندن خب
 "...هم سرایت میکنه
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ها مسخره میکنن میگن بچه هم درس بخونیم ما حتی اگر بخوایم ...".12رسان کد اطالع
بین داره از همین االن میخونه حاال یه الفاظی هم هست که به کار میبرن اصالً انگیزه ما رو 

 "...نابود میکنه
ی به اعالقه اصالًو  اندقانعبه همین لیسانس  اصالً هابچهبعضی از  ...".12رسان کد اطالع

و  یر بزارندتأثادامه تحصیل ندارند این باعث میشه دانشجوها چون با هم هستند روی هم 
 "باشند... عالقهیبی دیگه هم نسبت به درس هابچه

گاه ها مرتبط با دانشگذاریسؤال پنجم پژوهش: به نظر شما مسائل مرتبط به سیاست
 ش دارند؟نق تحصیلی دانشجویانانگیزگینگیان تا چه اندازه در گرایش آنان به بیفره

آمده از دانشجویان در ارتباط با تأثیر دستهای بهبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه
ن شامل انگیزگی تحصیلی دانشجویاهای مربوط به دانشگاه فرهنگیان در بیگذاریسیاست

، 5 به شغل و همچنین تفکیک جنسیت بود. در جدولهای مربوط دو کد محوری سیاست
 اند:های بیانگر هر یک از این عوامل ارائه شدهشاخص

گی انگیزهای مربوط به دانشگاه فرهنگیان در بیگذاری. شناسایی عوامل مربوط به سیاست5 جدول
 تحصیلی دانشجویان

 عامل کدهای محوری کدهای باز

 به دانشگاهتضمینی بودن شغل در بدو ورود  -

 داشتن سن پایین به استخدام در آمدن در دانشگاه فرهنگیان -
 سطح پایین درآمد معلمان -
 خاطر وضعیت جامعه ها بهنا امید شدن از رقابت و افزایش صالحیت-
 خاطر شغل معلمی نبود شرایط ادامه تحصیل به-
 مشخص بودن محل خدمت دانشجو معلم از همان آغاز تحصیل-
 نشجو جهت انتخاب محل خدمت تأثیری ندارد.امتیاز دا-
 هااهمیت جلو دادن شغل آموزگار ابتدایی نسبت به سایر شغلکم -

 های مربوط به شغلسیاست

ت
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ها ها تک جنسیتی دانشجوها تالشی برای ارائه مناسب درسدر کالس- 

 کنند.ینم

های تک جنسیتی تمایل کمتری به رقابت سالم با دانشجو در کالس -
 دانشجوهای دیگر دارد.

ها مختلط باشند دانشجو تالش بیشتری برای مرتب کردن که کالسدرصورتی -
 دنشون انجام میوضع ظاهری

 ود.شتفکیک جنسیت باعث کاهش مشارکت دانشجوها در کالس درس می -

های مربوط به سیاست
 تفکیک جنسیت
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 عامل کدهای محوری کدهای باز

د بیشتر کننها تالش میها مختلط باشند هرکدام از جنسیتالسکه کدرصورتی -
 میزان برتری خودشون را نشان دهند.

 شود.می آشنایی با روحیه جنس مخالفباعث افزایش  -
 شود.ها تک جنسیتی باعث کاهش انگیزش در دانشجوها میکالس -

اسب با منها مختلط باشند منجر به بهبود روابط اجتماعی که کالسدرصورتی -
 شود.جنس مخالف می

 گردد.شان میمنجر به موفقیت بیشتر دانشجوها در زندگی متأهلی -
 یابد.وغریب به جنس مخالف کاهش میعجیب هاینگاه -

 شود.منجر به ازدواج آسان می -

 از هایینمونه به محوری، و باز هایکدگذاری مستندسازی منظوربه ادامه در

 این بیان از قبل است.کنندگان پرداخته شدههای مشارکتدیدگاه و اشارات ها،صحبت

 ممکن هاقولنقل از برخی در دانیم کهمی ضروری این نکته را به توجهبذل ها،قولنقل

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی و یک از بیش است
نده یآشنا بشیم و در آما با روحیه و حاالت دخترا باعث میشه که  ...".2رسان کد اطالع

بتونیم شخصی رو با روحیه خودمون که مثل خودمون باشه و یه شناختی ایجاد بشه که در 
 "...به مشکل برنخوریم و انتخاب خوبی داشته باشیمازدواج کنیم استیم وینده که خآ

ری یه س میره از بین ائلمسیه سری ها مختلط باشند ... آگه کالس ".2رسان کد اطالع
 "از بین بره ...را به جنس مخالف  وغریبعجیب هاینگاه

ها مختلط باشند باعث میشه که ما با آمادگی که کالسوقتی ...".3رسان کد اطالع
 "...ها رقابت داشته باشیم و وضعیت ظاهری بهتری داشته باشیمبیشتری بیایم کالس با اون

لطبع دانشجویان زمانی که متوجه میشن حکم کارگزینی از با ...".10رسان کد اطالع
امنیت شغلی دارن، این میتونه برای دانشجویان  کهینو ا محل خدمتشون براشون صادر شده

 "ه ...بش انگیزگیینسبت به هدفی که دارن باعث ب
 هست و دیگه نیاز نیست که به ینما در بدو ورود ما شغلمون تأم... ".19رسان کد اطالع

به خونمون باشه خب این باعث میشه که  تریکفکر معدل باالتر باشیم یا جایی که نزد
 "...دانشجوها فقط به فکر پاس کردن درسهاشون باشن
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که محل خدمت مشخصه و هیچ از بدو ورود به دانشگاه چون... ".15رسان کد اطالع
حل  تأثیری روی حتی مگیریم در طول سال تحصیلی اصالًکدوم از امتیازهایی هم که ما می

 ای هم برای درس خوندن نداشته باشیم...خدمتش هم نداره باعث میشه انگیزه

 گیریو نتیجه بحث
یل انگیزگی دانشجویان مشغول به تحصعوامل بی پدیدارشناسی بررسی حاضر پژوهش هدف

آباد بود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به پنج سؤال پژوهشی خرم شهر در دانشگاه فرهنگیان
خدمت در دانشگاه، امکانات موجود در دانشگاه،  أثیر کادر آموزشی مشغول بهشامل؛ ت

های اریگذطور سیاستهمین محتوی دروس، تأثیر دوستان و مسائل شخصی خود دانشجو و
کالیف انگیزگی تحصیلی نسبت به تمربوط دانشگاه فرهنگیان در گرایش دانشجویان بی

 حصیلاز دانشجویان مشغول به ت ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه اساس شان هستند، برآموزشی
 .بود آباددانشگاه فرهنگیان شهر خرم در

های پژوهش نشان داد از بین عوامل ها در ارتباط با سؤالنتایج حاصل از بررسی مصاحبه
 طور اساتیدمربوط به کادر آموزشی عوامل آموزشی مشغول به خدمت در دانشگاه و همین

انگیزگی تحصیلی دانشجویان دارند، در ارتباط با امکانات دانشگاه، در بیبیشترین نقش را 
امکانات موجود در فضای آموزشی و همچنین عوامل مربوط به خوابگاه دانشجویی دانشگاه، 
در ارتباط با تأثیر محتوی دروس عواملی از جمله؛ سنخیت محتوی دروس، کاربرد در آینده 

ائل شخصی مربوط به خود دانشجو و همچنین و همچنین محتوی دروس تخصصی، مس
های های مربوط به دانشگاه فرهنگیان، سیاستگذاریدوستان و درنهایت در ارتباط با سیاست

دانشجویان  انگیزگی تحصیلیمربوط به شغل و تفکیک جنسیت بیشترین نقش را در بی
 ج حاصل از پژوهشآباد را دارند. نتایمشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر خرم

( که در پژوهش خود به این نتیجه 2012های گذشته از جمله؛ وانگ )حاضر نتایج پژوهش
رسید که باورهای خود دانشجو، اساتید و همچنین دوستان وی از جمله عوامل تأثیرگذار در 

در پژوهش خود نشان داد، بین که  (2011) انگیزش تحصیلی دانشجویان هستند، فرناندز ریو
 ار دسته از عوامل شامل عوامل فردی نظیر؛ سبک اسناد و آگاهی از راهبردهای مطالعه،چه

فضای روانی و عاطفی خانواده، نگرش والدین به تحصیل، پایگاه  مانند؛ عوامل خانوادگی
اقتصادی و اجتماعی خانواده، عوامل آموزشگاهی شامل: نگرش به امتحان، نگرش به معلم، 
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جو و دانشگاه و عوامل اجتماعی نظیر، ارزش تحصیل در جامعه، نقش نگرش مسئولین به دانش
اگیران رابطه با انگیزه تحصیلی فر تحصیل در پایگاه اجتماعی و نقش تحصیل در آینده شغلی
به این  که در پژوهش خود (1912معناداری دارد و همچنین با پژوهش مولوی و همکاران )

ی عیت اقتصادی خوبی برخوردارند انگیزه تحصیلنتیجه رسیدند که دانشجویانی که از موق
بیشتری دارند این نتیجه حاکی از آن است که اطمینان داشتن از تأمین امکانات مادی در 

 همسو است. میزان انگیزه تحصیلی مؤثر است،
تحصیلی  انگیزگیدر ارتباط با سؤال اول پژوهش تحت عنوان تأثیر کادر آموزشی در بی

ه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان نتایج حاصل از مصاحبه نشان داد که دانشجویان مشغول ب
مسئولین مشغول به خدمت در بخش آموزش دانشگاه و همچنین اساتید بیشترین نقش را در 

انگیزگی تحصیلی دانشجویان دارد، دانشجویان رفتارهای از مسئولین آموزشی از جمله؛ بی
یری گبرقراری روابط صمیمانه با دانشجو، سختها با دانشجوها، عدم برخورد نامناسب آن

طور عوامل مربوط به اساتید شامل؛ استفاده ها نسبت به دانشجوها و ... و همینازاندازه آنبیش
های نامناسب تدریس، سطح پایین سواد اساتید، سهیم نکردن دانشجو در فرایند از روش

ر کالس درس و ... از جمله عواملی تدریس، کم انرژی بودن و لحن نامناسب بیان اساتید د
بیین نتایج انگیزگی تحصیلی دانشجویان دارد. در ارتباط با تهستند که بیشترین تأثیر را در بی

نگیزگی احاصل از پژوهش مبنی بر چگونگی تأثیر عوامل مربوط به کادر آموزشی در بی
دی اساتید به منعالقهتوان گفت که استفاده از شیوه تدریس فعال، تحصیلی دانشجویان می

ران در افزایش انگیزه تحصیلی فراگی و استفاده از امکانات آموزشی و آموزشگاهی تدریس
مندی (. رضایت از عوامل آموزشی، توانایی و عالقه2015و همکاران،  1مؤثر است )کیمر

ه جهای فردی، مناسب بودن برنامه درسی، توتوجه به تفاوت اساتید در امر تدریس، تشویق،
ر را در بیشترین تأثی آموزشیمسئوالن دانشگاهی به مشکالت دانشگاه، تجهیزات کمک
 که روش تدریس اساتید فعالافزایش انگیزه دانشجویان دارد و متعاقب با آن درصورتی

ته اساتید نسبت به تدریس خود تسلط کافی نداش نباشد، توجه الزم را به دانشجو نشان ندهد،
)مولوی و  کندتوجهی کاهش پیدا مییان به مسائل درسی به میزان قابلباشند عالقه دانشجو

انشگاه که بتوانند ددرصورتی دانشگاه بنابراین عوامل آموزشی و اساتید در (؛1912همکاران 
ه ب انگیزه الزم را جهت پرداختن ای ترتیب دهند که در دانشجوگونهکالس درس را به و

                                                           
1. Kiemer 
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تکالیف  آمیزکه نسبت به گذراندن موفقیتالوه بر اینمسائل درسی داشته باشند آنان ع
 کند.کنند برای زندگی سالم در اجتماع نیز گرایش بیشتری پیدا میآموزشی انگیزه پیدا می

زگی انگیدر ارتباط با سؤال دوم پژوهش تحت عنوان تأثیر امکانات دانشگاه در بی
ربوط خراج سه کد محوری مسائل متحصیلی دانشجویان نتایج حاصل از مصاحبه منجر به است

به تغذیه ازجمله؛ کیفیت پایین سلف دانشگاه، کیفیت پایین غذا و ...، امکانات مربوط به 
مانند؛ فضای کالسی نامناسب، فضای آموزشی نامناسب، کمبود امکانات  فضای دانشگاه

د در نات موجوها و ... همچنین امکاآموزشی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه
ازحد خوابگاه دانشجویی، وضعیت ظاهری مانند؛ شلوغی بیش خوابگاه دانشجویی دانشگاه

د که ازجمله عواملی هستن ...مناسب خوابگاه، نبود امکانات گرمایشی و سرمایشی مناسب و 
ه نقش عوامل شوند. با توجه بانگیزگی تحصیلی دانشجویان در دانشگاه میمنجر به افزایش بی

بیین انگیزگی تحصیلی دانشجویان در ارتباط با تربوط به امکانات دانشگاه در افزایش بیم
که از عواملی  توان گفتانگیزگی تحصیلی دانشجویان میچگونگی تأثیر این عوامل بر بی

تهیه کتاب،  های مجهز جهت مطالعه وهمچون نبود امکانات فضای آموزشی، کتابخانه
ها، عالیق و استعدادهای دانشجو، وپرورش، عدم توجه به تفاوتزشمند بودن اصول آمونظام

انگیزگی ها در کالس درس زمینه بیعدم توجه به تحوالت و نوآورها و کاربرد آن
 (. زمانی که مسئولین مشغول به خدمت در دانشگاه2011ریو،)دانشجویان در دانشگاه هستند 

بب ت تحصیلی دانشجویان اقدام کنند سبه تهیه امکانات فضایی مناسب جهت بهبود وضعی
تمایل  ستند،باالیی ه تحصیلی سطح پیشرفت انگیزه شود که دانشجویانی که خود دارایمی

 رساندن پایان هب مثل معینی برنامه داشته باشند و خویش کارکرد بهبود و تکامل به بیشتری
 خود کار در را شایستگی از معینی درجه به دستیابی یا هدف به رسیدن تحصیل، آمیزموفقیت

( در مقابل کمبود 2012، 1مالمستروم)نمایند.  کسب را موردنظر خود موفقیت تا کنند دنبال
امکانات موجود در دانشگاه و عدم توجه مسئولین به برآورده نکردن امکانات موجود سبب 

تمایلی  یلیانگیزگی تحصشود که دانشجویانی که خود به دلیل سایر عوامل مرتبط با بیمی
صیلی شان بیشتر گردد و در نتیجه افت تحانگیزگیبه توجه به مطالب درسی خود ندارند بی
 (.2015، 2بیشتری داشته باشند )ترهینی، هون و لئو

                                                           
1. Malmström 

2. Tarhini, Hone & Liu 
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ی انگیزگدر ارتباط با سؤال سوم پژوهش تحت عنوان تأثیر محتوی دروس در بی
های حبهنتایج حاصل از مصا تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان

صورت گرفته از دانشجویان شامل استخراج سه کد محوری سنخیت محتوی دروس، کاربرد 
ط ترم تحصیلی بود. در ارتباشده در طولدر آینده و همچنین محتوی دروس اختصاصی ارائه

ان توجویان میانگیزگی تحصیلی دانشبا تبیین چگونگی تأثیر محتوی دروس بر افزایش بی
 هایر فعالیتبیشتر د است ارزش با و مهم جالب، تکلیف دارند، باور که گفت که فراگیرانی

قاعدتاً  کنندمی استفاده بیشتری نظارتی و شناختی راهبردهای از و شوندمی درگیر شناختی
ردارند )هانوس و برخو نیز باالتری تحصیلی پیشرفت تری دارند و ازانگیزه تحصیلی پایین

 رزشا یادگیری محتوای برای ذاتی طوربه که فراگیردرصورتی (. همچنین2015، 1فلکس
که گذارد و ازآنجاییمی مثبت اثر آنان خودکارآمدی و خودنظمی بر امر باشند این قائل

ثبت و م تصویری آمدن وجود به باعث گیردبرمی در را انسان زندگی کل افراد نفسعزت
تواند به اهداف مختلف یادگیری خود دست یابد، ه او میشود کموفق در دانشجو از خود می

رای دانشجو سبب ب پیشرفت انگیزه شود، تأمیناین امر منجر به ایجاد انگیزه پیشرفت در او می
آموزشی  که مسئوالن نظامبنابراین درصورتی شود؛در او می فضیلت و برتری هایزمینه ایجاد

نشجو اقدام کنند که برای دانشجو جالب باشند، به تدارک محتوی آموزشی مناسب برای دا
تحصیلی آنان باشند و همچنین دارای سطح مناسبی از  ٔ  دارای تنوع باشند، متناسب با رشته

کاربرد در آینده باشند منجر به افزایش انگیزش و عالقه به تحصیلی در دانشجویان خواهند 
 (.2012، 2زی و کومن) د آوردشد و زمینه را جهت افزایش پیشرفت تحصیلی فراهم خواهن

در ارتباط با سؤال چهارم پژوهش تحت عنوان تأثیر مسائل شخصی دانشجو و همچنین 
ایج حاصل از شان نتانگیزگی در امور تحصیلیدوستان او در گرایش هرچه بیشتر آنان به بی

 مصاحبه با دانشجویان منجر به استخراج دو کد محوری کلی شامل؛ تأثیر مسائل شخصی
دانشجو و همچنین دوستان در محیط خوابگاه و دانشگاه گردید. در ارتباط با تبیین چگونگی 
تأثیر مسائل شخصی دانشجویان و همچنین دوستان او در گرایش هر چه بیشتر آنان به 

عوامل  ای گذشته،هبا توجه به بررسی نتایج پژوهش توان گفت کهانگیزگی تحصیلی میبی
امل مختلفی توان به عوکه ازجمله می شود انگیزگی تحصیلی منجربی به توانندمختلفی می

                                                           
1. Hanus & Fox 

2. Zee & Koomen 
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 هایی،تن احساس مندی،رضایت احساس عالقه شخصی، و انگیزه شخصیتی، ازجمله؛ عوامل
 و یمحیط عوامل زندگی، سبک خانواده، سالمت جسمی و روانی، شرایط موفقیت، انتظار

 دانشگاه، ات سکونت محل طوالنی سافتم و کم درآمد دوستان، با ضعیف ارتباط افسردگی،
ادی و اقتص وضعیت نبودن دانشجویان، والدین، بومی تحصیالت دانشجو، استعداد و هوش

 عیت اشتغالوض دانشگاه، به ورود تا دیپلم اخذ بین فاصله دیپلم، معدل اجتماعی دانشجویان،
 ؛2003،لوپز)ند هست تحصیلی انگیزه کاهش در مؤثر عوامل از دانشجویان تأهل وضعیت و

اشند، توجهی داشته بتوان گفت وقتی دانشجویان مشکل قابلمی بنابراین ؛(1،2005هولت
های های حل مسئله، مهارتهای نظیر؛ تفکر منطقی، مهارتکسب مهارت فرصت

ری انگیزه کمتری برای یادگی خودتنظیمی، تشخیص نیازهای یادگیری و مدیریت زمان و
دانشجویانی که در دارای مشکل  (. در مقابل2،2012ین و فورددارند )کرساینو، نیسکل

 ادگیرندگانی اغلب باال هستند انگیزه پیشرفت دارای توجه و خاصی نیستند و همچنینقابل
 پیشرفت اراید دانشجویان با مقایسه دانشجویان در این که معنا بدین هستند، اییافته نظم خود

 تریمنظم لشک به و کنندمی تنظیم تریاختصاصی صورتبه را شانیادگیری هدف پایین،
توان گفت که از بنابراین می (؛9،2001کنند )هیرشمی ارزیابی هدف سمت به را پیشرفتشان

جایی که مسائل شخصی دانشجو و همچنین دوستان وی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار آن
یرگذار در سایر عوامل تأث انگیزگی تحصیلی هستند بهتر است که در کنار توجه بهدر بی

ادگیری ای جهت یچراکه تا خود فرد انگیزه انگیزگی به این مسائل نیز پرداخته گرددبی
دار که سایر عوامل نیز در سطح مناسبی از کیفیت و قابلیت برخورنداشته باشد حتی درصورتی

 جایی نخواهند برد.باشند جهت افزایش انگیزه دانشجویان راه به
در ارتباط با سؤال پنجم پژوهش تحت عنوان تأثیر عوامل مربوط به و در آخر 

ان مشغول انگیزگی تحصیلی دانشجویهای مرتبط با دانشگاه فرهنگیان در بیگذاریسیاست
 های صورتآباد، نتایج حاصل از مصاحبهبه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر خرم

 های مربوط به شغل و همچنینگذاریدو کد محوری سیاست شده منجر به استخراجگرفته
ها بر گذاریتفکیک جنسیت گردید. در ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر این قبیل سیاست

 که برسد تیجهن این به فرد اگر توان گفت کهانگیزگی تحصیلی دانشجویان میافزایش بی
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منجر  ــدارد،ن پــی در را نیازهــایش و اهــداف بــه دســتیابی او، شـغلی یـا تحصیلی فعالیت
 شودنگیزه میا که منجر به افزایش شناختیروان نیــروی بنابراین شود؛انگیزگی در او میبه بی

 نظر از فرد که آنجا تا دهدمی رخ انگیزشـی صـدمات و یابدمی ای کاهشمشاهدهطور قابلبه
 ـطحس در تواندمی گیـزشان در اخـتالل. شودمی تردید دچار خـود فعالیت ادامه در شناختی

 و ـردگیافسـ اضــطراب، بدبینی، مقدمات و شده مشکالتی بروز سبب رفتار و احساسات
 ار شــغلی و اجتمــاعی فــردی، عملکــرد در چشــم افــت چنینهم و روانــی مشــکالت

راین بناب گردد؛و درنهایت منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی دانشجویان می آوردمی فــراهم
شده ل تعیینهای از قبگذاریتوان گفت که بسیاری از سیاستشده میبا توجه به مسائل مطرح

گونه کند که تالش او هیچمربوط به دانشگاه فرهنگیان این احساس را در دانشجو ایجاد می
تأثیری بر موقعیت شغلی او ندارد و بنابراین انگیزشی نیز جهت افزایش تالششان در امور 

های مربوط به . عالوه بر سیاست(2012)کیانی، نوروزی و کریمی، لی نخواهند داشت تحصی
آمده مربوط به سیاست عملهای بهمصاحبه شده درهای مطرحشغل یکی دیگر از سیاست

ر افزایش در ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر سیاست تفکیک جنسیت ب تفکیک جنسیت بود.
 تفکیک جنسیت دانشجویان در کالس درس منجر به افزایش توانانگیزگی دانشجویان میبی

ها معموالً دانشجویان به دلیل وجود تنها یک گونه کالسشوند در اینیکنواختی کالس می
جنس در کالس تالشی جهت افزایش تسلطش بر واحدهای درسی نخواهند داشت، با 

در آنان کاهش پیدا های اجتماعی شوند، رشد مهارتآمادگی کمتری در کالس حاضر می
یک پردازند، تأثیر عوامل مرتبط با تفککند و معموالً در کالس درس کمتر به رقابت میمی

ای کاهش مالحظهطور قابلشود که انگیزه کلی دانشجویان بهجنسیت در درازمدت سبب می
ا (. بنابراین ب2012، 1پیدا کند و منجر به کاهش سطح پیشرفت تحصیلی آنان گردد )باکر

توجه به نقش انکارناپذیر دانشجو معلمان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در تأمین 
نیروی انسانی موردنیاز مدارس در هر سه سطح ابتدایی تا متوسطه دوم کشور جهت تدریس 

ود که توجه شدر مدارس به مسئولین مشغول به خدمت در مراکز دانشگاه فرهنگیان توصیه می
های خود جهت افزایش تأمین امکانات موردنیاز نظر در پژوهش را جزء اولویتبه نتایج مورد

 این دانشگاه جهت افزایش انگیزه دانشجویان قرار دهند.
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