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چکیده
در این پـژوه

کـه بـا اسـتااد از رویکـرد آمیختـه 7انجـام شـد  ،وضـعی

انگیزشـی و

دلایل بـیانگیزگـی بریـی دانشـجومعلمان زبـان انگلیسـی در دانشـگا فرهنگیـان مشـ د
بررســی شــد اس ـ

در ابتــدا و بــا اســتااد از رویکــرد کیاــی نظریــة داد بنیــاد ،2بــا 71

دانشـجو دیتــر و پســر مصــاه ه شــد نتــای نشــان داد کــه از جملــه عوامــل مــر ر بــر
بیانگیزگی دانشـجویان ،عـدم علاقـة اولیـه بـه معلمـی ،عـدم آشـنایی بـا دورة دبیـر یـا
آمــوزز زبــان انگلیســی ق ــل از انتخــا
شـــ،لی ،ویژگـــیهـــا یـــا

رشــته ،محــیو و فیــا دلســردکنند  ،امنی ـ

دانشـــگا از ق یـــل عـــدم وجـــود امکانـــات کـــافی و

محــدودی ها مقــررات و ســخ گیــر اســتادان اســ
مرهلـــة کیاـــی ،پرســـ نامـــها ت یـــه شـــد و پـــ

ســ

براســا

یافتــهها

از اعت ارســـاز  ،بـــین تمـــامی

دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی در دانشـگا فرهنگیـان مشـ د توزیـ شـد نتـای مرهلـة
کمــی نیــز نتــای کیاــی را تأییــد میکنــد و نشــان میدهــد کــه بــرا ایجــاد فیــا
انگیزشــی بــرا دانشــجومعلمان در دانشــگا فرهنگیــان ،توجــه ویــژ ا بایــد صــورت
گیرد
کلیدواژهها :بیانگیزگی ،دانشجومعلم ،نظریة داد بنیاد ،تحقیق آمیخته

1. Mixed-methods approach
2. Grounded theory
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 .۱مقدمه

انگیــز یکــی از م ــمتــرین مت،یرهــا عــاتای اس ـ
یـا عـدم موفقیـ

 )751بیان میکنـد موفقیـ

آن گونــه کــه بــراون،2171( 7

بسـیار از فعالیـ هـا یـادگیر و آمـوزز

بــه آن بســتگی دارد و مطالعــات و تحقیقــات بــیشــمار نشــان میدهنــد «انگیــز  ،کلیــد
اصــلی موفقیــ

در یــادگیر اســ » دورنیــه )2171( 2نیــز معتقــد اســ

بــهعنــوان نخســتین عامــل عــاتای موفقیــ

در یــادگیر زبــان دوم اســ  ،هــاآ آنکــه

استعداد م مترین عامل شنایتی برا این موفقی
دورنیــه (،2117

انگیــز عمومــا

بهشمار میآید

 )7بســیار ســاد  ،انگیــز را «ما ــومی انتزاعــی و فرضــی کــه مــا

بــرا توضــیا دلایــل گــونگی فکــر و عملکــرد مــردم بــهکار میبــریم» تعریــم میکنــد
دورنیــه و آتــو )7331( 9نیــز انگیــز را برانگیختگــی پویــا و مت،ییــر تعریــم میکننــد کــه
علاو بـر آاـاز و ج ـ دهی فراینـدها شـنایتی در فـرد ،آنهـا را تنظـیم میکنـد ،افـزای
میدهــد و ارززیــابی میکنــد و براســا

آن فــرد یواســتهها یــود را اولوی بنــد و

اجرا میکند
اهمیــ

انگیــز تــا آنجاس ـ

کــه بــهزعــم دورنیــه ( )2115بــدون انگیــزة کــافی هتــی

توانمنــدترین افــراد نیــز نمیتواننــد بــه اهــدان بلندمــدت دس ـ
مناســو و تــدری ها یــو
نماینــد دورنیــه (،2115

بــهتن ــایی نمیتواننــد موفقیــ

یابنــد و برنامــهها درســی
دان آمــوزان را تیــمین

 )55میافزایــد «انگیــزة بالــا میتوانــد بســیار از نارســاییها

را ج ران کند»
به اعتقـاد دورنیـه ( )2171کیایـ
اعیــا گــرو و اهســا

روابـو بـین اعیـا کلـا  ،انسـجام و نزدیکـی بـین

«مــا» بــودن و هنجارهــا گروهــی از جملــه عوامــل مــر ر بــر

ایجاد یک محـیو انگیزشـی میباشـد او معتقـد اسـ

هنجارهـا کلاسـی مـیتوانـد بـهنحـو

شـــمگیـــر موفقی هـــا و دســـتاوردها آموزشـــی و روهیـــة کـــار دان آمـــوزان و
دانشجویان را کاه

یا افزای

دهد
1. Brown
2. Dornyei
3. Otto

انگیز و ال ها آن در بریی دانشجومعلمان زبان انگلیسی

ساآ پنجا و یکم

یکی از مااهیم نزدیـک بـه انگیـز کـه دورنیـه ( )2115معتقـد اسـ
قرار نگرفته ما وم بیانگیزگـی 7اسـ
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ییلـی مـورد توجـه

کـه نیمـة تاریـک انگیـز بـهشـمار میآیـد (سـاکو و

کــاو  )2177 ،2فراگیــر بــیانگیــز آن گونــه کــه دورنیــه و یوشــیدا )2177( 9تعریــم
میکنند «کسی اس
دسـ

داد اسـ

که ق لا انگیـز داشـته امـا انگیـزة علاقـه یـا دل سـتگیاز را بـهدلـایلی از
(

 )791و بـر ایـن اســا

بـیانگیزگـی را «نیروهـا یـارجی یاصــی

کــه بنیــانهــا انگیزشــی فــرد بــرا عمــل و اقــدام را کــاه

داد یــا تیــعیم مــیکننــد»

تعریــم مینماینــد امــا بریــی محققــان (همچــون آرا 2111 ،1؛ فــالوت و مارویامــا،5
 2111بــهنقل از صــحراگرد و علیمــراد )2179 ،5معتقدنــد کــه بیانگیزگــی تن ــا بــهدلایــل
بیرونــی ر نمیدهــد بلکــه عوامــل درونــی ماننــد عــدم اعتمادبــهناــ
ممکن اس

و رویکــرد مناــی

تا هد زیاد منجر به بیانگیزگی شوند

دورنیه (،2117b
 7شخصی

 )75دلایل بیانگیزگی را که بهشرح زیر بیان میکند:

معلمان و تع د ،توانمند و روزها تدری

آنان؛

 2عدم وجـود امکانـات کـافی (ماننـد کلـا هـا ییلـی شـلوت ،ت،ییـر مـداوم معلمـان،
سطا نامناسو کلا )؛
 9رویکرد منای نس
 1ماهی

به موضوع یادگیر ؛

اج ار موضوع یادگیر و عدم وجود علاقه؛

 5کتا ها درسی مورد استااد در کلا
پژوه هــا گونــاگونی در ایــران و ج ــان بیانگیزگــی فراگیــران زبــان انگلیســی را
بررســی کــرد اســ

و عــواملی ــون کتــا هــا درســی ،امکانــات ناکــافی مدرســه یــا

دانشــگا  ،نمــرات امتحــانی ،روزهــا تــدری
تدری

ایرارت ــاتی ،توانمنــد معلمــان و ســ ک

آنان ،ن ود علاقـه بـه یـادگیر زبـان یـارجی در زبـانآمـوزان ،ن ـود انگیـزة درونـی،
1. Demotivation
2. Sakui & Cowie
3. Ushioda
4. Arai
5. Falout & Maruyama
6. Sahragard & Alimorad
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رویکــرد زبــانآموزان بــه ســخنگویان زبــان انگلیســی را جــزو عوامــل مـر ر بــر بــیانگیزگــی
زبانآموزان ذکر کرد اند
ــام رز ،7339( 7بــهنقل از ترانــو و بالــدان )2111 ،2در بررســی نظــرات معلمــان
زبــان و دان آمــوزان دربــارة علــل بــیانگیزگــی دان آمــوزان دریاف ـ

کــه آنهــا نظــرات

متاــاوتی دارنــد بــهگونــها کــه معلمــان منشــأ بــیانگیزگــی دان آمــوزان را عوامــل
روانشـــنایتی ،نگرشـــی ،اجتمـــاعی ،تـــاریخی و مکـــانی ذکـــر کرد انـــد ،هـــاآ آنکـــه
دان آموزان به عـواملی نظیـر تعـداد زیـاد دان آمـوزان در کلـا

و رفتارهـا معلـم اشـار

کرد اند
کیکــو ی (بــهنقل از کیکــو ی و ســاکا ی )2113 ،9نیــز بــا توزیـ پرسـ نامــه میــان 11
دانشــجو بهمطالع ـة بیانگیز گــی در آنهــا پردایتــه و عــواملی ــون رفتــار معلمــان ،روز
آموزشــی دســتور ،ترجمــه ،آزمــون محوربــودن آموززهــا ،هافظ ـهمحوربــودن آموززهــا و
کتا ها درسی را از جمله عوامل مر ر بر بیانگیزگی گزارز کرد اس
کیکــو ی و ســاکا ی ( )2113همچنــین بــا بررســی عوامــل بیانگیزگــی زبــانآموزان بــه
عــواملی ماننــد کتا هــا درســی ،عــدم وجــود امکانــات کــافی ،روزهــا آموزشــی
ایرارت اتی ،توانمند ها معلمان و س ک تدری

آنان اشار کرد اند

فالوت ،الـوود و هـود )2113( 1نیـز بـا بررسـی بیانگیزگـی  311دانشـجو ااپنـی زبـان
انگلیســی کــه از تریــق پرس ـ نامــها  52ســرالی انجــام شــد ،عوامــل بیرونــی (صــمیمی
معلمــان ،روز تــدری

دســتور ،ترجمــه و ســطا در ) ،عوامــل درونــی (اعتمادبــهنا ـ ،

یودکو ــکشــمار و اهســا

اهمیــ ) و ســه عامــل واکنشــی یعنــی رفتارهــایی را کــه

دانشــجویان بــرا مقابلــه بــا بــیانگیزگــی از یــود نشــان میدهنــد و شــامل اجتنــا ،
دریواسـ

کمــک و ل ـ تجویی میشــود ،عوامــل مــر ر بــر بــیانگیزگــی دانشــجویان ذکــر

1. Chambers
2. Trang & Baldauf
3. Kikuchi & Sakai
4. Falout, Elwood & Hood
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کرد انــد بهگات ـة ایــن پژوهشــگران ،رفتارهــا نایوشــایند و بــدایلاقی اســتادان از عوامــل
بسیار م م در بیانگیزگی دانشجویان اس
جمیــر  )2177( 7در بررســی عوامــل بیانگیزگــی در یــادگیر زبــان انگلیســی در میــان
دانشــجویان دانشــگا ها دولتــی ،آزاد اســلامی و پیــامنــور ،بــه عــواملی نظیــر معلمــان،
بیانگیزگی اولیـه دانشـجویان ،عـدم اعتمادبـهناـ  ،نمـرة آزمـونهـا و عـدم امکانـات کـافی
در دانشگا ها اشار کرد اس
اــدیرزاد  ،هشــترود و شــکر  )2172( 2نیــز بــا اســتااد از پرســ نامــة ســاکا ی و
کیکــو ی ( )2113بــه بررســی بــیانگیزگــی در میــان  251دانشــجو پردایتهانــد و عــدم بــاور
بــه داشــتن توانــایی یــادگیر  ،ن ـود انگیــزة درونــی ،شــیو ها تــدری
محتــوا نامناســو تــدری

نامناســو اســتادان،

و ن ــود امکانــات کــافی در دانشــگا هــا را بــهعنوان عوامــل م ــم

بیانگیزگی گزارز کرد اند
در تلــاز بــرا ف ــم عوامــل بیانگیزگــی زبــانآموزان ایرانــی ،کیوانپنــا و قاســمی

9

( )2177نیــز پرســ نامــها  92ســرالی را بــین  921دانــ آمــوز دبیرســتانی و دانشــجو
توزی نمودند و پـ

از تحلیـل یافتـههـا ،بـه عـواملی همچـون محتـوا یـادگیر امکانـات،

رویکــرد زبــانآمــوزان بــه ســخنگویان ب ـومیزبــان ،معلمــان ،تجــار
زبان ،و رویکرد نس

نــاموفق در یــادگیر

با یادگیر زبان دوم بهعنوان عوامل بیانگیزگی اشار کرد اند

صـــحراگرد و علیمـــراد )2179( 1نیـــز در مطالعـــة بـــیانگیزگـــی دان آمـــوزان بـــرا
یــادگیر زبــان انگلیســی اعتمادبــهناـ

ناکــافی ،توانمنــد و سـ کتــدری

معلمــان ،عــدم

علاقــه بــه زبــان انگلیســی ،کم ــود امکانــات ،محتــوا درســی و تمرکــز بــر دســتور زبــان را
بهعنوان عوامل بیانگیزگی ذکر کرد اند
در مطالعــة دیگــر در ایــران ،معینوزیــر و رزمجــو )2171( 5بــهبررســی عوامــل
بــیانگیزگــی دانشــجویان دانشــگا هــا دولتــی ،آزاد اســلامی و پیــامنــور در در

زبــان

1 Jomairi
2. Ghadirzadeh, Hashtroudi, & Shokri
3. Kaivanpanah & Ghasemi
4. Sahragard & Alimorad
5. Moiinvaziri & Razmjoo
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عمــومی پردایتــهانــد و بــه عــواملی ــون مشــکلات نظــام آموزشــی ،شخصــی
اســتادان ،کم ــود عــزت نا ـ

تــدری

و انگیــزة درونــی ،عــدم اهمی ـ

و روز

زبــان انگلیســی در

جامعه و کم ود انگیزة بیرونی اشار کرد اند
یاصــی کــه بــه بررســی علــ

در بررســی مطالعــات ملــی و بــینالمللــی ،پــژوه

بیانگیزگــی در میــان دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی پردایتــه باشــد ،یافــ

نشــد امــا

یســرو و بنــیعامریــان ( )7935بــه بررســی انگیز هــا دانشــجویان دانشــگا تربیـ
رجــایی بــا اســتااد از روز پدیدارشناســانه و انتخــا

دبیــر

هدفمنــد  73دانشــجو پســر و 21

دانشــجو دیتــر ســاآ دوم و بــا اســتااد از مصــاه هها عمیــق نیمــهســایتارمند و
پرس نامـههـا بـاز ،پردایتـهانـد یافتـهها ایـن پـژوه
امنی

شـ،لی ،فـرار از یـدم

هـاکی اسـ

سـرباز  ،وجـود هقـو و مزایـا دوران تحصـیل و اصـرار

والــدین بــه شــ،ل معلمــی و تعطیلــات تابســتان را انگیز هــا انتخــا
کرد انـد دانشـجویان دیتـر نیـز وجـود شـأن و منزلـ
تعطیلات تابستانی را دلیل انتخا

دانشـجویان پسـر،
شــ،ل معلمــی بیــان

اجتمـاعی ،اصـرار والـدین و داشـتن

این هرفه بیان کرد اند

اقتصــاد ( )7935نیــز بــا اســتااد از نظریــه ارزز-انتظــار و مــدآ  FIT-choiceبــه
بررســی انگیــز هــا انتخــا
فرهنگیـان مشـ د پردایتـه اسـ
معلمی م ـمتـرین انگیـز اسـ

شــ،ل معلمــی توســو دانشــجومعلمان ورود  35دانشــگا
و یافتـههـا و هـاکی از آن اسـ
و پـ

انگیـزة تقـد

شــ،ل

از آن انگیز هـا کـارکرد اجتمـاعی شـامل کمـک

بــه ب ــود اجتمــاع ،شــکلدهی آینــدة کودکــان و نوجوانــان ،و انگیــزة ارزز درونــی و
توانــایی تــدری
فرد امنی

و تجربیــات یــادگیر و آمــوزز ق لــی قــرار دارنــد انگیــزة کــارکرد

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

آزاد بــرا یــانواد در رد هــا پــایینتر قــرار داشــتند علــیرام اینکــه دانشــجومعلمان
شــ،ل معلمــی را شــ،لی تخصصــی و پرزهمــ
بالـایی از انتخـا

و کمدرآمــد تلقــی کرد انــد ،رضــای

ایـن شـ،ل نشـان دادنـد شـایان ذکـر اسـ

شـرک کننـدگان در پــژوه

یســرو و بنــیعامریــان ( )7935و اقتصــاد ( )7935دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی
ن ود اند

ساآ پنجا و یکم
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 .۲روششناسی پژوهش
 .۱ .۲بیان مسئله و اهمیت پژوهش

هــدن از ایــن پــژوه

کــه داد هــا آن در ســاآ تحصــیلی  35-35جم ـ آور شــد ،

بررســی ســطا انگیــزة دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مش ـ د و یــافتن
بــیانگیزگــی اهتمــالی آنــان بــود دانشــگا فرهنگیــان تن ــا دانشــگاهی اس ـ

عل ـ

کشور مسئولی
فرااــ

تربیـ

معلـم را بـر ع ـد دارد دانشـجویانی را تربیـ

از تحصــیل یــود بــه شــ،ل معلمــی یواهنــد پردایــ

کــه در

مـیکنـد کـه پـ

از

نگارنــد در بریــورد بــا

بســیار از دانشــجومعلمان ســاآ آیــر آمــوزز زبــان انگلیســی (ورود  )37متوجــه ســطا
پایین انگیزة آنـان شـد ،تـور کـه همـوار یکـی از دلایـل عـدم پویـایی و فعالیـ
کلا

یـود در

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

میشوند بسـیار هـا ز اهمیـ
دان آموزان با انگیـز ا تربیـ
راهکارها تقوی

اسـ  ،راکـه گونـه ممکـن اسـ

معلـم بـیانگیـز بتوانـد

نمایـدب بنـابراین یـافتن سـطا انگیـز  ،دلایـل بیانگیزگـی و

انگیزة دانشجویان از اهدان و دلایل اهمی

این پژوه

اس

 .۲ .۲روش پژوهش

ایـن پـژوه  ،مطالعـها آمیختـه اسـ
اس

کـه از روزهـا کیاـی و کمـی اسـتااد نمــود

در مرهلـة اوآ کـه مرهلـة کیاـی اسـ  ،بـرا رسـیدن بـه دریـافتی مطمـئن از دلایـل

بیانگیزگــی دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مشــ د ،ازروز نظریــة
داد بنیــاد اســتااد شــد در مرهلــة دوم کــه مرهلــة کمــی اســ

بــرا بررســی عوامــل

بــیانگیزگــی در میــان همــة دانشــجو معلمــان زبــان انگلیســی و بررســی دقــ
یافتــههــا مرهلــة کیاــی پرســ نامــها تــدوین شــد و پــ

و صــح

از بررســی ویژگــیهــا

روانسنجی آن ،داد ها کمی تحلیل شدند
نظریــة داد بنیــاد کــه گلیــزر و اســترا  )7351( 7آن را ابــداع کرد انــد روشــی بــرا
تولید نظریـها از داد هـا کیاـی اسـ

در روز نظریـة داد بنیـاد پژوهشـگر بـا یـک ایـدة
1. Glaser and Strauss
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کلی کار را شروع میکنـد و اجـاز میدهـد نظریـه بـهیـود یـود در تـی مراهـل تحلیـل
داد هــا بــروز نمایــد (اســترا

و کــوربین )7331 ،7روز نظریــة داد بنیــاد بــهتــور یــا

هنگامی استااد میشود کـه از ق ـل نظریـها کـه بتوانـد پدیـدة مـورد نظـر را توصـیم کنـد
وجــود نداشــته باشــد یــا نظریــهها موجــود نتواننــد آن را بــهتــور کامــل ت یــین نماینــد در
مــورد پــژوه

هاضــر ،گر ــه بــیانگیزگــی در میــان دانشــجویان دانشــگا هــا ق لــا در

پژوه هــا گونــاگون بررســی شــد امــا موقعیــ

و فیــا دانشــگا فرهنگیــان بــا

ویژگــیهــا منحصــربهفــرد یــود ماننــد نوپــا بــودن دانشــگا  ،اســتخدام و امنی ـ
دانشــجویان،و وجــود در

کــارورز  ،موقعی ـ

شــ،لی

یاصــی بــود و یافتــهها ســایر پژوهش ـ ا

نمیتواننــد بــهتــور کامــل بــه ت یــین رایــی و گــونگی بیانگیزگــی دانشــجومعلمان
ب ردازند بنـابراین روز نظریـة داد بنیـاد کـه بـرا تولیـد یـک نظریـة پایـها کـه ریشـه در
داد هــا موجــود دارد و هــدن آن توضــیا روابــو میــان عوامــل و فاکتورهــا مختلــم
اس  ،روز مناسـ ی بـه نظـر میآیـد امـا دو رویکـرد م ـم در نظریـة داد بنیـاد وجـود دارد
کــه علــیرام اشــتراکات فــراوان ماننــد نشــئ گرفتن از رویکــرد تعامــلگرایــی نمــادین

2

(گولـــد2112 ،9؛ جیـــون )2111 ،1تولیـــد نظریـــه ،نمونـــهگیـــر نظـــر  ،5روز مقایســـة
مــداوم ،5کدگ ـ ار جز ــی داد هــا و نوشــتن یــادآور ،1دارا ویژگــیهــا یــا

یودنــد

کــه آنهــا را از هــم متمــایز میکننــد ایــن دو رویکــرد ع ارتانــد از رویکــرد گلیــزر
(گلیزر )7332 ،کـه رویکـرد عینیگـرا 3بـه نظریـة داد بنیـاد اسـ
به موضوعی پـژوه
ممکن اس

اتخـاذ میکنـد کـه براسـا

و رویکـرد یـارجی

1
71

آن پژوهشـگر سـعی میکنـد تـا آنجـا کـه

بیترفی یـود را هاـ کنـد تـا واقعیـ

بیرونـی کـه از تریـق گاتـهها و کلـام
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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شــرک کنندگان منتقــل میشــود کشــم شــود امــا رویکــرد استراســی( 7اســترا

شــرک کنندگان اهمیـ
یاصــی را نس ـ
اسـ

و کــوربین،

کـه رویکـرد درونـی 9بـه پـژ>هـ

اتخـاذ میکنـد

نظــر پژوهشــگر در درچ و ف ــم گــونگی ســای

معنــی توســو

 )7331رویکرد سازند گرایانه 2اسـ
کــه در آن هساســی

727

یاصــی پیــدا میکنــد ــارمز )2115( 1نیــز رویکــرد ســازند گرایانة

بــه نظریــة داد بنیــاد اتخــاذ کــرد و

ــار و

مشخصــی را ارا ــه داد

کــه براســا

آن ،عــین گاتــهها شــرک کنندگان تحلیــل میشــود و نگــارز یلاقانــه

مــورد تأکیــد اس ـ

(فلیــک2113 ،5؛ صلصــالی ،فخــر و رااــی2111 ،5؛ تقــیپــور)2171 ،1

در ایــن پــژوه

بــرا ف ــم دلایــل بیانگیزگــی دانشــجومعلمان زبــان انگلیســی رویکــرد

سازند گرایانه استراسی مـورد اسـتااد قـرار گرفـ

ـرا کـه اتخـاذ رویکـرد عینیگرایانـه از

تریق پرانتزگـ ار  1پیشـینه محقـق دشـوار بـه نظـر میرسـد منظـور گلیـزر از پرانتزگـ ار
این اس

کـه محقـق پژوه هـا پیشـین در مـورد پدیـدة مـورد مطالعـه را مـرور ننمایـد و

اگــر آشــنایی ق لــی بــا موضــوع دارد آنهــا را از ذهــن یــود تخلیــه نمایــد امــا عــدم توجــه
محقق به سـایر مطالعـات انجـام شـد بـهلحـا عملـی ممکـن اسـ

مـان از ایـن شـود کـه

محقــق ش ـ اه ها بــین ســایر مطالعــات و زمین ـة مــورد مطالعــه یــود را درچ کنــد و بــه
ایتــراع دوبــار
هساســی

ــر ب ــردازد بنــابراین رویکــرد استراســی کــه مراهــل مشخصــی و

نظــر را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد اتخــاذ گردیــد علــاو بــر ایــن ب ـه منظــور

کنتـرآ و مقایســه یافتــهها مرهلـه کیاــی بــا نظــر گـرو بزرگتــر از دانشــجویان ،براســا
یافتــهها مرهلــة کیاــی ،پرســ نامــها ت یــه شــد و بــین همــه دانشــجومعلمان زبــان
انگلیســی دانشــگا فرهنگیــان مشــ د (پــردی

شــ ید ب شــتی و هاشــمی نــژاد) توزیــ

گردید
1. Straussian approach
2. Constructivist
3. Emic
4. Charmaz
5. Flick
6. Salsali, Fakhr, & Cheraghi
7. Taghipour
8. Bracketing
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 .۳ .۲شرکتکنندگان

شرک کننـدگان در مرهلـة کیاـی  71دانشـجومعلم زبـان انگلیسـی بودنـد کـه بـهتـدری
و از تریــق نمونــهگیر نظــر انتخــا

شــدند یــازد تــن از شــرک کننــدگان مــرد (5

دانشــجو ســاآ آیــر و  5دانشــجو ســاآ اوآ) و شــ

دانشــجو زن ( 9دانشــجو

ســاآ اوآ و  9دانشــجو ســاآ دوم) بودنــد دامنــة ســنی شــرک کنندگان بــین  27تــا 29
ساآ بود ت ق نمونهگیر نظر  ،داد هـا از تریـق مصـاه ه بـا هـر شـرک کننـد بـه دسـ
آمــد و پ ـ
انتخا

از تحلیــل اولــین مصــاه ه و براســا

شد مصاه هها پ

یافتــهها آن ،فــرد دوم بــرا مصــاه ه

از رسـیدن بـه اشـ اع 7یعنـی مـوقعی کـه کـد یـا ت قـة جدیـد

بــه داد هــا افــزود نمیشــد متوقــم گردیــد (اســترا

و کــوربین )7331 ،جــدوآ  7نــام

مستعار و مشخصات شرک کنندگان در مرهلة کیای را نشان میدهد
جدول  .۱شرکتکنندگان مرحلة کیفی
نام مستعار

جنسیت

سطح

نام مستعار

جنسیت

سطح

آرمان

م کر

ساآ آیر

ایمان

م کر

ساآ اوآ

بابک

م کر

ساآ آیر

منصور

م کر

ساآ اوآ

ب روز

م کر

ساآ آیر

ب ار

مرنث

ساآ آیر

کامران

م کر

ساآ آیر

نرگ

مرنث

ساآ آیر

ناصر

م کر

ساآ آیر

مریم

مرنث

ساآ آیر

یاسر

م کر

ساآ آیر

ال ام

مرنث

ساآ دوم

ب نام

م کر

ساآ اوآ

آیدا

مرنث

ساآ دوم

ب زاد

م کر

ساآ اوآ

پروین

مرنث

ساآ دوم

همید

م کر

ساآ اوآ

شــرک کنندگان در مرهلــة کمــی نیــز  711دانشــجومعلم زبــان انگلیســی دانشــگا
فرهنگیــان مش ـ د بودنــد کــه شــامل  21دانشــجومعلم ســاآ آیــر مــ کر 21 ،دانشــجومعلم

1. saturation

ساآ پنجا و یکم
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ســاآ اوآ مـ کر 91 ،دانشــجومعلم ســاآ آیــر مرنــث و  25دانشــجو معلــم ســاآ دوم مرنــث
بودند میانگین سنی شرک کنندگان مرهله کمی بین  21±7/2ساآ بود
 .۳ .۲جمعآوری دادهها

در مرهلة کیاـی ،مصـاه هها در تـی دو مـا انجـام شـد هـر مصـاه ه هـدود  91تـا 15
دقیقه توآ کشـید سـرالات مصـاه هها نیمـهسـایتارمند بـر رو نظـر دانشـجویان دربـارة
میزان انگیز شـان و علـل بـاانگیزگی بـا بیانگیزگـی آنـان متمرکـز بـود مصاه هشـوندگان از
هــدن مصــاه ه آگــا شــدند و موافق ـ
آنها اتمینـان داد شـد هویـ
شد ،براسا

آنــان بــرا ض ـ و صدایشــان کســو گردیــد و بــه

آنـان هرگـز فـاز نخواهـد شـد همـانگونـه کـه ق لـا گاتـه

اصـل نمونـهگیر نظـر در نظریـة داد بنیـاد کـه در آن پژوشـگر هـمزمـان بـه

جم ـ آور  ،کدگ ـ ار و تحلیــل داد هــا میپــردازد و تصــمیم میگیــرد کــه ــه داد ا را
در گــام بعــد و از ــه کســی جمــ آور کنــد تــا اینکــه نظریــه بــروز کنــد (گلیــزر و
اســـترا ،7351 ،

 ،)15اولـــین شـــرک کنند بـــهواســـطة آشـــنایی پژوهشـــگر بـــا

دانشــجویانی کــه علــا م بــیانگیزگــی را از یــود بــروز داد بودنــد و بــیانگیزگــی یــود را
بهتور مکرر بیان کـرد بودنـد ،انتخـا

شـد آرمـان کـه سـاکن ش رسـتان کـو کی بـود در

مصــاه ة یــود گاـ « :در آنجــا از علــا ق واقعــیام شــنایتی نداشــتم امــا وقتــی بــه مشـ د
آمدم متوجـه شـدم تـدری

و معلمـی آن یـز نیسـ

کدگ ـ ار بــاز 7ایــن مــورد تح ـ

کـه بـه آن علاقـه دارم» در مرهلـة

عنــوان «تــأ یر زنــدگی در ش ـ ر بــزر » کدگ ـ ار شــد

بــرا بررســی اینکــه آیــا ایــن مــورد دربــارة دیگــر کســانی کــه از محیوهــا کو ــکتــر
آمد انــد صــاد اس ـ

یــا نــه ،مصاه هشــوندة بعــد کســی انتخــا

زندگی کرد باشد بـر ایـن اسـا

شــد کــه در روســتا

هـر مصـاه هشـوند بـهگونـها انتخـا

شـد کـه بتوانـد

اتلاعــات بیشــتر را بــرا رشــد و بســو کــدها و ت قــهها 2در مــورد فراینــد بیانگیز شــدن
فراهم کند هنگامیکه به نظر رسـید شـرک کنندگان دیگـر بـه کـد یـا ت قـة جدیـد اشـار
نمیکنند یعنی به مرهلة اش اع رسید ،فرایند مصاه ه متوقم شد
1. Open coding
2. Category
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یافتــهها مرهلــة کیاــی ،یــک پرســ نامــة  21ســرالی

لیکــرت پن گزینــها تراهــی شــد و بــین همــة دانشــجومعلمان زبــان
توضــیا داد

انگلیســی توزی ـ شــد در دســتورالعمل پرس ـ نامــه هــدن از انجــام پــژوه

شد و برا اینکه دانشـجویان بـا ییـالی آسـود بـه سـرالات پاسـ دهنـد نـام و مشخصـاتی
از آنهــا یواســته نشــد همچنــین بــه دانشــجویان گاتــه شــد کــه پــر کــردن پرس ـ نامــه
بنــابراین از مجمــوع  721پرســ نامــه توزیــ شــد  72 ،پرســ نامــه

ایتیــار اســ

بــهصــورت ســاید یــا نــاق
ناق

برگردانــد شــد کــه پ ـ

از ه ـ ن پرس ـ نامــهها ســاید و

 711 ،پرس نامه تحلیل شد

 .۳تحلیل دادهها
 .۱ .۳تحلیل دادههای کیفی

بــرا تحلیـــل داد هـــا کیاــی ،از نـــرمافـــزار  MAXQDA,10اســتااد شـــد مـــتن
مصــاه هها پــ

از پیــاد ســاز  ،کلمــهبهکلمــه و جملهبــهجملــه یوانــد شــد و کــدها و

ماــاهیمی کــه در داد هــا بــروز میکــرد مشــخ
گاته بود «آنجا [در تی کـارورز

میشــدند مثلــا باب ـک در مصــاه ة یــود

مـن ف میـدم کـه بـه درد معلمـی نمییـورم فکـر کـردم

اگه کسی بهجا من بـود شـاید ب تـر میتوانسـ

کـار را انجـام بـد » در مرهلـة کدگـ ار

بــاز ایــن جملــه بــهعنــوان «تــأ یر کــارورز بــر یودکارآمــد » کدگ ـ ار شــد در مرهل ـة
کدگ ار محـور  7بـا اسـتااد از روز مقایسـة مـداوم ایـن کـد و کـدها مشـابه دیگـر
کــه مربــو بــه موضــوع کــارورز بودنــد ماننــد معلمــان راهنمــا مــأیو کننــد  ،ارا ــة
کــارورز در تــرم نامناســو و بیفایــد بودن کــارورز تحــ
مشــخ
صــح

شــدند س ـ

عنــوان ت قــة کــارورز

ماــاهیم و ت قــهها ایجادشــد مــورد بــازبینی قــرار گرفتنــد تــا از

نامگــ ار و ت قهبنــد اتمینــان هاصــل شــود روز مقایســة مــداوم نیازمنــد

تحلیل ایریطی اس

کـه در تـی آن بعیـی کـدها و ماـاهیم کـه ممکـن اسـ

نـدینبـار

بروز پیدا کرد باشند ،مـرور شـد و در صـورت لـزوم جابجـا یـا بـا دیگـر کـدها و ت قـهها
1. Axial coding
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تلایــق میشــوند در مرهل ـة کدگ ـ ار انتخــابی 7رابط ـة بــین ت قــات مختلــم مشــخ
ت قة محور با عنوان بیانگیزگی انتخا

و

شد

 .۲ .۳تحلیل دادههای کمی

داد هـا کمـی جمـ آور شـد از تریـق پرسـ نامـهها وارد نـرمافـزار  SPSS, 22و بـا
روزها آمار توصیای تحلیل شد
 .۳ .۳نتایج مرحلة کیفی

تحلیــل داد هــا مصــاه ه نشــان میدهــد یکــی از م ــمتــرین دلایــل بیانگیزگــی
دانشــجومعلمان عــدم علاقــة اولیــه بــه معلمــی اســ

ایــن ت قــه شــامل کــدهایی نظیــر

محــرچهــا مــالی ،زنــدگی در ش ـ ر بــزر  ،ســن انتخــا
دبیر زبان انگلیسـی ،عـدم علاقـه بـه زبـان انگلیسـی ،امنیـ
(برا دانشجویان پسر) اس

رشــته ،عــدم آشــنایی بــا رشــتة
شـ،لی و معافیـ

از سـرباز

نمونهها زیر کدهایی از این ت قهاند

« 7بعد مالی بـرام م ـم بـود یعنـی فکـر کـردم یـو

هالـا هـم در

مییـونی هـم

پوآ میگیر » (همید)
بـدم واقعـا علاقـهم

« 2تو سن  71سالگی واقعا مـن اونقـدر پختـه ن ـودم کـه تشـخی
یه» (آرمان)
« 9یه انگیزة دیگه برا اینجا اومدن مسئلة سرباز بود» (ب روز)
جو ایرانگیزشی یکی دیگـر از ت قـاتی اسـ

کـه در تحلیـل داد هـا کیاـی بـروز کـرد

و شــامل کــدهایی ماننــد دوســتان بیانگیــز  ،محــیو یوابگــا و مقایس ـة معلمــی بــا دیگــر
هرفهها بـود بـهعنـوان مثـاآ کـامران میگویـد« :وقتـی میبینـی همکلاسـی

کـه بـه معلمـی

هیچ علاقها ندار و هیچکار هم نمیکنـه یـه معلـم میشـه مثـل تـو ،بـا یـودت میگـی ـرا
من باید این قدر زهم

بکشم»

یکی دیگـر از مقولـهها کشـمشـد در کدگـ ار محـور  ،امنیـ
از کدها این ت قـه سـخنان کـامران اسـ

شـ،لی بـود یکـی

کـه میگویـد« :اینجـا دانشـجوها مـیگن مـا کـه
1. Selective coding
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اســتخدامیم مــا کــه مــیدونیم معلــم میشــیم بالــایر فرقــی هــم نمیکنــه بــین کســی کــه
شاگرد اوله و معدل

بیسته با کسی که شاگرد آیر کلاسه»

دیگــر مقولــة مشــخ

شــد  ،اســاتید ســخ گیــر و دلســردکنند بــود از ماــاهیم موجــود

در این مقوله میتـوان بـه عـدم همایـ
ســوگیر اســاتید براســا

شــنای

و پشـتی انی اسـاتید از دانشـجویان ضـعیم درسـی،

اولیــه و عــدم اهتــرام بــه دانشــجویان را نــام بــرد مثلــا

بابــک در ایــن رابطــه میگویــد« :نور شــمیها همیشــه درسـ
هم بـد جـوا

میـدن یـا جـوا

درسـ

جــوا

مــیدن هتــی وقتــی

رو نمـینویسـن بـاز هـم نمـر شـون بالاسـ

امـا

یـه جـورایی درسـ

هـم

بعییها مثل من ،همیشـه اشـت ا مـیگن هتـی وقتـی یـه جـوا
بد میگن شانسی بود »

یکـی دیگـر از ت قـههایی کـه بـهویــژ از مصـاه هها دانشـجویان سـاآ آیـر اســتخرا
شــد ،کــارورز بــود تــأ یر کــارورز بــر یودکارآمــد  ،تــأ یر کــارورز بــر رویکــرد بــه
معلمی ،معلمان راهنمـا دلسـردکنند  ،ارا ـة کـارورز در تـرم نامناسـو و بـیفایـد بـودن
کارورز از کـدها ایـن ت قهانـد از جملـه کـدها ایـن دسـته سـخنان کـامران اسـ
مـیگویــد« :معلـم راهنماهـا کمــی بودنــد کــه از معلمـی یــو
نظام آموزشی بد میگاتن و این یو

کـه

مــیگاتن ییلیهاشــون از

رو ما تأ یر میذار »

یکــی دیگــر از ت قــات یافــ شــد در مرهلــة کیاــی ویژگیهــا دانشــگا فرهنگیــان
کــه موجــو بــیانگیزگــی دانشــجویان میشــود از جملــه کــدها ایــن ت قــه ،کم ــود

اسـ

امکانــات ،ن ــود آزاد در انتخــا

واهــد ،رویکــرد مســئولان بــه دانشــجویان و اســاتید

هــقالتدری انــد بــرا مثــاآ ،نمونــه ناصــر میگویــد« :اینجــا هــر دریواســتی از مســئولین
داشته باشی ،میگن شما هقو میگیرین»
آیــرین ت قـة کشــمشــد در مرهلــة کیاــی ،عوامــل روانــیاجتمــاعی اسـ

ماننــد نظــر

جامعه بـه شـ،ل معلمـی ،نگرانـی از آینـد  ،مشـکلات شخصـی ،عـدم برنامـهریز و تن لـی
نمونــة ایــن کــدها ،ســخن یاســر اسـ

کــه میگویــد« :ذهــنم همیشــه مشــ،وله کتــا

شمم باز اما بـه آینـد فکـر مـیکنم بـه ازدوا  ،یونـه رو میخـا
یب»

جلـو

کـار کنـی ،ماشـین و

ساآ پنجا و یکم

انگیز و ال ها آن در بریی دانشجومعلمان زبان انگلیسی
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بعــد از کدگــ ار محــور و شناســایی ت قــات و رابطــهها ممکــن بــین آنــان،
بیانگیزگی دانشجومعلمان زبـان انگلیسـی بـهعنـوان ت قـة مرکـز انتخـا

شـد و نظریـها

دربــارة گــونگی و رایــی بــیانگیزگــی دانشــجویان بــهوجــود آمــد انتخــا
مرکــز براســا

رهنمودهــا اســترا

و کــوربین صــورت گرفــ

مرکز باید انتزاعی باشـد بـهگونـها کـه بگویـد کـل پـژوه

ایــن ت ق ـة

کــه معتقدنــد ت قــة

دربـارة ـه یـز اسـ

و

لزوما ن اید یکی از ت قاتی باشـد کـه در مطالعـه بـروز پیـدا کـرد بلکـه پژوهشـگر مـیتوانـد
از «یــک ع ــارت یــا کلمــة انتزاعیتــر دیگــر اســتااد کنــد» (
رابطة آنان را که در مرهلـة کدگـ ار انتخـابی بـهدسـ
در بخ

 )715شــکل  7ت قــات و

آمـد را نشـان میدهـد ایـن مـدآ

«بحث» بررسی یواهد شد

شکل  .۱بیانگیزگی دانشجومعلمان زبان انگلیسی

 .۴ .۳نتایج مرحلة کمی

پ

از جم آور داد ها کمـی و اتمینـان از اینکـه هـیچیـک از پرسـ نامـههـا بیشـتر

از  %71داد ماقــود ندارنــد ،ایــن داد هــا بــا میــانگین مجموعـه جــایگزین شــدند یــک آیــتم
(آیــتم  )22نیــز ق ــل از تحلیــل کدگــ ار معکــو

شــد پایــایی پرســ نامــه بــا آلاــا

کران ــا  1/11محاس ـ ه گردیــد روایــی ســاز ا پرس ـ نامــه بــا اســتااد از تحلیــل عــاملی
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اکتشــافی در نــرمافــزار  SPSS, 21مــورد بررســی قــرار گرفـ

شمارة دوم

پــن آیــتم رو بــی

از دو

عامــل بارگــ ار شــد بودنــد کــه در  1مرهلــه از مطالعــه هــ ن شــدند و  73آیــتم
موجـود را ت یـین مـیکردنـد در میـان ایـن  73آیـتم

باقیماند در مجمـوع  %51از واریـان

نیز دو آیتم رو عاملهـایی بارگـ ار شـد بودنـد کـه بـهتـور منطقـی قابـل دفـاع ن ـود و
بنابراین از تحلیل ه ن شدند جدوآ  2آیتمها و بار عاملی آنها را نشان میدهد
جدول  .۲آیتمها و بار عاملی آنها
Factors
5

3

4

2

1
Items

0.80
0.79
0.89
0.89
0.77
0.77
0.63
0.45
0.60
0.68
0.64
0.62
0.76
0.72
0.68
0.68
0.52

6
2
24
15
1
19
3
9
12
17
4
23
13
7
21
14
22

بــا بررســی آیــتمهــا بارگ ـ ار شــد بــر رو هــر عامــل ،عامــل اوآ «علاقــة اولیــه»،
عامل دوم «کـارورز » ،عامـل سـوم «امنیـ

شـ،لی» ،عامـل

ـارم «جـو موجـود» و عامـل

پــنجم «اســتادان» نامیــد شــدند آیــتم  71کــه نظــر دانشــجومعلمان را دربــارة کــارورز
میســنجد رو عامــل

ــارم یعنــی فیــا موجــود بارگـ ار شــد اسـ

نظــر میرســد ــون نقــ

کــه منطقــی بــه

معلــم راهنمــا را کــه بخشــی از فیــا و جــو موجــود اســ

ساآ پنجا و یکم

انگیز و ال ها آن در بریی دانشجومعلمان زبان انگلیسی

میســنجد عامــل ســوم هــم علــاو بــر آیتمهــا امنیــ
وضــعی
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شــ،لی شــامل دو آیــتم دربــارة

انگیزشــی دانشــجویان میشــود کــه بــا توجــه بــه اهمی ـ

ایــن آیــتمهــا از مطالع ـه

هـ ن نشــدند امــا بــهتور جداگانــه تحلیــل شــدند در پایــان میــانگین و انحــرانمعیــار هــر
یک از عاملها محاس ه شد که در جدوآ  9نشان داد میشود
جدول  .۳آمارههای توصیفی برای عاملها
وضعیت

علاقة اولیه

کارورزی

میانگین

4.18

2.74

2.64

انحرانمعیار

0.90

1.05

1.14

انگیزشی

امنیت شغلی

فضا و جو

استادان

3.82

2.62

2.75

0.82

0.75

0.78

جدوآ  1نیز درصد پاس شرک کنندگان بههر آیتم را نشان میدهد
جدول  .۴توزیع پاسخ شرکتکنندگان به هر آیتم
عامل

وضعیت
انگیزشی

علاقة اولیه

عبارت

 7من یود را دانشجو با انگیز ا میدانم
 73انگیزة من برا تلاز و مطالعه نس ـ

به زمان شــروع

تحصیل در دانشگا زیاد شد اس
 2من رشتة دبیر زبان را با علاقه انتخا
 9من ش،ل معلمی را با علاقه انتخا

کرد ام

کرد ام

 1همکلـاســـیها من انگیزة من برا تلاز و مطالعه را
جو و فضا

زیاد میکنند
 72وقتی یود را با همکلاسـیهایم مقایسه میکنم انگیز ام
زیاد میشود

موافق/کاملاً

مخالف/کاملاً

موافق

مخالف

%

%

48

37

22

69

76

13

86

9

30

59

22

69
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ادامه جدول ۴
عبارت

عامل

 79همکلاسیها من افراد با انگیز ا هستند
جو و فضا

 71معلمین راهنمـا در کارورز انگیزة مرا برا مطالعه و
تلاز را زیاد کرد اند *
 9اتمینان از وضــعی

امنیت شغلی

شــ،لی انگیزة من برا تلاز و

مطالعه را زیاد میکند
 3تیـمین شـ،لی انگیزة م می برا انتخا

رشــتة دبیر

برا من بود
 75کارورز بر انگیز ام برا تلاز و مطالعه تأ یر مث
کارورزی

گ اشته اس
 21کارورز باعث شــد انگیز بیشــتر برا مطالعه و

موافق

مخالف

%

%

18

54

25

60

58

22

85

18

37

50

37

48

 1سخ گیر اساتید باعث میشود تلاز بیشتر کنم

40

41

 79رابطة اساتید با دانشجویان محترمانه و دوستانه اس

23

58

7

75

28

54

34

48

تلاز کسو کنم *

 71اســـاتیـد از روزهـا متنوع و جـ ا
استادان

موافق/کاملاً

مخالف/کاملاً

برا تدری

استااد میکنند
 27اساتید گرو زبان سخ گیر ها منطقی دارند
 22نتای ضــعیم امتحانات انگیزة من برا تلاز و مطالعه
را کاه

داد اس

* این آیتمها فقو برا دانشجویان ساآ آیر تحلیل شدند

 .۴بحث

در فراینــد کدگ ـ ار ها ـ

مقولــه هاصــل شــد کــه بــه نظــر میرســد بــه بیانگیزگــی

دانشجویان زبان انگلیسـی مـرت و باشـد ایـن ت قـات شـامل عـدم وجـود علاقـة اولیـه ،جـو
دلســردکنند  ،امنیــ

شــ،لی ،اســتادان ســخ گیر و دلســردکنند  ،کــارورز  ،ویژگــیهــا

دانشــگا فرهنگیــان و عوامــل روانــیاجتماعیانــد رابطــههایی میــان ایــن ت قــات نیــز در

ساآ پنجا و یکم

انگیز و ال ها آن در بریی دانشجومعلمان زبان انگلیسی

مرهلــة کدگ ـ ار انتخــابی کشــم شــد بــهعنــوان مثــاآ ،امنی ـ
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شــ،لی علــاو بــر تــأ یر

مستقیم بر بیانگیزگی ،یـود یکـی از محـرچهـایی بـود کـه باعـث شـد بـود بعیـی افـراد
علیرام بیعلاقگی بـه شـ،ل معلمـی وارد دانشـگا فرهنگیـان شـوند عـدم علاقـة اولیـه کـه
به نظـر میرسـید بـرا بعیـی دانشـجویان علـ

اصـلی بـیانگیزگـی باشـد باعـث تشـدید

جو دلسردکنند شد بـود تـا جـاییکـه بریـی دانشـجویان کـه از ابتـدا علاقـها بـه معلمـی
نداشــتند باعــث بــیانگیزگــی دوســتان و همکلاسیهایشــان شــد بودنــد؛ راکــه ایــن افــراد
فکر میکردنـد تاـاوتی بـین آنهـا و دوسـتان بـیعلاقـه و ایرفعالشـان وجـود نـدارد امنیـ
شــ،لی نیــز میتوانس ـ

بــهتــور ایرمســتقیم و از تریــق تشــدید جــو دلســردکنند باعــث

بیانگیزگی شـد باشـد؛ راکـه آنـان کـه گمـان میکردنـد بهواسـطة اسـتخدام دیگـر نیـاز
بــه مطالعــه و تلــاز ندارنــد ،موجــو بــیانگیزگــی دیگرانــی میشــدند کــه بــهتــور مســتقیم
تحــ تــأ یر بــیانگیزگــی ناشــی از امنیــ

شــ،لی قــرار نگرفتــه بودنــد کــاروز یکــی از

ویژگیهــا دانشــگا فرهنگیــان بــود کــه بیشــترین کــد را در مرهلــة کدگ ـ ار بــاز شــامل
میشد و بنابراین تصمیم بر آن شد که یک دستة مجزا باشد
در مــورد یافتــهها مرهلــة کمــی ،آکســاورد ( ،7331بــهنقل از معینوزیــر و رزمجــو،
 )2171معتقــد اسـ

کــه «نمــرات میــانگین کــه بــین  7و  2/1قــرار دارنــد دارا تأ یرگـ ار

کــم ،نمــرات میــانگین بــین  2/5و  9/1دارا تأ یرگـ ار متوســو و نمراتــی کــه بــین  9/5و
 5قــرار دارنــد دارا تأ یرگ ـ ار بالــا میباشــند» (
اولیـه و وضــعی

 )51مقایســة نمــرات میــانگین علاقــة

انگیزشــی ارا هشـد در جــدوآ  9هــاکی از آن اسـ

نس تا بالا اولیـه بـه زبـان انگلیسـی و آمـوزز زبـان وضـعی
اس

جدوآ  1نیـز مریـد ایـن نکتـه اسـ

کــه علــیرام انگیــزة

انگیزشـی فعلـی آنـان پـایین

و نشـان میدهـد کـه گر ـه االـو دانشـجویان

معتقدنــد کــه رشــتة دبیــر و آمــوزز زبــان انگلیســی ( )%15و شــ،ل معلمــی ( )%15را از
رو علاقــه انتخــا

کرد انــد %53 ،بــر ایــن باورنــد کــه انگیــزة آنهــا در تــوآ ســاآهــا

تحصیل در دانشگا افزای

نیافتـه اسـ

ایـن بـدان معنـی اسـ

کـه عـواملی وجـود داشـته

کــه بــر دانشــجویان تــأ یر گ اشــته و آنــان نتوانســتهاند علاقــة بالــا اولیــه یــود را هاــ
نماینــد جــدوآ  9و  1همچنــین نشــان میدهنــد کــه امنیــ

شــ،لی یکــی از دلایــل م ــم
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تصمیم افراد بـرا ورود بـه دانشـگا فرهنگیـان بـود و همچنـان نیـز بـرا بسـیار  ،یکـی
از مشو هـا انتخـا

شـ،ل معلمـی اسـ

بـا مراجعـه بـه آیـتم  9در جـدوآ  1مشـخ

مــیشــود کــه تن ــا  %22از دانشــجویان بــا تأ یرگـ ار مث ـ
مخالا

کرد اند این نکته نشـاندهنـدة ایـن اسـ

موفق شـد اسـ

امنیـ

شــ،لی بــر انگیــز شــان

کـه نمونـهگیر نظـر در مرهلـة کیاـی

بـیانگیز تـرین دانشـجویان را انتخـا

نمایـد علـاو بـر ایـن ،ایـن یافتـه

هــاکی از ضــرورت توجــه بــه ترحهــایی همچــون تــرح ارزشــیابی صــلاهی
(اصــلا) در دانشــگا فرهنگیــان اســ
دانشجومعلمان ج
بهدلیل اهسـا
صــلاهی

هرفــها

کــه میتوانــد موجــو تحــرچ و پویــایی و انگیــزة

تلاز بیشـتر در تـوآ دورة تحصـیل گـردد بـهویـژ بـرا کسـانی کـه

امنیـ

شـ،لی انگیـزة یـود را از دسـ

داد انـد براسـا

تـرح ارزشـیابی

هرفــها کــه در مرهلــة پیشــن اد قــرار دارد و هنــوز اجرایــی نشــد اســ ،

دانشــجویان دانشــگا فرهنگیــان بــا آزمونهــا دانشــی و عملکــرد کــه در پایــان دورة
تحصــیلی از آنهــا بــهعمــل میآیــد و براســا

کارنمــا عملکــرد آنــان در تــوآ دورة

تحصــیل مــورد ارزشــیابی قــرار گرفتــه و در صــورت کســو اســتانداردها لــازم گواهینامــة
صلاهی

هرفها ج

تدری

در مدار

را دریاف

میکنند

یکــی دیگــر از عوامــل مــر ر بــر بیانگیزگــی دانشــجویان جــو دلســردکنند اسـ
میان ت قات مرهلة کیاـی نیـز وجـود داشـ

کــه در

علـاو بـر هـمکلاسـیها و دوسـتان ،در مـورد

دانشــجویان ســاآ آیـر معلمــان راهنمــا کــارورز نیــز بــه نظــر میرســد نقـ

م مــی در

بــیانگیزگــی دانشــجومعلمان داشــتهاند بــهتــور کــه  %51دانشــجومعلمان ســاآ آیــر بــا
تأ یرگ ار مث

معلمان راهنما بـر انگیـز شـان مخـالم بودنـد ایـن نکتـه بـا یافتـه مرهلـة

کیای که کدها فراوانی دربـار دلسـردکنند بـودن معلـم راهنمـا وجـود داشـ
دارد نتای آیـتمهـا  75و  29کـه فقـو  %91دانشـجومعلمان بـا تـأ یر مث ـ

هـمیـوانی
کـارورز بـر

انگیز شان موافق بودند نیـز مریـد تـأ یر معلـم راهنمـا و کـارورز بـر بـیانگیزگـی دانشـجو
معلمان اس

یافتـههـا کیاـی هـاکی از تـأ یر دیگـر ویژگیهـا دانشـگا فرهنگیـان نظیـر

کم ود امکانـات ،قـوانین دسـ وپاگیر و محدودکننـد و ایـر بـود کـه آیتمهـا مربـو بـه
آنان در فرایند اعت ارساز پرس نامه ه ن شد
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یکی دیگر از عـواملی کـه هـم در مرهلـة کیاـی و هـم در مرهلـة کمـی بـهعنـوان عامـل
مر ر بر بیانگیزگی دانشجویان شـنایته شـد ،نقـ
از تریــق بــهکــاربردن روزهــا تــدری
مر ر با دانشجویان اس

اسـتادان اسـ

ایرجـ ا

ایـن تأ یرگـ ار نـهتن ـا

بلکــه از تریــق عــدم برقــرار روابــو

یکـی دیگـر از ت قـاتی کـه در مرهلـة کیاـی نیـز و ـور کـرد بـود

و با ت قـة تأ یرگـ ار اسـتادان تلایـق شـد نتـای ضـعیم امتحانـات بـود در مرهلـة کمـی
نیــز آیــتم  22کــه رو عامــل اســتادان بارگ ـ ار شــد بــود نیــز مریــد تصــمیم بــرا ایــن
تلایق اس

این یافتـه هـاکی از ایـن اسـ

کـه وقتـی امتحانـات بـی

از هـد دشـوارند یـا

اساتید بـی

از هـد سـخ گیـر میکننـد تلـاز آنـان ممکـن اسـ

داشـته

باشد و موجو کاه

نتیجـة عکـ

انگیـزة دانشـجویان شـود ایـن تاسـیر بـا نظریـة انتظـار ارزز دربـارة

انگیــز (ویگایلــد7331 ،7؛ ویگایلــدز و اکلــز2111 ،2؛ ریچاردســون و وات )2171 ،9قابــل
توضــیا اســ
اهســا

براســا

ایــن نظریــه افــراد وقتــی بــرا انجــام کــار انگیــز دارنــد کــه

کننــد توانــایی انجــام آن کــار را دارنــد و میتواننــد در انجــام آن موفــق شــوند

امتحانـات ییلـی سـخ

ایـن انتظـار بــرا موفقیـ

را از بـین میبرنـد و در نتیجـه موجــو

از بــین رفــتن انگیــز دانشــجومعلمان میشــوند علــاو بــر ایــن ،براســا
ارزز ،تجربیــات موفــق یــادگیر باعــث تقویـ

نظریــة انتظــار

انگیــز میشــوند و بــه شــکلگیر انگــارة

توانمنــد در افــراد کمــک میکننــد؛ امــا نتــای ضــعیم امتحانــات موجــو شــکلگیر
تجربیات منای از یادگیر و ت دید انگارة توانایی و در نتیجه کاه
بریی از یافتهها ایـن پـژوه

انگیز میشوند

بـا یافتـهها سـایر پژوه هـا در دیگـر دانشـگا هـا در

مـورد بیانگیزگــی دانشـجویان زبــان انگلیسـی هــمیـوانی دارد یکــی از عوامـل بیانگیزگــی
یاف شد در این پـژوه

عـدم علاقـة دانشـجویان بـود کـه بـا یافتـهها دورنیـه (،)2117b

اـــدیرزاد و همکـــاران ( ،)2172جومـــایر ( ،)2177معینوزیـــر و رزمجـــو ( )2171و
صــحراگرد و علیمــراد ( )2179هــمیــوانی دارد جــو کلــا

و یوابگــا یکــی دیگــر از

عوامل بیانگیزگـی در ایـن مطالعـه بـود کـه بـا یافتـهها دورنیـه ( )2117bهـمیـوانی دارد
1. Wigfield
2. Eccles
3. Richardson & Watt
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عوامــل مــرت و بــا اســتادان نیــز در دیگــر پژوه هــا ماننــد دورنیــه ( ،)2117aفــالوت و
همکـــاران ( ،)2113اـــدیرزاد و همکـــاران ( ،)2172کیـــوانپنـــا و قاســـمی (، )2177
کیکــو ی و ســاکایی ( ،)2113معینوزیــر و رزمجــو ( )2171و صــحراگرد و علیمــراد
نتــای ضــعیم امتحانــات نیــز بــهعنــوان عامــل

( )2179مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســ

جداگانــها در مطالعــات کیکــوجی و ســاکایی ( )2113و جومــایر ( )2177مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســ

کم ــود امکانــات نیــز در مطالعــات اــدیرزاد و همکــاران (،)2172

کیکــوجی و ســاکایی ( )2113و جومــایر ( )2177و صــحراگرد و علیمــراد ( )2179نیــز
گــزارز شــد اس ـ

محتــوا درســی نیــز بــهعنــوان یکــی از عوامــل بیانگیزگــی توســو

اــدیرزاد و همکــاران ( ،)2172کیــوانپنــا و قاســمی ( )2177و صــحراگرد و علیمــراد
( )2179گــزارز شــد اس ـ  ،امــا در ایــن پــژوه

بــهعنــوان زیرمجموعــة نق ـ

اســتادان

ت قهبند شد
 .۵نتیجهگیری

بررســی ســایر پژوه هــا هــاکی از آن اســ
یــادگیر و آمــوزز در همــه ســطوح اسـ
فرهنگیــان از ایــن امــر مســتثنی نیس ـ

و نتــای ایــن پــژوه

و ل تها لازم بـرا سـای

نشــان میدهــد دانشــگا

و بریــی دانشــجویان نشــانههایی از بــیانگیزگــی را

بــروز میدهنــد دورنیــه ( )2111معتقــد اســ
نمیافتــد مگــر اینکــه بافـ

کــه بــیانگیزگــی از مشــکلات رایــ

کــه یــادگیر پایــدار و درازمــدت اتاــا

آموزشــی علــاو بــر فراهمکــردن فرصـ ها آموزشــی ال امــات
و تقویـ

انگیـزة یـادگیر را نیـز فـراهم سـازد بیانگیزگـی

دانشــجومعلمان در دانشــگا فرهنگیــان بســیار هســا تر از بیانگیزگــی دانشــجویان ســایر
دانشــگا هــا اســ ؛ زیــرا دانشــجومعلمان یــود در آینــدة نزدیــک بــه کســوت معلمــی در
یواهنـد آمـد دورنیـه ( )2111معتقـد اسـ
انگیزشی در کلا

معلـم میتوانـد نقـ

داشـته باشـد امـا معلـم بـیانگیـز

دان آمــوزان یــود باشــدب ایــن پــژوه

مـر ر در ایجـاد فیـا

گونـه یواهـد توانسـ

ال ـامبخـ

در دانشــگا فرهنگیــان مشــ د انجــام شــد امــا

یافتــهها آن دارا آموز هــایی بــرا ســایر پردی هــا دانشــگا فرهنگیــان در سرتاســر
کشور اسـ

کـه شـرایو مشـاب ی دارنـد بنـابراین پـ

از شـنای

عوامـل بـیانگیزگـی در
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میان دانشجویان باید تلـاز شـود بـا اقـدامات مناسـو زمینـة رشـد انگیـزة دانشـجو معلمـان
فــراهم آیــد؛ اقــداماتی نظیــر اســتااد از راه ردهــا و شــیو ها م ـر رتر بــرا ج ـ

افــراد

علاقهمندتر ،توجـه بـه فیـا یوابگـاهی و تلـاز بـرا ایجـاد روهیـه ،نشـا و شـادابی از
تریــق م یــا امکــان فعالیـ هــا فــو برنامــة مختلــم ،تلــاز بــرا ها ـ نگ داشـ
تقویــ

انگیــزة دانشــجویان از تــر مختلــم ماننــد اجــرا تــرح اصــلا ،بــازنگر در

بریــی قــوانین دسـ وپــاگیر ماننــد گــونگی انتخــا
انتخــا

و

واهــد ،توجــه ویــژ بــه کــارورز و

معلمــان علاقهمنــد بــهعنــوان معلــم راهنمــا و تشــویق اســتادان بــه اســتااد از

روزها برانگیزانند تر
کتابنامه
اقتصــاد  ،ا ( )7935نظریة ارزز-انتظار و مدآ :FIT-Choice
انتخا

ش،ل معلمی در دانشجومعلمان پردی

ار وبی برا بررســی انگیز ها

ش ید ب شتی مش د پژوه

در تربی

معلم،)2(7 ،

59-23
یســرو  ،ر  ،بنیعامریان ،م ( )7935کاوشــی بر منطق انتخا
(مورد :دانشگا تربی

هرفة معلمی توســو دانشــجومعلمان

دبیر ش ید رجایی) در مجموعهمقالات دومین همای

سعید شاکر و ف یمه کشمیر
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