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بی انگیزگی تحصیلی یکی از معضالت و آســیب های جدی کنونی نظام آموزشی کشور در تمام 
سطوح تحصیلی اســت. بدین نظر، هدف پژوهش حاضر، مطالعة کیفی پدیدة بی انگیزگی تحصیلی 
دانش آموزان دورة متوســطة اول در نواحی روستایی و ارائة نظریه ای داده بنیاد است. جامعة آماری 
شامل دانش آموزان پسر متوســطة دورة اول در کالس های هفتم، هشتم و نهم در نواحی روستایی 
شهرســتان دهلران در سال تحصیلی 97-1396 هستند. شرکت کنندگان در پژوهش 17  دانش آموز 
بودند که به شیوة هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. فرایند 
تحلیل داده ها شامل سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی )گزینشی( بود. به این ترتیب، مرحلة 
کدگذاری باز به تعداد 59 مفهوم اولیه منجر شــد که با حذف و تعدیل کدهای همســان، در مرحلة 
دوم به تعداد 27 مضمون تقلیل یافتند و با انجام پاالیش مفاهیم، هشت مقولة اصلی شامل »سرمایه 
خانواده«، »میدان های متقاطع«، »منش و سبک تدریس معلم«، »خود پنهان«، »پرسه زنی متنوع«، 
»چالش های تردد«، »اشــکال و تناقضات نظام ارزیابی« و »تقلیل گرایی سواد به خواندن و نوشتن« 
شکل گرفتند. در پایان، به استناد مقوالت اصلی کشف شده، مقولة مرکزی پژوهش، یعنی بی انگیزگی 
تحصیلی، به مثابة فقر رفتاری، نهادی و فرهنگی تعیین و در قالب یک نظریة داده بنیاد ترسیم شد.

ï تاريخ دريافت مقاله: ï                    98/4/1 تاريخ شروع بررسي: ï                    98/5/16 تاريخ پذيرش مقاله: 98/9/27

 بی انگیزگی تحصیلی، نظام آموزش وپرورش، دانش آموزان، محیط روستا
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 مقدمهوطرحسؤال
انسان موجودی در حال يادگیری است و پاية تمامی تالش های او برای تحقق يادگیری، چیزی جز 
انگیزه و هدفمندی نمی تواند باشد. انگیزه از طريق آنچه مسبب حرکت انسان می شود تا انتخاب کند، 
درگیر يک فعالیت شــود و آنچه باعث انجام کنش يا رفتار می شــود، فهمیده می شود )دورنی و يوشید1، 
2011(. درواقع، انگیــــزه آن چیــــزی اســت کــه بــــه يادگیرنده انرژی می دهد، فعالیـت هـای او را 

هدايت می کنـد و داليلی برای حرکت رفتارهاست )طالب زادگان، 1378؛ گای2 و همکاران، 2010(.
انگیــزة تحصیلی عامل مهم پیش بینی کننــدة کیفیت کار دانش آموزان در مدرســه و مواجهة آنان با 
تکالیف درسی است )سیمپسون و پچی3، 2009(. نتايج برخی تحقیقات مبین رابطة موفقیت تحصیلی 
و انگیزة تحصیلی است. برای مثال، بلوم4 رابطة بـــین انگیـــزه و پیـــشرفت تحـصیلی را 54 درصد و 
گوروگلو و وال برگ5 آن را حدود 34 درصد ذکر کرده اند )سیف، 1390(. ژانگ6 و همکاران )2013( نیز 
معتقدند، فراگیرندگان با انگیزة درونی باال، فرسودگی کمتری دارند. همچنین، در گزارشی ديگر نیز ذکر 
شــده است، 70 درصد کسانی که ترک تحصیل کرده اند، علت اين تصمیم خود را بی انگیزگی و نداشتن 

انگیزه عنوان کرده اند )برايد جی لند، ديلیلو و موريسن7، 2006(.
درواقــع، يکی از معضالت جدی آموزش وپرورش، حتی در ســطح جهــان، بی عالقگی نوجوانان 
و جوانان نســبت به فعالیت های تحصیلی و اشــتیاق به يادگیری و در کل حضور شــاداب در مدرسه و 
کالس درس اســت )گرين دمرس و پیلی تاير8، 2003(. اين موضوع در کشورهای درحال توسعه بیشتر 
نمــود دارد. در نظام آموزش وپرورش کشــور ما نیز اين موضوع، شــايع، فراگیــر و در تمامی دوره های 
تحصیلی يکی از مهم ترين آســیب ها و چالش های بغرنج و جدی اســت. گاليه ها و شکوه های معلمان 
مبنی بر بی انگیزگی دانش آموزان نسبت به انجام وظايف مرتبط و محول شده و نوعی بی اعتنايی، خود 
به تنهايی جديت مســئله را نشــان می دهد. از ســوی ديگر، نبود انگیزه در تحصیل، عالوه بر خســران 
نیروها و امکانات مادی و معنوی، نوعی رکود علمی و عقب ماندگی را در پی خواهد داشــت. در باب 
اهمیت موضوع کافی اســت به اين گزاره توجه که اگر تمامی امکانات و بســیج منابع مالی از فیزيکی 
تا انســانی يعنی معلم، در خدمت دانش آموز اســت، پس بی انگیزگی دانش آموز به معنای نابودی کلیة 
اين منابع اســت. درواقع، يکی از پیامدهای اجتناب ناپذير بی انگیزگی در فراگیرندگان، ضعف تحصیلی 
به شــکل های گوناگون از قبیل توجه نکردن به درس، اهمال در انجام تکالیف، بی توجهی به يادگیری، 

تجديدی، مردودی، و حتی ترک تحصیل خواهد بود.
استان ايالم يکی از استان های کمتر توسعه يافته در غرب کشور است که با دارای روستاهای متعدد 
و پراکنده، در جنوب اســتان واقع شده است. روســتاهای متعدد زيادی )بیشتر عرب نشین( در حوالی 
شهر موسیان از توابع شهرستان قرار دارند که با فاصلة زيادی از هم قرار گرفته اند. گاهی دانش آموزان 
در پی نبود مدرسة دورة متوسطه، به علل گوناگون از جمله جمعیت کم، مجبورند با طی مسافت طوالنی، 
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برای تحصیل به روستاهای ديگر رفت وآمد کنند. مشاهده های میدانی و اظهارات معلمان در دوره های 
تحصیلی نشان می دهند بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان بسیار زياد است و گاهی با غیبت های مکرر 
و حتی ترک تحصیل همراه می شــود )ســپیدنامه، مؤمنی و ســلیمان نژاد، 1395(. متأسفانه تاکنون هیچ 

پژوهشی در اين حوزه انجام نگرفته است و هیچ اطالعاتی از میزان آن وجود ندارد.
مرور بیشــتر تحقیقات صورت گرفته در ســطح کشور نشان می دهد بیشــتر آن ها به طور مستقیم به 
موضوع بی انگیزگی تحصیلی نپرداخته اند. بلکه مصداق های ديگری از موضوع و رابطة آن را با متغیرهای 
ديگــر بررســی کرده اند برای نمونه طــرح وارة درمانی و انگیزش تحصیلی )ســجادی، گل محمديان و 
حجت خواه، 1395( فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی )عظیمی، پیری و زوار، 
1393( راهبردهای شــناختی و فراشــناختی و انگیزش تحصیلی )پورطاهريان، خسروی و محمدی فر، 
1393( حمايــت اجتماعــی و بی انگیزگی دانش آموزان )مازياری و کاشــف 1393(، واقعیت درمانی و 
کاهش سهل انگاری تحصیلی )محسن زاده، جهان بخشی و کشاورز افشار، 1394(، انگیزش تحصیلی و 
اشتیاق به مدرســه )زاليی و قربانی، 1393(، جامعه پذيری و انگیزش تحصیلی )رستگارخالد، 1390(، 
انگیزش تحصیلی و انگیزة پیشرفت و محیط آموزشی )حیدری، عسگری، ساعدی و مشاک، 1394( و 

رابطة عوامل فردی- اجتماعی و انگیزش تحصیلی )عباس زاده، علیزاده اقدام و کوهی، 1387(.
نکتة درخور توجه ديگر اين است که پديدة بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان بیشتر در محیط های 
شــهری انجام گرفته اســت و محیط های روستايی کنکاش نشــده. محیط روستا آبستن محرومیت های 
بیشــتری است و همین نکته برای مطالعة چنین محیطی الزم است. لذا بررسی بی انگیزگی تحصیلی با 
روش میدانی و کیفی می تواند در بطن موضوع رسوخ کند و با استفاده از مصاحبه های عمیق اطالعاتی 
حاصل کند که البته ممکن اســت در صــورت به کارگیری روش کمی، ناديده، کــم ارزش يا غیر مرتبط 

تشخیص داده شوند.
با عنايت به مطالب مطرح شــده، هدف اصلی پژوهش حاضر »مطالعة پديدة بی انگیزگی تحصیلی 
دانش آموزان دوره متوسطة اول« است و بر همین مبنا، سؤال محوری پژوهش عبارت است از »شناسايی 

داليل بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان و تحلیل آن«.

 پيشينةموضوع
الف. مطالعات فارسی

سجادی، گل محمديان و حجت خواه )1395( در تحقیق خود روی دانش آموزان دختر متوسطة دوم 
بدين نتیجه رســیده اند که طرح وارة درمانی روی انگیزش تحصیلی اثربخش است. حیدری، عسگری، 
ساعدی و مشاک )1394( نشان داده اند که بین انگیزة پیشرفت تحصیلی با محیط آموزشی و بین انگیزش 
تحصیلی با محیط آموزشی رابطة مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، انگیزة پیشرفت تحصیلی بهترين 
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پیش بینی کنندة ارتباط دانشجو با محیط آموزشی است. سیاهپوش، ارجمند، جعفری و فربغالئی )1390( 
در تحقیــق خود به اين نتیجه رســیده اند که ســاعات مطالعه، جنس، طبقة اجتماعــی والدين و میزان 
عزت نفس، به ترتیب در پیش بینی متغیر پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان ســهم بیشتری دارند. حسینی 
طباطبايی و قديمی مقدم )1386( در تحقیق خود عنوان کرده است که انگیزة تحصیل در دختران نسبت 
به پسران بیشتر و نگرش آنان نسبت به تحصیل مثبتتر است و بین پیشرفت تحصیلی و سه متغیر انگیزة 
تحصیلی، نگرش به تحصیل و اعتمادبه نفس رابطه وجود دارد. مازياری و کاشــف )1393( در تحقیقی 
با عنوان مدل ساختاری بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های تربیت بدنی، جذاب و ارزشمند نبودن 
فعالیت های تربیت بدنی را مهم ترين داليل بی انگیزگی در درس تربیت بدنی عنوان کرده اند. مسعودی فر 
)1388( در تحقیق خود در مورد بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان متوســطة خراسان رضوی بر میزان 
ارزش های درونی، میزان خودکارآمدی، میزان عزت نفس، میزان واکنش های عاطفی، میزان واکنش های 
گروه های مرجع و میزان انتظارات معلم به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر بر انگیزه يا بی انگیزگی تحصیلی 
اشــاره کرده است. دايری پور )1391( نشان داده اســت، متغیرهای پیش بین، عوامل فردی )عزت نفس 
تحصیلی، ســالمت روان و خود پنداره تحصیلی( عوامل درون مدرســه ای )عملکرد رفتاری، آموزشی 
معلم، و فضا و امکانات آموزشــی مدرســه( و عوامل برون مدرســه ای )حمايــت اجتماعی والدين و 
هم ســاالن( در انگیزش و پیشرفت تحصیلی مؤثر بوده اند. کاوسیان، فراهانی، کديور، هومن، شهر آرای 
و ولی اله )1386( در تحقیق خود که مطالعة به نســبت جامعی از نظر پوشــش در سطح کل کشور بوده 
است، متغیرهای نگرش دانش آموز به تحصیل و مدرسه، ادامة تحصیل و تعامل با هم ساالن را به عنوان 
بهترين پیش بینی کننده های مؤثر در بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان مؤثر دانسته اند. روحی، حسینی، 
بادله شموشکی و رحمانی انارکی نیز )1386( در تحقیقی به اين نتیجه رسیده اند که بین انگیزة تحصیلی، 

جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

ب. مطالعات خارجی
آکای9 )2017( در تحقیــق خود با عنوان بی انگیزگی دانش آموزان متوســطة ترکیه در يادگیری زبان 
انگلیســی، به مواردی نظیر محیط کالس و مواد درسی دورة تحصیلی، نداشتن عالقة عمیق و نوع نگاه 
به معلمان، به عنوان عوامل بی انگیزگی تحصیلی اشــاره کرده اســت. رابین10 )2017( در تحقیق خود به 
اين نتیجه اشــاره می کند که سبک فرزندپروری مقتدرانة11 والدين، در قیاس با سبک های سهل گیرانه و 
استبدادی عملکرد تحصیلی باالتری را در فرزندان در پی داشته است. علی و پاتان12 )2017( در تحقیق 
خود به محتوا و مواد درســی دوره به عنوان برجســته ترين علت بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان در 
يادگیری درس زبان در پاکستان اشاره کرده اند. کرايج بوم، ويالرل، وع و هیکهاسن13 )2016( در تحقیق 
خود به اين نتیجه اشاره کرده اند که نقطة مشترک داشتن دانش آموزان با والدينشان، به طور قابل توجهی 
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مزيت هايی در پیشرفت تحصیلی آن ها دارد. ام. فاله و ام. هلولی14 )2014( در تحقیقی که هدفش بررسی 
کاهش سطح تحصیلی دانش آموزان بوده است، نتیجه می گیرد عملکرد ضعیف تحصیلی دانش آموزان از 
معلمان بی روحیه، تا آماده نبودن آنان دانش آموزان برای امتحانات در نوسان است. همچنین، دسترسی به 
منابع، معلمان بدون روحیه و درگیری والدين در امور مدرسه، در کاهش بی انگیزگی مؤثرند. تاناسوالس15  
)2009( در تحقیق خود مدعی اســت که بی انگیزگی در مدرسه ها کم نیست و تعداد شاگردان بی انگیزه 
در حال افزايش اســت. هاردری، ســالیوان و کراسون16 )2009( در تحقیقی با عنوان ويژگی ها و انگیزة 
دانش آموزان دبیرستانی روستايی نتیجه گرفته اند، بین عوامل محیطی، حمايت های معلم و بین اوصاف 
فردی نیز اهداف يادگیری و توانمندی درک شده، قوی ترين پیش بین موفقیت و انگیزة دانش آموزان به 
شمار میروند. لیگولت، گرين دمرس و پلیتاير17 )2006( نشان می دهند، انگیزة تحصیلی چندبعدی است 
و چهار دلیل می تواند باعث آن شود. اين داليل عبارت انداز: 1. اعتقاد به توانايی ها؛ 2. اعتقاد به تالش 
و کوشــش و مجاهدت؛ 3. تلقی ارزش کارهای علمی؛ 4. ويژگی های فعالیت های علمی درون مدرسه. 
کائوچی و ســکای18 )2001(، در پژوهشــی دربارة کالس های اينترنتی انگلیســی دبیرستان، پنج عامل 
محتوای کتاب های دوره، امکانات ناکافی مدرسه، ضعف نمرة امتحانات، روش های غیرتعاملی و ضعف 
در سبک آموزش و شايستگی دبیران را به عنوان عامل مؤثر در بی انگیزگی تحصیلی ذکر کرده اند. در بین 
اين عوامل، امکانات ناکافی مدرسه، نسبت به بقیه کمتر در بی انگیزگی مؤثر بوده است. دورنی19 )1998( 
نیز در تحقیقی با تکیه بر مصاحبه های نیمه ساختاريافته در دبیرستان های مجارستان به اين نتیجه رسیده 
است که در بین عوامل متعدد، بیشترين عاملی که در بی انگیزگی دانش آموزان دخالت داشته، به ويژگی ها 

و شخصیت معلم مربوط بوده است.
بررســی متون پیشیِن مرتبط با انگیزة تحصیلی مؤيد اين است که از نظر روش شناسی، غالب آن ها 
بــا روش های کمی انجام شــده اند. درواقــع، رخنه به تجربه های افراد درگیــر در موضوع »بی انگیزگی 
تحصیلی،« يک خأل در تحقیقات پیشین است. در روش مورد مطالعة آن ها )کمی( محققان با فرضیه های 
از پیش تدوين شــده در قالب پرســش نامه های از قبل آماده، به کنکاش موضوع پرداخته اند و اين باعث 

می شود نتوان به درک و فهم عمیقی از موضوع موردمطالعه رسید.

 چارچوبمفهومی
الف. آرای روان شناختی

بر اســاس نظرية خودتعیینی20 انگیــزة دانش آموزان تابع کیفیت يادگیــری و متغیرهای پیش بین از 
قبیل يادگیری، اهداف و حضور پیوســته در مدرســه است )ريو21، دسی و ريان، 2004(. در اين ديدگاه، 
انگیزه های درونی مقدم بر فشارهای بیرونی است. بدين معنی، انگیزة فرد تابع حس نیاز فراگیر است و 
همین نیاز او را ترغیب می کند )هاردری و همکاران، 2009(. در اين نظريه، »درونی سازی22« به واسطة 
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سه ويژگی مهم دانش آموز يعنی استقالل، توانايی و حس تعلق تقويت می شود )بالک و دسی23، 2000(. 
اين ســه عنصر خود تعیینی دانش آموز را افزايش میدهنــد )هاردری و همکاران، 2006(. نظرية مرتبط 
ديگر، نظرية دســتیابی به هدف24 اســت که اهداف تحصیلی دانش آموزان را ترغیب کنندة دانش آموز به 
يادگیری می داند. نظرية دستیابی به اهداف را می توان در چهار نوع اهداف يادگیری25، اهداف رويکرد- 
عملکرد26، اهداف پرهیز- عملکرد27 و اهداف آتی28 تقسیم کرد. نوع اول، بر نفع شخصی و عالقة خود 
شخص تمرکز می شود؛ نوع رويکرد- عملکرد هنگامی است که دانش آموز به خاطر فشار ديگران درگیر 
فعالیتی می شود و يا حتی از آن )به خاطر نوع نگاه تحقیرآمیز ديگران( دست می کشد. در اهداف آتی، 
فرد به خاطر ارزش ابزاری يادگیری و دانش کنونی به منظور انتفاع در آينده، مشــغول آن فعالیت و کار 
می شــود )منچ، میلر و بريکمن29، 2004(. به طور اجمالی، نظرية خود تعیینی، فرد را در اولويت انگیزه 

می پندارد، اما نظرية دستیابی به اهداف، نوع هدف فرد و میزان درگیری در آن را مقدم می داند.

ب. آرای جامعه شناختی
نظرية مبادله به اصل پاداش و تنبیه ناظر است؛ فرد به آن جنبه هايی که پاداش به همراه دارد، پاسخ 
مطلــوب می دهــد و از جنبه هايی که تنبیه در پی دارد، اجتناب مــی ورزد. نظرية مبادله به اين اصل کلی 
معتقد است که موجودات در هر وضعیتی رفتارهايی از خود بروز می دهند که بیشترين پاداش و کمترين 
مجازات را در پی داشته باشند )اديبی و انصاری، 1383(. به طورکلی، چنانچه فراگیرنده پاداش هايی از 
محصول کار خود دريافت دارد، اين می تواند انگیزه های بعدی وی و رخداد آن در آينده را سبب شود 
و چنانچه بی انگیزگی وی هیچ گونه تنبیهی را در پی نداشته باشد، همین می تواند بی انگیزگی وی را ثابت 
کند. پارادايم تفســیری نیز به مطالعة شرايطی مانند مطالعة محیط های يادگیری، چگونگی رابطة سلسله 
مراتبی بین معلم و دانش آموز، ارتباط نمادين بین معلم و دانش آموز تعامل در کالس درس )اينکه چگونه 
معلمان آگاهانه يا ناآگاهانه انتظارات خود را به دانش آموزان منتقل کنند( و زبان مورداستفاده در کالس 

درس )کمک به فهم رابطة بین زبان و موفقیت تحصیلی( تأکید دارد )شارع پور،1386(.

 روششناسیتحقيق
يکی از روش های متداول کیفی برای مطالعة پديدههای اجتماعی، روش »نظرية داده بنیاد30« است. 
نظرية داده بنیاد روش تحقیقی کیفی از نوع اســتقرايی اســت. در اين روش، محققان در میدان تحقیق به 
جمع آوری اطالعات و داده ها می پردازند و بدين طريق نظريه شکل می گیرد )دانیکن31، 2006(. در روش 
نظرية داده بنیاد از سه نوع کدگذاری استفاده می شود: کدگذاری باز32 برای تبديل عبارت ها و جمله ها که 
به مفهوم پردازی و مقوله پردازی می انجامد. کدگذاری محوری33 برای تقلیل مفاهیم تا به مقوالت منتهی 
شود و کدگذاری گزينشی34 که طی آن يکپارچگی مفاهیم در حول يک مقوله و مقوله های موردنیاز برای 
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پرورش و بسط و پااليش در آينده در آنجا می گیرند )استراوس و کربین، 1391ص. 255(؛ به عبارت ديگر، 
کاوش برای يافتن يک مقولة هسته و مرکزی که تمامی مقوالت قبلی را در خود جای دهد.

 جامعه و نمونه
جامعة آماری موردنظر، شهرســتان دهلران- مناطق روســتايی واقع در شــهر موسیان است. زيادی 
روســتاها و فاصله های بســیار زياد و گاهی تا حدود 80 کیلومتری آن هــا از هم، از ويژگی های جامعة 
موردمطالعه اســت. حجم نمونه نیز از طريق اشــباع نظری تا 17 مصاحبه حاصل شــد. با مصاحبه ها و 
تحلیل آن ها، ســرانجام اين اطمینان حاصل شــد که انجام مصاحبه های اضافی به کشــف موارد جديد 
ديگری منتهی نمی شود و اين بر قاعدة اشباع نظری داللت دارد. برای اعتبار يافته ها نیز، عالوه بر بازبینی 
مجــدد مصاحبه ها و مرور مفاهیــم و مقوالت، از دو معیار رايج اعتبار داده های کیفی »اعتمادپذيری35«  
و »باورپذيری36«  اســتفاده شــد. برای حصول وجه اعتمادپذيری، از راهبرد »کنترل توســط اعضا37«  
استفاده شد که به دنبال مطلوبیت بازنمايی مفاهیم و مضامین احصا شده از منظر مشارکت کنندگان است 
)نوبل و اسمیت38، 2015(. برای وجه باورپذيری که معادل اعتبار درونی در روش کمی است، از راهبرد 
گفت وگو با همتايان استفاده شد؛ متن مصاحبه ها و يافته ها در اختیار يک يا چند صاحب نظر روش کیفی 
که از قبل ارتباط و مشارکتی در مطالعه نداشتند قرار گرفت تا ضمن تطبیق فرايند، به نقد آن نیز بپردازند. 
سرانجام برای رعايت مالحظات اخالقی39  پژوهش در ابتدا اهداف پژوهش، برای دانش آموزان شرح 
و به آنان اين اطمینان داده شــد که تمامی صحبت هايشان حول تحقیق و محرمانه است و هیچ استفادة 

ديگری ندارد. حتی از اسامی مستعار استفاده خواهد شد.

 مشارکت کنندگان
برای انتخاب مشــارکت کنندگان( دانش آموزان پايه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم متوسطة اول( 
که با روش نمونه گیری هدفمند40  انجام گرفت؛ مشــاهدة مســتقیم خود مصاحبه کننده که سال ها تجربة 
تدريس دارد، در اولويت بود. دانش آموزانی انتخاب شــدند که در کالس نســبت به بقیه بی تحرک تر و 
از نظر تحصیلی دچار مشــکالت عديده بودند. همچنین، در مرتبة دوم، از دبیران همکار خواســته شد 
دانش آموزانــی را کــه مصداق های بی انگیزگی )نظیر بی توجهی به درس، حواس پرتی، ضعف درســی، 

کسب نمرات ضعیف مداوم، و ارجاع متعدد به دفتر آموزشگاه( را داشتند، معرفی کنند.

 نحوة اجرا و تحلیل داده ها
در اين مطالعه، با 17 تن از دانش آموزان دورة متوســطة اول مصاحبه شــده اســت )جدول 1(. بعد 
از معرفی موضوع و هدف به هر مخاطب، ابتدا ســؤال پژوهش پرســیده و ســعی می شــد در فحوای 
صحبت های مصاحبه شوندگان سؤاالت فرعی مطرح شود. زمان مصاحبه از 30 دقیقه تا 45 دقیقه بسته 
به میزان توان پاسخ دهی مشارکت کنندگان، در نوسان بوده است. بعد از اتمام فرايند مصاحبه ها و رسیدن 
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به نقطة اشباع نظری، کلیة متن های مصاحبه های ضبط شده کدبندی شدند. بدين منوال که همة جمالت 
و پاراگراف هــا، بــدون از قلم انداختن هیچ جمله و کلمه ای، کدبندی و موارد بی ربط کنار زده شــدند. 
هیچ گونه محدوديتی در کدبندی مفاهیم وجود نداشت. درنهايت، با چینش مطالب مصاحبه ها، تعداد 59 
مفهوم اولیه و ســپس تعداد 8 مقولة محوری استخراج شد. اين تعداد مقوله و برخی از مؤلفه های آنان 
در قالب جدول 3 و نمونه هايی از نحوة کدبندی جدول 2 نمايان شده اند. درنهايت، به اتکا با مقوالت 

پیشین، مدل نهايی پارادايمی اشتراوس و کوربین مطابق شکل 1 صورت بندی شده است.

 جدول 1.   مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش                                                                                                          

سواد والدینمعدل سال قبلپایه تحصیلیسننام مستعار

هر دو کمتر از دیپلمنیاز به تالش )توصیفی(هفتم112

هر دو کمتر از پنجم13هشتم214

مادر دیپلم، پدر پنجم12/5نهم314

هر دو بی سواد12/21نهم415

مادر دوم، پدر پنجمنیاز به تالش )توصیفی(هفتم514

هر دو بی سوادنیاز به تالش )توصیفی(هفتم612

هر دو بی سواد12/62هشتم714

مادر دوم، پدر سوم12/77هشتم813

هر دو دیپلم14هشتم913

مادر دیپلم، پدر بی سواد11نهم1014

مادر دهم، پدر پنجمنیاز به تالش )توصیفی(هفتم1112

هر دو کمتر از پنجم11/52نهم1214

هر دو بی سوادنیاز به تالش )توصیفی(هفتم1312

مادر هفتم، پدر پنجم13نهم1415

مادر سوم، پدر پنجم12/23هشتم1514

مادر یازدهم، پدر دیپلم11/21هشتم1614

هر دو کمتر از پنجمهفتم1713
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 جدول 2.   نمونه هایی از کدبندی سطح اولیه )کدگذاری باز(                                                                                                      

کدگذاری بازجمله

سرمایة نهادی )فرهنگی( خانوادهپدرم تا پنجم درس خونده مادرم تا چهارم.

ضعف یادگیرینمی تونم حفظ کنم. مطالب از یادم میرن.

اقتدار معلم مردمعلمای مرد زور میارن درس بخونیم.

قبول بشم می مانم درس بخونم، آگه مردود بشم در میام 
تحصیل مشروطاز مدرسه.

موضع خانوادهخانواده می گن درس بخون تا چیزی یاد بگیری.

آدرســی چیزی بلد بشی بخونی ســوادی بگیری حداقل 
کارکرد حداقلی سوادمیری شهر تابلویی چیزی بخونی.

منابع جهت دهندهدوستای زرنگم می گن درس بخون

وقتی پنجم بودیم گفتیم به خدا ترک تحصیل می کنیم. 
انتقاد ترکیبی جنسیتیبیا جدامون کنید به معلما.

هدفم آینه یک ســوادی بگیرم در حدی که دیپلم بگیرم، 
بسندگی تحصیل و گواهیدیگه در بیام.

مرد عصابی می شه زور میاره، ما می گیم وای دیگه درس 
پسند اقتدارگراییمی خونیم

پدر و عموم می گن درس بخون، خودشون برای خودشون 
می گن: ببین االن ما تابلویی نمی تونیم بخونیم برای خودت 

درس بخون.
تجربة کم سوادی والدین

دوس دارم درس بخونــم، ولی وقتی می گن چیزی حفظ 
تناقض هدف و تالشکن، حوصله ندارم.

قبولی آسان و بی دردسرهم کالسی ششمم اصاًل حرف نزد، باز قبول شد.

اعتراض به نظام ارتقااصاًل یکدفعه مردودی نکردند اونا )معلمان(.

مثاًل اون که با من هســت تنبله، ولی هی قبولی میزنند. 
مثال وارة نظام ارتقاهیچ بلد نیست، هیچ.
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 جدول 3.   کدبندی باز، محوری و گزینشی                                                                                                                        

مقوالت بازمقوالت محوریمدل

سرمایة خانوادهشرایط مداخله گر

سرمایة فرهنگی )نهادین(

سرمایة اجتماعی )مشارکت اجتماعی(

سرمایة اقتصادی

میدان های متقاطعشرایط زمینه ای

نصیحت های خانواده )منابع اولیه(

نصیحت های هم ساالن )منابع دومین(

منابع جهت دهنده )محیط روستا(

الگوی ناب تحصیل

الگوی نامطلوب تحصیل

منش و سبک تدریس معلمشرایط مداخله گر
اقتدار مرد آموزگار

سبک تدریس عواطف محور آموزگار زن

خوِد پنهانراهبرد )استراتژی(

سرزنش از خود تا دیگری

تحمل و مدارای مدرسه

پریشان احوالی

اقرار به خود

حس اجبار والدین

تحصیل مشروط محور

پرسه زنی متنوعپیامدها

مزاحمت و شرارت

بیکاری

غیب های غیرموجه

دزدی

چالش های ایاب و ذهابشرایط علی ثانویه
نداشتن پول سرویس

نداشتن وسیلة تردد در مسیر

اشکال و تناقضات نظام ارزیابیشرایط علی

ناتوانی در حفظ کردن )ضعف تحصیلی(

عالقة تنفرآمیز

سهولت قبولی

تقلیل گرایی سواد به خواندن و نوشتنشرایط زمینه ای
کارکرد حداقلی سواد

بسندگی تحصیل و گواهی
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 پرسه زنی
 متنوع

خوِد پنهانبی انگیزگی تحصیلی

 اِشکال و تناقضات 
نظام ارزیابی

 چالش های
 ایاب و ذهاب

 تقلیل گرایی سواد 
به خواندن و نوشتن میدان های متقاطع

سرمایة خانواده
 منش و سبک 
تدریس معلم

شرایط زمینه ای

پیامدها
راهبردها

پدیده

شرایط مداخله گر

شرایط عّلی

 شکل 1.   مدل نهایی پارادایمی اشتراوس و کوربین در شکل گیری پدیدة بی انگیزگی تحصیلی                                                                          

1. شرایط عّلی: ِاشکال و تناقضات نظام ارزیابی
مقولة فوق که به عنوان شــرايط عّلی تعیین شــده اســت در اکثر مصاحبه های مشــارکت کنندگان به 
صورت های متفاوت اشاره شده است. اين مقوله خود از اجزای »ناتوانی از حفظ کردن مطالب درسی«، 
»عالقه نداشــتن به حفظ کردن« و »ســهولت قبولی« تشــکیل می شــود. يکی از مهم ترين چالش های 
رويکردهای ياددهی فعلی، موضوع حافظه محوری و حفظ کردن دانش آموزان اســت. در اين مطالعه، 

مشارکت کنندگان به اين موضوع اشاره کردند. برای نمونه، مشارکت کنندة زير چنین می گويد:

ë »نمی تونــم حفــظ کنم. مطالب از يادم میــرن زود. ديگه حوصلة خوندن نــدارم. فايده ای هم 
نــداره. وقتی می خونــم چندبار، دوباره می خوام بگم، از يادم میــرن. مثل اينکه اصاًل نخوندم« 

)مشارکت کنندة شمارة 1، کالس هفتم(.

يا اظهارات مشارکت کنندگان ديگر:
ë »می خوام درس بخونم، ياد نمی گیرم خب. واال نمی دونم چرا ياد نمی گیرم. می خوام آقا درس 
بخونم، ولی فايده نداره. وقتی چیزی می خونم، دو تا سه ساعت ديگه از يادم میره. ابتدايی کمی 
بهتر بودم، ولی ديگه راهنمايی کمی بی انگیزه تر شدم«. )مشارکت کنندة شمارة،3 کالس نهم( و »... 
دوستای زرنگ خیلی فرق دارند )من 10 بار می خونم حفظ نمی کنم، ولی اونا يک بار می خونن 
حفظ می کنند( من تالش می کنم، ولی فايده نداره« )مشــارکت کنندة شــمارة 8، کالس هشتم(.
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با اســتناد به اظهارات مشارکت کنندگان، ناتوانی در حفظ کردن مطالب درسی يکی از علل بنیادين 
ضعف آن ها بوده اســت که موفق نشــدن در حفظ کردن و ناتوانی در بازخورد به اين ســبک ارزيابی، 
بی انگیزگی دانش آموزان را ســبب شده اســت. تقريبًا همة مشارکت کنندگان به مشکل حفظ کردن خود 

اقرار نموده و نسبت به آن اظهار يأس کرده اند.
يکی ديگر از عناصر مقولة ِاشکال و تناقضات نظام ارزيابی، ابراز تنفر از حفظ کردن بوده است که 
معلم از آن ها در هنگام پرسش طلب کرده است. عالوه بر اين، مشارکت کنندگان میزان شدت تنفر خود 

را با الفاظی از قبیل »متنفرم« و »خیلی بدم میاد« بیان کردند. برای نمونه:

ë »دوس دارم درس بخونــم، ولی وقتی می گن چیزی حفظ کن، حوصله ندارم. وقتی میرم پیش 
معلم، يادم مره... به من می گن حفظ کن )نمی تونم( لحن ترش رويی« )مشارکت کنندة شمارة 4، 

کالس نهم(.

آخرين عنصر مقولة شــرايط عّلی، »سهولت قبولی« است. در سال های اخیر، شاهد تغییرات نظام 
آموزشــی کشــور از سیســتم 5-3-3 به 6- 3-3 بوده ايم. در گذار اين امر، برخی شرايط به گونه ای رقم 
خورد که در عمل دانش آموزان متوســطة اول )هفتم، هشــتم و نهم( به راحتی و با نوعی اطمینان خاطر 
به پايه تحصیلی باالتر ارتقا يابند41.  همین امر موجب نوعی آســودگی خاطر دانش آموزان شــده و در 
مواردی از تالش آن ها کاسته است. از برخی از اظهارات مشارکت کنندگان زير می توان اين موضوع را 

استنباط کرد:

ë »بچه های سال گذشته می گفتند معلم ها کار ندارند. الکی هست میريم امتحان. همش الکی هست. 
کسی مردود نمی شه. معلما دوست دارن تنبل ها رو مردود کنند تا دوباره درس بخونند، ولی می گن 
اداره می گه بايد قبولشون کنند« )مشارکت کنندة شمارة 11، کالس هفتم(. يا »پارسال قبول شدم. 
درس نخوندم و امتحان الکی دادم« )مشارکت کنندة شمارة 16، کالس نهم(. »هم کالسی ششمم 
اصاًل حرف نزد، باز قبول شد. تنبل تنبل رو هم قبول می زنند. اصاًل يکدفعه مردودی نکردند اونا 
)معلمان( هی قبولی می زنند. آره، خوب نیست بايد مردود بشه. مثاًل اون که با من هست، تنبله، 

ولی هی قبولی می زنند. هیچ بلد نیست، هیچ« )مشارکت کنندة شمارة 13، کالس هشتم(.
درمجمــوع، اين مقوله حاکی از عیب ها و اشــکاالت نظام ارزيابی اســت درحالی که بر اجتناب از 
حافظه محوری تأکید زيادی می شــود، اما همچنان محتــوای کتاب ها و معلمان بر اين وضعیت اصرار 
دارند. از طرف ديگر، تغییر و تحوالت مدام و بیش از ظرفیت نیز بر ناهماهنگی ها و تشديد اشکاالت 

نظام آموزش وپرورش افزوده است.

2. شرایط زمینه ای
شرايط زمینه ای به بسترها و عوامل عمومی و کالنی گفته می شود که بر راهبرد تأثیر می گذارند. در 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان پسر دورة متوسطة اول نواحی روستایی: یک مطالعة داده بنیاد

139
 ë 71 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 پاییز

اينجا دو مقولة »تقلیل گرايی سواد به خواندن و نوشتن« و »میدان های متقاطع« به عنوان شرايط زمینه ای 
کشف شده اند. مقولة اول خود بر دو خرده مقولة »کارکرد حداقلی سواد« و »بسندگی تحصیل و گواهی« 
اســتوار اســت. مقولة میدان های متقاطع نیز مقوالت خردتری مانند »نصايح خانــواده« )منابع اولیه(، 
»نصايح هم ساالن« )منابع دومین( و »منابع جهت دهنده« )منابع سومین( را پوشش می دهد. به طورکلی، 
هر دو مقولة محوری ذکرشده بر بسترهای موقعیتی فراتر از فرد و خانواده داللت دارند. بدين معنی که 

اين مقوالت به شیوة نیروهای جمعی و جهت دهندة فرد عمل می کنند.

3. شرایط مداخله گر
شــرايط مداخله گر به وضعیت های خاصی گفته می شــود که بر راهبردها اثرگذارند. در اين تحقیق، 
شــرايط مداخله گر دو مقولة »ســرماية خانواده« و »منش و سبک تدريس معلم« است. مقولة محوری 
سرماية خانواده، خود از »سرماية فرهنگی«، »اجتماعی« و »اقتصادی« تشکیل شده است. مقوله ديگر 

نیز شامل »اقتدار مرد آموزگار« و »سبک تدريس عواطف محور آموزگار زن« هستند.
به طور کل، سرماية خانواده يکی از عوامل مهم و پرورش دهندة اصلی و نهادين فرزند است. والدين 
و برخورداری آن ها از هر کدام از اين سرمايه ها به خوبی می تواند وضعیت دانش آموز و دورنمای وی را 
تعیین کند. اظهارات مصاحبه کنندگان حاکی از اين است که وضعیت هر کدام از اين سرمايه ها نامطلوب 
و ناامیدکننده اســت. به خصوص وضعیت سرماية فرهنگی والدين مصاحبه کنندگان بسیار ضعیف بوده 
است. الزم به ذکر است، بنا بر آرای بورديو، مراد از سرماية فرهنگی، وضعیت تحصیلی والدين و مدارک 

تحصیلی آن هاست. بنا بر اظهارات زير:

ë »پدرم تا کالس پنجم درس خونده و مادرم تا کالس چهارم ابتدايی. خودشــون می گن ديگه 
نخواســتند درس بخونند« )مصاحبه شــوندة شمارة 17، کالس هشــتم(. »برادر بزرگم تا پنجم 
خونده و از مدرسه در آمد. پدرم هم اصاًل مدرسه نرفته و مادرم هم تا کالس سوم بیشتر درس 
نخونده«ن )مصاحبه شوندة شمارة 10، کالس نهم(. و» سه خواهر دارم، يکی دوم راهنمايی که 
تــرک تحصیل کرده، يکی هم کوچه. دو برادر هم دارم. يکی کالس اول ابتدايی اســت. پدرم تا 

چهارم درس خونده، مادرم هم تا کالس اول ابتدايی« )مصاحبه شوندة شمارة 8، کالس نهم(.
گفته های مصاحبه شوندگان چالش و ضعف میزان سواد والدين را که گواه بر تحصیالتی حداکثر در 
حد ابتدايی است، به خوبی نشان می دهند. ابعاد ديگر اين سرمايه نیز چنین وضعیتی دارند. برای مثال، 

طبق اظهارات مصاحبه شوندگان:
ë »وضع مالی خوب نیســتیم. پدرم کارگر کشاورزی اســت. يا: وضع مالی خوبی نداريم. زمین 

کشاورزی نداريم و دام هم فقط چند تا داريم« )مصاحبه شوندة شمارة 6، کالس هفتم(.
 مواضع مصاحبه شوندگان در خصوص سرماية اجتماعی نیز چنین است:
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ë »پدرم برای معامله جای دور میره. اگر برســه، ســر می زنه ... چندبار مدير برای مراســم اولیا 
دعوت نامه داد. به پدرم دادم، گفت نمی تونه بیاد. بايد بره دنبال کارهاش« )مصاحبه شوندة شمارة 
7، کالس هشــتم(. يا »تا حاال پدرم و حتی مادرم به مدرســه سر نزدند. با مدرسه رابطه ندارند. 

چون روستای ما دور است، با مدرسه نیستند« )مصاحبه شوندة شمارة 13، کالس هفتم(.
به طور کل، مواضع مصاحبه شــوندگان در قبال ســرمايه های سه گانة خانواده، نشان دهندة ضعف هر 
کدام از آن هاست. اين موضوع بر بستر و محیطی خاص داللت دارد که بر راهبردها اثرگذار بوده اند. از 
ديگر يافته های اين شــرايط، مقولة منش و ســبک تدريس معلم است. در تعريف اين مقوله بايد گفت، 
منظور از منش، چگونگی عواطف و دخالت آن ها در تدريس و برخورد با دانش آموزان در دورة ابتدايی 
بوده است. منش مرد و زن محور دو جزء اصلی منش در اين مقوله هستند. به طورکلی، منش مرد و زن 
محور در اظهارات دانش آموزان حاکی از اين اســت که معلمان آموزگار مرد از منش ســختگیرانه تر و 
مقتدرتر برخوردار بوده اند و در مقابل، منش آموزگار خانم منعطف تر و سهل گیرانه تر بوده است. درواقع، 
هر جا آموزگار مرد بوده اســت، دانش آموزان بیشــتر حساب وکتاب برده اند و حتی دانش آموزان تطمیع 
امر کرده اند. برای مثال، مصاحبه شوندة زير دقیقًا همین مورد را از منظر قیاس دو منش بیان کرده است:

ë »آره، گفتم ابتدايی هم مشکل حفظ داشتم. معلما مقصر بودند. از ابتدايی زور نمی آوردند ياد 
بگیريم. می گفتند اينا بچه هســتند. اگر حفظ نمی کرديــم ما هم کیف می کرديم. معلما از اول تا 
کالس پنج خانم بودند. ديگه ششــم آقا شــد. فايده نداشت ديگه. تا سوم هیچی ياد نگرفتم. نه 
از مردها خوشمون میاد، مثاًل می گه درس بخون، مرده - ولی مرد عصابی می شه زور میاره، ما 
می گیم وای، ديگه درس می خونیم اون بگه ديگه از ترس می خونم. مرد هست، مثل زن نیست« 

)مصاحبه شوندة شمارة 2، کالس هشتم(.

اظهار اين دانش آموز به خوبی خصوصیات دو جنس معلم را متذکر می شــود و کارايی منش مقتدر 
مآبانه را نشان می دهد. از طرف ديگر هم ناکارآمدی منش سهل گیرانه را بیان می کند42.

4. راهبردها: خوِد پنهان
راهبردهای ايجادشده برای کنترل، اداره و برخورد با پديدة تحت شرايط خاص را گويند. مقولة باال 
که به عنوان راهبرد شناســايی و تعیین شده است، بر احساس ها، رفتارها و درون انگاری ها داللت دارد. 
مقولة خوِد پنهان شــامل »سرزنش از خود تا ديگری«، »تحمل و مدارای مدرسه«، »پريشان احوالی«، 
»اقرار به خود«، »تحصیل مشــروط محور« و »حس اجبار والدين« اســت. يکی از ويژگی هايی که در 
مطالعة دانش آموزان بی انگیزه مشاهده شد، حاالت و رفتارهايی مرکب از روحی و روانی- اجتماعی بود 
که در آن ها پديدار شــده است. اين مقوله بر اين امر داللت دارد که دانش آموزان بی انگیزه، از راهبردها 
و راهبرهای متفاوت، از ســرزنش خود و تحريک عواطف منفی تا ايســتارهايی شــرط گونه نسبت به 
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خود استفاده کرده اند. برای مثال، دانش آموز ادامة تحصیل خود را به قبولی و آن هم بدون تالش منوط 
می داند؛ بنا بر اظهار زير:

ë »اگــر برســم و قبول بشــم، می مانم درس بخونــم. آگه مردود بشــم، در میام از مدرســه ...« 
)مشارکت کنندة شمارة 1، کالس هفتم(. يا دانش آموز ديگری اظهار داشت: »پارسال به من نمره 
دادند، قبول شــدم. شايد امســال ندادند، مردود بشم. ممکنه ديگه نیام مدرسه« )مشارکت کنندة 

شمارة 2، کالس هشتم(.

از نکات ديگر اين مقوله می توان به احســاس نوعی اجبار در دانش آموز بی انگیزه اشــاره کرد. از 
اين نوع احســاس می توان نوعی اهمیت اجبار به خاطــر ادای احترام و اهمیت حرف والدين و حتی 
فراتر از والدين، به خاطر بســتگان درجه يک نظیر عمو، را اســتنباط کرد. برای مثال، می توان اظهارات 

مشارکت کنندگان زير را در اين مورد تأيید کرد:

ë » به خاطر حرف عمو و پدرم میام مدرسه... يا: واال از اول نمی خواستم بیام مدرسه )راهنمايی( 
ديگه به خاطر پدرم میرم و میام. همین ...« )مشارکت کنندگان شماره های 2 و 3، کالس هشتم(.

همة مفاهیم اين مقوله به نوعی به هويت دانش آموز مربوط است؛ يعنی عناصر اين مقوله به بخشی 
از هويت فردی دانش آموز بازمی گردد که خصايصی از بی قراری و پريشانی تا بی حالی دارد. به طور کل، 
ويژگی هايی که به خصايص روحی و فردی )هويتی( دانش آموز مربوط هستند، در آن ها مشاهده شده اند 
و همة اين موارد به درون فرد مربوط می شوند و بخشی از جهان درونی )هويت فردی- روانی( وی را 

تشکیل می دهند.

5. پیامدها: پرسه زنی متنوع
پیامدهــا به عنوان آخرين عنصر ترســیم مدل پارادايمی اشــتراوس و کوربیــن، حاصل بهکارگیری 
راهبردهاست. مقولة پیامدها »پرسه زنی متنوع« نام گذاری شده است که در دل خود سه مفهوم »مزاحمت 
و شرارت«، »بیکاری« و »سرقت« دارد. نام اين مقوله بر انواعی از پرسه زنی ها، از بیکاری تا مزاحمت 
ديگران و حتی دزدی داللت دارد که وجه مشترک هر سه مقولة خردتر، نوعی گشت وگذار از سر بی هدفی 
و انحراف از مدرســه اســت. برای مثال، اظهارات مشــارکت کنندة زير می تواند مبین همین نکته باشد:

ë »بچه هايی که از مدرســه در آمدند، مردم رو اذيت می کنند، مزاحم همه می شن. مثاًل يکیشون 
خیلــی پیرمردها رو اذيت می کنه میره باشــون شــوخی می کنه و باعث عصبانیتشــون می شــه 
)مصاحبه شوندة شمارة 5، کالس نهم(. يا: دوستم می گه بريم دزدی کنیم بريم از شرکت هايی که 
از روستا دور هستند آهن و چیزی بیاريم و بفروشیم« )مصاحبه شوندة شمارة 14، کالس نهم(. 
همچنین،» در حال حاضر بیکارم. توی خونه فقط هســتم. کاری هم که نیســت کار کنم. ديگه 

همین جوری« )مصاحبه شوندة شمارة 12، کالس هفتم(.
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 بحثونتيجهگيری 
هدف اصلی تحقیق حاضر بررســی بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان متوســطة 
اول در مناطق روســتايی بود. با توجه به ماهیت موضوع، از روش کیفی- روش داده 
بنیاد و ابزار مصاحبة استفاده شد. با اجرای مصاحبه ها و کدبندی تمامی متون، هشت 
مقولة محوری به عنوان يافته های اين پژوهش شناســايی و طبقه بندی شدند. مقوالت 
محوری اصلی پژوهش عبارت اند از: )ســرماية خانــواده، میدان های متقاطع، منش و 
سبک تدريس معلم، خوِد پنهان، پرسه زنی متنوع، چالش های اياب و ذهاب، اشکاالت 
و تناقضات نظام ارزيابی دانش آموز و تقلیل سواد به خواندن و نوشتن(. مقولة هسته 
نیز بر اســاس مضمون های پیشین، بی انگیزگی تحصیلی به مثابة فقر رفتاری، نهادی و 
فرهنگی تعیین شــد. مقولة هسته نسبت به مقوالت پیشین خود انتزاعی تر و از سطح 
تحلیل باالتری برخوردار اســت. فقر رفتاری بر مقوالت و زير مقوالِت خود پنهان و 
پرسه زنی متنوع داللت دارند، زيرا گونه هايی از آسیب ها و چالش ها در حوزة رفتارها 
هســتند. فقر نهادين به مشکالت و چالش های نظام آموزشی اشاره دارد که از ارائه و 
شیوة تدريس به دانش آموز تا مشکالت تردد و اشکاالت نظام ارزيابی را شامل می شود. 
همچنین، فقر فرهنگی به شیوة درک و جهان بینی اشاره دارد که روايتی تقلیل گرا از سواد 

ارائه می دهد.
نتايج اين پژوهش با برخی تحقیقات هم سوست؛ در زير سرماية خانواده، فابین43، 
)2015( نشان داده است که محیط خانواده در انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان نقش به سزايی دارد. بدين صورت که خانوادة مراقب پذير، عاطفی، درک 
کنند و حمايت کننده و حتی مناسب از نظر تغذيه، در قیاس با خانواده ای با جو ناآرام 
و غیــر عاطفی و خنثا، بر انگیزة تحصیلی فرزند خود بســیار مؤثرنــد. والدينی که در 
تکالیف فرزند خود در عین حفظ نقش خود، نقش حمايتی دارند، در پیشبرد انگیزه و 
ترغیب فرزندان خود بسیار موفق ترند. عکس اين قضیه نیز صادق است؛ يعنی والدينی 
که در کل نســبت به تکالیف فرزندان خود بی خیال هستند، مولد بی انگیزگی فرزندان 
خود می شوند )گونیدا و کورتینا44، 2014(. واتکینز و هووارد45 )2017( نیز در پژوهش 
خود تصريح می کنند، مداخلة والدين در انجام تکالیف خانه، رابطة مثبت قوی تری با 
میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. به طور کل، تحقیقات نشان داده اند که سواد 
بیشتر والدين با موفقیت بیشتر بچه ها توأم است و میل به ماندگاری و تحصیالت باالتر 
فرزندان، با میزان سواد بیشتر والدين، به خصوص مادر رابطة مستقیم دارد )استیج و مک 
دونالد46، 1990(. تعامالت میان مدرسه و اولیا يکی ديگر از عناصر سرماية اجتماعی 
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کلیدی برای افزايش پیوندها و موفقیت تلقی می شود )شور و برنهارد47، 2003(.
نتیجة ديگر اين تحقیق، يافتة ناپر48 )2017( را که نشان داده رابطة معلم- شاگرد49  
عامل تنظیم کننده، میزان انگیزة تحصیلی دانش آموزان است تأيید می کند. فورر، اسکینر 
و پیتــزر50 )2014( نیز معتقدنــد، تعامالت دانش آموز با معلم خود، قوی ترين اثر را بر 
رفتار و ادراک دانش آموز دارد. آن ها نتیجه می گیرند که ســطح انگیزة دانش آموزان هم 
از درکشان از معلم و نیز رفتارهای معلمان متأثر است. رويکرد تفسیری نیز محیط های 
يادگیری نظیر چگونگی رابطة سلســله مراتبی بین معلم و دانش آموز، ارتباط و اينکه 
چگونه معلمان انتظارات خود را به دانش آموزان منتقل کنند، مؤلفه هايی بسیار مهم در 
انگیزة تحصیلی و موفقیت تحصیلی می داند )شارع پور،1386 ص. 105(. لذا می توان 
گفت، نحوة کنش بین معلم و دانش آموز در ايجاد انگیزه يا بی انگیزگی دانش آموز نقش 

بسیار مهمی دارد و يکی از منابع اصلی انگیزة دانش آموزان به شمار میرود.
در رابطه با تقلیل گرايی ســواد به خواندن و نوشتن نیز بايد گفت، فرهنگ همواره 
نقش اساسی و منحصربه فرد دارد. هر فرهنگی شیوه های منحصربه فرد نگاه به جهان، 
خــود و ديگــران را دارد. چنین نگاهی می تواند موجــد پیامدها، و علل موفقیت يک 
گروه يا فرد شــود )پینا- واتســون، لوپز، اوجیدا و رودريگز51، 2015(. مطالعات نشان 
داده اند، تلقی و افکار افراد در مورد حوادث و رويدادها می تواند روی انگیزة تکمیل 
کار و نگرششان در مورد موفقیت تحصیلی اثر بگذارد )کلوز و سولبرگ52، 2008(. در 
اين تحقیق نشــان داده شد، تقلیل ســواد به خواندن و نوشتن نوعی درک حداقلی از 
ســواد است. نگرش والدين دربارة توانايی و انتظارات فرزندانشان، به اينکه آن ها چه 
میزان می توانند موفق و کامیاب شــوند، در انگیزة تحصیلی بچه ها بســیار مؤثر است. 
بديهی است، تقلیل گرايی سواد به خواندن و نوشتن، به بی انگیزگی نسبت به تحصیالت 
باالتر منجر می شود. درواقع می توان گفت، ترسیم اهداف تحصیلی به صورت اهداف 
حداقلی، به منزلة جهت گیری های تحصیلی دانش آموزان اســت که مولد بی انگیزگی و 
کاهش سطح انگیزه می شود. نظرية دستیابی به هدف، اهداف تحصیلی را سبب ترغیب 
دانش آمــوز به يادگیری می داند )منچ و همکاران، 2004(. از اين نظر، تقلیل ســواد به 
هدف حداقلی، باعث می شود دانش آموز برای پیگیری امور تحصیلی خود انگیزة قوی 

و کافی نداشته باشند و درنهايت به بی انگیزگی برسد.
نتیجة ديگر اين پژوهش نشان داد که خوِد پنهان، دلیل بسیاری از رفتارها و سرزنش 
توانمندی توســط خود دانش آموز بود. اين يافته با تحقیق ســاکز، ايســتان، آويسی و 
جاستیس53 )2016( هم سوست که نتیجه گرفته اند، کفايت درک شدة دانش آموز عنصری 
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مهم در تلقی »خود کارآمدی54«  اســت. اينکه دانش آموز چه میزان خود را کارآمد، با 
مهارت و به طورکلی توانا درک کند، بر سطح انگیزة وی می افزايد. نظرية خودتعیینی55  
نیز بر اين تأکید می کند که انگیزة دانش آموزان تابع کیفیت يادگیری و متغیرهای پیش بین 
از قبیل يادگیری، اهداف و حضور پیوسته در مدرسه است )ريو و همکاران، 2004(. در 
نظرية خود تعیینی، انگیزه های درونی بر فشارهای بیرونی مقدم است. بدين معنی، انگیزة 
فرد تابع حس نیاز فراگیرنده است و همین نیاز باعث ترغیب وی می شود )هاردری و 
همکاران، 2006(. بديهی است، چنانچه دانش آموز حس نیاز به يادگیری و به طور کل 
انگیزة يادگیری نداشته باشد، تعلق به يادگیری نیز پیدا نخواهد کرد و لذا از درون برای 

يادگیری برانگیخته نخواهد شد.
يکــی ديگر از نتايــج اين تحقیق، يعنــی میدان های متقاطع بــا پژوهش فورر و 
همکاران، )2014( هم سوست. فورر نتیجه گرفته است، تصور دوستان نزديک، هم ساالن 
و هم کالســی ها نیز در انگیزة هم کالســی های خود نقش زيادی دارد. هم کالسی هايی 
که باانگیزه و دانش آموزان موفقی هســتند، در انگیزة تحصیلی دوستانشان اثرگذارند. 
برعکس، هم کالســی های هم ســنخ که انگیزة چندانی ندارند، بیشتر میل دارند چنین 

دوستانی داشته باشند. لذا جو عاطفی هم ساالن بسیار مهم است.
روی هم رفته، بنا بر ماهیت پژوهش کیفی حاضر، قصد تعمیم وجود ندارد، اما مطابق 
يافته های به دست آمده می توان استنباط کرد، نواحی روستايی دارای بی انگیزگی تحصیلی 
و نیازمند مطالعة جدی هستند و هنوز دربارة تحصیل دانش آموزان در نواحی روستايی، 
مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است. با وجود اين بی انگیزگی تحصیلی در روستاها 
نیز وجود دارد. از طرف ديگر، هنوز بین دانش آموزان دختر و پســر و نواحی شهری- 
روستايی مقايسة تطبیقی صورت نگرفته است. لذا توصیه می شود، بی انگیزگی تحصیلی 
نواحی شهری و روستايی مقايسه شود. همچنین، میزان بی انگیزگی با روش های کمی 
برای شــناخت آن ضروری اســت. در رابطه با نگرش ها و به طور کل ديدگاه ســاکنان 
روســتايی که بیشــتر عقبة تحصیلی پايینی هم دارند، جا دارد با برگــزاری دوره های 
آموزشــی برای والدين، اين ديدگاه که ســواد صرفًا در حد خواندن و نوشــتن کفايت 

می کند، تعديل و اصالح شود. می توان در مدرسه ها برای اولیا کالس هايی برگزار کرد.
در اين پژوهش معلوم شــد، يکی از بسترهای رنجش آور دانش آموزان، مشکالت 
اياب و ذهاب اســت که بر بی انگیزگی تحصیلی آنان تأثیراتی گذاشته است. به خاطر 
اينکه مدرسه ها در روستاها پراکنده اند و ادامة تحصیل مستلزم رفت وآمد به روستاهای 

دورتر است، نیازمند بازنگری آموزش وپرورش در هزينة سرويس است.
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9

 Educational demotivation of the first-grade high school
students in the rural areas: A grounded theory study

Nowadays, educational demotivation is one of the serious challenges and dam-
ages to Iran’s educational system at all levels. The aim of the present study 
was to qualitatively investigate the educational demotivation among the first 
cycle high school students in rural areas and to present a grounded theory. The 
statistical population included the first cycle male high school students in the 
rural areas of Dehlorān city in the academic year 2012-2013. The research sam-
ple included 17 students who were selected using purposeful sampling method 
and based on the »theoretical saturation principle«. Also, the research instru-
ment was the in-depth interviews. The process of data analysis included three 
coding phases: open, axial, and selective. The open coding resulted in 59 initial 
concepts, which were reduced to 27 themes by modifying the similar codes. In 
the second phase, and through refining the concepts, the eight major catego-
ries were formed: »family capital«, »cross fields«, »teaching style«, »the hid-
den self«, »diverse roaming«, »traffic challenges«, »forms and contradictions of 
the assessment system« and» reductionism of literacy to reading and writing«. 
Finally, based on the discovered major categories, the central focus of the re-
search, namely the academic anxiety as a behavioral, institutional and cultural 
poverty was determined and a grounded theory was developed.
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