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سوی  از  مهندسی  دانشجویان  بی انگیزگی  گسترش  از  متعددی  گزارش های  اخیر،  سال های  در  چکیده: 

انگیزه  می توان  چگونه  و  چیست  بی انگیزگی ها  این  علل  است.  شده  ارائه  مختلف  دانشگاه های  استادان 
دانشجویان را افزایش داد؟ عوامل اثرگذار بر انگیزه می توانند درونی یا بیرونی باشند. خاستگاه انگیزه درونی، 
کانون انگیزه بیرونی در محیط فرد قرار دارد و  که از نام آن پیداست، درون فرد است؛ در مقابل،  همچنان 
انگیزه عاملی  آنکه  به  ترغیب می کند. نظر  کاری خاص  انجام دادن  به  را  به عنوان یک عاملی خارجی وی 
کوشش  کالس است، شناسایی عوامل ایجادکنندۀ بی انگیزگی و  اثرگذار بر یادگیری و عملکرد دانشجویان در 
آموزش نقش چشمگیری خواهد داشت.  کیفیت  افزایش  و  یادگیری  آنها، در موفقیت  کردن  برای برطرف 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده های  مهندسی  دانشجویان  از  مرحله ای  دو  نظرسنجی  یک  منظور،  بدین 
کمترین تأثیر در بی انگیزگی دانشجویان شناسایی شد. پس از آن،  گرفت و عوامل دارای بیشترین و  صورت 
به منظور سنجش اعتبار یافته های این بررسی، نظرسنجی مشابهی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
که آن هم نتایجی مشابه با نظرسنجی قبلی به دست داد. عوامل اثرگذار بر بی انگیزگی،  گرفت  طوسی صورت 
منشأ درون دانشگاهی )برنامه درسی، آموزشگران و محیط آموزشی(، بیرونی و اجتماعی دارند. از میان 27 
کم بودن فعالیت های عملی و مهارتی و برآورده  عامل اثرگذار بررسی شده، خشک و تئوریک بودن دروس، 
نشدن انتظارات در دانشگاه اثرگذارترین عوامل درون دانشگاهی در رشد بی انگیزگی دانشجویان مهندسی 

در دو دانشگاه مورد بررسی شناسایی شدند.
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memarian@ut.ac.ir .)کرسی یونسکو در آموزش مهندس )نویسنده مسئول 1- استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس 
memarian.azadeh@gmail.com .کرسی یونسکو در آموزش مهندسی کارشناس  کارشناس ارشد آمار و   -2

ta.emadmafshar@gmail.com .کارشناس ارشد مهندسی معدن  -3



22 بررسی علل بیانگیزگی دانشجویان مهندسی

مقدمه� 1
در  را  او  فعالیـت  و  می دهـد  انـرژی  وی  بـه  وامـی دارد،  حرکـت  و  عمـل  بـه  را  فـرد  کـه  اسـت  نیرویـی  انگیـزه 
کـه در او بـه وجـود آمـده اسـت،  کنتـرل می کنـد. هـر فـرد، بسـته به شـدت انگیزشـی  جهـت رسـیدن بـه هـدف 
که انگیزه ایجادشـده برآورده شـود. انگیزه ایجادشـده  کارهـای خـود را سـامان می دهـد تـا جایی  فعالیت هـا و 
فـرد را از حالـت آرامـش و سـکون بـه حالـت هیجـان و حرکـت تغییـر می دهـد. نیازهـای انسـان عامـل انگیـزش 
می شـود.  شـناخته  کالس  عملکرد دانشـجویان در  و  یادگیـری  بـر  اثرگـذار  و  کلیـدی  عاملـی  انگیـزه  و  اسـت 
اغلـب اسـتادان تمرکـز اصلـی خـود را بـر محتـوای درس و نحـوۀ ارائـه آن قـرار می دهنـد، بـدون آنکـه انگیـزه 
دانشـجویان را در نظـر بگیرنـد. رفتـار اسـتاد از یک سـو می توانـد برانگیزاننـده باشـد و از سـوی دیگـر، به صـورت 
گرچـه تنهـا عامـل در یادگیری دانشـجو  عامـل سـرکوب کننده انگیـزه خـود را نشـان دهـد. خالصـه آنکـه انگیـزه 
.)Brown et al., 2014( کسـب می کنـد، نقـش مهمـی دارد کالس  نیسـت، ولـی در آنچـه دانشـجو از درس و 

کـه منبـع آن درون فرد، نه  انگیـزه می توانـد درونـی یـا بیرونـی باشـد. انگیزه درونـی1 نوعـی از انگیـزه اسـت 
ج، اسـت )Mahdieh, 2018(. در اینجـا فـرد بـر اسـاس یـک خواسـت درونـی یـا یـک میـل باطنـی  محیـط خـار
کنجـکاو اسـت، بـه  کـه انگیـزه درونـی دارد، می خواهـد یـاد بگیـرد، زیـرا  کاری دسـت می زنـد. دانشـجویی  بـه 
دنبـال دانـش اسـت، بـه رشـد خـود عالقه منـد اسـت و یادگیـری وی را ارضـا می کنـد. انگیـزه پیشـرفت یکـی از 
کارایی و تأثیـر عمیق تری در زندگـی فرد دارند  مهم تریـن انگیزه هـای درونـی اسـت و انگیزه هـای درونـی اغلـب 
کـه بـا انگیـزش درونـی فعالیـت می کننـد، شـاداب ترند، اضطـراب و افسـردگی  )Savage et al., 2017(. آنهایـی 
کمتـری دارنـد، عزت نفـس باالتـر و بـا دوسـتان و اطرافیـان خـود روابـط بهتـری دارنـد. نـوع و سـطح انگیـزه 
کـه یـاد می گیرنـد، بسـتگی دارد. اغلـب افـراد دارای عالقـه یـا  دانشـجویان بـه فعالیـت، مهـارت یـا موضوعـی 
کـه بـرای یادگیـری و انجـام دادن آن انگیـزه درونـی دارنـد )مثـل انگیـزه اسـتفاده از  سـرگرمی ویـژه ای هسـتند 
کـه فقـط  کارهـا یـا فعالیت هـا نیـز وجـود دارنـد  شـبکه های اجتماعـی توسـط بسـیاری از دانشـجویان(. برخـی 

کـردن یـا شسـتن ظـروف(. معـدودی از افـراد انگیـزه درونـی بـرای انجـام دادن آن دارنـد )مثـل جـارو 
کانـون آن در محیـط فـرد قـرار دارد و به عنـوان یـک عامـل بیرونـی  کـه  انگیـزه بیرونـی2 انگیـزه ای اسـت 
کـه »ایـن کار را  کاری خـاص ترغیـب می کنـد. انگیـزه بیرونـی نتیجـۀ ایـن عبـارت اسـت  فـرد را بـه انجـام دادن 
گرچه  بکـن تـا آن را به دسـت آوری«. مـواردی چـون تشـویق یـا جایـزه می تواننـد عامـل انگیـزه بیرونی باشـند. 
که بر این اسـاس  انگیزه هـای بیرونـی در زندگـی روزمـره و به ویـژه در یادگیـری اهمیـت دارنـد، بـر تـداوم رفتاری 
کـه به نظریـه خودمختـاری3 معروف شـده  کـرد. بـر طبـق یـک نظریـه،  ایجـاد می شـود، چنـدان نمی تـوان اتـکا 
اسـت، سـه حالـت بی انگیزگـی، انگیـزه بیرونـی و انگیـزه درونـی را می تـوان تشـخیص داد. ایـن سـه به صـورت 
کـه یـک سـر آن بی انگیزگـی، سـپس انگیـزه بیرونـی و در سـر دیگـر طیـف  کنـار هـم قـرار می گیرنـد  طیفـی در 

1- Intrinsic Motivation 2- Extrinsic Motivation 3- Self Determination
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کمـک بـه دانشـجویان به منظورحرکـت از  کالس  انگیـزه درونـی قرارگرفتـه اسـت. یکـی از نقش هـای اسـتاد در 
.)Gopalan, 2017( بی انگیزگـی بـه انگیـزه بیرونـی و از آنجـا بـه سـمت انگیـزه درونـی در ایـن طیـف اسـت

که حاصـل انگیزش درونی یا بیرونی هسـتند،  تعییـن علـل ایجادکننـدۀ انگیـزه مشـکل اسـت. رفتارهایی 
کتـاب می خواننـد و مطالعـه می کننـد،  کـه بـا انگیـزه درونـی یـا بیرونـی  کسـانی  دقیقـًا مشـابه اند. برای مثـال، 
گرفتـن موضـوع و  حالـت ظاهـری یکسـانی دارنـد. از سـویی، انگیـزه دانشـجویان را نمی تـوان بـدون در نظـر 
کـرد. دانشـجو ممکـن اسـت در خصـوص یـک درس یـا موضـوع خـاص انگیـزه  محتـوای درس طبقه بنـدی 
درونـی باالیـی داشـته، در خصـوص موضوعـی دیگـر انگیـزه بیرونـی داشـته و باالخـره، در خصـوص موضـوع 
کـه انگیـزه بیرونـی دارنـد، یادگیـری مداوم  سـوم بی انگیـزه باشـد. افـراد بـا انگیـزه درونـی در مقایسـه بـا آنهایـی 
کـه  کـه دادن پـاداش بیرونـی بـه فعالیتـی  را بهتـر می تواننـد در خـود توسـعه دهنـد. تجربـه نشـان داده اسـت 

انگیـزه درونـی دارد، معمـواًل انگیـزش درونـی آتـی را تضعیـف می کنـد.
گیـاه بـا مجموعـه منابـع  کـرد، رشـد  کشـاورزی ارائـه  کـه لیبیگ 1ابتـدا آن را در  بـر طبـق قانـون حداقـل، 
محدودکننده تریـن  یـا  کمتریـن  رشـد،  در  عامل تعیین کننـده  بلکـه  نمی شـود،  کنتـرل  دسـترس  در  مغـذی 
کمبـود یـا نبـود یـک عنصـر ضـروری  کـه بقیـۀ عناصـر موجـود باشـند،  منبـع اسـت؛ به عبارت دیگـر، در جایـی 
عامـل محدودکننـده اسـت و مانـع تولیـد محصـول زراعـی می شـود. ایـن قانـون را در یادگیـری نیز شـاید بتوان 
بـه کار بـرد. ممکـن اسـت دانشـجو از همـه پیش نیازهـای ضروری بـرای یادگیری برخوردار باشـد، ولـی آنچه در 
کمتریـن مقـدار را دارد )Davis, 1999(. ایـن قانـون را به صـورت  کـه  عمـل تعیین کننـده اسـت، عاملی اسـت 
گـر هـر یـک از منابـع و عوامـل موجـود را یکـی  کرده انـد )شـکل 1(. در اینجـا ا یـک بشـکه چوبـی آب شبیه سـازی 
کارایـی بشـکه را  کوتاه تـر )کمتـر( اسـت، میـزان  کـه  از چوب هـای سـازنده بشـکه در نظـر بگیریـم، آن چوبـی 
کوتاه تـر می تواند یکـی از عوامل اثرگذار از جمله انگیزه باشـد. تعییـن می کنـد. در فراینـد یادگیـری، ایـن چـوب 

)Davis, 1999( شکل 1. شبیه سازی قانون لیبیگ

1- Liebig’s Law of the Minimum
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کلیدی در فرایند آموزش است. دانشجو، موضوع درس و مدرس از مهم ترین عوامل اثرگذار  انگیزه عاملی 
کمکـی بـه ارتقـای انگیـزه و یادگیـری خواهـد  گـر اسـتاد و دانشـجو بـر ایـن امـر واقـف باشـند،  در انگیـزه هسـتند. ا
:)Buckmaster & Carroll, 2007( بود. انگیزه دانشـجویان تابع متغیرهای متعددی از جمله موارد زیر اسـت

z	اشتیاق استاد

z	مرتبط بودن موضوع

z	نحوۀ ساماندهی درس

z	سختی متناسب مطالب

z	درگیر ساختن فعال دانشجویان

z	وجود داشتن تنوع در محتوا و ارائه

z	سازگاری بین استاد و دانشجو

z	استفاده از مثال های مناسب

z	...

شناسایی عوامل مؤثر بر بی انگیزگی� 2
گسـترش بی انگیزگی در میان دانشـجویان مهندسـی، از  گزارش های متعدد از  در چند سـال اخیر و به دنبال 
گاهـی از عوامـل اثرگـذار بـر بی انگیزگـی دانشـجویان، چند  سـوی اسـتادان دانشـگاه های مختلـف و به منظـور آ
نظرسـنجی در دو مرکـز آمـوزش مهندسـی تهـران )دانشـکده های فنـی دانشـگاه تهـران و دانشـگاه صنعتـی 
کسب درک بهتر از مسئله مورد بررسی، یک  گرفت. پیش از آن نیز برای  خواجه نصیرالدین طوسی( صورت 
کارشناسـی رشـته های مهندسـی  نظرسـنجی مقدماتـی در خـرداد مـاه  از حـدود 200 نفـر از دانشـجویان دوره 
از دانشـجویان  زیـر  یـک سـؤال  فقـط  نظرسـنجی  ایـن  در  انجـام شـد.  تهـران  فنـی دانشـگاه  دانشـکده های 

:)Memarian & Memarian, 2018/a( پرسـیده شـد
گر چنین است، علت چیست«؟ »گفته می شود دانشجویان بی انگیزه شده اند، ا

کتبـی و بـا همـکاری اسـتادان دانشـکده های مختلـف در ابتـدای یکـی از  کـه به صـورت  ایـن نظرسـنجی 
گرفت، اطالعات باارزشـی را به دسـت داد. این اطالعات مبنای مناسـبی را برای  جلسـات درس آنان صورت 
گسـترده تر در خصـوص شناسـایی دقیق تـر علل بی انگیزگی دانشـجویان  طراحـی یـک پرسشـنامۀ نظرسـنجی 
کسب شـده تهیه شـد، از سـه بخش تشـکیل شـده بود. در  کـه بـا توجـه به اطالعات  کـرد. پرسشـنامه ای  مهیـا 
کسـب اطالعـات در ایـن زمینـه  بخـش اول ایـن پرسشـنامه فـرض بـر انگیـزه دار بـودن دانشـجویان بـود و بـرای 

چهـار سـؤال زیر طراحی شـد:
برای زندگی انگیزه دارم؛. 1

برای درس خواندن انگیزه دارم؛. 2
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به آینده امیدوارم؛. 3
کاری خوش بین هستم.. 4 به آینده 

که دانشـجوی مورد پرسـش به درجاتـی بی انگیزه  بخـش دوم پرسشـنامه بـا ایـن پیشـفرض طراحی شـد 
اسـت. بـرای ایـن قسـمت، بـا اسـتفاده از نظرهـای دانشـجویان در نظرسـنجی مقدماتـی، 27 سـؤال طراحـی 
شـد )جدول 1(. هشـت سـؤال اول این قسـمت درباره نقش دانشـگاه و اسـتادان در بی انگیزگی دانشـجویان 
بـود. هفـت سـؤال بعـدی در خصـوص میـزان مؤثـر بـودن وجـوه مختلـف برنامۀ درسـی بـود و باالخـره، دوازده 
کـه بـر بی انگیزگـی تأثیـر می گذارنـد، اختصـاص یافتـه  ج از محیـط آموزشـی،  سـؤال انتهایـی بـه عوامـل خـار
زیـاد،  زیـاد،  خیلـی  گزینـۀ   5 از  یکـی  انتخـاب  بـا  دانشـجویان  پرسشـنامه،  دوم  و  اول  بخش هـای  در  بـود. 
کاهش انگیزه ارائـه دادند. در بخش  کـم نظـر خـود را دربـاره تأثیر هر سـؤال بر افزایـش یا  کـم و بسـیار  متوسـط، 
سـوم پرسشـنامه از دانشـجویان خواسـته شـد تـا نظرهـای خـود را در خصـوص دو سـؤال زیـر به طـور مشـروح 

بیان کننـد:
کدام اند؟. 1 دیگر عوامل اثرگذار در بی انگیزگی 

کاهش بی انگیزگی چیست؟. 2 راهکارهای پیشنهادی شما برای 
)Memarian & Memarian, 2018/a( جدول 1. عوامل مؤثر در بی انگیزگی دانشجویان

ج از دانشگاهبرنامۀ درسیآموزشگران و دانشگاه عوامل خار

بی انگیزگی استادان. 1
ضعف علمی استادان. 2
روش تدریس نامناسب استادان. 3
کمبود رابطه استاد و دانشجو. 4
سختگیری زیاد استادان. 5
تبعیض در رفتار استادان. 6
کم بر دانشگاه. 7 جّو حا
برآورده نشدن انتظارات در دانشگاه. 8

بــرآورده نشــدن انتظــارات توســط رشــته . 1
تحصیلــی

نداشتن عالقه به رشته تحصیلی. 2
اجبار به انتخاب رشته تحصیلی. 3
وجــود داشــتن دروس نامرتبــط بــا برنامــه . 4

آموزشــی
کم بودن فعالیت های عملی و مهارتی. 5
خشک و تئوریک بودن دروس. 6
حجم زیاد برنامۀ درسی. 7

نداشتن آرمان و هدف مشخص. 1
نداشتن تصویر روشن از آینده. 2
نداشتن امید به اشتغال. 3
سخت بودن شرایط ازدواج. 4
مسائل فرهنگی جامعه. 5
شرایط سیاسی- اجتماعی. 6
مشکالت اقتصادی. 7
مسائل خانوادگی. 8
درگیری های عاطفی. 9

کم بودن تفریحات سالم. 10
اولویت دادن به فضای مجازی. 11

تبعیض در جامعه. 12

رشـته های  کالس هـای درس سـال های مختلـف  انتهـای  یـا  ابتـدا  در  و  کاغـذی  به صـورت  نظرسـنجی 
و  بـرق  مهندسـی  دانشـکده های  از  کارشناسـی  دوره  دانشـجوی   900 از  بیـش  گرفـت.  صـورت  مهندسـی 
کامپیوتـر، شـیمی، صنایـع، عمـران، متالـورژی و مـواد، معـدن، مکانیـک و نقشـه برداری دانشـگاه تهـران در 
دوره  چهـارم  و  سـوم  دوم،  سـال های  دانشـجویان  پاسـخ دهنده ها  بیشـتر  کردنـد.  شـرکت  نظرسـنجی  ایـن 
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کردنـد، تقریبـًا دو برابـر دانشـجویان زن  کـه پرسشـنامه را تکمیـل  کارشناسـی بودنـد. تعـداد دانشـجویان مـرد 
بـود )جـدول 2(.

جدول 2. آمار شرکت کنندگان در نظرسنجی از دانشکده های فنی دانشگاه تهران

بدون پاسخ

جنسیت سال تحصیلی

تعداد برگه قابل قبول دانشکده
مرد زن

خ
اس

ن پ
دو

ب

جم
ل پن

سا

رم
ها

 چ
ال

س

وم
 س

ال
س

وم
ل د

سا

ول
ل ا

سا

2 89 13 11 5 32 41 15 0 103 مهندسی معدن

1 53 37 1 5 43 21 21 0 91 مهندسی متالورژی و مواد

2 64 16 10 1 24 47 0 0 82 مهندسی عمران

6 44 62 17 2 34 24 35 0 112 مهندسی صنایع

6 47 35 17 1 32 9 4 25 88 مهندسی شیمی

2 31 21 6 1 23 12 12 0 54 مهندسی نقشه برداری

0 59 16 8 0 9 26 32 0 75 مهندسی مکانیک

5 228 70 19 37 56 61 81 49 303 کامپیوتر مهندسی برق و 

24 615 270 89 52 253 241 200 74 908 مجموع

کـه تعـداد نظرسـنجی ها برای  بـرای هرگونـه مقایسـه میـان نمـرات دانشـکده ها بـه ایـن نکتـه توجـه شـود 
دانشـکده های مختلـف برابـر نیسـت.

بررسی نتایج نظرسنجی� 3
کـه با فرض انگیـزه دار بودن دانشـجویان طراحی شـده  نتیجـه نظرهـای دانشـجویان در خصـوص چهـار سـؤالی 

کمتریـن رتبـه را نشـان می دهد. بـود، در شـکل 2 آمـده اسـت. در ایـن نمـودار »انگیـزه بـرای درس خوانـدن« 

 

5 
 

بیش از  صورت گرفت.مهندسی  های رشتههای مختلف  درس سال های کالسکاغذی و در ابتدا یا انتهای  صورت بهنظرسنجی 
مهندسی برق و کامپیوتر، شیمی، صنایع، عمران، متالورژی و مواد، معدن،  یها دانشکدهاز کارشناسی دوره دانشجوی  099

های دوم، سوم و  دانشجویان سال ها دهنده پاسخ. بیشتر دندکردانشگاه تهران در این نظرسنجی شرکت  یبردار نقشهمکانیک و 
بود )جدول  زنانشجویان دو برابر د تقریباً، که پرسشنامه را تکمیل کردند مردکارشناسی بودند. تعداد دانشجویان دوره چهارم 

2). 

 فنی دانشگاه تهران یها دانشکدهاز  ینظرسنجدر  کنندگان شرکت. آمار 2جدول 

بدون 
 پاسخ

سال تحصیلی جنسیت
تعداد برگه 

قبول قابل  زن مرددانشکده

سخ
ن پا

دو
ب

جم 
ل پن

سا
ارم 

چه
ال 

س
وم 

ل س
سا

دوم 
ال 

س
ول 

ل ا
سا

 

 مهندسی معدن 391 9 35 13 12 5 33 31 90 2
 مهندسی متالورژی و مواد 03 9 23 23 11 5 3 13 51 3
 مهندسی عمران 92 9 9 13 21 3 39 34 41 2
 مهندسی صنایع 332 9 15 21 11 2 33 42 11 4
 مهندسی شیمی 99 25 1 0 12 3 33 15 13 4
 یبردار نقشهمهندسی  51 9 32 32 21 3 4 23 13 2
 مهندسی مکانیک 35 9 12 24 0 9 9 34 50 9
 مهندسی برق و کامپیوتر 191 10 93 43 54 13 30 39 229 5

 مجموع 829 72 222 221 262 62 98 272 516 22
 

 .نیست برابرهای مختلف  ها برای دانشکده به این نکته توجه شود که تعداد نظرسنجی ها دانشکدهمقایسه میان نمرات  هرگونهبرای 

 سنجینظرنتایج . بررسی 2
آمده  2شکل در  ،بود شده طراحیبودن دانشجویان  دار انگیزهکه با فرض  یسؤالچهار  خصوصدانشجویان در  هاینظرنتیجه 

 .دهد مینشان کمترین رتبه را « انگیزه برای درس خواندن»است. در این نمودار 
 

 

 چه میزان انگیزه دارم. .2شکل 

 داری آمار انگیزه

در ستون سمت چپ میانگین های مختلف فنی با هم مقایسه شده است.  دانشجویان در دانشکده داری انگیزهمیزان  1در جدول 
در این جدول وضعیت دانشجویان هر دانشکده آمده است.  داری انگیزهگزاره و در سطر پایین معدل میزان  نمرات هر

)نمره مطلوب( بهترین حالت  29نمره است.  شده اسبهمح 29صفر تا  هبازدانشجویان در چهار زمینه مختلف در  داری انگیزه
 وضعیت نامطلوب هستند. دهنده نشان 39است و نمرات زیر  نظر مد ۀنیزم در داری انگیزه

15.3 

13.6 

12.0 

11.3 

9 10 11 12 13 14 15 16

 برای زندگی انگیزه دارم
 نسبت به آینده امیدوارم
 به آینده کاری خوشبین هستم
 برای درس خواندن انگیزه دارم

 (است 29نمره مطلوب ) میزان انگیزه داری دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران

شکل 2. چه میزان انگیزه دارم
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آمار انگیزه داری
در جـدول 3 میـزان انگیـزه داری دانشـجویان در دانشـکده های مختلـف فنـی بـا هـم مقایسـه شـده اسـت. در 
گـزاره و در سـطر پاییـن معـدل میـزان انگیـزه داری دانشـجویان هـر  سـتون سـمت چـپ میانگیـن نمـرات هـر 
دانشـکده آمـده اسـت. در ایـن جـدول وضعیـت انگیزه داری دانشـجویان در چهار زمینه مختلـف در بازه صفر 
تـا 20 محاسـبه شـده اسـت. نمـره 20 )نمـره مطلـوب( بهتریـن حالـت انگیـزه داری در زمینـۀ مـد نظـر اسـت و 

نمـرات زیـر 10 نشـان دهنده وضعیـت نامطلـوب هسـتند.
کم و خیلی  گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسـط،  ج در ایـن جـدول بـا توجـه به وزن دهی بـه پنج  نتایـج منـدر
کـه »بی انگیزگـی بـه درس خواندن«  کـم در پرسشـنامه حاصـل شـده اسـت. مـرور ایـن جـدول نشـان می دهـد 
کـه در اغلب دانشـکده ها وضعیـت نامطلوب تری )نمره زیر  کاری« دو زمینـه ای هسـتند  و »ناامیـدی به آینـده 
که دانشـجویان دانشـکده های صنایع، مکانیک  10( دارنـد. مـرور معـدل نمـرات هـر دانشـکده نشـان می دهد 
انگیـزه در چهـار  کمتریـن  انگیـزه و دانشـجویان معـدن دارای  و علـوم مهندسـی به ترتیـب دارای بیشـترین 

زمینـه مورد بررسـی هسـتند.
جدول 3. مقایسه میزان انگیزه داری دانشجویان دانشکده های مختلف در دانشکده های فنی دانشگاه تهران در چهار زمینۀ مختلف

ن
گی

یان
م

ک
انی

مک

دن
مع

واد
و م

ی 
ورژ

تال
م

یع
صنا

ان
مر

ع

ی
یم

ش

وتر
مپی

 کا
ق و

بر

ی
دار

ه بر
ش

نق

ی
دس

هن
م م

لو
ع

زمینه های انگیزه داری

9/8 10/1 8/4 9/3 12/1 9/3 9/7 10/6 9/2 10/3 کاری خوش بین هستم به آینده 

12/4 12/7 11/5 12/3 14/2 12/3 12/1 11/1 12/7 13/2 به آینده امیدوارم

9/3 11/3 7/4 9/1 10/8 9/1 8/2 8/6 9/3 10/2 برای درس خواندن انگیزه دارم

14/5 15/5 13/5 14/6 15/5 14/6 14/6 13/4 14/4 14/4 برای زندگی انگیزه دارم

46 49/6 40/8 45/3 52/6 45/3 44/6 43/7 45/6 48/1 جمع

11/5 12/4 10/2 11/1 13/1 11/3 11/1 10/9 11/4 12 معدل

آمار عوامل بی انگیزگی
کـه دربـاره  از دانشـجویان دانشـکده های فنـی دانشـگاه تهـران در خصـوص 27 سـؤالی  نتیجـۀ نظرسـنجی 
عوامـل احتمالـی مؤثـر در بی انگیزگـی دانشـجویان طراحـی شـده بـود، به ترتیـب اهمیـت در شـکل 3 آمـده 
کـه در ایـن نمـودار دیـده می شـود، »اجبار بـه انتخاب رشـتۀ تحصیلی«، »نداشـتن عالقه به  اسـت. همچنـان 
کمتریـن تأثیـر را در بی انگیزگـی دانشـجویان  کـه  رشـتۀ تحصیلـی« و »مسـائل خانوادگـی« سـه عاملـی هسـتند 
داشـته اند. از سـوی دیگـر، »خشـک و تئوریـک بـودن دروس«، »کـم بـودن فعالیت هـای عملـی و مهارتـی« و 
کـه از نظـر دانشـجویان دانشـکده فنـی دانشـگاه  »بـرآورده نشـدن انتظـارات در دانشـگاه« سـه عاملـی هسـتند 

.)Memarian & Memarian, 2018/b( تهـران بیشـترین تأثیـر را در بی انگیزگـی آنهـا داشـته اسـت
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نمره های مربوط به علل بی انگیزگی در دانشکده های فنی دانشگاه تهران ) نمره مطلوب 20 است.(

شکل 3. عوامل مؤثر در بی انگیزگی دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران

در جدول 4 نتیجۀ نظرسـنجی از دانشـجویان دانشـکده های مختلف مهندسـی در خصوص 27 سـؤالی 
کـه دربـاره عوامـل احتمالـی مؤثـر در بی انگیزگـی طراحـی شـده بـود، بـا یکدیگر مقایسـه شـده اسـت. در سـتون 
گزاره و در سـطر پاییـن، معدل میزان انگیزه داری دانشـجویان هر دانشـکده  سـمت چـپ میانگیـن نمـرات هـر 
کـه در اغلـب دانشـکده ها »خشـک و تئوریـک بـودن دروس«  آمـده اسـت. مـرور ایـن جـدول نشـان می دهـد 
مهم تریـن عامـل بی انگیزگـی دانشـجویان بـوده اسـت. مـرور معدل نمرات در هر دانشـکده نیز نشـان می دهد 
کمتریـن بی انگیزگـی و  کـه دانشـجویان دانشـکده های علـوم مهندسـی، صنایـع و مکانیـک به ترتیـب دارای 

دانشـجویان معـدن دارای بیشـترین بی انگیزگـی هسـتند.
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جدول 4. مقایسه عوامل مؤثر بر بی انگیزگی در دانشکده های مختلف پردیس فنی دانشگاه تهران*

ن
گی

یان
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انی

مک

دن
مع

واد
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ی 
ورژ
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وم 

عل

8/8 9/2 8/9 9/9 7/3 7/7 8/5 9/2 9/1 9/6 بی انگیزگی استادان

شگاه
آموزشگران و دان

10/9 11/6 10/8 12/9 9/8 10/9 8/9 11/8 9/2 12/3 ضعف علمی استادان

6/2 6 5/7 6/3 5/8 4/4 7/1 6/3 6/4 7/9 روش تدریس نامناسب استادان

6/3 7/5 5/5 6 6 4/6 6/9 6/8 6/2 7/2 کمبود رابطه استاد و دانشجو

7/9 8/2 9/3 8/4 9/8 6/6 8/4 5/5 6/8 8/6 سختگیری زیاد استادان

9/1 11/7 8/1 10/5 9/8 6/8 9/2 9/4 7/1 10/1 تبعیض در رفتار استادان

6/7 7 4/2 7/3 8/1 6/1 7/6 6/3 6/3 8/1 کم بر دانشگاه جّو حا

5/1 5/4 4/2 5/6 5/3 3/9 6/3 5/3 3/8 6/2 برآورده نشدن انتظارات در دانشگاه

8/1 9/1 5/9 8/2 8/6 8/2 8/2 9/7 6/1 9/1 برآورده نشدن انتظارات از رشته تحصیلی

ی
برنامۀ درس

12/9 13/9 10/1 12/2 15/1 13/2 14 14/3 10/2 13/8 نداشتن عالقه به رشته تحصیلی

14/1 15/6 11/5 12/4 16 13/7 15/1 15/5 13/2 14/5 اجبار به انتخاب رشته تحصیلی

7 7/7 6/9 6/5 9/1 7/4 6/4 6/7 4/9 7/6 دروس نامرتبط با برنامه آموزشی

4/8 5/3 3/6 4 5/7 3/5 3/8 5/7 6/3 5/4 کم بودن فعالیت های عملی و مهارتی

4/2 4/5 3/2 3/3 4/7 3/4 3/2 5/9 4/4 5 خشک و تئوریک بودن دروس

5/9 5/6 6/7 5/4 8/2 4/8 5/6 4/5 5/1 6/8 حجم زیاد برنامۀ درسی

8 8/8 7/4 7/4 9/8 7/2 8 7/6 6/9 8/9 نداشتن آرمان و هدف مشخص

شگاه
ج از دان

ل خار
عوام

6/5 7 6 5/5 8/4 5/1 6/3 6/8 5/7 7/9 نداشتن تصویر روشن از آینده

7/2 6/5 5/8 5/7 9/6 7/3 6/6 9 6/9 8/1 نداشتن امید به اشتغال

9/4 9/7 8/1 9/4 9/8 10/3 9/1 9/4 9/4 9/6 سخت بودن شرایط ازدواج

6/2 5/8 4/9 5/4 6/8 7/2 7/2 5/8 5/3 7/5 مسائل فرهنگی جامعه

5/4 4/5 4/2 3/7 6/1 6/5 5/8 5/7 5/3 7/4 شرایط سیاسی- اجتماعی

6/2 4/6 4/8 5/3 7/3 7/9 6/7 6/5 5/3 7/6 مشکالت اقتصادی

13/3 14/1 12/5 13/1 13/2 12/4 13/8 13 15 12/9 مسائل خانوادگی

11/5 12/8 10/5 11/3 11/3 11/2 12/1 11/8 11/8 11/1 درگیری های عاطفی

6/2 8/9 6/9 4/5 7/1 6/4 6/5 6 6/6 7/6 کم بودن تفریحات سالم

9 10/3 8/5 9 9/1 9/4 8/5 9/7 7/9 8/9 اولویت دادن به فضای مجازی

6 8/7 5 5/7 6/2 4/7 5/3 6/8 4/8 6/8 تبعیض در جامعه

206/7 230 184/2 204/9 234 200/8 215/1 221 196 236/5 جمع

8/5 6/4 6/8 7/5 8/6 7/4 7/9 8/1 7/2 8/7 معدل
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در جـدول 5 عوامـل اثرگـذار در بی انگیزگـی دانشـجویان در هـر یـک از سـه بخـش آموزشـگران و دانشـگاه، 
کـه در بی انگیزگی دارند، ارائه شـده اسـت. بررسـی  ج از دانشـگاه به ترتیـب نقشـی  برنامـه درسـی و عوامـل خـار
کـه از میـان ایـن سـه دسـته، برنامـه درسـی تأثیـر بیشـتری بـر بی انگیزگـی  داده هـای جـدول 5 نشـان می دهـد 

گرفته انـد. ج از دانشـگاه و آموزشـگران و دانشـگاه قـرار  داشـته اسـت و بـه دنبـال آن به ترتیـب عوامـل خـار
بی انگیزگـی  - در  را  نقـش  بیشـترین  دروس«  بـودن  تئوریـک  و  »خشـک  درسـی،  برنامـه  خصـوص  در 

گزاره هـای »نداشـتن عالقـه بـه رشـته تحصیلـی« و »اجبار بـه انتخاب رشـته تحصیلی«  داشـته اسـت و 
نقـش ناچیـزی در بی انگیزگـی داشـته اند.

در  - نقـش  بیشـترین  دارای  اجتماعـی«  سیاسـی  »شـرایط  دانشـگاه،  از  ج  خـار عوامـل  خصـوص  در 
ایجـاد بی انگیزگـی بـوده اسـت و »درگیری هـای عاطفـی« و »مسـائل خانوادگـی« نقـش چشـمگیری در 

نداشـته اند. بی انگیزگـی 
گـزاره »بـرآورده نشـدن انتظـارات در دانشـگاه« بیشـترین  - در خصـوص بخـش آموزشـگران و دانشـگاه، 

نقش را در بی انگیزگی داشـته و به تشـخیص دانشـجویان »ضعف علمی اسـتادان« نقش چشـمگیری 
در بی انگیزگـی نداشـته اسـت.

جدول 5. نقش عوامل مختلف در بی انگیزگی دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران

اولویت اول
برنامۀ درسی

اولویت دوم
ج از دانشگاه عوامل خار

اولویت سوم
آموزشگران و دانشگاه

ی انگیزگی دانشجویان
ش تأثیر در ب

افزای

1. خشک و تئوریک بودن دروس
کم بودن فعالیت های علمی و   .2

مهارتی

1. شرایط سیاسی- اجتماعی
2. تبعیض در جامعه

1. برآورده نشدن انتظارات در 
دانشگاه

2. روش تدریس نامناسب استادان

3. حجم زیاد برنامه درسی
4. دروس نامرتبط با برنامه آموزشی
5. برآورده نشدن انتظارات از رشته 

تحصیلی

3. مسائل فرهنگی جامعه و 
کم بودن  مشکالت اقتصادی و 

تفریحات سالم
4. نداشتن تصویر روشن از آینده

5. نداشتن امید به اشتغال
6. نداشتن آرمان و هدف مشخص
7. اولویت دادن به فضای مجازی

8. سخت بودن شرایط ازدواج

کمبود رابطه استاد و دانشجو  .3
کم بر دانشگاه 4. جّو حا
5. سختگیری استادان
6. بی انگیزگی استادان

7. تبعیض در رفتار استادان

5. نداشتن عالقه به رشته تحصیلی
6. اجبار به انتخاب رشته تحصیلی

9.  درگیری های عاطفی
10. مسائل خانوادگی

8. ضعف علمی استادان

در بخـش سـوم پرسشـنامه از دانشـجویان خواسـته شـد تـا نظرهـای خـود را در خصـوص دو سـؤال زیـر 
کننـد: به طـور مشـروح بیـان 

کدام اند؟. 1 دیگر عوامل اثرگذار در بی انگیزگی 
کاهش بی انگیزگی چیست؟. 2 راهکارهای پیشنهادی شما برای 
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راهکارهـای  و  بی انگیزگـی  علـل  دربـاره  را  باارزشـی  اطالعـات  سـؤاالت  ایـن  بـه  دانشـجویان  پاسـخ های 
برون رفـت از آنهـا به دسـت داد. در جـدول 6 چکیـده ای از نظرهـا بـا بسـامد بیشـتر دانشـجویان در خصـوص 

هـر یـک از علـل بی انگیزگـی فهرسـت شـده اسـت.
گزیدۀ نظرهای دانشجویان دانشکده های فنی دانشگاه تهران در خصوص برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بی انگیزگی  جدول 6. 

(Memarian & Memarian, 2018/a)

کــردن دلیــل 	  کار اســت. تحصیــل  آینــده مبهــم شــغلی: نداشــتن انگیــزه ناشــی از تصویــر مبهــم از آینــده و روشــن نبــودن افــق بــازار 
کار بــروم. شــرایط ازدواج مهیــا نیســت و از لــوازم  کارکــردن و درآمــد داشــتن، امــا مــن بــا مدرکــم نمی توانــم ســر  می خواهــد، مثــاًل 
کار دیگری  کنــم؟ )آمــار بیــکاری باعــث مأیــوس شــدن اســت(.  کار  کــه چــه شــود؟  کار و درآمــد و مســکن اســت. درس بخوانــم  آن 
گــر بــرای دانشــجویان  غیــر از درس خوانــدن در دانشــگاه بکنــم، شــاید بیشــتر لــذت ببــرم و بیشــتر هــم چیــزی یــاد بگیــرم. ا
کار )در صــورت داشــتن مهــارت( امــکان پیشــرفت برایشــان وجــود دارد،  ــازار  کــه در آینــده و در ب ایــن اطمینــان حاصــل شــود 

کاهــش می یابــد و ... بی انگیزگــی 

ــردرگمی 	  ــار س ــس از ورود دچ ــا پ ــد، ام ــخصی دارن ــدف مش ــگاه ه ــه دانش ــل از ورود ب ــجویان قب ــخص: دانش ــدف مش ــتن ه نداش
ــد.  ــان ندارن ــجویان آرم ــد. دانش ــوه می کن ــوچ جل ــان پ ــری برایش ــد و یادگی ــی ندارن ــزرگ و نهای ــدف ب ــجویان ه ــوند. دانش می ش
گــر درســت انتخــاب شــده باشــد، بــه مــا انگیــزه می دهــد. بی انگیــزه ام،  آرمــان بــه دنبــال خــودش هــدف مــی آورد و ایــن هــدف ا

کــردن مســیر درســت، ســخت اســت و ... چــون آینــده مبهــم اســت و پیــدا 

ــه مراتــب 	  ــه بــدون زحمــت ب ک تبعیــض: صنعــت مــا دانش محــور نیســت، بلکــه پارتی محــور و پول محــور اســت. تعــداد افــرادی 
کــه بــا  باالیــی رســیده اند، در جامعــه امــروز بســیار زیــاد شــده اســت. دیــدن اختالس هــای ســالیان اخیــر توســط افــرادی 
سیاســی بازی بــه مقــام رســیده اند و از لحــاظ علمــی در ســطح پایینــی هســتند، دلیــل بــر بی انگیزگــی افــراد اســت. جامعــه نشــان 
کار باالتــری دســت پیــدا می کننــد.  کمتــر تــالش می کننــد، امــا پارتــی یــا اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد، بــه  کــه  داده اســت آنهایــی 
کــه دانشــجویان آن بــدون هیــچ تالشــی نمــره بــاال و مــدرک می گیرنــد، انگیــزه  مشــاهده افزایــش تعــداد دانشــگاه های نامعتبــر 
کــه در دانشــگاه دولتــی درس  کســی  کــه در دانشــگاه ضعیــف درس خوانــده، نســبت بــه  ــرد. چه بســا فــردی  مــا را از بیــن می ب

کار از مزایــای بیشــتری برخــوردار باشــد و ... خوانــده اســت، بــه هنــگام یافتــن 

نبــود مهــارت: همــه مــا قــرار نیســت اســتاد دانشــگاه شــویم تــا تئوری هایمــان خــوب باشــد. بــرای بهبــود عملکــرد دانشــجویان، 	 
گــر  کــردن یــاد بگیریــم. ا کار  کمــی هــم  کنــار خوانــدن و بــاز هــم خوانــدن بایــد  کار عملــی نیــاز اســت و نــه فقــط تئــوری. در 
کــه از تئــوری  ــر بشــود، مشــکل برطــرف می شــود؛ البتــه، منظــور واحدهــای آزمایشــگاهی نیســت  آمــوزش در دانشــگاه عملی ت

هــم تئوری ترنــد! و ...

کــردن در برخــی از اســتادان. زیــر ســؤال رفتــن برخــی از 	  بــاز  یــا از ســر  اســتادان: بی حوصلگــی، بی انگیزگــی، بی مســئولیتی 
کارهــای آموزشــی  کــه قبــاًل میــان اســتادان و دانشــجویان وجــود داشــت. ســود و منفعتــی شــدن بی حــد و انــدازۀ  حرمت هایــی 
کمرنــگ شــدن ســطح دلســوزی از جانــب اســتاد. اســتادان می تواننــد بــا فراهــم آوردن فضایــی  مثــل چــاپ مقالــه و ترجمــه ... و 

بهتــر، حالــت خشــک نمره محــور بــودن دانشــگاه را از بیــن ببرنــد و روحیــه بهتــری بــرای دانشــجویان رقــم بزننــد و ...

دانشــگاه: دانشــگاه بــه ســمت مدرســه شــدن در حــال حرکــت اســت. قبــل از آمــدن بــه دانشــگاه، تصــورم از دانشــگاه فــرق داشــت 	 
کــه می کشــند،  کــه انتظــار داشــتم نیســت. دانشــجویان به ســختی وارد دانشــگاه می شــوند، امــا به انــدازه ســختی ای  و چیــزی 
ثمــره و نتیجــه نمی گیرنــد. روابــط و شــرایط در دانشــگاه بســیار اداری اســت. دانشــگاه اصــاًل فضایــی بــرای یادگیــری ایجــاد 
ــًا پشــت ســرهم امتحــان می گیــرد. دانشــگاهیان، ماننــد بقیــه بخش هــای دولتــی، فقــط می خواهنــد حقــوق  نمی کنــد و صرف

کار نیســتند و ... کننــد و بــه فکــر پیشــرفت  ماهیانــه خــود را دریافــت 

کــم بــودن امیــد بــه زندگــی و تردیــد و نگرانــی نســبت بــه آینــده ای مبهــم و نبــود نشــاط 	  جامعــه و خانــواده: دانشــجویان به دلیــل 
کمرنــگ شــدن امیــد بــه اینکــه واقعــًا توانایــی  گیــر در جامعــه و به خصــوص محیــط علمــی، بی انگیــزه می شــوند. همچنیــن  فرا
ــاب  ــن انتخ ــرار والدی ــل اص ــه به دلی ک ــی،  ــتۀ تحصیل ــه رش ــه ب ــدم عالق ــد، ع ــته باش ــری داش ــه تأثی ــه در جامع ک ــری  ــاد تغیی ایج
کــه درآمــد باالتــری داشــته باشــد هــم از  می شــود و علــت تحصیــل فقــط درآمدزایــی باالتــر شــده و رشــته ای انتخــاب می شــود 

ــراد می کاهــد و ... انگیــزه اف
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کنترل اعتبار نظرسنجی� 4
تهـران، نظرسـنجی مشـابهی در  گرفتـه در دانشـگاه  نتایـج نظرسـنجی صـورت  بـرای بررسـی تعمیم پذیـری 
کامپیوتـر، مکانیک، عمران و برق دانشـگاه صنعتی  دانشـکده های نقشـه برداری، مـواد و متالـورژی، صنایـع، 
کـه از میـان آنهـا، بیشـتر  کردنـد  خواجـه نصیرالدیـن طوسـی اجـرا شـد. 482 نفـر در ایـن نظرسـنجی شـرکت 
کارشناسـی بودند. تعداد دانشـجویان مرد  پاسـخ دهنده ها دانشـجویان سـال های دوم، سـوم و چهارم دوره 

کردنـد، تقریبـًا دو برابـر دانشـجویان زن بـود )جـدول 7(. کـه پرسشـنامه را تکمیـل 

)c/2018 ,Memarian & Memarian( جدول 7. توزیع شرکت کنندگان در نظرسنجی دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی

جنسیت سال تحصیلی

تعداد برگه قابل قبول دانشکده
بدون پاسخ مرد زن

خ
اس

ن پ
دو

ب

جم
ل پن

سا

رم
ها

 چ
ال

س

وم
 س

ال
س

وم
ل د

سا

ول
ل ا

سا

0 11 7 3 0 12 3 0 0 18 کامپیوتر مهندسی 

0 33 16 2 1 19 4 23 0 49 مهندسی متالورژی و مواد

7 61 12 27 0 17 20 13 3 80 مهندسی عمران

5 32 26 7 2 26 3 13 12 63 مهندسی صنایع

9 50 45 31 1 13 26 10 23 104 مهندسی نقشه برداری

8 85 12 17 3 24 26 20 15 105 مهندسی مکانیک

4 41 18 12 1 16 17 16 1 63 مهندسی برق

33 313 136 98 8 127 99 95 53 482 مجموع

نتایـج  بـا  تهـران  دانشـگاه  فنـی  دانشـکده  دانشـجویان  از  نفـر   980 از  نظرسـنجی  نتایـج   8 جـدول  در 
نظرسـنجی از 482 نفـر از دانشـجویان دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـا یکدیگـر مقایسـه شـده اسـت. 
در ایـن جـدول، اولویـت عوامـل اثرگـذار در بی انگیزگـی دانشـجویان دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران )به ترتیـب 
از 1 تـا 27( در سـتون سـمت چـپ آمـده اسـت. در سـتون سـمت راسـت نیـز ترتیـب اولویت هـای دانشـجویان 

دانشـگاه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـا دانشـجویان دانشـگاه تهـران مقایسـه شـده اسـت.
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جدول 8. مقایسه اولویت عوامل اثرگذار در بی انگیزگی دانشجویان مهندسی دو دانشگاه تهران و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
)نمرات هر عامل از 20 است(

ردیف
دانشکده فنی دانشگاه تهراندانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

نمرهعوامل اثرگذارنمرهعوامل اثرگذار

3/6خشک و تئوریک بودن دروس 4/2خشک و تئوریک بودن دروس1

3/9کم بودن فعالیت های عملی و مهارتی4/3شرایط سیاسی- اجتماعی2

4/1برآورده نشدن انتظارات در دانشگاه4/5مشکالت اقتصادی3

4/2شرایط سیاسی - اجتماعی4/7تبعیض در جامعه4

4/4حجم زیاد برنامۀ درسی5/0مسائل فرهنگی جامعه5

4/7تبعیض در جامعه5/3کم بودن فعالیت های عملی و مهارتی6

4/8روش تدریس نامناسب استادان5/4حجم زیاد برنامۀ درسی7

4/8مسائل فرهنگی جامعه6/2روش تدریس نامناسب استادان8

4/9مشکالت اقتصادی6/3کم بودن تفریحات سالم9

5/1کمبود رابطه استاد و دانشجو6/5نداشتن امید به اشتغال10

5/2کم بودن تفریحات سالم6/6نداشتن تصویر روشن از آینده11

5/2نداشتن تصویر روشن از آینده6/8وجود داشتن دروس نامرتبط با برنامه آموزشی12

کم بر دانشگاه6/9کمبود رابطه استاد و دانشجو13 5/2جّو حا

5/6وجود داشتن دروس نامرتبط با برنامه آموزشی7/4برآورده نشدن انتظارات در دانشگاه14

کم بر دانشگاه15 6/0سختگیری زیاد استادان7/6جّو حا

6/3نداشتن امید به اشتغال8/1سختگیری زیاد استادان16

6/3نداشتن آرمان و هدف مشخص8/2نداشتن آرمان و هدف مشخص17

6/8برآورده نشدن انتظارات توسط رشته تحصیلی8/4تبعیض در رفتار استادان18

7/1بی انگیزگی استادان8/6سخت بودن شرایط ازدواج19

7/3تبعیض در رفتار استادان8/6بی انگیزگی استادان20

7/4اولویت دادن به فضای مجازی8/9برآورده نشدن انتظارات توسط رشته تحصیلی21

7/5سخت بودن شرایط ازدواج9/2اولویت دادن به فضای مجازی22

8/8ضعف علمی استادان10/3ضعف علمی استادان23

9/3درگیری های عاطفی12/2درگیری های عاطفی24

10/6مسائل خانوادگی13/1مسائل خانوادگی25

10/6نداشتن عالقه به رشته تحصیلی13/4نداشتن عالقه به رشته تحصیلی26

11/6اجبار به انتخاب رشته تحصیلی14/2اجبار به انتخاب رشته تحصیلی27
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دروس«  بـودن  تئوریـک  و  »خشـک  دانشـگاه  دو  هـر  در  می شـود،  دیـده   8 جـدول  در  کـه  همچنـان 
نظرسـنجی  ایـن  نتایـج  بـه  دقـت  کمـی  بـا  اسـت.  شـده  شـناخته  بی انگیزگـی  عامـل  مهم تریـن  به عنـوان 
فنـی  دانشـکده  دانشـجویان  نظرسـنجی  نهـم  تـا  دوم  اولویـت  بـا  اثرگـذار  عوامـل  کـه  می شـود  مشـخص 
کـم بـودن فعالیت هـای عملـی و مهارتـی، بـرآورده نشـدن انتظـارات در دانشـگاه،  دانشـگاه تهـران )یعنـی 
نامناسـب  تدریـس  روش  جامعـه،  در  تبعیـض  درسـی،  برنامـۀ  زیـاد  حجـم  اجتماعـی،  سیاسـی-  شـرایط 
اسـتادان، مسـائل فرهنگـی جامعـه و مشـکالت اقتصـادی(، در نظرسـنجی دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی 
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی هـم، بـا قـدری جابه جایـی در ترتیـب آنهـا، مشـاهده می شـود. نکتـه جالب تـر 
)یعنـی ضعـف علمـی  تأثیـر در بی انگیزگـی دانشـجویان دو دانشـگاه  کمتریـن  5 عامـل دارای  ترتیـب  آنکـه 
اسـتادان، درگیری هـای عاطفـی، مسـائل خانوادگـی، نداشـتن عالقـه به رشـته تحصیلی و اجبار بـه انتخاب 

رشـته تحصیلـی( دقیقـًا مشـابه هـم اسـت.

بحث و نتیجه گیری� 5
گاه  کـه از مـا سـر می زنـد. انگیـزه یـک فراینـد ناخـودآ انگیـزه امـری پیچیـده و عامـل اغلـب رفتارهایـی اسـت 
روانشـناختی و نه الزامًا یک امر منطقی اسـت. انگیزه نقش چشـمگیری در یادگیری دارد. از میان دو دسـته 
.)Utvær & Haugan, 2016( کارایـی باالتری در بهبـود یادگیـری دارد  انگیـزۀ درونـی و بیرونـی، انگیـزه درونـی 
افزایـش می دهـد. بررسـی  را  بـه یادگیـری  کـردن عوامـل مؤثـر در بی انگیزگـی، اشـتیاق  شناسـایی و برطـرف 
خواجـه  صنعتـی  دانشـگاه  و  تهـران  دانشـگاه  در  مهندسـی  دانشـجویان  بی انگیزگـی  در  اثرگـذار  عوامـل 
کم بـودن فعالیت های عملی  کـه خشـک و تئوریک بودن دروس،  نصیرالدیـن طوسـی )جـدول 8( نشـان داد 
کـه بیـش از همـه در بی انگیزگـی دانشـجویان تأثیـر  و مهارتـی و حجـم زیـاد برنامـۀ درسـی سـه عاملـی هسـتند 
گیرند. مسـائل اثرگذار اصلی، در ایجاد سـه عامل ذکرشـده، ضعف برنامه  دارند و باید مورد توجه خاص قرار 
درسـی و نحوۀ ارائۀ برنامه آموزشـی هسـتند. ضعف برنامه های درسـی مهندسـی ناشـی از نحوۀ برنامه ریزی 
مهندسـی  کارشناسـی  آمـوزش  بـرای  اسـتانداردی  کم وبیـش  دسـتاوردهای  امـروزه،  آنهاسـت.  بازنگـری  و 
بـرای دانش آموختـه مهندسـی به دقـت مشـخص شـده  کـه در آن توانایی هـای پایـه  پیشـنهاد شـده اسـت 
اسـت. بررسـی میزان دسـتیابی دانش آموختگان مهندسـی به این توانایی ها از طریق ارزشـیابی برنامه های 
کشـور بایـد روش بازنگـری  آمـوزش مهندسـی محقـق می شـود. بـرای اصـالح برنامه هـای درسـی مهندسـی 
کشـور تغییـر یابـد و بـا توجـه بـه نتیجـۀ ارزیابـی درونـی برنامـه آموزشـی، برطبق  برنامه هـای آمـوزش مهندسـی 

.)Memarian, 2012; Memarian, 2019( روش هـای رایـج در جهـان انجـام شـود
کمبـود رابطـه بیـن اسـتاد  بـرآورده نشـدن انتظـارات در دانشـگاه، روش تدریـس نامناسـب اسـتادان و 
کـه در ارتبـاط بـا دانشـگاه و آموزشـگران بیشـترین تأثیـر را در بی انگیزگـی  و دانشـجو از دیگـر مـواردی اسـت 
دانشـجویان مهندسـی دارنـد )جـدول 8(. راهـکار مقابلـه بـا ایـن چالش هـا، آشـنایی اعضـای هیئـت علمـی 
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گوژی1( به دسـت  که در علم و هنر یاددهی-یادگیری )پدا رشـته های مهندسـی با دسـتاوردهای نوینی اسـت 
کارگاه هـای آموزشـی از جملـه روش هایـی  آمـده اسـت. انتشـار منابـع آموزشـی مناسـب و برگـزاری دوره هـا و 
گرفتـه می شـوند )UCEE, 2019; Memarian, 2019(. آموزشـگران بـا نشـان  کـه بدیـن منظـور بـه کار  اسـت 
گرفتـن تنوعـی از روش هـا و مسـائل، درگیـر  دادن اشـتیاق بـه آمـوزش، سـاماندهی مناسـب درس، در نظـر 
گرفتـن سـطح معقولـی از پیچیدگـی بـرای مطالـب درسـی،  سـاختن دانشـجویان در فراینـد یادگیـری و در نظـر 
کنند. اسـتادان از سـوی دیگر، ممکن اسـت با سـخنان یا  کمک  می توانند به برانگیختن انگیزۀ دانشـجویان 
کـه به کارگیـری  رفتـار خـود عامـل سـرکوب کنندۀ انگیـزۀ دانشـجویان باشـند. در جـدول 9 برخـی از روش هایـی 

آنهـا می توانـد انگیـزه دانشـجویان را افزایـش دهـد، ارائـه شـده اسـت.

)2010 ,BCIT( جدول 9. با چه روش هایی می توانم انگیزه دانشجویانم را افزایش دهم؟

نشان دادن اشتیاق به موضوع درس و تدریس	 

تشریح واضح دستاوردهای یادگیری درس	 

رفتار برابر و عادالنه با تمام دانشجویان	 

ارائۀ نظرهای مثبت در خصوص عملکرد دانشجویان	 

اجتناب از ریشخند و تحقیر دانشجویان	 

پنج ثانیه تأمل قبل از تقاضای پاسخ برای یک سؤال	 

گوش شنوا برای درک نگرانی های دانشجویان	  داشتن 

بیان داشتن انتظار باال از دانشجویان	 

کردن از دست می دهند	  توجه دادن دانشجویان به آنچه با غیبت 

درگیر ساختن دانشجویان در ابتدای درس با استفاده از روش بارش ذهن	 

کمک آموزشی )پاورپوینت، ویدئو و ...( برای تحریک عالقه دانشجویان	  استفاده از وسایل 

ارتباط دادن دانش و مهارت فعلی دانشجویان با یادگیری های جدیدشان	 

استفاده از سؤال های با انتهای باز برای ارتقای تفکر خالق دانشجویان	 

کالس	  ج از  کالس آموخته اند، در شرایط خار کاربرد آنچه در  تشویق دانشجویان به 

 	...

گرچـه اغلـب به دلیـل عوامل متعـدد اثرگـذار بیرونی،  کـه  اعضـای هیئـت علمـی بایـد توجـه داشـته باشـند 
کـه ایـن امـر نبایـد  محدودیت هایـی بـرای برانگیختـن انگیـزه دانشـجویان به آمـوزش و یادگیـری وجـود دارد 

کوشـش در افزایـش انگیـزه در دانشـجویان بـاز ایسـتند.   کـه آنهـا از  موجـب شـود 

1- Pedagogy
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	z ،حسین معماریان: اســتاد مهندســی زمیــن دانشـکده فنـی دانشـگاه  تهـران

وابســته  و  عضـو  مهندســی؛  آمــوزش  در  یونســکو  کرســی  رئیــس  و  مؤســس 

250مقالـه  از  بیـش  انتشـار  ایـران؛  اسـالمی  جمهـوری  علـوم  فرهنگسـتان 

پژوهشـی در نشـریات و همایش هـای ملـی و بین المللـی )بیـش از 40مقالـه  در 

کتـاب در زمینه هـای مرتبـط  بـا  زمینـه آمـوزش مهندسـی( )مؤلـف 25کتـاب 4 

کتـاب برگزیـده  کتـاب اخیـر ایشـان برنـده جایـزه  آمـوزش مهندسـی(؛ هشـت 

برگزیـده  کتاب هـای  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـال  کتـاب  از  تقدیـری  و 

اسـت. بـوده  دانشـگاهی 
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	z از کاربـردی  ریاضـی  رشـته  کارشناسـی  غ التحصیـل  فار معماریـان:  آزاده 

کارشناسـی ارشـد رشـته پژوهـش هنـر از دانشـگاه  دانشـگاه شـهید بهشـتی و 

کرسـی یونسـکو در آمـوزش مهندسـی و  تربیـت مـدرس. از سـال 96 بـا دفتـر 

می کننـد. فعالیـت  ایـران  آموزش مهندسـی  انجمـن 

	z عماد محصل افشـار: دسـتیار آموزشـی در دروس تعاملی با دانشـجویان دوره

بـوده اسـت. همکاری هـای  تـرم  از 12  بیـش  بـرای  فنـی  کارشناسـی دانشـکده 

 93 سـال  از  مهندسـی  آمـوزش  در  یونسـکو  کرسـی  بـا  او  اجرایـی  و  پژوهشـی 

ارشـد در  کارشناسـی  کارشناسـی و 91  آغازشـده. وی دانش آموختـه دوره 85 

کتشـاف معـدن بـوده و در  دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران در رشـته مهندسـی ا

کثـر فعالیت هـای دانشـجویی حضـور فعـال داشـته، از ایـن رو دارای ارتباطـی  ا

کارکنـان دانشـگاه اسـت. قـوی، هم زمـان بـا اسـاتید، دانشـجویان، پژوهشـگران و 


