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 چکیده

انگیزشـی و  وضـعی  ،انجـام شـد  7آمیختـه رویکـرد از اسـتااد  بـا کـه پـژوه  این در

دانشـجومعلمان زبـان انگلیسـی در دانشـگا  فرهنگیـان مشـ د  انگیزگـی بریـیدلایل بـی

 71 بــا ،2بنیــادنظریــة داد  کیاــی و بــا اســتااد  از رویکــرد ابتــدا در اســ   بررســی شــد 

 بــر مــر ر از جملــه عوامــل کــه داد نشــان نتــای   مصــاه ه شــد پســر و دیتــر دانشـجو 

دبیـر  یـا  دورة بـا آشـنایی عـدم اولیـه بـه معلمـی، ةعلاقـ عـدم ،دانشـجویان انگیزگیبی

ــان انگلیســی  امنیــ  ، محــیو و فیــا  دلســردکنند رشــته، انتخــا  از ق ــل آمــوزز زب

 کـــافی و وجـــود امکانـــات عـــدم ق یـــل از دانشـــگا  هـــا  یـــا ویژگـــی شـــ،لی،

ــدودی  ــررات و ها مح ــخ  مق ــر س ــتادان گی ــ  اس ــ    اس ــا  س ــه براس  ها یافت

 تمـــامی بـــین ،اعت ارســـاز  از پـــ  و شـــد ت یـــه ا نامـــهپرســـ  کیاـــی، ةمرهلـــ

 ةمرهلـنتـای    شـدتوزیـ   مشـ د فرهنگیـان دانشـگا  دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی در

ــی ــز کم ــای  نی ــی نت ــدأت را کیا ــدمی یی ــان و کن ــدمی نش ــه ده ــرا  ک ــاد ب ــا  ایج  فی

ــرا  انگیزشــی ــان، دانشــگا  در دانشــجومعلمان ب ــژ  توجــه فرهنگی ــد ا وی  صــورت بای

  گیرد

 ، تحقیق آمیختهبنیادنظریة داد انگیزگی، دانشجومعلم، بی: هاکلیدواژه

 

                                                           
1. Mixed-methods approach 

2. Grounded theory 
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  مقدمه. ۱

،    2171) 7گونــه کــه بــراون آنتــرین مت،یرهــا  عــاتای اســ   یکــی از م ــم  انگیــز

هـا  یـادگیر  و آمـوزز عـدم موفقیـ  بسـیار  از فعالیـ  یـا موفقیـ  کنـدمی( بیان 751

ــی ــات ب ــات و تحقیق ــتگی دارد و مطالع ــه آن بس ــان ب ــمار  نش ــدمیش ــز » دهن ــد ،انگی  کلی

ــ  ــادگیر  اس ــ  در ی ــلی موفقی ــه  «اص ــا  2171) 2دورنی ــز  عموم ــ  انگی ــد اس ــز معتق ( نی

ــه ــ ب ــان دوم اس ــادگیر  زب ــ  در ی ــاتای موفقی ــل ع ــتین عام ــوان نخس ــه  ،عن ــاآ آنک ه

  آیدمیشمار ترین عامل شنایتی برا  این موفقی  بهاستعداد م م

ــه ) ــاد ، 7،    2117دورنی ــیار س ــز  ( بس ــا » راانگی ــه م ــی ک ــی و فرض ــومی انتزاع ما 

ــردم  ــل  گــونگی فکــر و عملکــرد م ــرا  توضــیا دلای ــهب ــریممی کارب ــم می «ب ــدتعری   کن

ــو ــه و آت ــز  را برانگیختگــی 7331) 9دورنی ــز انگی ــا و( نی ــرم پوی ــدمیتعریــم   ت،یی کــه  کنن

 افـزای  کنـد،می تنظـیم هـا راآن ،فـرد درها  شـنایتی فراینـد دهیج ـ و  علاو  بـر آاـاز

ــد می ــابی ارزز وده ــدمیی ــا  و بر کن ــرد آن اس ــتهف ــود را ها یواس ــد اولوی  ی  و بن

  کندمیاجرا 

ــه ــه ب ــا آنجاســ  ک ــز  ت ــ  انگی ــه )اهمی ــم دورنی ــدون 2115زع ــز( ب ــی  ةانگی ــافی هت ک

درســی  ها برنامــه  یابنــد و بــه اهــدان بلندمــدت دســ تواننــدنمیتوانمنــدترین افــراد نیــز 

ــو و  ــدری مناس ــه ها ت ــو  ب ــایی ی ــدنمیتن  ــ   توانن ــوزاندان موفقی ــمین  آم را تی

ــه  ــد  دورنی ــدمی( 55،    2115)نماین ــز» افزای ــا  ةانگی ــدمیبال ــیار  از  توان ــاییبس  هانارس

 « ج ران کند را

( کیایـ  روابـو بـین اعیـا  کلـا ، انسـجام و نزدیکـی بـین 2171به اعتقـاد دورنیـه )

ــرو  و اهســا   ــا»اعیــا  گ ــ «م ــل م ــه عوام ــی از جمل ــا  گروه ــودن و هنجاره ــر رب  ر ب

نحـو توانـد بـهاو معتقـد اسـ  هنجارهـا  کلاسـی مـی  باشـدمیایجاد یک محـیو انگیزشـی 

ـــم ـــر   ش ـــاموفقی گی ـــی و  ه ـــتاوردها  آموزش ـــو دس ـــار  ةروهی ـــوزاندان ک و  آم

 دانشجویان را کاه  یا افزای  دهد 

                                                           
1. Brown 

2. Dornyei 

3. Otto 
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مـورد توجـه  ( معتقـد اسـ  ییلـی2115مااهیم نزدیـک بـه انگیـز  کـه دورنیـه ) یکی از

)سـاکو  و  آیـدمیشـمار تاریـک انگیـز  بـه ةنیمـاسـ  کـه  7یگـانگیزقرار نگرفته ما وم بی

ــاو  ــی2177، 2ک ــر ب ــز  آن(  فراگی ــه انگی ــه دورنی ــه ک ــیدا گون ــم 2177) 9و یوش ( تعری

دلـایلی از را بـه ازدل سـتگیعلاقـه یـا  ةانگیـزامـا  که ق لا  انگیـز  داشـته کسی اس » کنندمی

نیروهـا  یـارجی یاصــی »انگیزگـی را ( و بـر ایـن اســا  بـی791  دسـ  داد  اسـ  ) 

ــا تیــعیم مــیکــه بنیــان ــرا  عمــل و اقــدام را کــاه  داد  ی « کننــدهــا  انگیزشــی فــرد ب

، 5؛ فــالوت و مارویامــا2111، 1همچــون آرا )  امــا بریــی محققــان نماینــدمییــم تعر

ــه 2111 ــراد نقل ازب ــحراگرد و علیم ــه 2179، 5ص ــد ک ــیبی( معتقدن ــه انگیزگ ــا ب ــل تن  دلای

ــی ر   ــدنمیبیرون ــه ده ــدم اعتمادب ــد ع ــی مانن ــل درون ــه عوام ــی بلک ــرد منا ــ  و رویک نا

 شوند   انگیزگیبیممکن اس  تا هد زیاد  منجر به 

 :کندمیشرح زیر بیان را که به انگیزگیبیدلایل  (b2117    ،75دورنیه )

 ؛تدری  آنان ها روز  شخصی  معلمان و تع د، توانمند  و 7

مـداوم معلمـان، هـا  ییلـی شـلوت، ت،ییـر کلـا    عدم وجـود امکانـات کـافی )ماننـد2

 ؛سطا نامناسو کلا (

 ؛موضوع یادگیر   رویکرد منای نس   به 9

 ؛  ماهی  اج ار  موضوع یادگیر  و عدم وجود علاقه1

  در کلا ها  درسی مورد استااد     کتا5

ــا پژوه  ــان  ه ــران و ج  ــاگونی در ای ــیبیگون ــی را  انگیزگ ــان انگلیس ــران زب فراگی

ــا  ــواملی  ــون کت ــرد  اســ  و ع ــا بررســی ک ــه ی ــافی مدرس ــات ناک ــی، امکان ــا  درس ه

ــرات  ــدرامتحــانی، روزدانشــگا ، نم ــا  ت ــان و ســ ک یه ــد  معلم ــاتی، توانمن   ایرارت 

درونـی،  ةانگیـزآمـوزان، ن ـود تدری  آنان، ن ود علاقـه بـه یـادگیر  زبـان یـارجی در زبـان

                                                           
1. Demotivation 

2. Sakui & Cowie 

3. Ushioda 

4. Arai 

5. Falout & Maruyama 

6. Sahragard & Alimorad 
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انگیزگــی  ر بــر بــیرعوامــل مــ وبــه ســخنگویان زبــان انگلیســی را جــز آموزانزبــان رویکــرد

  اندکرد آموزان ذکر زبان

 ( در بررســی نظــرات معلمــان2111، 2ترانــو و بالــدان نقل از، بــه7339) 7 ــام رز

ــان و  ــوزاندان زب ــار آم ــی ةدرب ــل ب ــوزاندان  انگیزگــیعل ــه آن آم ــ  ک ــا نظــردریاف  اته

ــاوتی ــد متا ــه دارن ــهب ــه ا گون ــان ک ــأ معلم ــی منش ــیب ــوزاندان  انگیزگ ــل را آم  عوام

ـــاریخی اجتمـــاعی، نگرشـــی، شـــنایتی،روان ـــر مکـــانی و ت ـــدکرد  ذک  آنکـــه هـــاآ ،ان

 اشـار  معلـم رفتارهـا  ودر کلـا   آمـوزاندان  زیـاد تعـداد نظیـر عـواملی به آموزاندان 

    اندکرد 

 11نامــه میــان ( نیــز بــا توزیــ  پرســ 2113، 9کیکــو ی و ســاکا ی نقل ازبــهکیکــو ی )

ــبهدانشــجو  ــیانگیز بی ةمطالع ــ هــادر آن گ ــار معلمــان، روز  هپردایت و عــواملی  ــون رفت

ــودن  ترجمــه، آزمــون، آموزشــی دســتور و  هــاآموززمحوربــودن ههافظــ، هــاآموززمحورب

    اس انگیزگی گزارز کردبر بیمر ر  عوامل ها  درسی را از جملهکتا 

ــا بررســی2113)و ســاکا ی  کیکــو ی ــین ب ــان انگیزگــیبیعوامــل  ( همچن ــه  آموزانزب ب

ــد ــواملی مانن ــا کتا  ع ــافی،  ه ــات ک ــود امکان ــدم وج ــی، ع ــا روزدرس ــی  ه آموزش

    اندکرد آنان اشار   تدری  س کمعلمان و  ها توانمند ایرارت اتی، 

دانشـجو  ااپنـی زبـان  311 انگیزگـیبی( نیـز بـا بررسـی 2113) 1هـود و الـوود فالوت،

امــل بیرونــی )صــمیمی  وانجــام شــد، عســرالی  52 ا نامــهانگلیســی کــه از تریــق پرســ 

ــدری  دســتورمعلمــان،  ــه ،ترجمــه و ســطا در ( ،روز ت ــی )اعتمادب ناــ ، عوامــل درون

ــایییودکو ــک ــی رفتاره ــل واکنشــی یعن ــ ( و ســه عام ــه  را شــمار  و اهســا  اهمی ک

ــی ــا ب ــه ب ــرا  مقابل ــجویان ب ــان دانش ــود نش ــی از ی ــدمیانگیزگ ــا ،  دهن ــامل اجتن و ش

انگیزگــی دانشــجویان ذکــر بــر بــیمــر ر  عوامــل ،شــودمی جوییلــ تیواســ  کمــک و در

                                                           
1. Chambers 

2. Trang & Baldauf 

3. Kikuchi & Sakai 

4. Falout, Elwood & Hood 
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ــدکرد  ــبه  ان ــن  ةگات ــل پژوهشــگرانای ــدایلاقی اســتادان از عوام ، رفتارهــا  نایوشــایند و ب

    اس انگیزگی دانشجویان بسیار م م در بی

ــان انگلیســی در میــان  انگیزگــیبیدر بررســی عوامــل  (2177) 7جمیــر  در یــادگیر  زب

ــگا  ــجویان دانش ــی، آزاد دانش ــامها  دولت ــلامی و پی ــوراس ــه ،ن ــان،  ب ــر معلم ــواملی نظی ع

هـا و عـدم امکانـات کـافی آزمـون ةنمـرناـ ، بـهزگی اولیـه دانشـجویان، عـدم اعتمادانگیبی

 ها اشار  کرد  اس   در دانشگا 

ــکر  ــترود  و ش ــدیرزاد ، هش ــ 2172) 2ا ــتااد  از پرس ــا اس ــز ب ــ( نی ــاکا ی و  ةنام س

 و عــدم بــاور انــدپردایتهدانشــجو  251انگیزگــی در میــان بــی بررســیبــه ( 2113کیکــو ی )

ها  تــدری  نامناســو اســتادان، درونــی، شــیو  ةانگیــزود  ــداشــتن توانــایی یــادگیر ، ن بــه

عوامــل م ــم  عنوانبــهرا هــا  ــود امکانــات کــافی در دانشــگا محتــوا  نامناســو تــدری  و ن

  اندکرد گزارز  انگیزگیبی

ــل  ــم عوام ــرا  ف  ــاز ب ــیبیدر تل ــان انگیزگ ــی،  آموزانزب ــا کیوانایران ــمی پن  9و قاس

ــز (2177) ــ  نی ــهپرس ــرالی  92ا  نام ــین س ــ  921را ب ــجو دان ــتانی و دانش ــوز دبیرس آم

همچـون محتـوا  یـادگیر  امکانـات،  بـه عـواملیهـا، توزی  نمودند و پـ  از تحلیـل یافتـه

ــان ــرویکــرد زب ــه ســخنگویان ب ــوزان ب ــادگیر  ومیآم ــاموفق در ی ــان، معلمــان، تجــار  ن زب

    اندکرد انگیزگی اشار  عنوان عوامل بیزبان، و رویکرد نس   با یادگیر  زبان دوم به

بـــرا   آمـــوزاندان  انگیزگـــیبـــی ةمطالعـــ( نیـــز در 2179) 1صـــحراگرد و علیمـــراد

معلمــان، عــدم تــدری  ناــ  ناکــافی، توانمنــد  و ســ کانگلیســی اعتمادبــه یــادگیر  زبــان

را و تمرکــز بــر دســتور زبــان ســی، کم ــود امکانــات، محتــوا  درســی علاقــه بــه زبــان انگلی

    اندکرد انگیزگی ذکر عنوان عوامل بیبه

بررســی عوامــل ( بــه2171) 5و رزمجــو وزیــر معیندیگــر  در ایــران،  ةمطالعــدر 

ــی ــگا ب ــجویان دانش ــی دانش ــامانگیزگ ــلامی و پی ــی، آزاد اس ــا  دولت ــان ه ــور در در  زب ن

                                                           
1 Jomairi 

2. Ghadirzadeh, Hashtroudi, & Shokri 
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ــه ــومی پردایت ــد و عم ــواملیان ــه ع ــا ب ــکلات نظ ــون مش ــی، شخصــی  و روز  م  آموزش

ــان انگلیســی در  ةانگیــزناــ  و  عــزتتــدری  اســتادان، کم ــود  درونــی، عــدم اهمیــ  زب

  اندکرد بیرونی اشار   ةانگیزجامعه و کم ود 

ــین  ــی و ب ــات مل ــی مطالع ــیدر بررس ــه ،الملل ــه ب ــی ک ــژوه  یاص ــی  پ ــ  بررس عل

ــیبی ــان  انگیزگ ــجومعلماندر می ــا دانش ــدزب ــه باش ــی پردایت ــد  ،ن انگلیس ــ  نش ــا  یاف ام

دانشــگا  تربیــ  دبیــر  دانشــجویان هــا انگیز  بررســیبــه ( 7935) عامریــانبنــی و یســرو 

ــا رجــایی ــانه روز از اســتااد  ب ــد انتخــا  و پدیدارشناس  21 و پســر دانشــجو  73 هدفمن

 و ســایتارمندنیمــه عمیــق ها مصــاه ه از اســتااد  بــا و دوم ســاآ دیتــر دانشــجو 

 ،پسـر دانشـجویان اسـ  هـاکی پـژوه  ایـن ها یافتـه  انـدپردایتـه ،بـاز هـا نامـهپرس 

 اصـرار و تحصـیل دوران مزایـا  و هقـو  وجـود سـرباز ، یـدم  از فـرار شـ،لی، امنی 

ــدین ــه وال ــان معلمــی شــ،ل انتخــا  هــا انگیز  را تابســتان تعطیلــات و معلمــی شــ،ل ب  بی

 داشـتن و والـدین اصـرار اجتمـاعی، منزلـ  و شـأن وجـود نیـز دیتـر دانشـجویان  انـدکرد 

  اندکرد  بیان هرفه این انتخا  دلیل را تابستانی تعطیلات

ــاد  ) ــه ارزز7935اقتص ــتااد  از نظری ــا اس ــز ب ــدآ -( نی ــار و م ــه  FIT-choiceانتظ ب

ــی ــز  بررس ــو انگی ــی توس ــ،ل معلم ــا  ش ــا  انتخ ــجومعلمان ورود  ه ــگا   35دانش دانش

 شــ،ل تقـد  ةانگیـزهـا  و  هـاکی از آن اســ  فرهنگیـان مشـ د پردایتـه اســ  و یافتـه

 کمـک شـامل اجتمـاعی کـارکرد  هـا انگیز  آن از پـ  واسـ   انگیـز  تـرینم ـم معلمی

ــه ــود ب ــاع، ب   ــکل اجتم ــد دهیش ــان ةآین ــان، و کودک ــز و نوجوان ــی ارزز ةانگی  و درون

ــایی ــدری  توان ــات و ت ــادگیر  تجربی ــوزز و ی ــی آم ــرار ق ل ــد ق ــز  دارن ــارکرد  ةانگی  ک

 وقـ  ماننـد فـرد  هـا انگیز  سـایر امـا بـود م ـم هـا انگیز  جـزو نیز ش،لی امنی  فرد 

ــرا  آزاد ــانواد  ب ــا رد  در ی ــایین ه ــرار ترپ ــتند ق ــی  داش ــه رامعل ــجومعلمان اینک  دانش

ــ،ل ــی ش ــ،لی را معلم ــی ش ــ  و تخصص ــد کم و پرزهم ــی درآم ــد،کرد  تلق ــای  ان  رض

 پــژوه کننـدگان در شـایان ذکـر اسـ  شـرک   دادنـد نشـان شـ،ل ایـن انتخـا  از بالـایی

( دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی 7935( و اقتصــاد  )7935عامریــان )یســرو  و بنــی

  اندن ود 
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 شناسی پژوهش. روش۲

 له و اهمیت پژوهشبیان مسئ. ۱. ۲

ــژوه  ــن پ ــه  هــدن از ای ــا داد ک  شــد ، آور جمــ  35-35آن در ســاآ تحصــیلی  ه

ــزبررســی ســطا  ــافتن  ةانگی ــان مشــ د و ی ــان انگلیســی دانشــگا  فرهنگی دانشــجومعلمان زب

کــه در  اســ  انگیزگــی اهتمــالی آنــان بــود  دانشــگا  فرهنگیــان تن ــا دانشــگاهیعلــ  بــی

کـه پـ  از  کنـدمـیرا بـر ع ـد  دارد دانشـجویانی را تربیـ   معلـمتربیـ  کشور مسئولی  

ــا  ــد  در بریــورد ب ــد پردایــ   نگارن ــی یواهن ــ،ل معلم ــه ش ــود ب ــ  از تحصــیل ی فراا

متوجــه ســطا  (37)ورود   انگلیســی زبــانآمــوزز ســاآ آیــر  معلمانبســیار  از دانشــجو

کـه همـوار  یکـی از دلایـل عـدم پویـایی و فعالیـ  یـود در تـور  ،آنـان شـد ةانگیزپایین 

ایـن افـراد یـود معلـم    ایـن موضـوع بـا توجـه بـه اینکـهکردندمیکلا  را ن ود انگیز  بیان 

انگیـز  بتوانـد کـه  گونـه ممکـن اسـ  معلـم بـی را ،بسـیار هـا ز اهمیـ  اسـ  شوندمی

و  انگیزگـیبیتربیـ  نمایـدب بنـابراین یـافتن سـطا انگیـز ، دلایـل  ا انگیـز با  آموزاندان 

 دلایل اهمی  این پژوه  اس    دانشجویان از اهدان و ةراهکارها  تقوی  انگیز

 روش پژوهش. ۲. ۲

کیاـی و کمـی اسـتااد  نمــود   هـا روزکـه از  اسـ آمیختـه  ا مطالعـه ،ایـن پـژوه 

کیاـی اسـ ، بـرا  رسـیدن بـه دریـافتی مطمـئن از دلایـل  ةمرهلـاوآ کـه  ةمرهلـاس   در 

ــیبی ــ د انگیزگ ــان مش ــگا  فرهنگی ــی دانش ــان انگلیس ــجومعلمان زب ــة روز از ،دانش نظری

ــادداد  ــد بنی ــتااد  ش ــدر   اس ــه  ةمرهل ــدوم ک ــل  ةمرهل ــی عوام ــرا  بررس ــ  ب ــی اس کم

ــی ــان ب ــی در می ــةانگیزگ ــان هم ــ  و صــح   دانشــجو معلم ــان انگلیســی و بررســی دق زب

ــه ــا  یافت ــه ــ  ةمرهل ــی پرس ــهکیا ــدوین نام ــد ا  ت ــیش ــی ویژگ ــ  از بررس ــا  و پ ه

    شدندها  کمی تحلیل سنجی آن، داد روان

ــة ــادداد  نظری ــترا  بنی ــزر و اس ــه گلی ــداع کرد ( 7351) 7ک ــد آن را اب ــرا  ان ــی ب روش

 ةایـدبـا یـک  پژوهشـگر بنیـادنظریـة داد کیاـی اسـ   در روز  هـا داد از  ا نظریـهتولید 

                                                           
1. Glaser and Strauss 
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یـود  یـود در تـی مراهـل تحلیـل نظریـه بـه دهـدمیو اجـاز   کنـدمیکلی کار را شروع 

ــه بنیــادنظریــة داد (  روز 7331، 7بــروز نمایــد )اســترا  و کــوربین هــاداد  تــور یــا  ب

مـورد نظـر را توصـیم کنـد  ةپدیـدکـه بتوانـد  ا نظریـهکـه از ق ـل  شودمیهنگامی استااد  

 تــور کامــل ت یــین نماینــد  درموجــود نتواننــد آن را بــه ها نظریــهوجــود نداشــته باشــد یــا 

ــی ــه ب ــر، گر  ــژوه  هاض ــورد پ ــگا انگم ــجویان دانش ــان دانش ــی در می ــا یزگ ــا ق ل در  ه

ــا پژوه  ــان بــا  ه ــگا  فرهنگی ــا  دانش ــ  و فی ــد  امــا موقعی ــی ش ــاگون بررس گون

ــ  شــ،لی بههــا  منحصــرویژگــی ــودن دانشــگا ، اســتخدام و امنی ــا ب ــد نوپ ــرد یــود مانن ف

 پژوهشــ اســایر  ها یافتــهموقعیــ  یاصــی بــود  و  ،دانشــجویان،و وجــود در  کــارورز 

ــدنمی ــه توانن ــونگی ب ــی و  گ ــین  رای ــه ت ی ــل ب ــور کام ــیبیت ــجومعلمان  انگیزگ دانش

کـه ریشـه در  ا پایـه کـه بـرا  تولیـد یـک نظریـة بنیـادنظریـة داد ب ردازند  بنـابراین روز 

ــا داد  ــل و فا ه ــان عوام ــو می ــیا رواب ــدن آن توض ــود دارد و ه ــم موج ــا  مختل کتوره

وجـود دارد  بنیـادنظریـة داد ا دو رویکـرد م ـم در   امـآیـدمی بـه نظـرروز مناسـ ی  ،اس 

ــه  ــیک ــد  رامعل ــراوان مانن ــتراکات ف ــئ اش ــل گرفتننش ــرد تعام ــادیناز رویک ــی نم  2گرای

 ة، روز مقایســـ5نظـــر  گیـــر ( تولیـــد نظریـــه، نمونـــه2111، 1؛ جیـــون2112، 9)گولـــد

ــی داد 5مــداوم ــد ، دارا  ویژگــی1هــا و نوشــتن یــادآور، کدگــ ار  جز  هــا  یــا  یودن

ــ ــایز ه آنک ــم متم ــا را از ه ــدمیه ــرد ع ارتکنن ــن دو رویک ــد ا  ای ــزر ن ــرد گلی  1از رویک

 71اسـ  و رویکـرد  یـارجی بنیـادنظریـة داد بـه  3گـراعینی( کـه رویکـرد  7332)گلیزر، 

تـا آنجـا کـه  کنـدمیسـعی  پژوهشـگرکـه براسـا  آن  کنـدمیبه موضوعی پـژوه  اتخـاذ 

و کلـام  هاگاتـهود را هاـ  کنـد تـا واقعیـ  بیرونـی کـه از تریـق یـ ترفیبیممکن اس  

                                                           
1. Strauss & Corbin 

2. Symbolic interactionism 

3. Gould 

4. Jeon 

5. Theoretical sampling 

6. Constant comparative method 

7. Writing of memos 

8. Glaserian approach 

9. Objective 

10. Etic position 
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)اســترا  و کــوربین،  7  امــا رویکــرد استراســیشــودکشــم  شــودمیمنتقــل  کنندگانشــرک 

 کنـدمیاتخـاذ  هـ <پـژبـه  9  درونـیاسـ  کـه رویکـرد 2گرایانهسازند ( رویکرد  7331

ــی توســو  ــم  گــونگی ســای  معن ــه در آن هساســی  نظــر  پژوهشــگر در درچ و ف  ک

 گرایانةســازند ( نیــز رویکــرد 2115) 1   ــارمزکنــدمیاهمیــ  یاصــی پیــدا  کنندگانشــرک 

ــه  ــة داد یاصــی را نســ   ب ــادنظری ــه داد   بنی اتخــاذ کــرد  و   ــار و  مشخصــی را ارا 

و نگــارز یلاقانــه  شــودمیتحلیــل  گانکنندشــرک  ها گاتــهعــین  ،اســ  کــه براســا  آن

(  2171، 1پــور؛ تقــی2111، 5؛ صلصــالی، فخــر و  رااــی2113، 5مــورد تأکیــد اســ  )فلیــک

ــل  ــم دلای ــرا  ف  ــژوه  ب ــن پ ــیبیدر ای ــرد د انگیزگ ــان انگلیســی رویک انشــجومعلمان زب

از  هگرایانـعینیکـه اتخـاذ رویکـرد  استراسی مـورد اسـتااد  قـرار گرفـ   ـرا گرایانهسازند 

  منظـور گلیـزر از پرانتزگـ ار  رسـدمی بـه نظـرپیشـینه محقـق دشـوار  1تریق پرانتزگـ ار 

مـورد مطالعـه را مـرور ننمایـد و  ةپدیـدپیشـین در مـورد  هـا پژوه این اس  کـه محقـق 

امــا عــدم توجــه هــا را از ذهــن یــود تخلیــه نمایــد  اگــر آشــنایی ق لــی بــا موضــوع دارد آن

لحـا  عملـی ممکـن اسـ  مـان  از ایـن شـود کـه انجـام شـد  بـهمحقق به سـایر مطالعـات 

ــین ســایر مطالعــات و  ها شــ اه محقــق  ــب ــه  ةزمین ــد و ب مــورد مطالعــه یــود را درچ کن

ــی و  ــل مشخص ــه مراه ــی ک ــرد استراس ــابراین رویک ــردازد  بن ــر  ب  ــار    ــراع دوب ایت

ــ اتخــاذ گردیــد  علــاو  بــر دهــدمیهساســی  نظــر  را مــورد تأکیــد قــرار  ه منظــور ایــن ب

مرهلـه کیاــی بــا نظــر گـرو  بزرگتــر  از دانشــجویان، براســا   ها یافتــهکنتـرآ و مقایســه 

ــه ــ ها یافت ــی،  ةمرهل ــ کیا ــهپرس ــان  ا نام ــجومعلمان زب ــه دانش ــین هم ــد و ب ــه ش ت ی

ــ   ــژاد( توزی ــمی ن ــتی و هاش ــ ید ب ش ــردی  ش ــ د )پ ــان مش ــگا  فرهنگی ــی دانش انگلیس

 گردید  

                                                           
1. Straussian approach 

2. Constructivist 

3. Emic 

4. Charmaz 

5. Flick 

6. Salsali, Fakhr, & Cheraghi 

7. Taghipour 

8. Bracketing 
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 کنندگانشرکت. ۳. ۲

تـدری  جومعلم زبـان انگلیسـی بودنـد کـه بـهدانشـ 71کیاـی  ةمرهلـدر  کننـدگانشرک 

ــق  ــهو از تری ــرک  گیر نمون ــن از ش ــازد  ت ــدند  ی ــا  ش ــر  انتخ ــرد )نظ ــدگان م  5کنن

ــر و  ــاآ آی ــجو  س ــجو 5دانش ــ  دانش ــاآ اوآ( و ش ــجو  س ــجو   9زن )  دانش دانش

ــاآ اوآ و  ــجو 9س ــد   دانش ــاآ دوم( بودن ــ س ــنی  ةدامن ــرک س ــین  کنندگانش ــا  27ب  29ت

بـه دسـ  کننـد  از تریـق مصـاه ه بـا هـر شـرک  هـاداد نظر ،  گیر نمونهساآ بود  ت ق 

ــین مصــاه ه و بر آمــد ــل اول ــهاســا  و پــ  از تحلی ــرا  مصــاه ه  ها یافت ــرد دوم ب آن، ف

جدیـد   ةت قـیعنـی مـوقعی کـه کـد یـا  7پ  از رسـیدن بـه اشـ اع هامصاه ه  شدانتخا  

ــه  ــاد داب ــزود   ه ــدنمیاف ــوربین،  ش ــترا  و ک ــد )اس ــم گردی ــدوآ (  7331متوق ــام  7ج ن

    دهدمیکیای را نشان  ةمرهلکنندگان در مستعار و مشخصات شرک 
 

 کیفی ةمرحل کنندگانشرکت .۱ جدول

 سطح جنسیت نام مستعار سطح جنسیت نام مستعار

 ساآ اوآ م کر ایمان ساآ آیر م کر آرمان

 ساآ اوآ م کر منصور آیر ساآ م کر بابک

 ساآ آیر مرنث ب ار ساآ آیر م کر ب روز

 ساآ آیر مرنث نرگ  ساآ آیر م کر کامران

 ساآ آیر مرنث مریم ساآ آیر م کر ناصر

 ساآ دوم مرنث ال ام ساآ آیر م کر یاسر

 ساآ دوم مرنث آیدا ساآ اوآ م کر ب نام

 ساآ دوم مرنث پروین ساآ اوآ م کر ب زاد

    ساآ اوآ م کر همید

 

دانشــجومعلم زبــان انگلیســی دانشــگا   711کمــی نیــز  ةمرهلــدر  کنندگانشــرک 

ــه شــامل  ــد ک ــان مشــ د بودن ــ کر،  21فرهنگی دانشــجومعلم  21دانشــجومعلم ســاآ آیــر م

                                                           
1. saturation 
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نــث ردانشــجو معلــم ســاآ دوم م 25نــث و ردانشــجومعلم ســاآ آیــر م 91ســاآ اوآ مــ کر، 

  ساآ بود  21±2/7مرهله کمی بین کنندگان میانگین سنی شرک بودند  

 هاداده آوریجمع. ۳. ۲

 15تـا  91در تـی دو مـا  انجـام شـد  هـر مصـاه ه هـدود  هامصـاه ه ،کیاـی ةمرهلدر 

 ةدربـارسـایتارمند بـر رو  نظـر دانشـجویان نیمـه ها مصـاه هالات ردقیقه توآ کشـید  سـ

از  شـوندگانمصاه همتمرکـز بـود   آنـان انگیزگـیبیو علـل بـاانگیزگی بـا  شـانانگیز میزان 

کســو گردیــد و بــه  و موافقــ  آنــان بــرا  ضــ و صدایشــان شــدندهــدن مصــاه ه آگــا  

کـه ق لـا  گاتـه  گونـهناها اتمینـان داد  شـد هویـ  آنـان هرگـز فـاز نخواهـد شـد  همـآن

زمـان بـه هـم پژوشـگرکـه در آن  بنیـادنظریـة داد نظـر  در  گیر نمونـهشد، براسا  اصـل 

ــل آور جمــ  ــردازدمی هــاداد ، کدگــ ار  و تحلی ــردمیو تصــمیم  پ ــه  ــه  گی را  ا داد ک

ــی  ــه کس ــد  و از   ــام بع ــ در گ ــزر و  آور جم ــد )گلی ــروز کن ــه ب ــه نظری ــا اینک ــد ت کن

ـــترا ،  ـــین 15  ،  7351اس ـــرک (، اول ـــ کنند ش ـــطةهب ـــنایی واس ـــگر آش ـــا  پژوهش ب

انگیزگــی یــود را ا از یــود بــروز داد  بودنــد و بــیانگیزگــی ردانشــجویانی کــه علــا م بــی

سـاکن ش رسـتان کـو کی بـود در انتخـا  شـد  آرمـان کـه  ،تور مکرر بیان کـرد  بودنـدبه

شــنایتی نداشــتم  امــا وقتــی بــه مشــ د  امواقعــیدر آنجــا از علــا ق » یــود گاــ : ةمصــاه 

 ةمرهلـدر  « دارمعلاقـه آمدم متوجـه شـدم تـدری  و معلمـی آن  یـز  نیسـ  کـه بـه آن 

کدگــ ار  شــد   «تــأ یر زنــدگی در شــ ر بــزر » ایــن مــورد تحــ  عنــوان 7کدگــ ار  بــاز

ــا ایــن مــورد  ــرا  بررســی اینکــه آی ــارب ــر کو ــک هــا محیوکــه از  دیگــر کســانی ةدرب ت

ــدآمد  ــه،  ان ــا ن بعــد  کســی انتخــا  شــد  کــه در روســتا  ةشــوندمصاه هصــاد  اســ  ی

انتخـا  شـد کـه بتوانـد  ا گونـهشـوند  بـههـر مصـاه هزندگی کرد  باشد  بـر ایـن اسـا  

 شــدنانگیز بی فراینــد در مــورد 2هات قــهاتلاعــات بیشــتر  را بــرا  رشــد و بســو کــدها و 

جدیـد  اشـار   ةت قـدیگـر بـه کـد یـا  کنندگانشـرک رسـید  به نظرکه فراهم کند  هنگامی

    شد مصاه ه متوقم فرایند یعنی به مرهلة اش اع رسید، کنندنمی

                                                           
1. Open coding 

2. Category 
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ــدر  ــی، بر ةمرهل ــا  کم ــهاس ــ ها یافت ــ  ةمرهل ــک پرس ــی، ی ــکیا ــ 21 ةنام  الیرس

ــرت بر ــا  لیک ــا  مقی ــهزگپن اس ــی  ا ین ــدتراه ــ ش ــین هم ــان  ةو ب ــجومعلمان زب دانش

نامــه هــدن از انجــام پــژوه  توضــیا داد  انگلیســی توزیــ  شــد  در دســتورالعمل پرســ 

الات پاسـ  دهنـد نـام و مشخصـاتی رسـشد و برا  اینکه دانشـجویان بـا ییـالی آسـود  بـه 

ــردن پرســ از آن ــر ک ــه پ ــه شــد ک ــه دانشــجویان گات ــین ب ــه هــا یواســته نشــد  همچن نام

ــ  ــار  اس ــابراین   ایتی ــوع بن ــ  721از مجم ــ پرس ــه توزی ــد نام ــ  72 ،ش ــه پرس نام

ســاید و  ها نامــهپرســ کــه پــ  از هــ ن  شــدبرگردانــد   صــورت ســاید یــا نــاق بــه

    تحلیل شدنامه پرس  711ناق ، 

 هادادهتحلیل . ۳

 کیفی هایدادهتحلیل . ۱. ۳

  مـــتن شـــداســتااد   MAXQDA,10افـــزار از نـــرم ،کیاــی هـــا داد تحلیـــل  بــرا 

ــاد  هامصــاه ه ــ  از پی ــاز پ ــه ،س ــه و جملهبهکلم ــهکلم ــد ب ــه یوان ــدها و  جمل ــد و ک ش

ــروز  هــاداد ماــاهیمی کــه در  ــشــدندمیمشــخ   کــردمیب ــا  باب یــود  ةمصــاه ک در   مثل

  فکـر کـردم یـورمنمیآنجا ]در تی کـارورز   مـن ف میـدم کـه بـه درد معلمـی » گاته بود

 کدگـ ار  ةمرهلـ در « انجـام بـد  اکـار ر نسـ اتومیجا  من بـود شـاید ب تـر کسی به گها

 ةمرهلــکدگــ ار  شــد  در  «ودکارآمــد تــأ یر کــارورز  بــر ی» عنــوانبــاز ایــن جملــه بــه

ایـن کـد و کـدها  مشـابه دیگـر   مـداوم ةمقایسـ روز از اسـتااد  بـا 7کدگ ار  محـور 

ــه ــو  ب ــه مرب ــارورز  ک ــاب موضــوع ک ــان راهنم ــد معلم ــد مانن ــأیو   ودن ــد ، م ــکنن  ةارا 

ــارورز   ــرم درک ــو ت ــد بیو  نامناس ــوان  بودنفای ــ  عن ــارورز  تح ــک ــارورز   ةت ق ک

ایجادشــد  مــورد بــازبینی قــرار گرفتنــد تــا از  ها ت قــهســ   ماــاهیم و  مشــخ  شــدند 

ــح   ــ ار نامص ــد ت قهو  گ ــة بن ــود  روز مقایس ــل ش ــان هاص ــد  اتمین ــداوم نیازمن م

بـار تحلیل ایریطی اس  کـه در تـی آن بعیـی کـدها و ماـاهیم کـه ممکـن اسـ   نـدین

 اهت قـهمـرور شـد  و در صـورت لـزوم جابجـا یـا بـا دیگـر کـدها و  ،بروز پیدا کرد  باشند

                                                           
1. Axial coding 
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ــین ت قــات مختلــم مشــخ  و  ةرابطــ 7کدگــ ار  انتخــابی ةمرهلــدر   شــوندمیتلایــق  ب

 انتخا  شد   انگیزگیبیمحور  با عنوان  ةت ق

 کمی هایدادهتحلیل . ۲. ۳

و بـا  SPSS, 22افـزار وارد نـرم هانامـهپرسـ شـد  از تریـق آور کمـی جمـ  هـا داد 

    شدآمار  توصیای تحلیل  ها روز

 کیفی ةمرحلنتایج . ۳. ۳

ــل  ــا داد تحلی ــان  ه ــاه ه نش ــدمیمص ــم ده ــی از م  ــل یک ــرین دلای ــیبیت  انگیزگ

ــدم  ــجومعلمان ع ــدانش ــه ةعلاق ــی  اولی ــه معلم ــ ب ــر اس ــدهایی نظی ــامل ک ــه ش ــن ت ق   ای

 ةرشــتهــا  مــالی، زنــدگی در شــ ر بــزر ، ســن انتخــا  رشــته، عــدم آشــنایی بــا محــرچ

دبیر  زبان انگلیسـی، عـدم علاقـه بـه زبـان انگلیسـی، امنیـ  شـ،لی و معافیـ  از سـرباز  

  اندها  زیر کدهایی از این ت قهنمونه  اس )برا  دانشجویان پسر( 

هـم  یـونیمیبعد مالی بـرام م ـم بـود  یعنـی فکـر کـردم یـو  هالـا هـم در    »7

 )همید( « گیر میپوآ 

 معلاقـهمـن اونقـدر پختـه ن ـودم کـه تشـخی  بـدم واقعـا   سالگی واقعا  71تو سن   »2

 (آرمان) «  یه

 )ب روز(  «سرباز  بود ةلئمسدیگه برا  اینجا اومدن  ةانگیزیه   »9

 کیاـی بـروز کـرد هـا داد دیگـر از ت قـاتی اسـ  کـه در تحلیـل  و ایرانگیزشی یکیج

ــد دوســتان  ــدهایی مانن ــز بیو شــامل ک ــا دیگــر  ةمقایســ، محــیو یوابگــا  و انگی معلمــی ب

همکلاسـی  کـه بـه معلمـی  بینـیمیوقتـی » :گویـدمیعنـوان مثـاآ کـامران بـود  بـه هاهرفه

 ـرا  یبـا یـودت میگـ ،یـه معلـم میشـه مثـل تـو کنـهنمیکار هم ندار  و هیچ ا علاقههیچ 

 « قدر زهم  بکشم من باید این

امنیـ  شـ،لی بـود  یکـی  ،شـد  در کدگـ ار  محـور ها  کشـمیکی دیگـر از مقولـه

مـا کـه  گنمـیاینجـا دانشـجوها » :گویـدمیاز کدها  این ت قـه سـخنان کـامران اسـ  کـه 

                                                           
1. Selective coding 
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ــایر   فرقــی هــم  شــیممیمعلــم  دونیممــیاســتخدامیم  مــا کــه  بــین کســی کــه  کنــهنمیبال

  «شاگرد اوله و معدل  بیسته با کسی که شاگرد آیر کلاسه

یــر و دلســردکنند  بــود  از ماــاهیم موجــود گاســاتید ســخ  ،شــد مشــخ  مقولــةدیگــر 

بـه عـدم همایـ  و پشـتی انی اسـاتید از دانشـجویان ضـعیم درسـی،  تـوانمی مقولهدر این 

ســوگیر  اســاتید براســا  شــنای  اولیــه و عــدم اهتــرام بــه دانشــجویان را نــام بــرد  مثلــا  

وقتــی   هتــی دنمــیهمیشــه درســ  جــوا   ها شــمینور» :گویــدمیبابــک در ایــن رابطــه 

شـون بالاسـ   امـا م نمـر هـ نویسـن بـازهم بـد جـوا  میـدن یـا جـوا  درسـ  رو نمـی

ه جـورایی درسـ  هـم یـ  هتـی وقتـی یـه جـوا  گنمـیمثل من، همیشـه اشـت ا   هابعیی

   «بد  میگن شانسی بود 

دانشـجویان سـاآ آیـر اســتخرا   ها مصـاه هویــژ  از هکـه بـ هاییت قـهیکـی دیگـر از 

ــه  شــد، کــارورز  بــود  تــأ یر کــارورز  بــر یودکارآمــد ، تــأ یر کــارورز  بــر رویکــرد ب

  بـودن فایـدنامناسـو و بـی تـرم درکـارورز   ةارا ـمعلمی، معلمان راهنمـا  دلسـردکنند ، 

سـخنان کـامران اسـ  کـه  دسـته  از جملـه کـدها  ایـن انـدت قهکارورز  از کـدها  ایـن 

از  هاشــونییلی  گاتنمــیراهنماهـا  کمــی بودنــد کــه از معلمـی یــو   ممعلــ» :گویــدمـی

  «ذار و این یو  رو  ما تأ یر می گاتنمینظام آموزشی بد 

ــ  ــات یاف ــر از ت ق ــی دیگ ــد  در یک ــش ــی  ةمرهل ــا ویژگیکیا ــان  ه ــگا  فرهنگی دانش

کم ــود  ،ت قــهاز جملــه کــدها  ایــن   شــودمیانگیزگــی دانشــجویان کــه موجــو بــی اســ 

ــاتید  ــجویان و اس ــه دانش ــئولان ب ــرد مس ــد، رویک ــا  واه ــود آزاد  در انتخ ــات، ن  امکان

اینجــا هــر دریواســتی از مســئولین » :گویــدمینمونــه ناصــر  بــرا  مثــاآ،  انــدالتدری هــق

 « گیرینمیباشی، میگن شما هقو   داشته

ماننــد نظــر  اســ اجتمــاعی عوامــل روانــی ،کیاــی مرهلــةشــد  در کشــم ةت قــآیــرین 

و تن لـی   ریز برنامـهجامعه بـه شـ،ل معلمـی، نگرانـی از آینـد ، مشـکلات شخصـی، عـدم 

و ذهــنم همیشــه مشــ،وله  کتــا  جلــ» :گویــدمیایــن کــدها، ســخن یاســر اســ  کــه  نمونــة

ماشـین و  ،یونـه رو میخـا   کـار کنـی   بـه ازدوا ،کنممـیباز  اما بـه آینـد  فکـر  م شم

 « یب
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ممکــن بــین آنــان،  ها رابطــهور  و شناســایی ت قــات و بعــد از کدگــ ار  محــ

 ا نظریـهمرکـز  انتخـا  شـد و  ت قـةعنـوان انگیزگی دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی بـهبی

ــارة ــی درب  ةمــد  انتخــا  ایــن ت قــآوجــود انگیزگــی دانشــجویان بــه گــونگی و  رایــی ب

ــز  بر ــدمرک ــه معتقدن ــ  ک ــورت گرف ــوربین ص ــترا  و ک ــا  اس ــا  رهنموده ــة اس  ت ق

 ـه  یـز  اسـ  و پـژوه  دربـارة کـه بگویـد کـل  ا گونـهمرکز  باید انتزاعی باشـد بـه

توانـد لزوما  ن اید یکی از ت قاتی باشـد کـه در مطالعـه بـروز پیـدا کـرد  بلکـه پژوهشـگر مـی

ــا » از ــارت ی ــرانتزاعی کلمــةیــک ع  ــد ت ت قــات و  7شــکل   (715  )  «دیگــر اســتااد  کن

  ایـن مـدآ دهـدمیدسـ  آمـد  را نشـان کدگـ ار  انتخـابی بـه مرهلـةآنان را که در  رابطة

  بررسی یواهد شد «بحث»در بخ  

 
 انگیزگی دانشجومعلمان زبان انگلیسیبی .۱شکل 

 

 کمی مرحلةنتایج . ۴. ۳

هـا بیشـتر نامـهیـک از پرسـ کمـی و اتمینـان از اینکـه هـیچ ها داد  آور جم پ  از 

جــایگزین شــدند  یــک آیــتم  هبــا میــانگین مجموعــ هــاداد داد  ماقــود ندارنــد، ایــن  %71از 

ــتم  ــ ار  معکــو  22)آی ــل کدگ ــل از تحلی ــز ق  ــد( نی ــایی پرســ ش ــا  پای ــه ب ــا   نام آلا

ــا اســتااد  از تحلیــل عــاملی پرســ  ا ســاز  محاســ ه گردیــد  روایــی 11/1کران ــا   نامــه ب
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پــن  آیــتم رو  بــی  از دو  قــرار گرفــ   رســیبر مــورد SPSS, 21افــزار اکتشــافی در نــرم

ــ ــل بارگ ــه در  عام ــد ک ــد  بودن ــدند و  1ار  ش ــ ن ش ــه ه ــه از مطالع ــتم  73مرهل آی

آیـتم  73کردنـد  در میـان ایـن از واریـان  موجـود را ت یـین مـی %51ماند  در مجمـوع باقی

ن ـود و تـور منطقـی قابـل دفـاع بودنـد کـه بـه ار  شـد  هـایی بارگـنیز دو آیتم رو  عامل

 دهد  ها را نشان میها و بار عاملی آنآیتم 2بنابراین از تحلیل ه ن شدند  جدوآ 
 

 هاعاملی آن ها و بارآیتم .۲جدول 

Factors 

 

Items 

1 2 3 4 5 

6 0.80     

2 0.79     

24  0.89    

15  0.89    

1   0.77   

19   0.77   

3   0.63   

9   0.45   

12    0.60  

17    0.68  

4    0.64  

23    0.62  

13     0.76 

7     0.72 

21     0.68 

14     0.68 

22     0.52 

 

ــتم ــا بررســی آی ــر رو  هــر عامــل،هــا  بارگــ ب ــه علاقــة» عامــل اوآ ار  شــد  ب ، «اولی

و عامـل  «جـو موجـود» ، عامـل   ـارم«امنیـ  شـ،لی» مـل سـوم، عا«کـارورز » عامل دوم

ــنجم ــتادان» پ ــد  «اس ــدند   نامی ــتم ش ــجومعلمان را  71آی ــر دانش ــه نظ ــارةک ــارورز   درب ک

بــه ار  شــد  اســ  کــه منطقــی عامــل   ــارم یعنــی فیــا  موجــود بارگــ رو   ســنجدمی

ــر ــدمی نظ ــا رس ــم راهنم ــ  معل ــون نق ــ   را   ــود اس ــو موج ــا و ج ــی از فی ــه بخش ک
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ــنجدمی ــر س ــاو  ب ــم عل ــوم ه ــل س ــا آیتم  عام ــامل د ه ــ،لی ش ــ  ش ــامنی ــارةم تو آی  درب

 ههــا از مطالعــکــه بــا توجــه بــه اهمیــ  ایــن آیــتم شــودمیوضــعی  انگیزشــی دانشــجویان 

 معیــار هــرپایــان میــانگین و انحــران   درشــدندجداگانــه تحلیــل  توربــههــ ن نشــدند امــا 

    شودمینشان داد   9ها محاس ه شد که در جدوآ یک از عامل

 
 هاعاملهای توصیفی برای آماره .۳جدول 

اولیه علاقة   کارورزی 
وضعیت 

 انگیزشی
 استادان فضا و جو امنیت شغلی

 2.75 2.62 3.82 2.64 2.74 4.18 میانگین

معیارانحران  0.90 1.05 1.14 0.82 0.75 0.78 

 

   دهدمیهر آیتم را نشان کنندگان بهنیز درصد پاس  شرک  1جدوآ 
 

 آیتم هر کنندگان بهتوزیع پاسخ شرکت .۴جدول 

 عبارت عامل

 کاملاًموافق/

 موافق

% 

 کاملاًمخالف/

 مخالف

% 

وضعیت 

 انگیزشی

 37 48  دانممی ا انگیز   من یود را دانشجو  با 7

 شــروع مانز بهمن برا  تلاز و مطالعه نســ    انگیزة  73

 تحصیل در دانشگا  زیاد شد  اس  
22 69 

اولیه علاقة  
 13 76  امکرد دبیر  زبان را با علاقه انتخا   رشتة  من 2

 9 86 امکرد  انتخا  علاقه با ش،ل معلمی را   من9

 جو و فضا

ـــی  1 من برا  تلاز و مطالعه را  انگیزةمن  ها همکلـاس

  کنندمیزیاد 
30 59 

 امانگیز  کنممی مقایسه هایمهمکلاسـی با را یود   وقتی72

  شودمی زیاد
22 69 
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 ۴ادامه جدول 

 عبارت عامل

 کاملاًموافق/

 موافق

% 

 کاملاًمخالف/

 مخالف

% 

 جو و فضا

 54 18  هستند ا انگیز  با افراد من ها   همکلاسی79

  معلمین راهنمـا در کارورز  انگیزة مرا برا  مطالعه و 71

 اند *تلاز را زیاد کرد 
25 60 

 امنیت شغلی

 و تلاز برا  من انگیزة شــ،لی وضــعی  از   اتمینان9

  کندمی زیاد را مطالعه
58 22 

  تیـمین شـ،لی انگیزة م می برا  انتخا  رشــتة دبیر  3

 برا  من بود  
85 18 

 کارورزی

 

 ث  م تأ یر مطالعه و تلاز برا  امانگیز  بر   کارورز 75

  اس  گ اشته
37 50 

ــد  باعث   کارورز 21 ــتر  انگیز  ش  و مطالعه برا  بیش

 * کنم کسو تلاز
37 48 

 استادان

 41 40  نمک بیشتر  تلاز شودمی باعث اساتید گیر   سخ 1

 58 23   رابطة اساتید با دانشجویان محترمانه و دوستانه اس  79

ـــاتیـد از روز71 هـا  متنوع و جـ ا  برا  تدری    اس

 کنند استااد  می
7 75 

 54 28 دارند ها  منطقی گیر   اساتید گرو  زبان سخ 27

 نتای  ضــعیم امتحانات انگیزة من برا  تلاز و مطالعه 22

 را کاه  داد  اس  
34 48 

   شدندها فقو برا  دانشجویان ساآ آیر تحلیل * این آیتم
 

 بحث. ۴

ــهکدگــ ار  هاــ   فراینــد در ــه نظــرکــه  هاصــل شــد مقول ــه  رســدمی ب  انگیزگــیبیب

اولیـه، جـو  علاقـةدانشجویان زبان انگلیسـی مـرت و باشـد  ایـن ت قـات شـامل عـدم وجـود 

ــتادان ددلســر ــ،لی، اس ــ  ش ــیکدلســردو  گیرســخ کنند ، امنی ــارورز ، ویژگ ــا  نند ، ک ه

ــی ــل روان ــان و عوام ــگا  فرهنگی ــداجتماعیدانش ــه  ان ــز در  هاییرابط ــات نی ــن ت ق ــان ای می
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ــة ــهکدگــ ار  انتخــابی کشــم شــد   مرهل ــأ یر ب ــر ت ــاو  ب ــ  شــ،لی عل ــاآ، امنی ــوان مث عن

هـایی بـود کـه باعـث شـد  بـود بعیـی افـراد انگیزگی، یـود یکـی از محـرچمستقیم بر بی

اولیـه کـه  علاقـةعـدم بـه شـ،ل معلمـی وارد دانشـگا  فرهنگیـان شـوند   علاقگیبیرام علی

 ث تشـدیدانگیزگـی باشـد باعـبـرا  بعیـی دانشـجویان علـ  اصـلی بـی رسـیدمی به نظـر

بـه معلمـی  ا علاقـهکـه بریـی دانشـجویان کـه از ابتـدا یجو دلسردکنند  شد  بـود تـا جـای

 راکــه ایــن افــراد  ؛بودنــد شــد  هایشــانهمکلاسیانگیزگــی دوســتان و نداشــتند باعــث بــی

امنیـ  علاقـه و ایرفعالشـان وجـود نـدارد  هـا و دوسـتان بـیتاـاوتی بـین آن کردنـدمیفکر 

ــز نشــ،لی  ــه توانســ میی ــق تشــدید جــو دلســردکنند  مســتقیمایرتــور ب باعــث  و از تری

اسـتخدام دیگـر نیـاز   واسـطةبه کردنـدمی راکـه آنـان کـه گمـان  ؛انگیزگی شـد  باشـدبی

تــور مســتقیم کــه بــه شــدنددیگرانــی میانگیزگــی موجــو بــی ،بــه مطالعــه و تلــاز ندارنــد

ــیتحــ  ــأ یر ب ــی ناشــی از ت ــراانگیزگ ــ  شــ،لی ق ــدامنی ــه بودن ــاروز  یکــی از ر نگرفت   ک

کدگــ ار  بــاز شــامل  مرهلــةدانشــگا  فرهنگیــان بــود کــه بیشــترین کــد را در  هــا ویژگی

    باشدمجزا  دستةشد که یک  بر آنو بنابراین تصمیم  شدمی

ــهدر مــورد  ــة ها یافت ــه ،7331کمــی، آکســاورد ) مرهل ــر معین نقل ازب و رزمجــو،  وزی

رگــ ار  یدارنــد دارا  تأ  قــرار 1/2و  7یــانگین کــه بــین نمــرات م» ( معتقــد اســ  کــه2171

و  5/9دارا  تأ یرگــ ار  متوســو و نمراتــی کــه بــین  1/9و  5/2کــم، نمــرات میــانگین بــین 

 علاقــةنمــرات میــانگین  مقایســة  (51  )  «باشــندمیقــرار دارنــد دارا  تأ یرگــ ار  بالــا  5

 انگیــزة رامعلــیهــاکی از آن اسـ  کــه  9در جــدوآ  شـد ارا هاولیـه و وضــعی  انگیزشــی 

بالا  اولیـه بـه زبـان انگلیسـی و آمـوزز زبـان وضـعی  انگیزشـی فعلـی آنـان پـایین  نس تا 

کـه گر ـه االـو دانشـجویان  دهـدمییـد ایـن نکتـه اسـ  و نشـان رنیـز م 1اس   جدوآ 

ــد کــه  ــان انگلیســی ) رشــتةمعتقدن ــوزز زب ــر  و آم ( را از %15( و شــ،ل معلمــی )%15دبی

ــدکرد رو  علاقــه انتخــا   ــر  %53، ان ــد کــه ب هــا  هــا در تــوآ ســاآآن انگیــزةایــن باورن

تحصیل در دانشگا  افزای  نیافتـه اسـ   ایـن بـدان معنـی اسـ  کـه عـواملی وجـود داشـته 

ــ ــر دانشــجویان ت ــه ب ــان أک ــة اندنتوانســته یر گ اشــته و آن ــ   علاق ــه یــود را ها ــا  اولی بال

ــدوآ  ــد  ج ــان  1و  9نماین ــین نش ــدمیهمچن ــم  دهن ــل م  ــی از دلای ــ،لی یک ــ  ش ــه امنی ک
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یکـی  ،تصمیم افراد بـرا  ورود بـه دانشـگا  فرهنگیـان بـود  و همچنـان نیـز بـرا  بسـیار 

مشـخ   1جـدوآ در  9بـا مراجعـه بـه آیـتم هـا  انتخـا  شـ،ل معلمـی اسـ   از مشو 

شــان لی بــر انگیــز از دانشــجویان بــا تأ یرگــ ار  مث ــ  امنیــ  شــ، %22شــود کــه تن ــا مــی

کیاـی  مرهلـةنظـر  در  گیر نمونـهایـن اسـ  کـه  دهنـدة  این نکته نشـاناندکرد مخالا  

یافتـه  ، ایـندانشـجویان را انتخـا  نمایـد  علـاو  بـر ایـن تـرینانگیز موفق شـد  اسـ  بـی

ــه  ــه ب ــرورت توج ــاکی از ض ــاییترحه ــلاهی   ه ــیابی ص ــرح ارزش ــون ت ــههمچ  ا هرف

ــگا )اصــلا(  ــان  در دانش ــه فرهنگی ــ  ک ــدمیاس ــایی و  توان ــرچ و پوی ــزةموجــو تح  انگی

 کـه کسـانیویـژ  بـرا  هبـ تحصـیل گـردد دورةج   تلاز بیشـتر در تـوآ  معلماندانشجو

براسـا  تـرح ارزشـیابی   انـدیـود را از دسـ  داد  انگیـزةدلیل اهسـا  امنیـ  شـ،لی به

ــلاهی   ــهص ــه در  ا هرف ــةک ــ ،  مرهل ــد  اس ــی نش ــوز اجرای ــرار دارد و هن ــن اد ق پیش

ــ ــا  جویاندانش ــان ب ــگا  فرهنگی ــا آزموندانش ــان  ه ــه در پای ــرد  ک ــی و عملک  دورةدانش

ــیلی از ــهآن تحص ــا ب ــل ه ــدمیعم ــوآ و بر آی ــان در ت ــرد آن ــا  عملک ــا  کارنم  دورةاس

 امــةگواهینو در صــورت کســو اســتانداردها  لــازم  تحصــیل مــورد ارزشــیابی قــرار گرفتــه

  کنندمیج   تدری  در مدار  را دریاف   ا هرفهصلاهی  

کنند  اســ  کــه در ددلســر دانشــجویان جــو انگیزگــیبیبــر مــر ر  یکــی دیگــر از عوامــل

و دوسـتان، در مـورد  هاکلاسـیهـمکیاـی نیـز وجـود داشـ   علـاو  بـر  مرهلةمیان ت قات 

نقــ  م مــی در  رســدمی بــه نظــرر معلمــان راهنمــا  کــارورز  نیــز دانشــجویان ســاآ آیــ

ــی ــی دانشــجومعلمان ب ــتهانگیزگ ــه اندداش ــور ب ــه ت ــا  %51ک ــر ب ــاآ آی دانشــجومعلمان س

 مرهلـةشـان مخـالم بودنـد  ایـن نکتـه بـا یافتـه  یرگ ار  مث   معلمان راهنما بـر انگیـز تأ

یـوانی کنند  بـودن معلـم راهنمـا وجـود داشـ  هـمی که کدها  فراوانی دربـار  دلسـردکیا

دانشـجومعلمان بـا تـأ یر مث ـ  کـارورز  بـر  %91کـه فقـو  29و  75هـا  تای  آیـتمدارد  ن

دانشـجو انگیزگـی  یر معلـم راهنمـا و کـارورز  بـر بـییـد تـأرموافق بودند نیـز م شانانگیز 

ظیـر دانشـگا  فرهنگیـان ن هـا ویژگیهـا  کیاـی هـاکی از تـأ یر دیگـر یافتـه اس   معلمان

مربـو  بـه  هـا آیتمیـر  بـود کـه ادکننـد  و وپاگیر و محدودسـ کم ود امکانـات، قـوانین 

 نامه ه ن شد اعت ارساز  پرس  فرایند آنان در
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 عنـوان عامـلکمـی بـه ةهـم در مرهلـ کیاـی و مرهلـةیکی دیگر از عـواملی کـه هـم در 

تن ـا   ایـن تأ یرگـ ار  نـهاسـ دانشجویان شـنایته شـد، نقـ  اسـتادان  انگیزگیبیبر مر ر 

 تــدری  ایرجــ ا  بلکــه از تریــق عــدم برقــرار  روابــو هــا روزکــاربردن یــق بــهاز تر

کیاـی نیـز و ـور کـرد  بـود  یکـی دیگـر از ت قـاتی کـه در مرهلـة  اس با دانشجویان مر ر 

کمـی  یم امتحانـات بـود  در مرهلـةع یرگـ ار  اسـتادان تلایـق شـد نتـای  ضـأت ت قـةو با 

یــد تصــمیم بــرا  ایــن رکــه رو  عامــل اســتادان بارگــ ار  شــد  بــود نیــز م 22نیــز آیــتم 

یـا ه وقتـی امتحانـات بـی  از هـد دشـوارند تلایق اس   این یافتـه هـاکی از ایـن اسـ  کـ

عکـ  داشـته  نتیجـةتلـاز آنـان ممکـن اسـ   کننـدمیگیـر  اساتید بـی  از هـد سـخ 

 دربـارةانتظـار ارزز  شـود  ایـن تاسـیر بـا نظریـةدانشـجویان  انگیـزةباشد و موجو کاه  

ــد ــز  )ویگایل ــز7331، 7انگی ــدز و اکل ــون و وات2111، 2؛ ویگایل ــل 2171، 9؛ ریچاردس ( قاب

ــه  ــد ک ــز  دارن ــار  انگی ــرا  انجــام ک ــی ب ــراد وقت ــه اف ــن نظری توضــیا اســ   براســا  ای

ــد و  ــار را دارن ــام آن ک ــایی انج ــد توان ــا  کنن ــدمیاهس ــام آن  توانن ــوند  در انج ــق ش موف

نتیجـه موجــو  و در برنـدمیامتحانـات ییلـی سـخ  ایـن انتظـار بــرا  موفقیـ  را از بـین 

ــز   ــتن انگی ــین رف ــجومعلماناز ب ــوندمی دانش ــنش ــر ای ــاو  ب ــا   ،  عل ــةبراس ــار  نظری انتظ

 انگــارة گیر شــکلو بــه  شــوندمیارزز، تجربیــات موفــق یــادگیر  باعــث تقویــ  انگیــز  

ــک ــراد کم ــد  در اف ــدمی توانمن ــات  ؛کنن ــعیم امتحان ــای  ض ــا نت ــو ام ــکلموج  گیر ش

    شوندمیتوانایی و در نتیجه کاه  انگیز   انگارةتجربیات منای از یادگیر  و ت دید 

هـا در در دیگـر دانشـگا  هـاپژوه سـایر  ها یافتـهایـن پـژوه  بـا  ها یافتهبریی از 

 انگیزگــیبییکــی از عوامـل یـوانی دارد  هــم زبــان انگلیسـی دانشـجویان انگیزگــیبیمـورد 

(، b2117دورنیـه ) ها یافتـهدانشـجویان بـود کـه بـا  شد  در این پـژوه  عـدم علاقـةیاف 

ـــاران ) ـــدیرزاد  و همک ـــایر  )2172ا ـــر معین(، 2177(، جوم ـــو ) وزی ( و 2171و رزمج

ــراد ) ــحراگرد و علیم ــم2179ص ــوانی دارد  ( ه ــی ــی دیگ ــا  یک ــا  و یوابگ ــو کل از  رج

یـوانی دارد  ( هـمb2117دورنیـه ) ها یافتـهانگیزگـی در ایـن مطالعـه بـود کـه بـا وامل بیع

                                                           
1. Wigfield 

2. Eccles 

3. Richardson & Watt 
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ــر  ــز در دیگ ــتادان نی ــا اس ــرت و ب ــل م ــاپژوه عوام ــه ) ه ــد دورنی ــالوت و a2117مانن (، ف

ـــاران ) ـــاران )2113همک ـــدیرزاد  و همک ـــوان2172(، ا ـــمی )(، کی ـــا  و قاس ( ، 2177پن

 ( و صــحراگرد و علیمــراد2171و رزمجــو ) یــر وزمعین(، 2113کیکــو ی و ســاکایی )

ــه اســ   2179) ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــه( م ــز ب ــات نی ــای  ضــعیم امتحان ــل نت ــوان عام عن

ــه ــاکایی ) ا جداگان ــوجی و س ــات کیک ــایر  )2113در مطالع ــه 2177( و جوم ــورد توج ( م

ــاران ــدیرزاد  و همک ــات ا ــز در مطالع ــات نی ــود امکان ــ   کم  ــه اس ــرار گرفت (، 2172) ق

ــاکایی )ک ــوجی و س ــایر  )2113یک ــراد )2177( و جوم ــحراگرد و علیم ــز 2179( و ص ( نی

ــه ــز ب ــوا  درســی نی ــوان یکــی از عوامــل گــزارز شــد  اســ   محت توســو  نگیزگــیابیعن

( و صــحراگرد و علیمــراد 2177پنــا  و قاســمی )(، کیــوان2172دیرزاد  و همکــاران )اــ

ــن  ،( گــزارز شــد  اســ 2179) ــه پــژوه امــا در ای نقــ  اســتادان  مجموعــةعنــوان زیرب

 بند  شد  ت قه

 گیرینتیجه. ۵

ــایر  ــی س ــاپژوه بررس ــی ه ــه ب ــ  ک ــاکی از آن اس ــ  ه ــکلات رای ــی از مش انگیزگ

دانشــگا   دهــدمینشــان  پــژوه ح اســ  و نتــای  ایــن ویــادگیر  و آمــوزز در همــه ســط

ــن امــر مســتثنی نیســ  و بریــی دانشــجویان  ــی هایینشــانهفرهنگیــان از ای انگیزگــی را از ب

ــروز  ــدمیب ــه )دهن ــا  2111  دورنی ــدت اتا ــدار و درازم ــادگیر  پای ــه ی ــ  ک ــد اس ( معتق

آموزشــی ال امــات  ها فرصــ کــردن ینکــه بافــ  آموزشــی علــاو  بــر فراهممگــر ا افتــدنمی

 انگیزگـیبییـادگیر  را نیـز فـراهم سـازد   انگیـزةلازم بـرا  سـای  و تقویـ   ها ل تو 

ــیار دانشــجومعلمان در دان ــان بس ــیبیاز  ترهســا شــگا  فرهنگی ــایر  انگیزگ دانشــجویان س

ــا اســ دانشــگا  ــود در  ؛ه ــرا دانشــجومعلمان ی ــدةزی ــه آین ــک ب ــی در ک نزدی ســوت معلم

 ر  در ایجـاد فیـا  رنقـ  مـ توانـدمی( معتقـد اسـ  معلـم 2111دورنیـه )  یواهنـد آمـد

بخـ  یواهـد توانسـ  ال ـامانگیـز   گونـه انگیزشی در کلا  داشـته باشـد امـا معلـم بـی

ــوزاندان  ــدب آم ــود باش ــن  ی ــژوه ای ــ د  پ ــان مش ــگا  فرهنگی ــد در دانش ــا  انجــام ش ام

ــه ــاییآموز آن دارا   ها یافت ــایر  ه ــرا  س ــا پردی ب ــر  ه ــان در سرتاس ــگا  فرهنگی دانش

انگیزگـی در کـه شـرایو مشـاب ی دارنـد  بنـابراین پـ  از شـنای  عوامـل بـیاسـ  کشور 
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زمینـة رشـد انگیـزة دانشـجو معلمـان ان باید تلـاز شـود بـا اقـدامات مناسـو میان دانشجوی

ــد؛ اقــداماتی  ــر اســتااد  از راه ردهــا و فــراهم آی ــراد رمــ ها شــیو نظی ــرا  جــ   اف  رتر ب

ه، نشـا  و شـادابی از روهیـ، توجـه بـه فیـا  یوابگـاهی و تلـاز بـرا  ایجـاد مندترعلاقه

مختلــم، تلــاز بــرا  هاــ  نگ داشــ  و  مــةبرناهــا  فــو  امکــان فعالیــ  تریــق م یــا 

ــ   ــزةتقوی ــرح ا انگی ــرا  ت ــد اج ــم مانن ــر  مختل ــجویان از ت ــازنگر  در دانش ــلا، ب ص

وپــاگیر ماننــد  گــونگی انتخــا  واهــد، توجــه ویــژ  بــه کــارورز  و بریــی قــوانین دســ 
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