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Abstract 

Introduction: The purpose of the present study was to identify the effective factors in academic immorality 

among students studying at Farhangian University. 

Methods: The statistical population of the study consisted of students Farhangian University of Khorramabad. 

15students were selected as the sample of the study using purposeful sampling and also theoretical saturation. 

Data extracted from semi-structured interviews, were analyzed using coding and extraction of main and minor 

themes. 

Results: The findings of the research showed that the teaching staff included: the way of dealing with the 

teaching staff and academic position of the professors, university facilities including nutrition and university 

facilities, the contents of the courses include: content compatibility, future use and the content of specialized 

courses, friends and related issues Students themselves, as well as issues related to the policies of the University 

of Cultural Studies, include: Occupational policy and the policy of conducting classes are among the factors 

contributing to the students' academic immaturity. 

Conclusions: The findings of the research can be considered as part of the reform programs of the University 

of Cultural Studies in order to eliminate students' academic immensity. 
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: انیدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ یلیتحص یزگیانگ یعوامل ب ییشناسا

 یدارشناسیپد کردیرو

 3 یفرخ قهی، صد2 پوریعال ی، کبر،*1 یرومان دیسع

 
 آباد، ایرانخرم ،ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیاندکتری تخصصی برنامه 1
 آباد، ایران، خرمشناسی تربیتی، دانشگاه لرستانکارشناس ارشد روان 2
 آباد، ایران، خرمشناسی عمومی، دانشگاه لرستانکارشناس ارشد روان 3

 07/00/1337 تاریخ دریافت:

 20/03/1337 :پذیرش تاریخ

 کیدهچ
در  لیمشغول به تحص انیدانشجو نیدر ب یلیتحص یزگیانگ یعوامل مؤثر در ب ییهدف پژوهش حاضر شناسا :مقدمه

 است. انیدانشگاه فرهنگ

نفر به عنوان نمونه  11خرم آباد است که تعداد  انیدانشگاه فرهنگ انیپژوهش، شامل دانشجو یجامعه آمار :کار روش

استخراج شده از  یهاانتخاب شد. داده یاشباع نظر نیهدفمند و همچن یریپژوهش با استفاده از روش نمونه گ

رار ق لیمورد تحل یو فرع یاصل یهاو استخراج مضمون یبا استفاده از روش کد گذار افتهیساختار مهین یهامصاحبه

 گرفتند.

 یعلم گاهیو جا یشامل: نحوه برخورد کادر آموزش یحاصل از پژوهش نشان داد که کادر آموزش یهاهافتی :هایافته

در  کاربرد ،یمحتو تیدروس شامل: سنخ یدانشگاه، محتو ییو امکانات فضا هیامکانات دانشگاه شامل: تغذ د،یاسات

 یاستهایمسائل مربوط به س نیهمچندوستان و مسائل مربوط به خود دانشجو و  ،یدروس تخصص یو محتو ندهیآ

که در  هستند یها از جمله عواملکالس یبرگزار یچگونگ استیمربوط به شغل و س استیشامل: س انیدانشگاه فرهنگ

 نقش دارند. لیمشغول به تحص انیدانشجو یلیتحص یزگیانگ یب

 یزگیانگ یرفع بجهت  انیدانشگاه فرهنگ یاصالح یهاجزء برنامه تواندیحاصل از پژوهش م یهاافتهی: گیرینتیجه

 .ردیقرار گ انیدانشجو یلیتحص

 واژگان کلیدی:

 یلیتحص یزگیانگ یب

 دانشجو معلمان

 یشناس داریپد

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

 یانـنسا یونیر تربیت، هاروـکشآموزشی  ایــهماـنظ لیـصا التـسر

ان بهعنو هادانشگاه، است آن جامعه رفتـپیشو  دـشر یارـبزم ال

 ربهتج باه و گا، آمتخصص یونیرورش رـپجهت  یـعلمه پایگا نیترمهم

 یونیر که جااز آن . [1] کنندیمایفا  ناـمی یندر ا مهمیر بسیا نقش

 گیدـبالنو  رفتـپیش، ستراوـکش رـه رمایهـس رینـتهدـنارز نسانیا

 یورـنی تـتربیو گرر در ر کشوـه اعیـجتمو ا یداـقتص، ایـفرهنگ

 جامعهاد آن فرا گاهیآ سطح یشافزو ا یـعلم دـشر تاًینهاو  صـمتخص

ان وـعن به شیزموم آنظا کیفیت یشافزد، بنابراین ابو هداخو

. [2] شودیمب وـمحس هاروـکش عهـتوسدر  لـعام رینـتارذـثرگا

 یسرمایههادانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 

 هبورود  اـب. ستندـه هـجامع هرکارآمد در  توسعه صلیر امحوو  نسانیا

ار قرر کشوق خالو نیروی  مدرآکا قشره مرن در زنااجوه گاـ نشدا

 بهورود  صلیف اهد که ابدییم قـتحق انیـمز مهم ین، ارندیگیم

ا ذــل، ددرــگ همارــف صیلیــتح شرفتــپیو  موفقیت یعنیه نشگادا

ار قر سیربررد موع را موضو ینا که ستا شیزموآ یاــهدنها هــظیفو

 مشخص نمایند را تحصیلی پیشرفت انگیزش و ملاعوو  عللداده و 

 یونیر تربیت ظیفهو نشدا تولیدو  تفکر کزامران عنو به هادانشگاه .[3]

 رـبرا  هـجامعه دـینل و آحا هایزنیا به پاسخگوو  صـمتخص انیـنسا

 شپذیررود را لواجدیدن جویاـنشدا الهـس رـه هادانشـگاه، دـنه داردـعه

 مرتـمس هـچرخ نـیدر ا کنندیم لتحصیلرغ افا نیزرا  نشجویانیو دا

 ور نـی. از اتـسردار ابرخو یاژهیوه جایگااز  شیزموآ کیفیت به توجه

ان عنو بهو یادگیری  زشموآم اـنظ تـکیفی یشازـفا توجه به

. واقعیت [4] شوندیمب وـمحس هاروـکش عهـتوسدر  عامل ترینارثرگذا

انسان در دنیای امروز شگفت انگیز  یهاشرفتیپاین است که همه 

طریق خود را از  یهاییانسان بیشتر تواناحاصل یادگیری است. 

 کندیمو از طریق یادگیری، رشد فکری پیدا  آوردیم یادگیری به دست

ر فتادر ر تغییر عینو گیریدیا. [1] ابدییمفعلیت  اشیذهنو توانایی 

ان را یرگافر ناییهایاتوو  عالیق ،هاادستعد، اهاهنگیزا بایدبنابراین  ستا

از میان عوامل معتدد دخیل در یادگیری،  .[0] مورد توجه قرار داد

یکی از ملزومات یادگیری به  (student motivation) یلیتحصانگیزه 

و در  بخشدیمو چیزی است که به رفتار شدت و جهت  دیآیمحساب 

 . انگیزه به یادگیرنده انرژیکندیمحفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک 

 .[7] کندیمو فعالیتهای او را به مسیر صحیح آموزشی هدایت  دهدیم

نیروهای درون فرد از  کندیمفرآیندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت 
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. انگیزه نیز فرآیندی درونی است که رفتار را شوندیمو محیط ناشی 

، بنابراین انگیزه اصطالحی کلی برای مشخص کندیمنیرومند و هدایت 

. [8]است  هاجانیهو  هاشناختبین نیازها،  کردن زمینه مشترک

زندگی است، بدین معنی که هرچه انگیزه فرد  راه شاه نیتریعالانگیزه 

برای یادگیری و آموختن بیشتر باشد فعالیت و رنج بیشتری را برای 

از انگیزه  رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد، اگر یادگیرنده

خوبی به درس توجه خواهد کرد، تحصیلی باالیی برخوردار باشد، ب

و عالوه بر آن اطالعاتی فراتر از آنچه  ردیگیمتکالیف درسی را جدی 

 یادهیپدش، نگیزا. [0] ردیگیمیاد  آموزندیمدر کالس درس به او 

 و محیط )محرک تیموقع یعنی؛ عاملرچها ریتأث تحت کهاست 

 فهد) فهدم( گانیزار نیدرو ضعیتو و مزاج )حالت، نی(وبیرمحرکهای 

هدف( قرار دارد. به  ستیابیار دبزف اهدار )بز( و ایشاگرر و منظور، فتار

از  تحصیلی پیشرفته نگیزن، انشجویادا و علمن جویندگاص خصودر 

 یابرزم را ال تحرکاد فرا ینه ابه، نگیز. استردار ابرخو خاصی همیتا

 ستیابید یاف هد بهن سید، رتکلیف یک میزآ موفقیتن ساندن رپایا به

 نندابتوه باالخر تا؛ دهدیمد را خور کادر  شایستگیاز  معینی جهدر به

. [8]و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند  گیریدیا مرزم را در اال موفقیت

ن گیرندگادیا هــامیکــهنگ، تندــهس فــقوا رــما نــیا هــب اتیدــسا

ه، شد لتسهیط تباار یندافر، باشند شتهزم را دااله نگیزا گیریدیا یابر

و  تــخالقیو  هــاهش یافتـکاب طرـض، اتهـگش رـتروان مطالب

ز ن انشجویادا تحصیلید عملکر. کاهش ابندییمد وــنم گیریداــی

 مهمت مشکالاز  یکیب، نامطلو سطحی به بخش ضایتر سطحی

و  گیردسرخو، یرجا یهانهیهزف تالاا ـه بـک ستا شیزموآ هایمنظا

و  هاادستعدا شکوفاییاز  جلوگیریان، گیراه فرـحیروتن ـفرت ـساز د

 هنشگا، دایاده وخانو، نشجودا بهرا  یدیارات زخسا، یدفر یهاییتوانا

 یشازفا به منجر ملیاعو چه که نیمابد گرا . بنابراینکندیموارد  جامعهو 

ر افتر یدیاز یودحد تا میتوانیم ،شوندیمدر آنان  شنگیزا کاهش یا

 ازانفرانکل به عنوان یکی از نظریه پرد .[3] کنیم بینی پیشرا  هاننساا

م در مفهوو  معنا حس ساسیا همیتا هستی نگر( بهنگر )وجودی 

 کامل و یافتن یابرش تالد او نز، در واقع کندیم تأکید هاانسان ندگیز

آن را  که ستا ساسیتالش ا ن ونساه انگیزا جوهر معنا حسدن کر

را  بیمعناییس حساامروزی، ا جامعهرن مد ضعیت، ونامدیم ستاخو

ر د ؛ که منجر به پریشانی و رنجستر آورده ابا بهاد فراز ا خیلی یابر

 ینا قتی، وانجامدیها مآند در جوبه افزایش خأل و و شودیم هاآن

 معنایاز ارزش  گاهید آنبوآن  به ماندیم باقیه نشد حل ضعیتو

جهت  شانزشیانگکه  شودیمکه در نهایت سبب  شودیم گفته ندگیز

انجام  یهاپژوهش. همچنین [10] انجام موفقیت آمیز امور کاهش یابد

شده حاکی است که موفقیت تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی 

شی، شرایط عاطفی و فیزیکی محیط آموز یهاروشمانند برنامه، 

تحصیلی، نگرش نسبت به مسائل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران 

زه پیشرفت یعنی انگی یهازهیانگ. ترکیب دو دسته از ردیپذیمتأثیر 

 دهدیمدرونی و انگیزه بیرونی، رفتار و فعالیتهای تحصیلی را جهت 

ه، ندیآ به میدان متغیرهای امیزدن بو پایینان هشگروپژبرخی از  .[11]

ن نشجویادا تأهلاده و خانو مد، درآشیزموآ ملاعو کیفیت، نفست عز

 .[12] آورندیمر شما به تحصیلیه نگیزا کاهشه عمد ملاعورا از 

 هــتوجم دـع، یدقتصاا میتومحرو  فقر [13] سوالنکی نیهمچن

ه ادانوـساختخدن بو نامناسباده، انوــخدن وــب تــپرجمعی، دینــلوا

 رگ. ااست ستهـــندا ؤثرـــمن دگاـــگیرندیاه زـــنگیا اهشـکرا در 

 تیابیــسد او، غلیـش اـی تحصیلی فعالیت، که برسد نتیجه ینا بهد فر

 یشناختروان یورــنیارد، دــینــپرا در  ایشــهزنیااف و دــها هــب

 که جاآن تا. دهدیمرخ  یـنگیزشت ادماـصو  ابدییم کاهشه شدد یا

ل تالـخ. اشودیید مدترر چاد دوـخ فعالیت مهدر ادا شناختی نظرد از فر

 تیمشکالوز بر سببر فتات و رحساساا طحـسدر  تواندیمش زـنگیدر ا

 یــنت رواکالــمشو  گیدرــفساب، اطرــض، ابدبینیت مقدماه و شد

 اعیــجتم، ایدرــفد رــعملکانگیز در مــچش تــفا ینــچن مــهو 

 ننشجویادا تحصیلید عملکر یرو برو  آوردیم همارــفرا  غلیــشو 

. انگیزش طی یادگیری اهمیتی برابر با گذاردیم یـمنف ریتأث نیز

یادگیری مطالب توسط آنان را دارد، دانشجویانی که برای یادگیری 

لیتهایی به فعا کنندیم، این آمادگی را پیدا شوندیمموضوعی برانگیخته 

در مقابل دانشجویان بی [14]کندیمبپردازند که به یادگیری آنها کمک 

انگیزه برای یادگیری، در تالشهای یادگیری خود نظام یافته عمل 

ممکن است طی تدریس کالسی بی توجه باشند، فاقد  هاآن، کنندینم

 .[11] سازمان بوده و مطالب درسی را مرور و تکرار نکند

به دلیل اهمیت انکارناپذیز انگیزش مناسب جهت یادگیری بهتر مطالب  

پژوهشگران در آثار علمی خود به بررسی چگونگی نقش این عامل و 

که از  اندهپرداختآن بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان  ریتأثچگونگی 

نشان داد، بین چهار دسته از  در پژوهش خود [10] فرناندز ریو جمله؛

سبک اسناد و آگاهی از راهبردهای  ؛عوامل شامل عوامل فردی نظیر

فضای روانی و عاطفی خانواده، نگرش  مانند؛ عوامل خانوادگی مطالعه،

والدین به تحصیل، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، عوامل 

ین ش به مسولآموزشگاهی شامل: نگرش به امتحان، نگرش به معلم، نگر

مدرسه و عوامل اجتماعی نظیر، ارزش تحصیل در جامعه، نقش تحصیل 

لی با انگیزه تحصی در پایگاه اجتماعی، و نقش تحصیل در آینده شغلی

در پژوهش خود به این  [17] وانگ .فراگیران رابطه معناداری دارد

نتیجه رسید که باورهای خود دانشجو، اساتید و همچنین دوستان وی 

 .لی دانشجویان هستنداز جمله عوامل تاثیرگذار در انگیزش تحصی

در پژوهش خود  به این نتیجه رسید که  [12]وهمکاران مولوی

دانشجویانی که از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردارند انگیزه تحصیلی 

 نیأمتبیشتری دارند این نتیجه حاکی از آن است که اطمینان داشتن از 

ا اخیر ب یهادههدر است.  مؤثرامکانات مادی در میزان انگیزه تحصیلی 

تحصیلی  تموفقیتحصیلی در پیشرفتش نگیزا ریتأثن شدح مطرافزایش 

ار ذتاثیرگ ملاعویی شناسارسی و برد صدن درنشناسان، روانشجویادا

دانشجویان هستند زیرا بررسی دالیل کاهش انگیزه دانشجویان برانگیزه 

نظام آموزش عالی   زانیربرنامهراهگشای خوبی برای مدیران و  تواندیم

،  بنابراین [18] مشکالت آموزشی گردد یابیشهیرکشور باشد و منجر به 

دانشجویان  مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با توجه به نقش 

کشور ، در پژوهش آموزشی نیروی انسانی  مورد نیاز  نظام  نیتأمدر 

با شناسایی عواملی که منجر به کاهش انگیزه  استشدهحاضر سعی 

 یهاشتالپرداخته شود تا با شناسایی این عوامل به  شودیم دانشجویان

ته پرداخمراکز آموزشی یفیت آموزشی این الزم جهت بهبود و افزایش ک

 با یارشتهانیمشود.  بنابراین پژوهش حاضر به نوعی یک پژوهش 

 یگزهیگانیبدارشناسی به عواملی است که  منجر به افزایش رویکرد پدی

هر شدر دانشجوبان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان  تحصیلی 

 .شودیم آبادخرم
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 کارروش 

 (phenomenology) کیفی و از نوع پدیدار شناسی پژوهش حاضر

افراد است. روش پدیدار شناسی به بررسی تجربیات واقعی 

نمونه گیری فهم پدیده مورد نظر است از این رو  . هدف[13]پردازدیم

نمونه گیری مبتنی بر هدف است. در این  پزوهش نمونه تحقیق، 

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر خرم آباد 

 و نظری هایرمعیاس ساا برروش نمونه گیری در این تحقیق بودند. 

. در اندشدهب نتخا، اتحقیق یابر شانیاحتمال بخشی شناییان رومیز

خاص توسط پژوهشگر  یهاکنندهاین روش انتخاب آگاهانه شرکت 

، که اطالعات جدیدی ارائه گردد زیرا افرادی که بیشترین باشدیم

اطالعات در زمینه موضوع مورد مطالعه دارند ، برای پاسخگویی به 

گان در بر این اساس تعداد مشارکت کنند. شوندیمانتخاب  سؤاالت

نفر رسید. مصاحبه 11پژوهش بر اساس اشباع نظری تعیین شد و به 

ر د کنندگانشرکتسنی  محدودهشوندگان از یک جنس و مرد بودند. 

جهت گردآوری اطالعات ابتدا  .سال بوده است 23تا  13پژوهش بین 

علل بی انگیزگی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظر 

دانشجویان، ارتباط با کادر آموزشی، امکانات دانشگاه، محتوای دروس، 

مربوط به دانشگاه  یهایگذارمسائل مربوط به خود دانشجو و سیاست 

. زگی دانشجویان بودنداساسی در بی انگی سؤاالتمسائل و فرهنگیان 

مورد پرسش تا  سؤاالت کهنیاروش گرد آوری اطالعات  با توجه به 

 نیتریاصلحدی مشخص بودند مصاحبه نیمه ساختار یافته است که 

پدیدارشناسی شناخته شده زیرا روش جمع آوری اطالعات در پژوهش 

ا یتا شرکت کننده دیدگاه خود نسبت به دن آوردیمموقعیتی را فراهم 

را آن طور که تجربه کرده با استفاده از زبان و لغات خاص خود تشریح 

در  رعتباد ایجاا یابر مالک نیترمهم، تحقیقران همکا دییتأ. [20]کند

دو  هب تحقیقران همکا دییتأ، حاضر هشوپژاست. در  کیفیت تحقیقا

 ققمح، مصاحبهن پایال در مثا یابر. شدم نجاا سمیرغیرو  سمیر شکل

 هایشتددایا یا: آدیپرسیمو  کردیم خالصهد را بوه شد گفته که نچهآ

؟، خیر یا هستند شخص ضعیته وکنند منعکس، صحیحر بطو محقق

 کارشتا بهارائه نظر  یابرء عضاا با تحقیقارش گز پیشنویس سپس

. همچنین سعی شد تا با اختصاص زمان مناسب جهت شدیم شتهاگذ

و بازنگری مشارکت کنندگان این  هاروش، تلفیق هادادهجمع آوری 

اصل مهم رعایت شود. بازنگری مشارکت کنندگان به این ترتیب بود که 

حاوی متن مصاحبه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت  ییهابرگه

تا هر جا که الزم است توضیحی به آن اضافه و یا هر عبارتی که به نظر 

اصالح  کنند. به منظور  آنان منطبق بر اظهاراتشان نیست حذف و یا

، تالش کردیم  تا از هرگونه سوگیری هادادهپذیری  دییتأرعایت اصل 

در فرایند مصاحبه و استخراج نتایج خودداری شود و در نهایت جهت 

افزایش قابلیت اطمینان که عبارتنداز کفایت روند تجزیه و تحلیل و 

 . استفاده شودتصمیم گیری، از راهنمایی و نظارت اساتید صاحب نظر 

اه در دانشگ جهت انجام مصاحبه پژوهش، پس از اینکه شرکت کنندگان

تمایل خود را جهت انجام مصاحبه نشان دادند جریان مصاحبه شروع 

، توضیحات الزم در ارتباط با مسئله و سؤاالتشد. ابتدا قبل از ارائه 

 هاآنپیامدها و کاربرد نتایج پژوهش به  طورنیهماهداف پژوهش و 

ارائه شد. در مرحله بعدی به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که 

هیچ نقشی  هادادهدر فرایند تجزیه و تحلیل  هاآناطالعات شخصی 

مورد نیاز است. زمان انجام  هاپاسخندارد و تنها محتوای پرسش و 

در زمان اوقات فراغت  مصاحبه برای هر فرد با توجه به ساعت کالسی

بود. در جریان مصاحبه برای مصاحبه شوندگانی که اجازه ضبط هر فرد 

ضبط و سپس به روی کاغذ آورده شدند و  هامصاحبهصدا داده بودند 

برای سایر مصاحبه شوندگان همزمان با ارائه پاسخ به یادداشت براداری 

ها از مصاحبه آنان پرداخته شد. رویکرد استداللی به تحلیل و تفسیر داده

دا این معنا که ابتقیاسی بوده است. به –خش نیز استقرایی در این ب

 ها بر اساسکدهای باز و جزئی شناسایی گشته و با کنارهم قراردادن آن

اند. پس از این تر ایجاد شدهها، کدهای محوری و کلیروابط بین آن

روند استقرایی، مجدداً کدهای باز شناسایی شده و کدهای بازی که بعداً 

صورت انتخابی در زیر مفاهیم محوریِ ایجاد شده یا شدند، به شناسایی

 ای که بعداً ایجاد و یکپارچه شدند، قرار گرفتند.مفاهیم محوری

 هایافته

رایش اول پژوهش: به نظر شما کادر آموزشی تا چه اندازه در گ سؤال

 در امور تحصیلی نقش دارند؟ یزگیانگیبدانشجویان به 

های به دست آمده از دانشجویان در بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

کادر آموزشی مشغول به خدمت در دانشگاه فرهنگیان  ریتأثارتباط با 

تحصیلی دانشجویان شامل دو کد محوری نحوه برخورد  یزگیانگیبدر 

، 1جدول کادر آموزشی با دانشجویان و همچنین نقش اساتید بود. در 

 اند:ه شدهر هر یک از این عوامل ارائهای بیانگشاخص

 به محوری، و باز یهایکدگذار مستندسازی به منظور ادامه در

کنندگان  مشارکت یهادگاهید و اشارات ،هاصحبت از ییهانمونه

 این نکته را به توجه بذل ،هاقول نقل این بیان از قبل .استشدهپرداخته 

 و یک از بیش است ممکن هاقول نقل از برخی در که میدانیم ضروری

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی
خود استادا خیلی پیگیر دانشجو معلمان نیستن  ....".1اطالع رسان کد 

میخوان بیان )استادا( درس هارو تموم کنن برنف تدریس بیشتر  اکثراً

 "براشون یه چیزی مثل تفریحی هستش...

اینکه یعضی استادا هستن بین دانشجوی خوب  ....".3اطالع رسان کد 

با دانشجویی که معدلش پایینه هیچ فرقفی نمیزارن، یا بعضی استادا 

با خودشون  کنهیمهستن که دانشجو رو تو درسی که داره تدریس 

 همراه نمیکنن یعنی بی توجهی میکنن و به دانشجو اجازه نمیدن که

 "بت کنه ....صحبت کنه همش میخاد که خودشون صح

اخالق خیلی مهمه در اینجا در دانشگاه اساتید  ....".7اطالع رسان کد 

باید اخالق داشته باشن خیلی از استادا اخالق ندارن و همین باعث 

دیگه  مینیبیمگیزه بشیم و ما دیگه وقتی اخالقشون رو میشه بی ان

 "میگیم این چه دانشگاهیه اومدیم..

ش طرف خودش هیچی از لحاظ علمی بار مثالً ....".3اطالع رسان کد 

میخاد بیاد انگیزه رو ببره باال یا مثالً بگه من این  مثالًنیست چجوری 

این راهو برین آخرش میشه این آره وقتی خود  آگهراه رو رفتم شمام 

 "طرف بی انگیزه ست چطور میتونه انگیزه دانشجو را ببره باال...

که داخل بخش آموزش کار میکنن  یهامسئول ....".11اطالع رسان کد 

به ما توجه نمی کنن، به خاطر این اخالقشون  اصالً انداخالقخیلی بد 

نمیشه ما حتی اگر مشکلی هم داشته باشیم  اصالًو توهین به دانشجو، 

 "بریم مطرح کنیم...
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داخل دانشگاه ما برنامه ریزی درسی  اصالً ....".14اطالع رسان کد 

میای کالس  یاهفته ینیبیممنسجمی برای ما وجود نداره یک دفعه 

 به نظر خود اصالً اندشکلشما به این  یهاکالسمیگن که این هفته 

که اینجوری باشه چطور میتونه  نمیشه، دانشگاهی یاتوجهدانشجو 

 "بزاره.... ریتأثزیاد شدن انگیزه  روی

 

 عوامل مربوط به کادر آموزشی مشغول به خدمت در دانشگاه فرهنگیان ریتأثشناسایی  :2جدول 

 باز یکدها محوری یکدها

  نقش کادر آموزشی در کاهش انگیزه دانشجویان

 نحوه برخورد کادر آموزشی

 با دانشجوها ندارند.برخورد مناسبی  کادر آموزشی طورنیهماساتید و  -

 مسئولین آموزش با دانشجوها یهایاخالقبد  -

 .کنندیمتوهین  دانشجوهابعضی از اساتید به  طورنیهممسئولین آموزش و  -

 .دهندیمشکل آنان سربسته پاسخ م در زمان مراجعه دانشجو به مسئولین جهت رفع-

 رفتار صمیمی ندارند. دانشجوهاکادر آموزشی با  -

 .کنندینماز دانشجوها را جهت نشان دادن عملکرد بهتر در دانشگاه تشویق  بعضی -

 .دهندینشان م یریگانشجویان سختکادر آموزشی دانشگاه بیش از حد نسبت به د-

 .گذارندینم هاآنوقت الزم را برای شنیدن مشکالت دانشجویان و پاسخگو بودن به  معموالًمسئولین  -

 ریزی و مدیریت نامناسبی برخوردار است.دانشگاه از برنامه  -

 مسئولین دانشگاه جهت انجام وظایف آموزشی کافی نیستند. تعداد-

 هستند. تفاوتیببه نیازهای روحی دانشجویان  مسئولین دانشگاه نسبت -

 .شودینمبه دانشجو معلمان بهای زیادی در دانشگاه داده  -

 د.ابراز وجود دانشجو وجود ندار فضایی برای -

 در بین کادر آموزشی دو دستگی وجود دارد.-

 نظارت آموزشی غلط و نادرستی در دانشگاه وجود دارد.-

 در دانشگاه ناعدالتی وجود دارد. -

 تنظیم برنامه درسی به شیوه نامناسب در دانشگاه. -

 جایگاه علمی اساتید

 که ربطی به رشته تحصیلی آنان ندارد. کنندیمبعضی از اساتید درسی را تدریس  -

 بدون ارزشیابی مناسب دروس نمره دادن-

 مجبور بودن اساتید به قبول کردن دانشجو-

 به روز نبودن اساتید و کتب درسی-

 سهیم نکردن دانشجو در فرایند تدریس -

 اساتید دانشگاه از نظر علمی درجه باالیی ندارند. -

 تسلط الزم را ندارد. دهدیماستاد نسبت به واحد درسی که ارائه  -

 ند.وراندازه قطازبیش کهنیاکه ربطی به واحد درسی مورد نظر ندارند یا  دهندیمرا جهت تدریس ارائه  ییهاکتاب معموالًاساتید  - 

 .دهندیماساتید به دانشجوها تکالیف خیلی سنگینی را ارائه  -

 .کنندینماز روش تدریس مناسب استفاده  عموالًماساتید  -

 .شوندینمدر دادن نمره به دانشجوها تمایزی بین دانشجوی قوی و ضعیف قائل معموالً اساتید  -

 اساتید دانش و تمایل الزم را جهت استفاده از فناوری در کالس درس را ندارند. -

 .دهندینمپاسخ کاملی ارائه  دیآیمدر مقابل سواالتی که برای دانشجو پیش  معموالًاساتید  -

 .کنندینمانگیزش الزم را جهت گرایش به ادامه تحصیل در دانشجوها ایجاد  معموالًاساتید  -

 .شوندیماساتید موجب سرخوردگی دانشجویان در کالس درس  -

 .دهندینمدانشجویان ارائه  الزم را برای افزایش انگیزه به یهامشوقاساتید -

 .شوندیمقبول  حتماًکه  دهندیماساتید بی انگیزه هستند و این اطمینان را به دانشجو  -

 بیان سنگین مطالب توسط اساتید -

 کم انرزی بودن استاتید و لحن صحبت آنان -

 نمره محور بودن و عدم توجه به توانایی علمی دانشجویان از طرف اساتید-

 واحدهای درسی دانشجو بر انداختن ساتید مبنیتهدید ا-

 تالش اساتید جهت اتالف وقت در کالس-

 وجود اساتید سخت گیر و بدون بار علمی-

 حاکم بودن جو زور و اجبار در محیط کالس توسط اساتید-

 روز مرگی و یکنواخت بودن کالس درس و ترم تحصیلی-

 نبود ناظر کیفی جهت نظارت بر کار اساتید -

 با شغل معلمی شاننبودنمعلم نبودن خود اساتید و آشنا  -

 دادن تکالیف بیهوده که ربطی به ارتقای علمی دانشجو ندارند.-

 تشویق دانشجو به حفظ مطالب بدون هیچگونه بحثی در کالس-

 .دهندیمارائه  هاآناساتید مطالب آموزشی را بدون تالش خود دانشجو به  -

 از اساتید توقع بسیار زیاد بعضی-

 .کنندینمامتحانی را تصحیح  یهابرگه معموالًاساتید  -

 سیاست زدگی اساتید و دانشجوها و نفوذ آن در کالس درس-
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 تحصیلی دانشجویان یزگیانگیبامکانات آموزشی دانشگاه در  ریتأثشناسایی عوامل مربوط به  :1جدول 

 باز یکدها محوری یکدها

  امکانات دانشگاه در بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان ریتأث

 تغذیه

 سلف غذا خوری 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. –

 از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. شودیمغذایی که در سلف و خوابگاه توزیع  -

 سطح کیفیت غذای دانشجوها مناسب نیست. -

  ذای خود را از بیرون هم تهیه کندغذاها، غدانشجو مجبور است به خاطر کیفیت نامناسب  -

 امکانات فضایی دانشگاه

 شکل ظاهر دانشگاه شبیه به دبیرستان است. -

 خیلی قدیمی است. هاکالسشکل ظاهری  -

 نبود کتابخانه مناسب جهت مطالعه در دانشگاه و خوابگاه -

 .اندیمیقدخیلی  هاکالسموجود در  یهایصندل-

 ورزشی مناسب جهت ورزش دانشجوهانبود امکانات -

 فضای آموزشی نامناسب-

 هاکالسکمبود فضای کالسی و جمعیت زیاد -

 دانشگاه مناسب نیست. یزیآمرنگ-

 آسیب رساندن بعضی از دانشجویان به فضای دانشگاه-

 هادانشگاهکمبود امکانات دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر -

 دانشگاه جهت تدریس بعضی از دورسمناسب نبودن امکانات فضایی -

 نبود حس دانشجویی در فضای دانشگاه-

 جذاب نبودن محیط دانشگاه-

 خشک بودن محیط دانشگاه-

 مرتبط نبودن فضای دانشگاه با فضای جامعه-

 کسل کننده بودن فضای کالس-

 .فهمدینمفضای دانشگاه طوری است که دانشجو مفهوم دانشگاه را  -

 اهی و علمی در دانشگاهنبود امکانات رف-

 نبود فضای تفریجی مناسب-

 محیط کالس ینظمیبشلوغی و -

 فضای خوابگاه

 فضای بی رمق خوابگاه جهت مطالعه-

 هاخوابگاهوضعیت ظاهری نامناسب -

 از امکانات مناسبی برخوردار نیستند. هاخوابگاه -

 نبود سیستم مناسب سرمایشی و گرمایشی مناسب در خوابگاه-

 نبود قانون و مقررات مناسب در محیط خوابگاه -

 وجود فضای سرگرمی در بین دانشجوها در محیط خوابگاه-

 شلوغی بیش از حد خوابگاه و نبود فضا کافی-

 ترس از درس خواندن در محیط خوابگاه بخاطر مسخره دوستان -

امکانات دانشگاه تا چه اندازه در گرایش  دوم پژوهش: به نظر شما سؤال

 در امور تحصیلی نقش دارند؟ شانیزگیانگیبدانشجویان به 

های به دست آمده از دانشجویان در بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

 یزگیگانیبامکانات ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان در  ریتأثارتباط با 

تغذیه، امکانات فضایی  تحصیلی دانشجویان شامل سه کد محوری

، 2جدول که نتایج آن در  فضای خوابگاه بود. ریتأثدانشگاه و 

 اند:ر یک از این عوامل ارائه شدههای بیانگر هشاخص

 به محوری، و باز یهایکدگذار مستندسازی به منظور ادامه در

کنندگان  مشارکت یهادگاهید و اشارات ،هاصحبت از ییهانمونه

 این نکته را به توجه بذل ،هاقول نقل این بیان از قبل .استشدهپرداخته 

 و یک از بیش است ممکن هاقول نقل از برخی در که میدانیم ضروری

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی
.... یه فضای آموزشی و درست و حسابی باشه یه ".1اطالع رسان کد 

و  صندلی نوع نشستن استاد چینش مثالًفضایی باشه که رنگ کاری و 

تریبون و حتی پروژکتور حتی گچ و صندلی واینا بهتر باشن باعث میشه 

 "دانشجو توجهش به درس بیشتر باشه و...

پر  اصالً هاکالسکه  مینیبیمبعضی موقع ها  .....".2اطالع رسان کد 

ه درس باید کالسی ک حتماًنمیشه برگزار بشه یه  اصالًمیشن و کالس یا 

 "داخلش برگزار میشه جابه جا بشه...

هست ولی یه چیز دیگه هم هیمن سالن  .....".4اطالع رسان کد 

 آموزشکه برای آموزش که غیر از کالس درسه بخوایم است مطالعه

ببینیم یک سالن مطالعه وجود نداره که ما بخوایم خارج از کالس درس 

 "وجود نداره... مطالعه داشته باشیم

دانشجوها میگن که ما انگار هنوز توی دبیرستان  ....".0اطالع رسان کد 

هستیم چون همون نیمکت و همون میزی که توی دبیرستان داشتیم 

ه بیاییم کالس و شیو آگهرن اما رو اینجا گذاشتن و هیچ فرقی با هم ندا

چینش صندلی رو مناسب دانشجوها قرار بدیم و امکانات آموزشی 

 "....مناسب اونا رو قرار بدیم صددرصد انگیزه اوناهم باالتر میره

توی بحث خوابگاهی سلف خوبی وجود نداره  ....".13اطالع رسان کد 

جوها ر دانشو بیشت که دانشجوها بتونن تغذیه مناسبی داشته باشن

 ".... کننیممصرف  غذاهابالجبار از این 
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وسایل  اصالًخوابگاه خیلی پایینه  امکانات ....".11اطالع رسان کد 

گرمایشی و سرمایشی مناسبی نداره، عالوه بر این جمعبت دانشجوها 

 از درس اصالًهم زیاده و خوابگاه خیلی شلوغه این باعث میشه دانشجو 

 "دور بشه و انگیزه مطالعه هم نداشته باشه....
محتوی دروس تا چه اندازه در گرایش  سوم پژوهش: به نظر شما سؤال

 در امور تحصیلی نقش دارند؟ شانیزگیانگیبدانشجویان به 

های به دست آمده از دانشجویان در بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

 تحصیلی یزگیانگیبمحتوی دروس ارائه شده در  ریتأثارتباط با 

دانشجویان، نتایج به دست آمده شامل، سه کد محوری سنخیت 

، 3جدول محتوی، کاربرد در آینده و محتوی درروس تخصصی بود. در 

 اند:های بیانگر هر یک از این عوامل ارائه شدهشاخص

 

 تحصیلی دانشجویان یزگیانگیبمحتوی دروس ارائه شده در  ریتأثشناسایی عوامل مربوط  :9جدول 

 باز یکدها محوری یکدها

  دروس ارائه شده در بی انگیزه دانشجویان ریتأث

 سنخیت محتوا

 افزایش انگیزش در صورت مرتبط بودن محتوا-

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

 دروس توسط بعضی از اساتیدسانسور کردن محتوی -

 کاهش انگیزش در صورت غیر مرتبط بودن محتوا-

 ارائه جزوه به دانشجو به جای منابع اصلی واحدهای درس -

 اختصاص دادن واحدهای درسی بیشتر به دروس عمومی -

 ارائه شده در دانشگاه یهاسرفصلخسته کننده بودن -

 پایین بودن کیفیت محتوای دروس -

 -عملی به هم یهاتیفعالتمام شبیه بودن 

 موضوعات درسی به عالیق دانشجویان یربطیب 

 علمی و عملی در کنار محتوای آموزشی یدهایبازدقرار ندادن 

 -سیاست زدگی محتوای کتب نظام آموزشی

 کاربرد در آینده

 برخی از واحدهای درسی کاربردی در آینده جهت تدریس در رشته تحصیلی را ندارند.-

 تحصیلی یهاسالدرسی نامربوط در طول  یواحدهائه ارا -

 سرد کردن دانشجو از مطالعه بخاطر قرار دادن واحدهای درسی بدون کاربرد در آینده-

 در زندگی هاآنسر فصل و چارت نامناسب ارائه دروس و عدم کاربرد -

 محتوی دروس تخصصی

 مفید نبودن برخی از دروس-

 چهار سال تحصیلی یهاترمتکرار کردن بعضی از واحدهای درسی در طول  -

 دروس تخصصی دارای سطح مناسبی از محتوی نیستند. -

 عوض کردن واحدهای دروس تخصصی بدون برنامه-

 درصد محتوی دروس تخصصی 30تئوری بودن -

 به محوری، و باز یهایکدگذار مستندسازی به منظور ادامه در

کنندگان  مشارکت یهادگاهید و اشارات ،هاصحبت از ییهانمونه

 این نکته را به توجه بذل ،هاقول نقل این بیان از قبل .استشدهپرداخته 

 و یک از بیش است ممکن هاقول نقل از برخی در که میدانیم ضروری

 باشد. داشته وجود باز کد چندین حتی

و یک سری دروس است که هیچ زمان به درد  ...".1اطالع رسان کد 

 اصالًدانشجو نمیخوره یه سری سر فصل درسی هستند که دانشجو 

 "هیچگونه سر از این دروس در نمیاره...

مفید که نیستند هیچ، بعد  هادرسبعضی از  ....".2اطالع رسان کد 

میان تکرار میشن همش همین درس همون محتوا و هیچ چیز جدیدی 

گفته نمیشه برای دانشجو که باعث بشه دانشجودنبال تحقیق و تفحص 

 "..رو میاره پایین بره و این انگیزه دانشجو

 ییهاسرفصلبه نظر من محتوای کتب درسی و  ... ".1اطالع رسان کد 

جویان دانشگاه فرهنگیان در اختیارشون قرار گرفته، میشه که برای دانش

گفت بیش از سی چهل واحدشون به درد دانشجوها نمی خوره و 

 "کاربردی نیستن...

فقط  عمومی که هست یواحدهاالبته این  ....".7اطالع رسان کد 

 یات وکه با روح یشناسروان یواحدهامثل  ،بعضیاشون به درد میخوره

سر  باهاش میشیم که چجور بتونیم رفتار بکنیمآشنا  هابچه خلقیات

 "...بی احترامی سر کالس کشیده نشهبد و  یبرخوردهاکالس که به 

یک خوندن دو واحد میزارن  ترمکه ییهادرس .....".8اطالع رسان کد 

بعد همیجوری تکرار میشه  ترمدوبارهو بیشترش رو ترم یک خوندن و 

و دانشجو دیگه انگیزه برای کالس رفتن نداره و اساتید هم نمی دونن 

چظور باید درس بدن و دانشجو خیلی گیج میشه که فلسفه این واحد 

 "چی هست.... اصالًدرسی 

تحصیلیمون مجبور  یهاسالدر طول  واقعاً ما ....".10اطالع رسان کد 

هیچ کاربردی برای تدریس بعد  اصالًنیم که میشیم واحدهایی را بگذرو

 "....کننینماز دانشگاه ما برای مدرسه ندارند و ما را برای تدریس آماده 
 و دوستان مسائل مربوط خود دانشجو چهارم پژوهش: به نظر شما سؤال

در امور تحصیلی نقش  شانیزگیانگیبدر  شانشیگراتا چه اندازه در 

 دارند؟

های به دست آمده از دانشجویان در بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

مسائل شخصی مربوط به خود دانشجو و دوستان وی در  ریتأثارتباط با 

تحصیلی دانشجویان نتایج حاصل از مصاحبه شامل دو کد  یزگیانگیب

 محوری مسائل شخصی مربوط به خود دانشجو و همچنین دوستان وی

 اند:های بیانگر هر یک از این عوامل ارائه شدهص، شاخ4جدول بود. در 
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 تحصیلی دانشجویان یزگیانگیبشناسایی عوامل مربوط به مسائل شخصی خود دانشجو و دوستان در  :4جدول 

 باز یکدها محوری یکدها

مسائل شخصی خود دانشجو و همینطور دوستان در  ریتأث

 بی انگیزگی دانشجویان
 

 مسائل شخصی مربوط به خود دانشجو 

 بین تصورش از دانشگاه و واقعیت تفاوت زیادی وجود دارد. شودیمدانشجو زمانی که وارد دانشگاه  -

 .کنندینمبه مشاور در دانشگاه مراجعه  اندشدهدانشجویان جهت رفع مشکالتی که با آن مواجهه  -

 برقراری رابطه با جنس مخالف -

 دانشجو با گوشی همراههدر رفتن وقت -

 احساس بیهودگی و اهمیت نداشتن مطالعه و تحقیق-

 پایین بودن حوصله دانشجو جهت مطالعه-

 اهمیت دادن به آشنابازی جهت کسب نمره به جای درس خواندن-

 مشغولیت فکری و احساس افسردگی-

 احساس بالتکیفی و وقت کشی دانشجو-

 خوابگاهبی برنامگی و روزمرگی در محیط -

 انتخاب رشته اجباری و عدم عالقه به شغل معلمی-

 انتخاب رشته بدون تحقیق-

 انتخاب رشته معلمی تنها بخاطر تضمینی بودن شغل معلمی-

 خود دانشجو یطلبراحت-

 مسائل مربوط به ازدواج دانشجو-

 تنبل بودن خود دانشجو از همان آغاز سال تحصیلی -

 طر مشکالت خانوادگیبی حوصلگی تحصیلی دانشجو بخا-

 غیر درسی یهاهدفداشتن -

 دیگر زندگی یهاتیالووجود -

 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-

 از طرف دانشجو هاتیفعالف و به تعویق انداختن تکالی-

 دانشجونظم و انضباط کافی برای انجام کارها را ندارد. -

 دور بودن مسافتی دانشجو-

 پوچی از دورن و احساس بی هویتی دانشجو-

 شب امتحانی هستند. معموالًو  خوانندیمرا  هاآنجهت پاس کردن دروس  صرفاًدانشجو بدون عالقه و -

فرهنگیان قبل از دانشگاه خیلی درس خواندن و در زمان ورود به دانشگاه تمایلی به درس دانشگاه  دانشجوهای-

 خوندن ندارند.

 که انگیزش تحصیلی خیلی از دانشجوها پایین بیاید. شودیمدوری از خانواده باعث  -

ر استاد ندارند د پرسیدن از سؤالخیلی از دانشجوها با وجود مشکالت درسی به خاطر مغرور بودنشان تمایلی به  -

 .دیآیمپایین  شونیلیتحصنتیجه در دراز مدت انگیزش 

مثل استفاده از اپراتور همراه اول، موسیقی و فضای مجازی زیاد  ییهایسرگرمبرخی از دانشجوها گرایششون به -

 هست و در نتیجه انگیزش تحصیلی پایینی دارند.

ه به تضمین است، بدون عالق شانیشغلبا ورود به دانشگاه فرهنگیان آینده  کهنیاجهت  صرفاًبعضی از دانشجویان -

 .شودندیموارد دانشگاه  شانرشته

 .شودیمم ک شانیلیتحصبعضی از دانشجوها به خاطر روحیه ضعیفی که در برخورد با مسائل تحصیلی دارند انگیزه -

 آن به دانشجویانوجود جو از زیر کار در رفتن و دزدی در جامعه و سرایت  -

 وجود مشکالت اقتصادی در محیط خانواده دانشجو-

 دوستان

 فضای نامناسب دانشگاه و عدوم برقراری رابطه مناسب با دوستان-

 .کنندیمبعضی از دانشجوها دوستان خود را هنگام درس خواندن مسخره -

 جهت انجام امور درسی خود هایهمکالسنبود روحیه رقابت بین -

 .کنندیمرا به طور منفی ارزیابی  گذرانندیمدانشجوهایی را که وقت بیشتری به مطالعه  معموالًدر خوابگاه دوستان -

 و به کار بردن الفاظ نامناسب درمورد آنان. خوانندیمطعنه زدن به دانشجوهایی که درس -

 اکتفاء به لیسانس به عنوان آخرین مقطع تحصیلی صرفاًنبود انگیزه ادامه تحصیل در بین دوستان و -

 هایسرگرمبه  شانشیگراافزایش  صرفاًتشویق نکردن دوستان خود به درس خواندن و -

 بی رغبتی نسبت به امور تحصیلی در بین دوستان در خوابگاه-

 به محوری، و باز یهایکدگذار مستندسازی به منظور ادامه در

کنندگان  مشارکت یهادگاهید و اشارات ،هاصحبت از ییهانمونه

 این نکته را به توجه بذل ،هاقول نقل این بیان از قبل .استشدهپرداخته 

 و یک از بیش است ممکن هاقول نقل از برخی در که میدانیم ضروری

 .باشد داشته وجود باز کد چندین حتی
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 کهنیاعامل بعدی هم دوری از خانواده است،  ...".1اطالع رسان کد 

دانشجو ده ساعت، 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....

 نمیپرسن سؤالمغرورن از استاد  دانشجوهابیشتر  ....".4اطالع رسان کد 

 ونگیرند  نکنن باعث میشه که از مطلب چیزی یاد سؤالو اگر 

گه های دیبین دانشجو میکنن رهم بکنند فک سؤال آگهو  فهمندینم

درصورتی که حتی  چک میشن فک میکنن مسخره شون میکننکو

 "نمیدونن جواب سوالی را که بلد نیستند چطور به دست بیارند...

دانشجو اون چیزایی که توی ذهنش داره از  ....".8ع رسان کد اطال

بل اینکه ق مثالًمیبینه متفاوته،  با اون چیزایی که تو دانشگاه دانشگاه

محتوای درسا، غذا،  چون دانشگاه فرهنگیانه حتماًبیاد دانشگاه میگه 

بهداشت و چیزای محیطی یا آموزش دانشگاه فرهنگیان به نسبت 

دیگه بهتر باشه ولی متاسفانه دانشگاه فرهنگیان بر عکس  یهادانشگاه

 "نیست... کننیماون چیزی که فکر  اصالًو 

 اصالًکتاب بخونیم  میخواستیموقتی ما  ....".10اطالع رسان کد 

وقتی که  قاعدتاً دانشجوهای دیگه بی میلن به کتاب خوندن خب

 "...دانشجوهای دیگه بخوان اینجوری باشن به بقیه هم سرایت میکنه

 هابچه هم درس بخونیم ما حتی اگر بخوایم ....".12اطالع رسان کد 

مسخره میکنن میگن بین داره از همین االن میخونه حاال یه الفاظی 

 "...انگیزه ما رو نابود میکنه اصالًهم هست که به کار میبرن 

 دانقانعبه همین لیسانس  اصالً هابچهبعضی از  ...".14رسان کد  اطالع

به ادامه تحصیل ندارند این باعث میشه دانشجوها چون  یاعالقه اصالًو 

دیگه هم نسبت به درس  یهابچهبزارند و  ریتأثبا هم هستند روی هم 

 "قه باشند...بی عال

 هایگذارپنجم پژوهش: به نظر شما مسائل مرتبط به سیاست  سؤال

مرتبط با دانشگاه فرهنگیان تا چه اندازه در گرایش آنان به به 

 نقش دارند؟ دانشجویان یلیتحصیزگیانگیب

های به دست آمده از دانشجویان در بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

مربوط به دانشگاه فرهنگیان در  یهایگذاراستیس ریتأثارتباط با 

 یاهاستیستحصیلی دانشجویان شامل دو کد محوری  یزگیانگیب

، 1جدول مربوط به شغل و همچنین تفکیک جنسیت بود. در 

 اند:های بیانگر هر یک از این عوامل ارائه شدهشاخص
 تحصیلی دانشجویان یزگیانگیبمربوط به دانشگاه فرهنگیان در  یهایگذاراستیسشناسایی عوامل مربوط به  :5جدول 

 باز یکدها محوری یکدها

مرتبط با دانشگاه فرهنگیان بی انگیزگی تحصیلی  یهااستیس ریتأث

 دانشجویان
 

 مربوط به شغل یهااستیس

 تضمینی بودن شغل در بدو ورود به دانشگاه -

 دانشگاه فرهنگیانداشتن سن پایین به استخدام در آمدن در  -

 سطح پایین درآمد معلمان -

 بخاطر وضعیت جامعه هاتیصالحنا امید شدن از رقابت و افزایش -

 نبود شرایط ادامه تحصیل بخاطر شغل معلمی-

 مشخص بودن محل حدمت دانشجو معلم از همان آغاز تحصیل-

 امتیاز دانشجو جهت انتخاب محل خدمت تاثیری ندارد.-

 هاشغلدادن شغل آموزگار ابتدایی نسبت به سایر کم اهمیت جلو  -

 مربوط به تکفیک جنسیت یهااستیس

 .کنندینم هادرستک جنسیتی دانشجوها تالشی برای ارائه مناسب  هاکالسدر -

 تک جنسیتی تمایل کمتری به رقابت سالم با دانشجوهای دیگر دارد. یهاکالسدانشجو در  -

 ونشیظاهرباشند دانشجو تالش بیشتری برای مرتب کردن وضع  مختلط هاکالسدر صورتی که  -

 انجام میددن

 .شودیمتفکیک جنسیت باعث کاهش مشارکت دانشجوها در کالس درس  -

بیشتر میزان برتری  کنندیمتالش  هاتیجنسمختلط باشند هر کدام از  هاکالسدر صورتی که  -

 خودشون را نشان دهند.

 .شودیمباعث افزایش آشنایی با روحیه جنس مخالف  -

 .شودیمتک جنسیتی باعث کاهش انگیزش در دانشجوها  هاکالس -

 .شودیممختلط باشند منجر به بهبود روابط اجتماعی مناسب با جنس مخالف  هاکالسدر صورتی که  -

 .گرددیم شانیمتاهلمنجر به موفقیت بیشتر دانشجوها در زندگی  -

 .ابدییمعجیب و غریب به جنس مخالف کاهش  یهانگاه -

 .شودیممنجر به ازدواج آسان  -

 به محوری، و باز یهایکدگذار مستندسازی به منظور ادامه در

کنندگان  مشارکت یهادگاهید و اشارات ،هاصحبت از ییهانمونه

 نکته را این به توجه بذل ،هاقول نقل این بیان از قبل .استشدهپرداخته 

 و یک از بیش است ممکن هاقول نقل از برخی در که میدانیم ضروری

 باشد. داشته وجود باز کد چندین حتی

باعث میشه که ما با روحیه و حاالت دخترا آشنا  ....".4اطالع رسان کد 

بشیم و در آینده بتونیم شخصی رو با روحیه خودمون که مثل خودمون 

م به ازدواج کنی بشه که در آینده که خواستیمباشه و یه شناختی ایجاد 

 "...مشکل برنخوریم و انتخاب خوبی داشته باشیم

از  مسائلمختلط باشند یه سری  هاکالس آگه...  ".0اطالع رسان کد 

را از بین  بین میره یه سری نگاهای عجیب و غریب به جنس مخالف

 "بره ....
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مختلط باشند باعث میشه که  هاکالس.... وقتی که ".3اطالع رسان کد 

رقابت داشته باشیم و  هااونما با آمادگی بیشتری بیایم کالس با 

 "وضعیت ظاهری بهتری داشته باشیم....

بالطبع دانشجویان زمانی که متوجه میشن  ....".10اطالع رسان کد 

 امنیت کهنیاحکم کارگزینی از محل خدمتشون براشون صادر شده و 

میتونه برای دانشجویان نسبت به هدفی که دارن باعث شغلی دارن، این 

 "بی انگیزگی بشه ...

هست و دیگه  نیتأمما در بدو ورود ما شغلمون ... ".13اطالع رسان کد 

به  ترکینزدنیاز نیست که به فکر معدل باالتر باشیم یا جایی که 

خونمون باشه خب این باعث میشه که دانشجوها فقط به فکر پاس 

 "....کردن درسهاشون باشن

بدو ورود به دانشگاه چون که محل خدمت  از ....".11اطالع رسان کد 

در طول سال  میریگیممشخصه و هیچ کدوم از امتیازهایی هم که ما 

تاثیری روی حتی محل خدمتش هم نداره باعث میشه  اصالًتحصیلی 

 "هم برای درس خوندن نداشته باشیم... یازهیانگ

 بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدار شناسی عوامل بی انگیزگی 

ود. شهر خرم آباد ب دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان

ر کاد ریأثتپژوهشی شامل؛  سؤالپژوهش حاضر در پی پاسخ به پنج 

خدمت در دانشگاه، امکانات موجود در دانشگاه،  آموزشی مشغول به

 دوستان و مسائل شخصی خود دانشجو و ریتأثمحتوی دروس، 

مربوط دانشگاه فرهنگیان در گرایش  یهایگذار استیس طورنیهم

هستند،  شانیآموزشتحصیلی نسبت به تکالیف  یزگیانگیبدانشجویان 

از دانشجویان مشغول به  افتهیساختارمهین یهامصاحبهبر اساس 

 بود. آبادخرمتحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر 

پژوهش نشان  یهاسوالدر ارتباط با  هامصاحبهنتایج حاصل از بررسی 

داد از بین عوامل مربوط به کادر آموزشی عوامل آموزشی مشغول به 

 یزگیانگیبر خدمت در دانشگاه و همینطور اساتید بیشترین نقش را د

تحصیلی دانشجویان دارند، در ارتباط با امکانات دانشگاه، امکانات 

موجود در فضای آموزشی و همچنین عوامل مربوط به خوابگاه 

محتوی دروس عواملی از جمله؛  ریتأثدانشجویی دانشگاه، در ارتباط با 

سنخیت محتوی دروس، کاربرد در آینده و همچنین محتوی دروس 

ئل شخصی مربوط به خود دانشجو و همچنین دوستان و تخصصی، مسا

مربوط به دانشگاه فرهنگیان،  یهایگذاراستیسدر نهایت در ارتباط با 

مربوط به شغل و تفکیک جنسیت بیشترین نقش را در  یهااستیس

تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه  یزگیانگیب

ج حاصل از پژوهش حاضر نتایج را دارند. نتای آبادخرمفرهنگیان شهر 

که در پژوهش خود به این  [17]وانگ گذشته از جمله؛  یهاپژوهش

نتیجه رسید که باورهای خود دانشجو، اساتید و همچنین دوستان وی 

 ،از جمله عوامل تاثیرگذار در انگیزش تحصیلی دانشجویان هستند

نشان داد، بین چهار دسته از در پژوهش خود که  [10] فرناندز ریو

عوامل شامل عوامل فردی نظیر؛ سبک اسناد و آگاهی از راهبردهای 

فضای روانی و عاطفی خانواده، نگرش  مانند؛ عوامل خانوادگی مطالعه،

والدین به تحصیل، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، عوامل 

لین وئمس ش به امتحان، نگرش به معلم، نگرشآموزشگاهی شامل: نگر

و عوامل اجتماعی نظیر، ارزش تحصیل در جامعه، به دانشجو و دانشگاه 

ا ب و نقش تحصیل در آینده شغلی نقش تحصیل در پایگاه اجتماعی

 همچنین با پژوهش و انگیزه تحصیلی فراگیران رابطه معناداری دارد

به این نتیجه رسیدند که  که در پژوهش خود [12]مولوی و همکاران 

دانشجویانی که از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردارند انگیزه تحصیلی 

 نیأمته حاکی از آن است که اطمینان داشتن از بیشتری دارند این نتیج

 .باشدیمهمسو  است، مؤثرامکانات مادی در میزان انگیزه تحصیلی 

کادر آموزشی در  ریتأثاول پژوهش تحت عنوان  سؤالدر ارتباط با 

تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه  یزگیانگیب

فرهنگیان نتایج حاصل از مصاحبه نشان داد که مسئولین مشغول به 

و همچنین اساتید بیشترین نقش را  هخدمت در بخش آموزش دانشگا

تحصیلی دانشجویان دارد، دانشجویان رفتارهای از  یزگیانگیبدر 

با دانشجوها، عدم  هاآنب مسئولین آموزشی از جمله؛ برخورد نامناس

 اهآنبیش از اندازه  یریگسختبرقراری روابط صمیمانه با دانشجو، 

نسبت به دانشجوها و ... و همینطور عوامل مربوط به اساتید شامل؛ 

نامناسب تدریس، سطح پایین سواد اساتید، سهیم  یهاروشاستفاده از 

ان لحن نامناسب بینکردن دانشجو در فرایند تدریس، کم انرژی بودن و 

 ریأثتاساتید در کالس درس و ... از جمله عواملی هستند که بیشترین 

دانشجویان دارد. در ارتباط با تبیین نتایج  تحصیلی یزگیانگیبرا در 

ی ط به کادر آموزشعوامل مربو ریتأثش مبنی بر چگونگی حاصل از پژوه

یوه گفت که، استفاده از ش توانیمتحصیلی دانشجویان  یزگیانگیبدر 

و استفاده از امکانات  ید به تدریستتدریس فعال، عالقمندی استا

 ستا مؤثردر افزایش انگیزه تحصیلی فراگیران  آموزشی و آموزشگاهی

. رضایت از عوامل آموزشی، توانایی و عالقه مندی اساتید در امر [21]

تفاوتهای فردی، مناسب بودن برنامه درسی، توجه به  تدریس، تشویق،

 توجه مسوالن دانشگاهی به مشکالت دانشگاه، تجهیزات کمک آموزشی

را در افزایش انگیزه دانشجویان دارد و متعاقب با آن در  ریتأثییشترین 

فعال نباشد، توجه الزم را به دانشجو  روش تدریس اساتید صورتی که

س خود تسلط کافی نداشته باشند اساتید نسبت به تدری نشان ندهد،

عالقه دانشجویان به مسائل درسی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 

 در صورتی دانشگاه عوامل آموزشی و اساتید دربنابراین  .[12] کندیم

ترتیب دهند که در  یاگونهکالس درس را به  که بتوانند دانشگاه و

به مسائل درسی داشته باشند  انگیزه الزم را جهت پرداختن دانشجو

ی تکالیف آموزش زیآمتیموفقنسبت به گذراندن  کهنیاآنان عالوه بر 

 ای زندگی سالم در اجتماع نیز گرایش بیشتریبر کنندیمانگیزه پیدا 

 .کندیمپیدا 

امکانات دانشگاه در  ریتأثدوم پژوهش تحت عنوان  سؤالدر ارتباط با 

تحصیلی دانشجویان نتایج حاصل از مصاحبه منجر به  یزگیانگیب

ری مسائل مربرط به تغذیه ازجمله؛ کیفیت پایین استخراج سه کد محو

 سلف دانشگاه، کیفیت پایین غذا و ...، امکانات مربوط به فضای دانشگاه

مانند؛ فضای کالسی نامناسب، فضای آموزشی نامناسب، کمبود امکانات 

ن و ... همچنی هادانشگاهآموزشی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر 

مانند؛ شلوغی بیش از  وابگاه دانشجویی دانشگاهامکانات موجود در خ

حد خوابگاه دانشجویی، وضعیت ظاهری مناسب خوابگاه، نبود امکانات 

گرمایشی و سرمایشی مناسب و .... از جمله عواملی هستند که منجر به 

با توجه  .شوندیمتحصیلی دانشجویان در دانشگاه  یزگیانگیبافزایش 

 یزگیانگیبانات دانشگاه در افزایش به نقش عوامل مربوط به امک

عوامل بر  این ریتأثتحصیلی دانشجویان در ارتباط با تبیین چگونگی 
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گفت که از عواملی همچون  توانیمتحصیلی دانشجویان  یزگیانگیب

 تهیه مجهز جهت مطالعه و یهاکتابخانه، امکانات فضای آموزشینبود 

، هاتفاوتودن اصول آموزش و پرورش، عدم توجه به ب مندنظام، کتاب

و کاربرد ،، عدم توجه به تحوالت و نوآورها ی دانشجوعالیق و استعدادها

 نددر دانشگاه هست دانشجویان یزگیانگیبدر کالس درس زمینه  هاآنان

ات به تهیه امکان ر دانشگاهزمانی که مسئولین مشغول به خدمت د .[10]

فضایی مناسب جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان اقدام کنند 

 انگیزه پیشرفت تحصیلی که دانشجویانی که خود دارای شودیمسبب 

 به تکامل و بهبود کارکرد خویش بیشتری ، تمایلیی هستندباال سطح

ز آمیو برنامه معینی مثل به پایان رساندن موفقیت داشته باشند 

تحصیل، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را 

 [22] .را کسب نمایند خود در کار خود دنبال کنند تا موفقیت مورد نظر

گاه و عدم توجه مسئولین به در مقابل کمبود امکانات موجود در دانش

که دانشجویانی که خود  شودیمبرآورده نکردن امکانات موجود سبب 

وجه به تحصیلی تمایلی به ت یزگیانگیببه دلیل سایر عوامل مرتبط با 

 بیشتر گردد و در نتیجه افت شانیزگیانگیبمطالب درسی خود ندارند 

 .[23] تحصیلی بیشتری داشته باشند

محتوی دورس در  ریتأثسوم پژوهش تحت عنوان  سؤالدر ارتباط با 

تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه  یزگیانگیب

صورت گرفته از دانشجویان  یهامصاحبهفرهنگیان نتایج حاصل از 

شامل استخراج سه کد محوری سنخیت محتوی دورس، کاربرد در 

 ترمطولآینده و همچنین محتوی دروس اختصاصی ارائه شده در 

بر  توی دروسمح ریتأثتحصیلی بود. در ارتباط با تبیین چگونگی 

 نیاگیرارفگفت که  توانیمافزایش بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان 

 هایفعالیتبیشتر در ست ارزش ا باو  مهم، جالب تکلیف، ندور داربا که

 بیشتریرتی نظاو  شناختی هایدهبرو از را شوندیم گیردر شناختی

 یشرفتپدارند و از  یترنییپاتحصیلی  زهیانگ قاعدتاً کنندیمده ستفاا

 گیرافردر صورتی که  همچنین. [24] ندرداربرخو نیز باالتری تحصیلی

 بر مرا یناباشند قائل ارزش  گیریدیا یامحتو یابر تیر ذاطو به

که عزت  یجاآنو از  گذاردیم مثبتثر ا آنان مدیرآکادخوو  نظمیدخو

باعث به وجود آمدن  ردیگیمنفس افراد کل زندگی انسان را در بر 

به  تواندیمکه او  شودیممثبت و موفق در دانشجو از خود  تصویری

اهداف مختلف یادگیری خود دست یابد، این امر منجر به ایجاد انگیزه 

انگیزه پیشرفت برای دانشجو سبب ایجاد  نیتأم، شودیمپیشرفت در او 

صورتی که . بنابراین در شودیمدر او  برتری و فضیلت یهانهیزم

و برای دانشج مناسب مسئوالن نظام آموزشی به تدارک محتوی آموزشی

اقدام کنند که برای دانشجو جالب باشند، دارای تنوع باشند، متناسب 

تحصیلی آنان باشند و همچنین دارای سطح مناسبی از کاربرد  رشتهبا 

در آینده باشند منجر به افزایش انگیزش و عالقه به تحصیلی در 

جویان خواهند شد و زمینه را جهت افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

 .[21] فراهم خواهند آورد

مسائل شخصی  ریتأثچهارم پژوهش تحت عنوان  سؤالدر ارتباط با  

دانشجو و همچنین دوستان او در گرایش هرچه بیشتر آنان به 

ویان مصاحبه با دانشج آرنتایج حاصل  شانیلیتحصدر امور  یزگیانگیب

مسائل شخصی  ریتأث ؛منجر به استخراج دو کد محوری کلی شامل

دانشجو و همچنین دوستان در محیط خوابگاه و دانشگاه گردید. در 

 مسائل شخصی دانشجویان و همچنین ریتأثارتباط با تبیین چگونگی 

 توانیم تحصیلی یزگیانگیبدوستان او در گرایش هر چه بیشتر آنان به 

لفی مخت ملاعو گذشته، یهاپژوهشبا توجه به بررسی نتایج  گفت که

به  انتویمکه از جمله  دشو منجرتحصیلی  یزگیانگیبه ب توانندیم

شخصی،  عالقهشخصیتی، انگیزه و مل اعوعوامل مختلفی از جمله؛ 

ه، ادخانوط یاشر، انتظارموفقیت، تنهاییس حسا، اضایمندیس رحساا

دگی، فسرمحیطی و ا ملاعو زندگی، سبک، نیسالمت جسمی و روا

 تا تسکون محل طوالنیت مسافم و ک مددوستان، درآ باف ضعیط تباار

نبودن  بومین، لدی، تحصیالت وانشجوش واستعداد داهودانشگاه، 

 ل دیپلم،معدن، نشجویات اقتصادی و اجتماعی داضعین، ونشجویادا

 ت اشتغال و وضعیتضعیفاصله بین اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، و

, 20]هش انگیزه تحصیلی هستنددر کا مؤثراز عوامل  دانشجویان تأهل

مشکل قابل توجهی  یانوقتی دانشجوگفت  توانیم راین ب(. بنا[27

 یهامهارتنظیر؛ تفکر منطقی،  یهامهارتداشته باشند، فرصت  کسب 

خود تنظیمی، تشخیص نیازهای یادگیری و  یهامهارتحل مسئله ، 

. در مقابل [28]مدیریت زمان و  انگیزه کمتری برای یادگیری دارند 

دانشجویانی که در دارای مشکل قابل توجه و خاصی نیستند و همچنین 

 یاافتهیدارای  انگیزه پیشرفت باال هستند اغلب یادگیرندگان خودنظم 

هستند، بدین معنا که این  دانشجویان در مقایسه با دانشجویان  دارای 

نظیم ت یتریاختصاصرا بصورت  شانیریادگیپیشرفت پایین، هدف 

را به سمت هدف ارزیابی  شرفتشانیپ یترمنظمو به شکل  کنندیم

 که مسائل شخصی ییجاآنگفت که از  توانیم. بنابراین  [23] کنندیم

دانشجو و همچنین دوستان وی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در 

عوامل  در کنار توجه به سایر تحصیلی هستند بهتر است که یزگیانگیب

ین مسائل نیز پرداخته گردد  چرا که تا به ا یزگیانگیبگذار در  ریتأث

جهت یادگیری نداشته باشد حتی در صورتی که  یازهیانگخود فرد 

سایر عوامل نیز در سطح مناسبی از کیفیت و قابلیت برخوردار باشند 

 جهت افزایش انگیزه دانشجویان راه به جایی نخواهند برد. 

عوامل  ریتأثپنجم پژوهش تحت عنوان  سؤالو در آخر در ارتباط با 

 یزگیانگیبمرتبط با دانشگاه فرهنگیان در  یهایگذاراستیسمربوط به 

تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر 

صورت گرفته شده منجر به  یهامصاحبه، نتایج حاصل از آبادخرم

ه شغل و همچنین مربوط ب یهایگذاراستیسدو کد محوری  استخراج

این قبیل  ریتأثتفکیک جنسیت گردید. در ارتباط با تبیین چگونگی 

 توانیمتحصیلی دانشجویان  یزگیانگیببر افزایش  هایگذاراستیس

 غلیـش اـی تحصیلی فعالیت، که برسد نتیجه ینا بهد فر گرا گفت که

منجر به  ارد،دــن یــپرا در  ایشــهزنیااف و دــها هــب تیابیــسد او،

ر به که منج یشناختروان یورــنی . بنابراینشودیمبی انگیزگی در او 

و  ابدییم کاهش یامشاهدهبه طور قابل  شودیمانگیزه  افزایش

 همدر ادا شناختی نظرد از فر که جاآن تا، دهدیم رخ یـنگیزشت ادماـص

 در دـنایتوـ زشمیانگل در تالـخ. اشودیم یددترر چاد دوـخ فعالیت

، نیبدبیت مقدماه و شد مشکالتیوز بر سببر فتات و رحساسااطح ـس

 تــفا ینــچن مــهو  یــنت رواکالــمشو  گیدرــفساب، اطرــضا

 آوردیم همارــفرا  غلیــشو  اعیــجتم، ایدرــفد رــعملکدر  مــچش

 .گرددیمو در نهایت منجر به کاهش پیشرفت تحصلی دانشجویان 

گفت که بسیاری از  توانیمبنابراین با توجه به مسائل مطرح شده 

از قبل تعیین شده مربوط به دانشگاه فرهنگیان این  یهایگذاراستیس

تاثیری بر  گونهچیهکه تالش او  کندیماحساس را در دانشجو ایجاد 
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 شانالشتموقعیت شغلی او ندارد و بنابراین انگیزشی نیز جهت افزایش 

مربوط به  یهااستیسعالوه بر  .[30] ر تحصیلی نخواهند داشتدر امو

به عمل  یهامصاحبه مطرح شده در یهااستیسشغل یکی دیگر از 

در ارتباط با تبیین  .آمده مربوط به سیاست تکفیک جنسیت بود

 یزگیانگیبسیاست تکفیک جنسیت بر افزایش  ریتأثچگونگی 

تفکیک جنسیت دانشجویان در کالس درس منجر  توانیمدانشجویان 

 معموالً هاکالس گونهنیادر  شوندیمکالس  ینواختکیبه افزایش 

دانشجویان به دلیل وجود تنها یک جنس در کالس تالشی جهت 

افزایش تسلطش بر واحدهای درسی نخواهند داشت، با آمادگی کمتری 

اجتماعی در آنان کاهش  یهامهارت، رشد شوندیمدر کالس حاضر 

 ریأثت، پردازندیمدر کالس درس کمتر به رقابت  معموالًو  کندیمپیدا 

یزه که انگ شودیمجنسیت در دراز مدت سبب  عوامل مرتبط با تفکیک

کاهش پیدا کند و منجر به  یامالحظهکلی دانشجویان به طور قابل 

 .[31] کاهش سطح پیشرفت تحصیلی آنان گردد

 یریگجهینت

بنابراین با توجه به نقش انکار ناپذیر دانشجو معلمان مشغول به تحصیل 

نیروی انسانی مورد نیاز مدارس در هر  نیتأمدر دانشگاه فرهنگیان در 

سه سطح ایتدایی تا متوسطه دوم کشور جهت تدریس در مدارس به 

 شودیممسئولین مشغول به خدمت در مراکز دانشگاه فرهنگیان توصیه 

خود جهت  یهاتیالودر پژوهش را جزء نظر ه نتایج مورد که توجه ب

امکانات مورد نیاز این دانشگاه جهت افزایش انگیزه  نیتأمافزایش 

 دانشجویان قرار دهند.

 سپاسگزاری

ن که از مسئوال دانندیمنویسندگان مقاله پژوهشی حاضر بر خود ملزم 

مشغول به خدمت در دانشگاه فرهنگیان جهت صدور مجوز پژوهش و 

کمال تشکر و قدر دانی  مصاحبههمچنین دانشجویان شرکت کننده در 

 را به عمل آورند.

 اخالقی هیدییتأ

. اشدبیممقاله حاضر بر گرفته از فعالیت پژوهشی نویسندگان مقاله 

دانشجویان شرکت کننده در آن اطمینان جهت راعایت اصول اخالقی به 

ش بدون ذکر در پژوه هاآنبه عمل آمده از  یهامصاحبه داده شد که از

 .نام استفاده خواهد شد

 تعارض منافع

 تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد. گونهچیه

 منابع مالی

 .استشده نیتأمانجام پژوهش جاضر توسط نویسندگان  یهانهیهز
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