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ABSTRACT 

 

AIMS: Cycle of motivation- lifelong learning of police students is affected by specific 
pattern of relations among various factors of individual, educational, social and 
organizational. 

MATERIALS & METHODS: The statistical population of the study included police 
students with a grade point average of 19 and academic motivation, 16 of whom 
were purposefully selected as a sample until reaching the stage of data saturation. 
This research was performed in 2018 in Amin Police University using qualitative 
method of framework analysis and coding for data analysis. 

FINDINGS: Data analysis using coding showed that the individual factors  had been 
consisted of 14 themes and classified in three comprehensive concepts of "brought 
of the person", "the crystallizer" and "strategies", instructional factors of 6 themes 
containing the professor and his purposeful activities, social factors of the 12 
themes containing "career prospects" and "importance of education" and 
Organizational factors of 6 themes containing concepts of "climate" and 
"environment" and finally the model of effectiveness of these themes on cycle of 
motivation- learning designed in format of causal factors, conditions, context, 
strategy and output. 

CONCLUSION: University identity factors, which are divided into several sections: 
individual, educational, social and organizational, affect the individual's academic 
motivation, activate participation in learning, appropriate study approaches and 
metacognitive skills, and thus lead to lifelong learning and ensuring physical and 
psychological health. 
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 مقاله اصیل دسترسی آزاد

 یریادگی -زشیانگ چرخه بر دانشگاه یتیهو عوامل ریتأث یالگو نییتع
 سیپل انیدانشجو العمرمادام

 2یسور احمد ،1افشار یعل ،*1پور ینیع جواد
 ، ایرانانتظامی امین، تهرانلوم شناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه عاستادیار گروه روان 1

 منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران شناسی، دانشکده علوم و فنوندانشیار گروه روان ۳

 

کیدهچ  

 

العمر دانشجویان پلیس متأثر از الگویی خاص از روابط عوامل مختلف امیادگیری ماد -چرخه انگیزشاهداف: 
. این تحقیق باهدف شناسایی و تدوین این الگو با استفاده روش اجتماعی و سازمانی استفردی، آموزشی، 
 .کیفی انجام شد

و انگیزش  19جامعه آماری مطالعه کیفی حاضر شامل دانشجویان پلیس دارای معّدل باالی ها: و روش مواد
عنوان نمونه انتخاب صورت هدفمند بهبهها نفر از آن 16ها، تحصیلی بود که تا رسیدن به مرحله اشباع داده

در دانشگاه علوم انتظامی امین به روش کیفی تحلیل چارچوب انجام شد و  1۳97شدند. این تحقیق در سال 
 .ها استفاده شداز کدگذاری برای تحلیل داده

مضمون و  14ن داد که عوامل فردی متشکل از ها با استفاده کدگذاری نشاتحلیل دادهوتجزیه: هاافتهی
مضمون و  6وزشی متشکل از ؛ عوامل آم«راهبردها»و « یابندهتبلور »، «آورده فرد»تر دربرگیرنده سه مفهوم کلی

آینده »مضمون و متمرکز بر  6های هدفمند؛ عوامل سازمانی متشکل از حاوی محوریت استاد و فعالیت
مضمون و متمرکز بر  12متشکل از  تماعیاج -و عوامل محیطی« تحصیالت در سازمان یتاهم»و « شغلی

یادگیری در  -بر چرخه انگیزش الگوی تأثیر این مضامین یتبودند که درنها« محیط»و « جوّ »تر دوطبقه کلی
 .قالب عوامل عّلی، شرایط، زمینه، راهبرد و نتیجه تدوین شد

بندی سازمانی تقسیمعوامل هویتی دانشگاه که در چند بخش فردی، آموزشی، اجتماعی و : یریگجهینت
طالعه مناسب و متحصیلی فرد باعث فّعال شدن مشارکت در یادگیری، رویکردهای  یزششوند با تأثیر برانگمی

روانی  -و تأمین سالمت جسمانی العمریادگیری مادام های فراشناختی گردیده و از این طریق بهمهارت
 .شوندمنجر می دانشجویان

 

  عوامل هویتی دانشگاه، آورده فرد، تبلور یابنده، انگیزش، یادگیری  ها: دواژهیکل 
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 مقدمه
ای درونی است که فرد را از درون به فعالیت انگیزش پدیده

 Morenoازنظر [. 1واداشته و ُمنبعث از نیازهای فرد است ]
شناختی است که رفتار یادگیری، فرآیندی روان انگیزش

و  در جهت یادگیری هدایت صورت خودتنظیمیدانشجویان را به
زمان با نفس در فرد همکند و باعث افزایش اعتمادبهیحفظ م

از  [.2-5شود ]افزایش ارزش تحصیل و تمایل به یادگیری می
دیدگاه رفتارگرایی، یادگیری تغییری نسبتًا پایدار در توان رفتاری 

های شناختی، یادگیری [ اما بر اساس دیدگاه6براثر تمرین است ]
طریق یک فرآیند حمایتی مداوم  توسعه استعداد بالقوه انسان از

[. 7است که افراد در سراسر طول عمر خود به آن نیاز دارند ]
درهرصورت، یادگیری در سراسر چرخه زندگی جاری است و متأثر از 

این  حرکتی است و -های مختلف شناختی، نگرشی و روانیحیطه
گردد چرا دیدگاه برای تربیت دانشجویان نظامی مفیدتر تلقی می

ای خویش، نیاز مبرم و اساسی دارند تا ها در سراسر زندگی حرفهنآ
 دارند. روز نگههای خویش را بهبیاموزند و آموزه

هم انگیزش و هم یادگیری، متأثر از عوامل مختلفی هستند 
ای دهند: در مطالعهکه مجموعًا هویت یک دانشگاه را تشکیل می

و جلوه ظاهری  از عوامل اجتماعی )جّو(، علمی )آموزشی(
برده شده )محیط( تحت عنوان عوامل هویتی دانشگاه نام دانشگاه
[. در همین راستا مجموعه عوامل فردی که فرد با خود به 8است ]

آورد و از فردی به فردی دیگر متفاوت است موقعیت آموزشی می
زنند ای را در انگیزش تحصیلی و یادگیری را رقم میو کیفیت ویژه

مل عوا[.  9کنند ]قش بازی مینیز در تشکیل هویت یک دانشگاه ن
هویتی دانشگاه عالوه بر اینکه در انگیزش تحصیلی و یادگیری 

وانی دانشجویان را ر -دانشجویان  نقش دارند، سالمت جسمانی
 دهند. تحت تأثیر قرار می شدتبهنیز 

[، 10شناسی ]برخی از متغیرهای فردی نظیر وظیفهنقش 
[، خودکارامدی 13یت ذهنی ][، رضا12[، ورزش ]11] یزشیخود انگ

گرایی [، درون16انتظار ] -[، باورهای ارزش15[، خودتنظیمی ]14]
و یادگیری دانشجویان مورد تأیید قرارگرفته است.  یزش[ برانگ17]

ازجمله عوامل آموزشی مهم در انگیزش و یادگیری بر اساس 
 اند از: فراگیری از راه پژوهش، رواج آنهای پیشین عبارتپژوهش

[، ارزیابی 18از راه آموزش و اجرای آن با ارائه خدمات اجتماعی ]
های پرسش، یادگیری مشارکتی مؤثر از دانشجویان، بحث و روش

[، طرح سؤال در شروع درس، استفاده از 19و راهبردهای ارزیابی ]
های معنوی و ، صحبت از آینده و جنبهیآموزشوسایل کمک

دانستن اهداف آموزشی،  انسانی، واضح بودن اهداف درس و
[، 20برانگیز بودن یک درس ]خواندن مطالب موردعالقه و چالش

و ارزیابی  یتدریس خوب، اهداف روشن و استاندارد، حجم کار
[، شیوه و مهارت تدریس مدرس، عدم مشارکت و 21مناسب ]

 -[. در بخش عوامل محیطی22یادگیری ] -فعالیت در امر یاددهی
[، 23کنند ]زش و یادگیری نقش ایفاء میاجتماعی که در انگی

ادراک دانشجویان از خودمختاری، برآورده شدن نیازهای 
شناختی اولیه، ادراک حمایت اساتید از کارهای مستقالِن، روان

احساس ارضای نیازهای خودمختاری، شایستگی و وابستگی 
احساس ارزش، احساس پیشرفت، روابط محیط کار، بازخورد  [،24]

[، فضای ُمکفی 26[، جو روانی ]25پاداش و دستمزد ]مثبت، 
[ 29[ و اتمسفر ]28[، نظام تعاملی یک دانشگاه ]27آموزشی ]

گردند. عوامل سازمانی شامل عوامل قلمداد می ینترازجمله مهم

[، قواعد مربوط به مرخصی، قواعد مربوط 30های سازمانی ]سیاست
 [31ای پلیس ]و حرفهتحصیالت و مقوله آموزش علمی به ارتقاء، 

کنند و از این هستند که محیط آموزشی را متأثر از خویش می
 [.32گذارند ]و یادگیری تأثیر می یزشطریق برانگ

در  یادگیرینظر به اهمیت متغیرهای انگیزش تحصیلی و 
امر تربیت دانشجویان و تفاوت آشکار شرایط دانشجویان دانشگاه 

نشجویان، شناسایی عوامل هویتی علوم انتظامی امین با سایر دا
 یاستم و تربیت را در ستعلی یانتواند متصدها میتأثیرگذار بر آن

وانی ر -و تأمین سالمت جسمانیتحصیلی و تربیتی  یگزار
دانشجویان نظامی، یاری دهد. در دانشگاه علوم انتظامی امین 
تاکنون پژوهشي صورت نگرفته كه به بررسی عوامل تأثیرگذار 

ها پرداخته باشد. تحقیق حاضر تحصیلی و یادگیری آن یزشبرانگ
در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که الگوی تأثیر عوامل 
هویتی دانشگاه )فردی، آموزشی، اجتماعی و سازمانی( بر چرخه 

 پلیس کدام است؟العمر دانشجویان ادگیری مادامی -انگیزش

 
 هامواد و روش

حاضر شامل دانشجویان دارای معّدل جامعه آماری پژوهش کیفی 
و دارای انگیزش تحصیلی باال در دانشگاه علوم انتظامی  19باالی 

 10بودند. در ابتدا، با رجوع به منابع معتبر ) 1397امین در سال 
خارجی و داخلی  پژوهشی جدید -کتاب مرجع( و مقاالت علمی

أثیرگذار مقاله( مواردی که بر دو متغیر انگیزش و یادگیری ت 30)
ها فرم قلمداد شده بودند، یادداشت گردید و همچنین بر اساس آن

مصاحبه تهیه شد. مالک  یافتهساختار یمههای ناولیه سؤال
ها، مرجع بودن، جامع بودن و پرداختن تفصیلی به انتخاِب کتاب

نفر از اساتید  10متغیرهای تحقیق و همچنین تأیید حداقل 
بیتی بود. مالک گزینش مقاالت برجسته حوزه روانشناسی تر

به بعد(، مربوط بودن به متغیرهای  1394فارسی جدید بودن )
مالک گزینش  پژوهشی بود. -تحقیق و چاپ در مجالت علمی

به بعد(، مربوط بودن و  2014مقاالت خارجی نیز جدید بودن )
آی. اس. آی یا اسکوپوس با  های دارای نمایهچاپ در مجله
 بود. 1تر از ضریب تأثیر باال

های فرم مصاحبه منظور اطمینان از روایی و پایایی سؤالبه
نفر از کارشناسان و خبرگان در این  3، نظر یافتهساختار یمهن

ها اعمال گردید. خصوص گرفته شد و اصالحات موردنظر در سؤال
نفر از دانشجویانی که ازلحاظ عملکرد  16سپس در مرحله بعد با 

ها از انگیزش تحصیلی باالتری در تحصیلی برتر و بر اساس گزارش
 16که با انجام  دانشگاه علوم انتظامی امین بودند، مصاحبه شد

شده به حّد اشباع رسید. مالک ورود مصاحبه، اطالعات گزارش
، گزارش فرمانده گروهان 19دانشجویان، داشتن معدل باالی 

های دانشجو مبنی بر باانگیزه دانشجو یا تعدادی از همکالسی
 بودن وی در امور تحصیلی و داشتن تمایل برای مصاحبه بود. 

ا با دانشجویان توسط مرکز مشاوره هزمان برخی از مصاحبه
دانشگاه هماهنگ گردید و در برخی از موارد نیز محقق با شخص 

ها، محقق تدابیر مربوط دانشجو هماهنگ نمود. در همه مصاحبه
تا  50ها به حفظ محرمانگی را در نظر داشت. متوسط زمان مصاحبه

و ها دقیقه بود. سؤاالت به نحوی بود که بتواند دیدگاه 60
اعتقادات دانشجویان را درباره موضوع، مورد پرسش قرار دهد. پس 
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 و همکاران عینی پور     212

 1400 تابستان، ۳، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

مصاحبه و با حصول درک بهتری از موضوع توسط  3از انجام 
های اولیه مصاحبه نیمه ساختاریافته در محقق، مجموعه سؤال

ها دنبال شد. بندی گردید و بقیه مصاحبهتری صورتقالب مناسب
سازی گردید. برای حصول روایی، ها در کاغذ پیاده، گفتهیتدرنها

شونده نشان داده شد و شده به هر مصاحبهکدهای اولیه استخراج
شده، بامنظور گوینده محقق اطمینان نمود که کدهای استخراج

نفر از افراد  3تطابق دارد. همچنین برای حصول پایایی از 
های پیاده شده را عنوان همکار دعوت شد تا متنمتخصص به

ی نمایند و محقق پس از حذف و اصالح کدهای مورد کدگذار
های شده از متناختالف، اطمینان نمود که کدهای اولیه استخراج

 مصاحبه پایایی دارد. 
ها با استفاده از کدگذاری و بر اساس روش کیفی سپس داده

تحلیل قرار گرفت. رویکرد تحلیل وتحلیل چارچوب مورد تجزیه
توسط پژوهشگران مرکز ملی  1980هه چارچوب، اولین بار در د

های کیفی عنوان روش تحلیل دادهپژوهش اجتماعی انگلستان به
های کاربردی معرفی شد. این روش رویکردی است در پژوهش

ها بر اساس دهی دادهبندی و سازمانسلسله مراتبی که برای طبقه
های کلیدی، مفاهیم و طبقات پدیدارشده مورداستفاده مضمون

های کاربردی کیفی [. این روش برای پژوهش33گیرد ]ر میقرا
[ سه ُبعد آن را چنین گزارش نموده 35] Taylor[. 34مفید است ]

ها، شناسایی طبقات ها )آشنایی با دادهمدیریت داده -است: الف
ها در جدول( ها و قرار دادن دادهها، کدگذاری دادهاولیه یا مضمون

های کدگذاری محدوده و وسعت دادهب ابعاد توصیفی )ترکی -ب
تا رسیدن به  هایهماشده، شناسایی ارتباط بین طبقات یا درون

فی ابعاد اکتشا -تصویر کلی و تدوین مفاهیم انتزاعی بیشتر ج
ها، تفکر )ایجاد ارتباطات/ الگوها با استفاده از مفاهیم و مضمون

رک نقطه تحلیل تا رسیدن به د های اصلی و مراحلپیرامون داده
تر مفاهیم/ کنندگان و جستجوی کاربرد وسیعنظرات شرکت

 5ها )مفاهیم( ها. در مطالعه حاضر برای احصاء مضمونمضمون
 مرحله زیر دنبال گردید: 

ور شدن سازی که در این مرحله محقق با غوطه( مرحله آشنا1
ها )اعم از موارد مربوط به متون و موارد مربوط به در یادداشت

شونده های تکرارضمونمهای کلیدی و ها( به ایدهحبهمصا
( شناسایی یک چارچوب موضوعی: در این مرحله، 2. یافتدست

هایی صورت گروههای تکرارشونده در فرآیند آشناسازی بهایده
بندی گردید. در این های مشابه یا مضمون صورتمتشکل از ایده

تون نظری با م های مربوط به اسناد علمی ومرحله یادداشت
سازی: در این مرحله ( نمایه3ها مورد مطابقت قرار گرفت. مصاحبه

های مصاحبه و ها )نسخههایی از دادهواحدها و یا بخش
ها های مربوط به اسناد و متون علمی( که به مضمونیادداشت

بندی: ( جدول5مرتبط بودند، از طریق کدگذاری شناسایی شدند. 
ها ها بر اساس چارچوب موضوعی، دادهدادهسازی بعد از نمایه

ها یا رکیب دادهت -شدند. ه یصورت جداول مضمونی خالصه بندبه
نقشه و تفسیر: در این مرحله ارتباط بین مفاهیم بررسی گردید و 

های نهایی یا تری تحت عنوان مضموندر قالب مفاهیم کلی
 د.شمفاهیم اصلی ترکیب 

بر اساس مجوز قرارداد شماره  این مطالعه مالحظات اخالقی:
دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شد و در  124/7/514/495602

کنندگان، اطمینان الزم ن به مشارکتاهمه مراحل انجام آن محقق
. ندرا برای رازداری و محفوظ ماندن اسامی آنان ارائه نمود

های همچنین همه موارد مربوط به حفظ محرمانگی مصاحبه
ها رعایت گردید و به اطالع شده مصاحبه یادهو متون پ شدهضبط

 . کنندگان رسیدمشارکت
 

 یافته
های مختلفی بودند: رسته دانشجویان مصاحبه شده از رسته

(، 2نفر(، رسته پیشگیری ) 2نفر(، رسته راهور ) 2عملیات ویژه )
نفر(، 2نفر(، رسته مرزی ) 2نفر(، رسته انتظامی ) 1رسته دریایی )
 2نفر(، رسته مواد مخّدر ) 2نفر(، رسته اطالعات ) 1رسته جنائی )

 نفر(. 
، آموزشی، سازمانی و فردیهای عوامل برای احصاء مؤلفه

اجتماعی از روش کیفی تحلیل چارچوب استفاده شد که  -محیطی
به  های آنچهارچوب نظری نهایی به دست آمد که مؤلفه یتدرنها

شود، عوامل فردی بر گونه مشاهده میاست. همان 1ول جدشرح 
جویان ممتاز مصاحبه شده اساس متون، اسناد علمی و دانش

دیگر، کیفیت عبارتمضمون یا مفهوم است؛ به 14متشکّل از 
انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان بر اساس ادراک 
یادگیرنده از تکالیف یادگیری و تحصیل، میزان مشارکت در 

ها استناد هایش را به آنیادگیری، سبکی که موفقیت و شکست
لی و تجارب پیشین دانشجو از یادگیری دهد، میزان آمادگی قبمی

نفس دانشجو، وضعیتی که های یادگیری، میزان اعتمادبهو کالس
دهنده سالمت روانی و عاطفی دانشجو است، میزان هوش و نشان

های شناختی و فکری در استعدادی که برخوردار است، توانمندی
ه های ترجیحی دانشجو در یادگیری، رویکردی کحل مسئله، سبک

نفس، میزان برخورداری دانشجو از به مطالعه دارد، میزان عزت
ها شخصیتی و همچنین مدت و روزمره، نوع ویژگیحافظه کوتاه

 های فراشناختی متفاوت خواهد بود. مهارت
 

 های عوامل فردیمضمون (1جدول 

 های عوامل فردیچارچوب نظری نهایی؛ مضمون

 ادراک یادگیرنده
 یادگیریمشارکت در 

 های اسنادیسبک
 آمادگی: تجارب پیشین

 نفساعتمادبه
 شناختیوضعیت عاطفی و روان

 هوش و استعداد

 توانائی شناختی
 های یادگیریسبک

 رویکردهای مطالعه
 نفسعزت

 حافظه
 ها شخصیتیویژگی

 های فراشناختیمهارت

 
 های عوامل آموزشیمضمون (2جدول 

 آموزشیهای عوامل چارچوب نظری نهایی؛ مضمون

 طرح درس
 تعامل استاد و فراگیر

 های اساتیدمهارت

 سنجش و ارزشیابی
 اهداف برنامه درسی

 محتوای دروس

 
عوامل آموزشی بر اساس نظر دانشجویان ممتازی که با 

مضمون یا مفهوم  6شد، متون و اسناد علمی از  ها مصاحبهآن
تر، کیفیت انگیزش (. به بیان واضح2جدول است ) شدهیلتشک

تحصیلی و یادگیری بر اساس استفاده استاد از طرح درس یا 
کند، فقدان آن، میزان تعاملی که استاد با دانشجو برقرار می

گیرد، کیفیت سنجش ی تدریس به کار میهایی که استاد برامهارت
و ارزشیابی استاد از روند یادگیری، اهدافی که توسط استاد برای 
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شود و همچنین کیفیت علمی محتوایی که یادگیری مشخص می
 شوند، متفاوت است. برای دروس معرفی می

تحصیلی و یادگیری  یزشعوامل سازمانی تأثیرگذار برانگ
مضمون  6دانشجویان مصوب دانشگاه علوم انتظامی امین از 

(. کیفیت انگیزش تحصیلی و 3جدول است ) شدهتشکیلمفهوم 
های سازمانی در یادگیری دانشجویان متأثر است از: سیاست

خصوص تحصیالت و آموزش و یادگیری، چگونگی رشد 
های سازمان برای تربیت نیروها و دانشجویان در سازمان، برنامه

های دانشجویان، نوع مدیریت و رفتاری که در ادارات و بخش
شود و کیفیت مشاوره و مدیران اعمال میتابعه دانشگاه از سوی 

راهنمایی که مسئوالن، اساتید برای هدایت و راهبری دانشجویان 
 کنند. اعمال می

 
 های عوامل سازمانیمضمون (3جدول 

 های عوامل سازمانیچارچوب نظری نهایی؛ مضمون

 های سازمانیسیاست
 رشد سازمانی

 های سازمانیبرنامه

 نوع مدیریت
 مدیرانرفتار 

 مشاوره و راهنمایی

 
اجتماعی تأثیرگذار  -های اصلی عوامل محیطیمضمون

شده است مورد تشکیل 12تحصیلی و یادگیری از  یزشبرانگ
ها و یا هایی که از سوی دانشکدهها و محرک(؛ مشوق4جدول )

دانشگاه برای عملکرد بهتر در یادگیری برای دانشجویان تدارک 
هایی که از سوی شود، برخوردها، بازخوردها و کمکدیده می

کنند، بازخوردهایی که از سوی همساالن خویش دریافت می
خصوص  مسئوالن دانشکده و مربیان و مسئوالن دانشگاه در

کنند، کیفیت فضای کالسی و عملکرد تحصیلی خویش دریافت می
در کل محیط دانشکده یا دانشگاه، موقعیت دانشگاه به لحاظ 
مکانی و دسترسی به امکانات علمی و رفاهی و خدمات شهری، 

تجهیزات و امکاناتی که دانشگاه برای کمک به یادگیری 
میزان استرسی که دهد، ها قرار میدانشجویان در اختیار آن

شود، دانشجو در کالس و در تعامل با اساتید یا مربیان متحمل می
گیرد، میزان نوع روابطی که بین اساتید و دانشجویان شکل می

رفاهی که برای دانشجو در مواردی چون استراحت، تغذیه، شادی 
شود، کیفیت ارتباط در سطح دانشگاه در نظر گرفته می

ان با فرزندانشان در طول تحصیل، حجم و های دانشجویخانواده
برنامه برای دانشجویان در عنوان فوقهایی که بهمحتوای برنامه

شود و میزان الزامی و اجباری بودن طی سال در نظر گرفته می
 های دانشجویان. فعالیت
 

 جتماعیا -های عوامل محیطیمضمون( 4جدول 

 اجتماعی -محیطیهای عوامل چارچوب نظری نهایی؛ مضمون

 هاها و محرکمشوق
 تأثیر گروه همساالن
 سازوکارهای بازخورد

 فضا
 موقعیت

 تجهیزات و رسانه

 استرس
 نوع روابط

 رفاه
 ارتباط خانواده با دانشگاه

 برنامهفوق
 الزام و اجبار

 
منظور تدوین چارچوب نظری نهایی، بندی نهایی، بهدر جمع

آموزشی، اجتماعی و سازمانی الگوی تأثیر عوامل مختلف فردی، 
العمر دانشجویان ترسیم شد و یادگیری مادام -بر چرخه انگیزش

منظور برآورد برازش مناسب مدل، یک نشست خبرگی با اساتید به
شناسی تربیتی برگزار شد و نظرات اصالحی و خبرگان حوزه روان

شده در کننده در هر دو بخش مضامین نهایی درجاعضای شرکت
مدل  یتو درنها گردیداعمال  شدهیممسیرهای ترس مدل و

تدوین  1شکل با اجماع مورد تأیید واقع شد و در قالب  شدهیمترس
 گردید.

 

انگیزش
تحصیلی

عوامل آموزشی

 -عوامل محیطی 
اجتماعی

ی مشارکت در یادگیر
رویکردهای مطالعه

مهارت های فراشناختی
عوامل سازمانی

یادگیری مادام العمر

آورده فرد متبلور شونده

ادراک یادگیرنده
سبک های اسنادی

آمادگی و تجارب پیشین
سبک های یادگیری
هوش و استعداد
توانایی شناختی

عزت نفس
ویژگی های شخصیتی

طرح درس
تعامل اسناد و فراگیر
مهارت های اساتید
سنجش و ارزشیابی
اهداف برنامه درسی

محتوای دروس

سیاست های سازمانی
رشد سازمانی

برنامه های سازمانی
نوع مدیریت
رفتار مدیران

مشاوره و راهنمایی

مشوق ها و محرک ها
تأثیر گروه همساالن
سازوکارهای بازخورد

فضا
موقعیت

تجهیزات و رسانه
استرس

نوع روابط
رفاه

ارتباط خانواده با دانشگاه
فوق برنامه
الزام و اجبار

وضعیت عاطفی روان شناختی
حافظه

 
العمر دانشجویانو یادگیری مادام یلتحص یزشالگوی تأثیر عوامل هویتی برانگ (1 شکل  
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 1400 تابستان، ۳، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 بحث
در مطالعه حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل چارچوب، مشخص 

مضمون ادراک یادگیرنده، مشارکت در  14شد که عوامل فردی از 
های اسنادی، آمادگی و تجارب پیشین، یادگیری، سبک

اختی، هوش و استعداد، شننفس، وضعیت عاطفی و رواناعتمادبه
های یادگیری، رویکردهای مطالعه، توانائی شناختی، سبک

های فراشناختی، های شخصیتی، مهارتنفس، حافظه، ویژگیعزت
مضمون طرح درس، تعامل استاد و فراگیر،  6عوامل آموزشی از 

های اساتید، سنجش و ارزشیابی، اهداف برنامه درسی و مهارت
های مضمون سیاست 6سازمانی از محتوای دروس، عوامل 

های سازمانی، نوع مدیریت، رفتار سازمانی، رشد سازمانی، برنامه
 12اجتماعی از  -مدیران و مشاوره و راهنمایی و عوامل محیطی

ها، تأثیر گروه همساالن، سازوکارهای ها و محرکمضمون مشوق
، بازخورد، فضا، موقعیت، تجهیزات و رسانه، استرس، نوع روابط

برنامه و الزام و اجبار رفاه، ارتباط خانواده با دانشگاه، فوق
 شده است.تشکیل

های عوامل فردی با آمده از احصاء مضموندستنتایج به
 [ و36راد و آراسته ][، و محمدی1تحقیقات بخشنده و همکاران ]

Vanvoorhis  [19 ،]Sheehan [ 12و همکاران ،]Ray  و
 Bryant [14 ،]LeMay[، 13و همکاران ]  Bücker[،11همکاران ]

[15 ،]Doménech-Betoret [16 ،]Avram [ 17و دیگران ]
شده از های استخراجهمخوانی و تطابق دارد. نگاه به مضمون

شوندگان دهد که بر اساس نظر مصاحبهعوامل فردی، نشان می
عنوان اساس و پایه برای انگیزش ها فردی بهبرخی از ویژگی

العمر در طول زندگی نقش بازی و یادگیری مادامتحصیلی 
ها مانند ادراک یادگیرنده، که برخی از این ویژگینحویکنند؛ بهمی

های یادگیری، های اسنادی، آمادگی و تجارب پیشین، سبکسبک
های نفس و ویژگیهوش و استعداد، توانایی شناختی، عزت

رود و ن پیش میسوی تکمیل شدشخصیتی از ابتدای توّلد فرد به
ها بسته به محیط شود. این ویژگیبه شکل فعلی خویش ظاهر می

توان این و تجارب زیسته از فردی به فرد دیگر متفاوت است. می
در موقعیت یادگیری فعلی « آورده فرد»عنوان ها را بهویژگی

ها فردی دیگر نظیر وضعیت عاطفی و گذاری کرد. ویژگینام
که بسته به بافت آموزشی و محیط حاکم بر  شناختی، حافظهروان

عنوان توان بهگیرند، را میهای مختلفی میکالس کیفیت
گذاری کرد. مشارکت در یادگیری، نام« تبلور یابنده» یهاویژگی

های فراشناختی نیز راهبردهایی رویکردهای مطالعه، مهارت
ها هستند که فرد پس از فعال شدن انگیزش تحصیلی از آن

 گیرد. منظور یادگیری بهره میبه
های شوندگان، مضمونهمچنین بر اساس نظر مصاحبه

 هاییتشده از عوامل آموزشی، محوریت استاد و فعالاستخراج
که با نتایج  بودهدفمند وی را در کانون توّجه قرار داده 

[، شهرآبادی و 20عربشاهی و همکاران ]های سلطانیپژوهش
[، صالحی و همکاران 37مهر و همکاران ][، محمدی21همکاران ]

[ همخوانی دارد. یکی از دالیل مهِم محوریت استاد در دانشگاه 22]
که بسیاری از  بودشوندگان آن علوم انتظامی در نظر مصاحبه

ها در دانشگاه علوم انتظامی امین نیازمند خبرگی استاد در آموزش
ند اساتیدی هاست. درواقع، دانشجویان، خود را نیازممهارت

های مربوط به رسته از مهارت و خبرگی و ند که در مهارتدیدمی
تجربه کافی برخوردار باشد. طرح درس، تعامل استاد و فراگیر، 

های اساتید، سنجش و ارزشیابی، اهداف برنامه درسی و مهارت
های استاد را نشان ای از تواناییمحتوای دروس همگی جنبه

های مذکور در یادگیرنده انگیزش ایجاد وندهند که به مدد مضممی
شود. دانشجویان کند و باعث تسهیل یادگیری در وی میمی

های الزم بیشترین تمرکز خویش را در تحصیالت بر آموزش مهارت
د که جّو دانشگاه باید ردنکوضوح احساس میو بهگذاشته بودند 

تسهیل  توسط مربیان و اساتید فنونطوری باشد که آموزش این 
نیاز به آزادی و در آن کمک کند  یارانِ ها را در ارتباطی همآن، گردد

 عمل بیشتری احساس کنند.
جتماعی با ا -شده از احصاء عوامل محیطینتایج حاصل

  Sommerfeldt[ و24]Tomás و   Gutiérrezهایپژوهش
های شوندگان مضمون[ همخوانی دارد. بر اساس نظر مصاحبه25]

و مفهوم داجتماعی به  -ه در بخش عوامل محیطیشداستخراج
های تأثیر گروه همساالن، مضمون؛ درککلی جّو و محیط اشاره می

سازوکارهای بازخورد، نوع روابط، ارتباط خانواده با دانشگاه، 
« جوّ »تری به نام برنامه و الزام و اجبار در مفهوم کلیاسترس، فوق

ق عیت، تجهیزات و رسانه و رفاه در ها، فضا، موقها و محرِّکو مشوِّ
ه این دلیل بر ب. جّو گرفتقرار « محیط»تری به نام مفهوم کلی

 شدکه باعث تسهیل یادگیری مشارکتی می بودیادگیری تأثیرگذار 
. محیط نیز به این دلیل ردکو زمینه را برای آموزش فرد فراهم می

های شانهها و نکه محرک اشتگذو یادگیری تأثیر می یزشبرانگ
. دانشجویان به محیط دانشگاه دیدالزم برای یادگیری را تدارک می

د ردنکو احساس می ادندددر انگیزش تحصیلی و یادگیری بها می
ها باید که لوازم و امکانات دانشگاه و مخصوصًا دسترسی به آن

ها فرصت آزمایشگری و یادگیری را ای باشد که برای آنگونهبه
 فراهم نماید.

شده در بخش عوامل های استخراجبا دّقت در مضمون
تر آینده ها به دو مفهوم کلیشویم که آنسازمانی متوّجه می

کنند. این نتایج با تحصیالت در سازمان اشاره می یتشغلی و اهم
[ 31[ و اقبالی و همکاران ]30] Trofymowych هایپژوهش

گیرندگان انگیزش مطابقت دارد. این دو مفهوم کلی است که در یاد 
. آینده شغلی از نمودها را تسهیل مید و یادگیری آنرکایجاد می

شد که جهت این حیث در یادگیرندگان باعث تسهیل یادگیری می
به این  د و اهمیت تحصیالت نیزادها را نشان میکلی یادگیری

های که باعث تولید انگیزه بودعّلت در انگیزش تحصیلی تأثیرگذار 
شوندگان وابستگی دروس به د. مصاحبهیگردو درونی می بیرونی
ها را د و تمامی آموزشیدنطلبیهای مورد انتظار از خود را ممهارت

ند، فلذا آینده شغلی و دیدوابسته به آینده شغلی خویش می
أثیر را در ت، بیشترین فترها در شغلشان میانتظاراتی که از آن

. شتگذایانگیزش تحصیلی مها نسبت به یادگیری و نگرش آن
همچنین، اهمیت قائل شدن برای تحصیالت در سازمان، موضوعی 

شود و است که باعث کسب برخی از امتیازات می
شوندگان آن را به این دلیل تأثیرگذار برانگیزش و یادگیری مصاحبه

های اجتماعی، مادی و کنندهد که به دنبال آن تقویتستندانمی
  .رددرونی وجود دا

های مطالعه حاضر، درگیری ذهنی دانشجویان از محدودیت
شد های روزمره در دانشگاه بود که باعث میبا انواع و اقسام برنامه

های دهی کامل و جامع به سؤالها برای پاسختمرکز و توجه آن
گر زمان بیشتری را گر تحت تأثیر واقع شود و مصاحبهمصاحبه

وایای مختلف مفاهیم اصلی هر ها به زبرای واکاوی پاسخ آن
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گردد، های آینده پیشنهاد میسؤال اختصاص دهد. برای پژوهش
صورت کمی شده در انگیزش و یادگیری بهنقش مضامین شناسایی

 یموردبررسیا تحلیل مسیر گام بهاجرای تحلیل رگرسیون گامیعنی 
معادالت  با شدهیمقرار گیرد و پیشنهاد دیگر اینکه مدل ترس

 قرار گیرد. یتحلیل عاملی تأییدی موردبررس تاری وساخ

  گیرینتیجه
عوامل هویتی دانشگاه که متشکل از عوامل فردی، آموزشی، 
اجتماعی و سازمانی هستند، مجموعًا برانگیزش تحصیلی فرد مؤثر 

اندازی مشارکت در یادگیری، رویکردهای شده و باعث راهواقع
شوند و از این راه فراشناختی میهای مطالعه مناسب و مهارت

دهند. العمر دانشجویان را شدیدًا تحت تأثیر قرار مییادگیری مادام
بسیار متفاوت از یکدیگر « آورده»های اگرچه دانشجویان در ویژگی

، عوامل آموزشی، عوامل «تبلور یابنده»های هستند اما در ویژگی
ی اندکی با هاتفاوت« راهبردها»محیطی، عوامل سازمانی و 

های اندک . تفاوتدهندیکدیگر در موقعیت یادگیری نشان می
شود که یمدانشجویان در بسیاری از عوامل هویتی دانشگاه، باعث 

و استانداردسازی عوامل هویتی دانشگاه  داشتننگهمطلوب 
تأثیر آن در دو حوزه سالمت  چراکهاهمیت بسیار پیدا نماید 

دیگر، سالمت عبارتگردد؛ بهرهن میجسمانی و روانی آشکار و مب
های روانی مفهومی است که در هر یک از مضمون -جسمانی

سالم بودن  -شده پنهان است و اشکال مختلف آنییشناسا
اعضای بدنی ارادی و غیرارادی، سالمت شخصیتی، سالمت روانی 

دهنده آن مضمون تلقی یلتشکی مفهومی هاسازهاز  -و نظایر آن 
اگر عوامل هویتی دانشگاه از حالت استاندارد خارج  گردند.می

روانی افراد به اشکال مختلفی در معرض  –باشد، سالمت جسمانی 
و « آورده»های دیگر، اگر ویژگیعبارتگیرد؛ بهتهدید قرار می

گیری سرخوردگی فرد فرد معیوب باشد، با شکل« متبلور شونده»

پرخاشگری در بخش  های افسردگی،در محیط دانشگاه، اختالل
یج تدربهرسان در بخش جسمانی یبخود آسروانی و رفتارهای 

شوند؛ معیوب و خارج از استاندارد بودن عوامل آموزشی ظاهر می
های نادرست در معرض شوند دانشجویان به دلیل آموزشباعث می

ها در نواحی بدنی روانی قرار گیرند و این آسیب -آسیب جسمانی
بیشتر  -ای نظامی  پا، ستون فقرات و گردن و کمر هدرگیر تمرین

روانی ممکن است باعث تواید درماندگی  ازلحاظین چنهماست و 
در فرد گردد؛ معیوب و خارج از استاندارد بودن عوامل  شدهآموخته

های بدنی مربوط به حوزه محیطی اجتماعی باعث تولید آسیب
خون و نظایر آن و غیرارادی بدن نظیر قلب، اعضای معدی، گردش 

های منفعل گیری شخصیتهای روانی مربوط به شکلآسیب
ین معیوب و خارج از استاندارد بودن عوامل چنهمگردد و می

های روانی های جسمانی خودزنی و آسیبسازمانی منجر به آسیب
 گردد. تمارض می

 
شناسی، از همه اساتید روان وسیلهینبد تشکر و قدردانی:

ن و خبرگان و دانشجویان علوم انتظامی امین که در نظراصاحب
 نماییم.  اند، تشکر و قدردانی میاین تحقیق مشارکت نموده

دارند که در نویسندگان مقاله اعالم می وسیلهینبدتعارض منافع: 
 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچاین مقاله ه

عینی پور در ارائه ایده و طراحی مطالعه، تحلیل  سهم نویسندگان:
ها، افشار در تفسیر و آوری دادهها، جمعها، تفسیر دادهآماری داده

گیری این مقاله سهیم گیری، سوری در تفسیر و نتیجهنتیجه
اند. نویسندگان این مقاله با تأیید نهایی مقاله حاضر، بوده

 پذیرند.ن را میمسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آ
 شدهینمنابع مالی این پژوهش توسط پژوهشگر تأم منابع مالی:

است.
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 این صفحه آگاهانه سفید گذاشته شده است
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