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مقدمه و طرح سؤال

انسان موجودی در حال یادگیری است و پایة تمامی تالشهای او برای تحقق یادگیری ،چیزی جز
انگیزه و هدفمندی نمیتواند باشد .انگیزه از طریق آنچه مسبب حرکت انسان میشود تا انتخاب کند،
درگیر یک فعالیت شــود و آنچه باعث انجام کنش یا رفتار میشــود ،فهمیده میشود (دورنی و یوشید،1
 .)2011درواقع ،انگیــــزه آن چیــــزی اســت کــه بــــه یادگیرنده انرژی میدهد ،فعالیـتهـای او را
هدایت میکنـد و دالیلی برای حرکت رفتارهاست (طالبزادگان1378 ،؛ گای 2و همکاران.)2010 ،
انگیــزة تحصیلی عامل مهم پیشبینیکننــدة کیفیت کار دانشآموزان در مدرســه و مواجهة آنان با
تکالیف درسی است (سیمپسون و پچی .)2009 ،3نتایج برخی تحقیقات مبین رابطة موفقیت تحصیلی
و انگیزة تحصیلی است .برای مثال ،بلوم 4رابطة بـــین انگیـــزه و پیـــشرفت تحـصیلی را  54درصد و
گوروگلو و وال برگ 5آن را حدود  34درصد ذکر کردهاند (سیف .)1390 ،ژانگ 6و همکاران ( )2013نیز
معتقدند ،فراگیرندگان با انگیزة درونی باال ،فرسودگی کمتری دارند .همچنین ،در گزارشی دیگر نیز ذکر
شــده است 70 ،درصد کسانی که ترک تحصیلکردهاند ،علت این تصمیم خود را بیانگیزگی و نداشتن
انگیزه عنوان کردهاند (براید جیلند ،دیلیلو و موریسن.)2006 ،7
درواقــع ،یکی از معضالت جدی آموزشوپرورش ،حتی در ســطح جهــان ،بیعالقگی نوجوانان
و جوانان نســبت به فعالیتهای تحصیلی و اشــتیاق به یادگیری و در کل حضور شــاداب در مدرسه و
کالس درس اســت (گرین دمرس و پیلی تایر .)2003 ،8این موضوع در کشورهای درحالتوسعه بیشتر
نمــود دارد .در نظام آموزشوپرورش کشــور ما نیز این موضوع ،شــایع ،فراگیــر و در تمامی دورههای
تحصیلی یکی از مهمترین آســیبها و چالشهای بغرنج و جدی اســت .گالیهها و شکوههای معلمان
مبنی بر بیانگیزگی دانشآموزان نسبت به انجام وظایف مرتبط و محول شده و نوعی بیاعتنایی ،خود
بهتنهایی جدیت مســئله را نشــان میدهد .از ســوی دیگر ،نبود انگیزه در تحصیل ،عالوه بر خســران
نیروها و امکانات مادی و معنوی ،نوعی رکود علمی و عقبماندگی را در پی خواهد داشــت .در باب
اهمیت موضوع کافی اســت به این گزاره توجه که اگر تمامی امکانات و بســیج منابع مالی از فیزیکی
تا انســانی یعنی معلم ،در خدمت دانشآموز اســت ،پس بیانگیزگی دانشآموز به معنای نابودی کلیة
این منابع اســت .درواقع ،یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر بیانگیزگی در فراگیرندگان ،ضعف تحصیلی
به شــکلهای گوناگون از قبیل توجه نکردن به درس ،اهمال در انجام تکالیف ،بیتوجهی به یادگیری،
تجدیدی ،مردودی ،و حتی ترک تحصیل خواهد بود.
استان ایالم یکی از استانهای کمتر توسعهیافته در غرب کشور است که با دارای روستاهای متعدد
و پراکنده ،در جنوب اســتان واقع شده است .روســتاهای متعدد زیادی (بیشتر عرب نشین) در حوالی
شهر موسیان از توابع شهرستان قرار دارند که با فاصلة زیادی از هم قرار گرفتهاند .گاهی دانشآموزان
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 دیگر رفتوآمد کنند .مشاهدههای میدانی و اظهارات معلمان در دورههای
تحصیلی نشان میدهند بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان بسیار زیاد است و گاهی با غیبتهای مکرر
و حتی ترک تحصیل همراه میشــود (ســپیدنامه ،مؤمنی و ســلیماننژاد .)1395 ،متأسفانه تاکنون هیچ
پژوهشی در این حوزه انجام نگرفته است و هیچ اطالعاتی از میزان آن وجود ندارد.
مرور بیشــتر تحقیقات صورت گرفته در ســطح کشور نشان میدهد بیشــتر آنها بهطور مستقیم به
موضوع بیانگیزگی تحصیلی نپرداختهاند .بلکه مصداقهای دیگری از موضوع و رابطة آن را با متغیرهای
دیگــر بررســی کردهاند برای نمونه طــرحوارة درمانی و انگیزش تحصیلی (ســجادی ،گل محمدیان و
حجتخواه )1395 ،فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی (عظیمی ،پیری و زوار،
 )1393راهبردهای شــناختی و فراشــناختی و انگیزش تحصیلی (پورطاهریان ،خسروی و محمدیفر،
 )1393حمایــت اجتماعــی و بیانگیزگی دانشآموزان (مازیاری و کاشــف  ،)1393واقعیت درمانی و
کاهش سهلانگاری تحصیلی (محسنزاده ،جهانبخشی و کشاورز افشار ،)1394 ،انگیزش تحصیلی و
اشتیاق به مدرســه (زالیی و قربانی ،)1393 ،جامعهپذیری 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 (عباسزاده ،علیزاده اقدام و کوهی.)1387 ،
نکتة درخور توجه دیگر این است که پدیدة بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان بیشتر در محیطهای
شــهری انجام گرفته اســت و محیطهای روستایی کنکاش نشــده .محیط روستا آبستن محرومیتهای
بیشــتری است و همین نکته برای مطالعة چنین محیطی الزم است .لذا بررسی بیانگیزگی تحصیلی با
روش میدانی و کیفی میتواند در بطن موضوع رسوخ کند و با استفاده از مصاحبههای عمیق اطالعاتی
حاصل کند که البته ممکن اســت در صــورت بهکارگیری روش کمی ،نادیده ،کــمارزش یا غیر مرتبط
تشخیص داده شوند.
با عنایت به مطالب مطرحشــده ،هدف اصلی پژوهش حاضر «مطالعة پدیدة بیانگیزگی تحصیلی
دانشآموزان دوره متوسطة اول» است و بر همین مبنا ،سؤال محوری پژوهش عبارت است از «شناسایی
دالیل بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان و تحلیل آن».
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 پیشینة موضوع

الف .مطالعات فارسی
سجادی ،گل محمدیان و حجت خواه ( )1395در تحقیق خود روی دانشآموزان دختر متوسطة دوم
بدین نتیجه رســیدهاند که طرح وارة درمانی روی انگیزش تحصیلی اثربخش است .حیدری ،عسگری،
ساعدی و مشاک ( )1394نشان دادهاند که بین انگیزة پیشرفت تحصیلی با محیط آموزشی و بین انگیزش
تحصیلی با محیط آموزشی رابطة مثبت معناداری وجود دارد .همچنین ،انگیزة پیشرفت تحصیلی بهترین
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

129

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان پسر دورة متوسطة اول نواحی روستایی :یک مطالعة داده بنیاد

پیشبینیکنندة ارتباط دانشجو با محیط آموزشی است .سیاهپوش ،ارجمند ،جعفری و فربغالئی ()1390
در تحقیــق خود به این نتیجه رســیدهاند که ســاعات مطالعه ،جنس ،طبقة اجتماعــی والدین و میزان
عزتنفس ،به ترتیب در پیشبینی متغیر پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان ســهم بیشتری دارند .حسینی
طباطبایی و قدیمی مقدم ( )1386در 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 اعتمادبهنفس رابطه وجود دارد .مازیاری و کاشــف ( )1393در تحقیقی
با عنوان مدل ساختاری بیانگیزگی دانشآموزان در فعالیتهای تربیت بدنی ،جذاب و ارزشمند نبودن
فعالیتهای تربیت بدنی را مهمترین دالیل بیانگیزگی در درس تربیت بدنی عنوان کردهاند .مسعودیفر
( )1388در تحقیق خود در مورد بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان متوســطة خراسان رضوی بر میزان
ارزشهای درونی ،میزان خودکارآمدی ،میزان عزتنفس ،میزان واکنشهای عاطفی ،میزان واکنشهای
گروههای مرجع و میزان انتظارات معلم بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزه یا بیانگیزگی تحصیلی
اشــاره کرده است .دایریپور ( )1391نشان داده اســت ،متغیرهای پیشبین ،عوامل فردی (عزتنفس
تحصیلی ،ســامت روان و خود پنداره تحصیلی) عوامل درون مدرســهای (عملکرد رفتاری ،آموزشی
معلم ،و فضا و امکانات آموزشــی مدرســه) و عوامل برون مدرســهای (حمایــت اجتماعی والدین و
همســاالن) در انگیزش و پیشرفت تحصیلی مؤثر بودهاند .کاوسیان ،فراهانی ،کدیور ،هومن ،شهر آرای
و ولیاله ( )1386در تحقیق خود که مطالعة به نســبت جامعی از نظر پوشــش در سطح کل کشور بوده
است ،متغیرهای نگرش دانشآموز به تحصیل و مدرسه ،ادامة تحصیل و تعامل با همساالن را بهعنوان
بهترین پیشبینی کنندههای مؤثر در بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان مؤثر دانستهاند .روحی ،حسینی،
بادله شموشکی و رحمانی انارکی نیز ( )1386در تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که بین انگیزة تحصیلی،
جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
ب .مطالعات خارجی
آکای )2017( 9در تحقیــق خود با عنوان بیانگیزگی دانشآموزان متوســطة ترکیه در یادگیری زبان
انگلیســی ،به مواردی نظیر محیط کالس و مواد درسی دورة تحصیلی ،نداشتن عالقة عمیق و نوع نگاه
به معلمان ،بهعنوان عوامل بیانگیزگی تحصیلی اشــاره کرده اســت .رابین )2017( 10در تحقیق خود به
این نتیجه اشــاره میکند که سبک فرزندپروری مقتدرانة 11والدین ،در قیاس با سبکهای سهلگیرانه و
استبدادی عملکرد تحصیلی باالتری را در فرزندان در پی داشته است .علی و پاتان )2017( 12در تحقیق
خود به محتوا و مواد درســی دوره بهعنوان برجســتهترین علت بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان در
یادگیری درس زبان در پاکستان اشاره کردهاند .کرایج بوم ،ویالرل ،وع و هیکهاسن )2016( 13در تحقیق
خود به این نتیجه اشاره کردهاند که نقطة مشترک داشتن دانشآموزان با والدینشان ،بهطور قابلتوجهی
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مزیتهایی در پیشرفت تحصیلی آنها دارد .ام .فاله و ام .هلولی )2014( 14در تحقیقی که هدفش بررسی
کاهش سطح تحصیلی دانشآموزان بوده است ،نتیجه میگیرد عملکرد ضعیف تحصیلی دانشآموزان از
معلمان بیروحیه ،تا آماده نبودن آنان دانشآموزان برای امتحانات در نوسان است .همچنین ،دسترسی به
15
منابع ،معلمان بدون روحیه و درگیری والدین در امور مدرسه ،در کاهش بیانگیزگی مؤثرند .تاناسوالس
( )2009در تحقیق خود مدعی اســت که بیانگیزگی در مدرسهها کم نیست و تعداد شاگردان بیانگیزه
در حال افزایش اســت .هاردری ،ســالیوان و کراسون )2009( 16در تحقیقی با عنوان ویژگیها و انگیزة
دانشآموزان دبیرستانی روستایی نتیجه گرفتهاند ،بین عوامل محیطی ،حمایتهای معلم و بین اوصاف
فردی نیز اهداف یادگیری و توانمندی درک شده ،قویترین پیشبین موفقیت و انگیزة دانشآموزان به
شمار میروند .لیگولت ،گرین دمرس و پلیتایر )2006( 17نشان میدهند ،انگیزة تحصیلی چندبعدی است
و چهار دلیل میتواند باعث آن شود .این دالیل عبارتانداز .1 :اعتقاد به تواناییها؛  .2اعتقاد به تالش
و کوشــش و مجاهدت؛  .3تلقی ارزش کارهای علمی؛  .4ویژگیهای فعالیتهای علمی درون مدرسه.
کائوچی و ســکای ،)2001( 18در پژوهشــی دربارة کالسهای اینترنتی انگلیســی دبیرستان ،پنج عامل
محتوای کتابهای دوره ،امکانات ناکافی مدرسه ،ضعف نمرة امتحانات ،روشهای غیرتعاملی و ضعف
در سبک آموزش و شایستگی دبیران را بهعنوان عامل مؤثر در بیانگیزگی تحصیلی ذکر کردهاند .در بین
این عوامل ،امکانات ناکافی مدرسه ،نسبت به بقیه کمتر در بیانگیزگی مؤثر بوده است .دورنی)1998( 19
نیز در تحقیقی با تکیه بر مصاحبههای نیمه ساختاریافته در دبیرستانهای مجارستان به این نتیجه رسیده
است که در بین عوامل متعدد ،بیشترین عاملی که در بیانگیزگی دانشآموزان دخالت داشته ،به ویژگیها
و شخصیت معلم مربوط بوده است.
پیشین مرتبط با انگیزة تحصیلی مؤید این است که از نظر روششناسی ،غالب آنها
بررســی متون
ِ
بــا روشهای کمی انجام شــدهاند .درواقــع ،رخنه به تجربههای افراد درگیــر در موضوع «بیانگیزگی
تحصیلی »،یک خأل در تحقیقات پیشین است .در روش مورد مطالعة آنها (کمی) محققان با فرضیههای
از پیش تدوینشــده در قالب پرســشنامههای از قبل آماده ،به کنکاش موضوع پرداختهاند و این باعث
میشود نتوان به درک و فهم عمیقی از موضوع موردمطالعه رسید.
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 چارچوب مفهومی

الف .آرای روانشناختی
بر اســاس نظریة خودتعیینی 20انگیــزة دانشآموزان تابع کیفیت یادگیــری و متغیرهای پیشبین از
قبیل یادگیری ،اهداف و حضور پیوســته در مدرســه است (ریو ،21دسی و ریان .)2004 ،در این دیدگاه،
انگیزههای درونی مقدم بر فشارهای بیرونی است .بدین معنی ،انگیزة فرد تابع حس نیاز فراگیر است و
همین نیاز او را ترغیب میکند (هاردری و همکاران .)2009 ،در این نظریه« ،درونیسازی »22به واسطة
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سه ویژگی مهم دانشآموز یعنی استقالل ،توانایی و حس تعلق تقویت میشود (بالک و دسی.)2000 ،23
این ســه عنصر خود تعیینی دانشآموز را افزایش میدهنــد (هاردری و همکاران .)2006 ،نظریة مرتبط
دیگر ،نظریة دســتیابی به هدف 24اســت که اهداف تحصیلی دانشآموزان را ترغیبکنندة دانشآموز به
یادگیری میداند .نظریة دستیابی به اهداف را میتوان در چهار نوع اهداف یادگیری ،25اهداف رویکرد-
عملکرد ،26اهداف پرهیز -عملکرد 27و اهداف آتی 28تقسیم کرد .نوع اول ،بر نفع شخصی و عالقة خود

شخص تمرکز میشود؛ نوع رویکرد -عملکرد هنگامی است که دانشآموز به خاطر فشار دیگران درگیر
فعالیتی میشود و یا حتی از آن (به خاطر نوع نگاه تحقیرآمیز دیگران) دست میکشد .در اهداف آتی،
فرد به خاطر ارزش ابزاری یادگیری و دانش کنونی بهمنظور انتفاع در آینده ،مشــغول آن فعالیت و کار
میشــود (منچ ،میلر و بریکمن .)2004 ،29بهطور اجمالی ،نظریة خود تعیینی ،فرد را در اولویت انگیزه
میپندارد ،اما نظریة دستیابی به اهداف ،نوع هدف فرد و میزان درگیری در آن را مقدم میداند.
ب .آرای جامعهشناختی
نظریة مبادله به اصل پاداش و تنبیه ناظر است؛ فرد به آن جنبههایی که پاداش به همراه دارد ،پاسخ
مطلــوب میدهــد و از جنبههایی که تنبیه در پی دارد ،اجتناب مــیورزد .نظریة مبادله به این اصل کلی
معتقد است که موجودات در هر وضعیتی رفتارهایی از خود بروز میدهند که بیشترین پاداش و کمترین
مجازات را در پی داشته باشند (ادیبی و انصاری .)1383 ،بهطورکلی ،چنانچه فراگیرنده پاداشهایی از
محصول کار خود دریافت دارد ،این میتواند انگیزههای بعدی وی و رخداد آن در آینده را سبب شود
و چنانچه بیانگیزگی وی هیچگونه تنبیهی را در پی نداشته باشد ،همین میتواند بیانگیزگی وی را ثابت
کند .پارادایم تفســیری نیز به مطالعة شرایطی مانند مطالعة محیطهای یادگیری ،چگونگی رابطة سلسله
مراتبی بین معلم و دانشآموز ،ارتباط نمادین بین معلم و دانشآموز تعامل در کالس درس (اینکه چگونه
معلمان آگاهانه یا ناآگاهانه انتظارات خود را به دانشآموزان منتقل کنند) و زبان مورداستفاده در کالس
درس (کمک به فهم رابطة بین زبان و موفقیت تحصیلی) تأکید دارد (شارعپور.)1386،

روششناسی تحقیق

یکی از روشهای متداول کیفی برای مطالعة پدیدههای اجتماعی ،روش «نظریة داده بنیاد » است.
نظریة داده بنیاد روش تحقیقی کیفی از نوع اســتقرایی اســت .در این روش ،محققان در میدان تحقیق به
جمعآوری اطالعات و دادهها میپردازند و بدین طریق نظریه شکل میگیرد (دانیکن .)2006 ،31در روش
نظریة داده بنیاد از سه نوع کدگذاری استفاده میشود :کدگذاری باز 32برای تبدیل عبارتها و جملهها که
به مفهومپردازی و مقولهپردازی میانجامد .کدگذاری محوری 33برای تقلیل مفاهیم تا به مقوالت منتهی
شود و کدگذاری گزینشی 34که طی آن یکپارچگی مفاهیم در حول یک مقوله و مقولههای موردنیاز برای
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پرورش و بسط و پاالیش در آینده در آنجا میگیرند (استراوس و کربین1391 ،ص)255 .؛ بهعبارتدیگر،
کاوش برای یافتن یک مقولة هسته و مرکزی که تمامی مقوالت قبلی را در خود جای دهد.
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 جامعه و نمونه
جامعة آماری موردنظر ،شهرســتان دهلران -مناطق روســتایی واقع در شــهر موسیان است .زیادی
روســتاها و فاصلههای بســیار زیاد و گاهی تا حدود  80کیلومتری آنهــا از هم ،از ویژگیهای جامعة
موردمطالعه اســت .حجم نمونه نیز از طریق اشــباع نظری تا  17مصاحبه حاصل شــد .با مصاحبهها و
تحلیل آنها ،ســرانجام این اطمینان حاصل شــد که انجام مصاحبههای اضافی به کشــف موارد جدید
دیگری منتهی نمیشود و این بر قاعدة اشباع نظری داللت دارد .برای اعتبار یافتهها نیز ،عالوه بر بازبینی
مجــدد مصاحبهها و مرور مفاهیــم و مقوالت ،از دو معیار رایج اعتبار دادههای کیفی «اعتمادپذیری»35
و «باورپذیری »36اســتفاده شــد .برای حصول وجه اعتمادپذیری ،از راهبرد «کنترل توســط اعضا»37
استفاده شد که به دنبال مطلوبیت بازنمایی مفاهیم و مضامین احصا شده از منظر مشارکتکنندگان است
(نوبل و اسمیت .)2015 ،38برای وجه باورپذیری که معادل اعتبار درونی در روش کمی است ،از راهبرد
گفتوگو با همتایان استفاده شد؛ متن مصاحبهها و یافتهها در اختیار یک یا چند صاحبنظر روش کیفی
که از قبل ارتباط و مشارکتی در مطالعه نداشتند قرار گرفت تا ضمن تطبیق فرایند ،به نقد آن نیز بپردازند.
سرانجام برای رعایت مالحظات اخالقی 39پژوهش در ابتدا اهداف پژوهش ،برای دانشآموزان شرح
و به آنان این اطمینان داده شــد که تمامی صحبتهایشان حول تحقیق و محرمانه است و هیچ استفادة
دیگری ندارد .حتی از اسامی مستعار استفاده خواهد شد.
 مشارکتکنندگان
برای انتخاب مشــارکتکنندگان) دانشآموزان پایههای تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم متوسطة اول)
که با روش نمونهگیری هدفمند 40انجام گرفت؛ مشــاهدة مســتقیم خود مصاحبهکننده که سالها تجربة
تدریس دارد ،در اولویت بود .دانشآموزانی انتخاب شــدند که در کالس نســبت به بقیه بیتحرکتر و
از نظر تحصیلی دچار مشــکالت عدیده بودند .همچنین ،در مرتبة دوم ،از دبیران همکار خواســته شد
دانشآموزانــی را کــه مصداقهای بیانگیزگی (نظیر بیتوجهی به درس ،حواسپرتی ،ضعف درســی،
کسب نمرات ضعیف مداوم ،و ارجاع متعدد به دفتر آموزشگاه) را داشتند ،معرفی کنند.
 نحوة اجرا و تحلیل دادهها
در این مطالعه ،با  17تن از دانشآموزان دورة متوســطة اول مصاحبه شــده اســت (جدول  .)1بعد
از معرفی موضوع و هدف به هر مخاطب ،ابتدا ســؤال پژوهش پرســیده و ســعی میشــد در فحوای
صحبتهای مصاحبهشوندگان سؤاالت فرعی مطرح شود .زمان مصاحبه از  30دقیقه تا  45دقیقه بسته
به میزان توان پاسخدهی مشارکتکنندگان ،در نوسان بوده است .بعد از اتمام فرایند مصاحبهها و رسیدن
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به نقطة اشباع نظری ،کلیة متنهای مصاحبههای ضبطشده کدبندی شدند .بدین منوال که همة جمالت
و پاراگرافهــا ،بــدون از قلم انداختن هیچ جمله و کلمهای ،کدبندی و موارد بیربط کنار زده شــدند.
هیچگونه محدودیتی در کدبندی مفاهیم وجود نداشت .درنهایت ،با چینش مطالب مصاحبهها ،تعداد 59
مفهوم اولیه و ســپس تعداد  8مقولة محوری استخراج شد .این تعداد مقوله و برخی از مؤلفههای آنان
در قالب جدول  3و نمونههایی از نحوة کدبندی جدول  2نمایان شدهاند .درنهایت ،به اتکا با مقوالت
پیشین ،مدل نهایی پارادایمی اشتراوس و کوربین مطابق شکل  1صورتبندی شده است.
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
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نام مستعار

سن

پایه تحصیلی

معدل سال قبل

سواد والدین

1

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو کمتر از دیپلم

2

14

هشتم

13

هر دو کمتر از پنجم

3

14

نهم

12/5

مادر دیپلم ،پدر پنجم

4

15

نهم

12/21

هر دو بیسواد

5

14

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

مادر دوم ،پدر پنجم

6

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو بیسواد

7

14

هشتم

12/62

هر دو بیسواد

8

13

هشتم

12/77

مادر دوم ،پدر سوم

9

13

هشتم

14

هر دو دیپلم

10

14

نهم

11

مادر دیپلم ،پدر بیسواد

11

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

مادر دهم ،پدر پنجم

12

14

نهم

11/52

هر دو کمتر از پنجم

13

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو بیسواد

14

15

نهم

13

مادر هفتم ،پدر پنجم

15

14

هشتم

12/23

مادر سوم ،پدر پنجم

16

14

هشتم

11/21

مادر یازدهم ،پدر دیپلم

17

13

هفتم
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هر دو کمتر از پنجم

جدول  .2نمونههایی از کدبندی سطح اولیه (کدگذاری باز)
جمله

کدگذاری باز

پدرم تا پنجم درس خونده مادرم تا چهارم.

سرمایة نهادی (فرهنگی) خانواده

نمیتونم حفظ کنم .مطالب از یادم میرن.

ضعف یادگیری

معلمای مرد زور میارن درس بخونیم.

اقتدار معلم مرد

قبول بشم میمانم درس بخونم ،آگه مردود بشم در میام
از مدرسه.
خانواده میگن درس بخون تا چیزی یاد بگیری.
آدرســی چیزی بلد بشی بخونی ســوادی بگیری حداقل
میری شهر تابلویی چیزی بخونی.
دوستای زرنگم میگن درس بخون

تحصیل مشروط
موضع خانواده
کارکرد حداقلی سواد
منابع جهت دهنده

وقتی پنجم بودیم گفتیم به خدا ترک تحصیل میکنیم.
بیا جدامون کنید به معلما.

انتقاد ترکیبی جنسیتی

هدفم آینه یک ســوادی بگیرم در حدی که دیپلم بگیرم،
دیگه در بیام.

بسندگی تحصیل و گواهی

مرد عصابی میشه زور میاره ،ما میگیم وای دیگه درس
میخونیم

پسند اقتدارگرایی

پدر و عموم میگن درس بخون ،خودشون برای خودشون
میگن :ببین االن ما تابلویی نمیتونیم بخونیم برای خودت
درس بخون.

تجربة کمسوادی والدین

دوس دارم درس بخونــم ،ولی وقتی میگن چیزی حفظ
کن ،حوصله ندارم.

تناقض هدف و تالش

همکالسی ششمم اص ً
ال حرف نزد ،باز قبول شد.
اص ً
ال یکدفعه مردودی نکردند اونا (معلمان).
مث ً
ال اون که با من هســت تنبله ،ولی هی قبولی میزنند.
هیچ بلد نیست ،هیچ.
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جدول  .3کدبندی باز ،محوری و گزینشی
مدل

مقوالت باز

مقوالت محوری

سرمایة فرهنگی (نهادین)
شرایط مداخلهگر

سرمایة خانواده

شرایط زمینهای

میدانهای متقاطع

شرایط مداخلهگر

منش و سبک تدریس معلم

راهبرد (استراتژی)

خو ِد پنهان

سرمایة اجتماعی (مشارکت اجتماعی)
سرمایة اقتصادی
نصیحتهای خانواده (منابع اولیه)
نصیحتهای همساالن (منابع دومین)
منابع جهت دهنده (محیط روستا)
الگوی ناب تحصیل
الگوی نامطلوب تحصیل
اقتدار مرد آموزگار
سبک تدریس عواطف محور آموزگار زن
سرزنش از خود تا دیگری
تحمل و مدارای مدرسه
پریشان احوالی
اقرار به خود
حس اجبار والدین
تحصیل مشروط محور
مزاحمت و شرارت

پیامدها

پرسهزنی متنوع

بیکاری
غیبهای غیرموجه
دزدی

شرایط علی ثانویه

چالشهای ایاب و ذهاب

نداشتن پول سرویس
نداشتن وسیلة تردد در مسیر
ناتوانی در حفظ کردن (ضعف تحصیلی)

شرایط علی

اشکال و تناقضات نظام ارزیابی

عالقة تنفرآمیز
سهولت قبولی

شرایط زمینهای
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تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن

کارکرد حداقلی سواد
بسندگی تحصیل و گواهی

شرایط زمینهای
تقلیلگرایی سواد
به خواندن و نوشتن

میدانهای متقاطع

شرایط ع ّلی

ا ِشکال و تناقضات
نظام ارزیابی

چالشهای
ایاب و ذهاب

را
هب ر
دها

پدیده
بیانگیزگی تحصیلی

منش و سبک
تدریس معلم
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خو ِد پنهان

پیامدها
پرسهزنی
متنوع

سرمایة خانواده

شرایط مداخلهگر

شکل  .1مدل نهایی پارادایمی اشتراوس و کوربین در شکلگیری پدیدة بیانگیزگی تحصیلی

 .1شرایط ع ّلی :اِشکال و تناقضات نظام ارزیابی
مقولة فوق که بهعنوان شــرایط علّی تعیین شــده اســت در اکثر مصاحبههای مشــارکتکنندگان به
صورتهای متفاوت اشاره شده است .این مقوله خود از اجزای «ناتوانی از حفظ کردن مطالب درسی»،
«عالقه نداشــتن به حفظ کردن» و «ســهولت قبولی» تشــکیل میشــود .یکی از مهمترین چالشهای
رویکردهای یاددهی فعلی ،موضوع حافظه محوری و حفظ کردن دانشآموزان اســت .در این مطالعه،
مشارکتکنندگان به این موضوع اشاره کردند .برای نمونه ،مشارکتکنندة زیر چنین میگوید:

« ëنمیتونــم حفــظ کنم .مطالب از یادم میــرن زود .دیگه حوصلة خوندن نــدارم .فایدهای هم
نــداره .وقتی میخونــم چندبار ،دوباره میخوام بگم ،از یادم میــرن .مثل اینکه اص ً
ال نخوندم»
(مشارکتکنندة شمارة  ،1کالس هفتم).
یا اظهارات مشارکتکنندگان دیگر:
« ëمیخوام درس بخونم ،یاد نمیگیرم خب .واال نمیدونم چرا یاد نمیگیرم .میخوام آقا درس
بخونم ،ولی فایده نداره .وقتی چیزی میخونم ،دو تا سه ساعت دیگه از یادم میره .ابتدایی کمی
بهتر بودم ،ولی دیگه راهنمایی کمی بیانگیزهتر شدم»( .مشارکتکنندة شمارة 3،کالس نهم) و «...
دوستای زرنگ خیلی فرق دارند (من  10بار میخونم حفظ نمیکنم ،ولی اونا یک بار میخونن
حفظ میکنند) من تالش میکنم ،ولی فایده نداره» (مشــارکتکنندة شــمارة  ،8کالس هشتم).
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با اســتناد به اظهارات مشارکتکنندگان ،ناتوانی در حفظ کردن مطالب درسی یکی از علل بنیادین
ضعف آنها بوده اســت که موفق نشــدن در حفظ کردن و ناتوانی در بازخورد به این ســبک ارزیابی،
بیانگیزگی دانشآموزان را ســبب شده اســت .تقریب ًا همة مشارکتکنندگان به مشکل حفظ کردن خود
اقرار نموده و نسبت به آن اظهار یأس کردهاند.
یکی دیگر از عناصر مقولة اِشکال و تناقضات نظام ارزیابی ،ابراز تنفر از حفظ کردن بوده است که
معلم از آنها در هنگام پرسش طلب کرده است .عالوه بر این ،مشارکتکنندگان میزان شدت تنفر خود
را با الفاظی از قبیل «متنفرم» و «خیلی بدم میاد» بیان کردند .برای نمونه:

« ëدوس دارم درس بخونــم ،ولی وقتی میگن چیزی حفظ کن ،حوصله ندارم .وقتی میرم پیش
معلم ،یادم مره ...به من میگن حفظ کن (نمیتونم) لحن ترشرویی» (مشارکتکنندة شمارة ،4
کالس نهم).

آخرین عنصر مقولة شــرایط علّی« ،سهولت قبولی» است .در سالهای اخیر ،شاهد تغییرات نظام
آموزشــی کشــور از سیســتم  3-3-5به  3-3 -6بودهایم .در گذار این امر ،برخی شرایط بهگونهای رقم
خورد که در عمل دانشآموزان متوســطة اول (هفتم ،هشــتم و نهم) بهراحتی و با نوعی اطمینان خاطر
به پایه تحصیلی باالتر ارتقا یابند .41همین امر موجب نوعی آســودگی خاطر دانشآموزان شــده و در
مواردی از تالش آنها کاسته است .از برخی از اظهارات مشارکتکنندگان زیر میتوان این موضوع را
استنباط کرد:

« ëبچههای سال گذشته میگفتند معلمها کار ندارند .الکی هست میریم امتحان .همش الکی هست.
کسی مردود نمیشه .معلما دوست دارن تنبلها رو مردود کنند تا دوباره درس بخونند ،ولی میگن
اداره میگه باید قبولشون کنند» (مشارکتکنندة شمارة  ،11کالس هفتم) .یا «پارسال قبول شدم.
درس نخوندم و امتحان الکی دادم» (مشارکتکنندة شمارة  ،16کالس نهم)« .همکالسی ششمم
ال حرف نزد ،باز قبول شد .تنبل تنبل رو هم قبول میزنند .اص ً
اص ً
ال یکدفعه مردودی نکردند اونا
(معلمان) هی قبولی میزنند .آره ،خوب نیست باید مردود بشه .مث ً
ال اون که با من هست ،تنبله،
ولی هی قبولی میزنند .هیچ بلد نیست ،هیچ» (مشارکتکنندة شمارة  ،13کالس هشتم).

درمجمــوع ،این مقوله حاکی از عیبها و اشــکاالت نظام ارزیابی اســت درحالیکه بر اجتناب از
حافظه محوری تأکید زیادی میشــود ،اما همچنان محتــوای کتابها و معلمان بر این وضعیت اصرار
دارند .از طرف دیگر ،تغییر و تحوالت مدام و بیش از ظرفیت نیز بر ناهماهنگیها و تشدید اشکاالت
نظام آموزشوپرورش افزوده است.
 .2شرایط زمینهای
شرایط زمینهای به بسترها و عوامل عمومی و کالنی گفته میشود که بر راهبرد تأثیر میگذارند .در
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اینجا دو مقولة «تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن» و «میدانهای متقاطع» بهعنوان شرایط زمینهای
کشف شدهاند .مقولة اول خود بر دو خرده مقولة «کارکرد حداقلی سواد» و «بسندگی تحصیل و گواهی»
اســتوار اســت .مقولة میدانهای متقاطع نیز مقوالت خردتری مانند «نصایح خانــواده» (منابع اولیه)،
«نصایح همساالن» (منابع دومین) و «منابع جهتدهنده» (منابع سومین) را پوشش میدهد .بهطورکلی،
هر دو مقولة محوری ذکرشده بر بسترهای موقعیتی فراتر از فرد و خانواده داللت دارند .بدین معنی که
این مقوالت به شیوة نیروهای جمعی و جهت دهندة فرد عمل میکنند.
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 .3شرایط مداخلهگر
شــرایط مداخلهگر به وضعیتهای خاصی گفته میشــود که بر راهبردها اثرگذارند .در این تحقیق،
شــرایط مداخلهگر دو مقولة «ســرمایة خانواده» و «منش و سبک تدریس معلم» است .مقولة محوری
سرمایة خانواده ،خود از «سرمایة فرهنگی»« ،اجتماعی» و «اقتصادی» تشکیل شده است .مقوله دیگر
نیز شامل «اقتدار مرد آموزگار» و «سبک تدریس عواطف محور آموزگار زن» هستند.
بهطور کل ،سرمایة خانواده یکی از عوامل مهم و پرورشدهندة اصلی و نهادین فرزند است .والدین
و برخورداری آنها از هر کدام از این سرمایهها بهخوبی میتواند وضعیت دانشآموز و دورنمای وی را
تعیین کند .اظهارات مصاحبهکنندگان حاکی از این است که وضعیت هر کدام از این سرمایهها نامطلوب
و ناامیدکننده اســت .بهخصوص وضعیت سرمایة فرهنگی والدین مصاحبهکنندگان بسیار ضعیف بوده
است .الزم به ذکر است ،بنا بر آرای بوردیو ،مراد از سرمایة فرهنگی ،وضعیت تحصیلی والدین و مدارک
تحصیلی آنهاست .بنا بر اظهارات زیر:

« ëپدرم تا کالس پنجم درس خونده و مادرم تا کالس چهارم ابتدایی .خودشــون میگن دیگه
نخواســتند درس بخونند» (مصاحبهشــوندة شمارة  ،17کالس هشــتم)« .برادر بزرگم تا پنجم
خونده و از مدرسه در آمد .پدرم هم اص ً
ال مدرسه نرفته و مادرم هم تا کالس سوم بیشتر درس
نخونده»ن (مصاحبهشوندة شمارة  ،10کالس نهم) .و« سه خواهر دارم ،یکی دوم راهنمایی که
تــرک تحصیلکرده ،یکی هم کوچه .دو برادر هم دارم .یکی کالس اول ابتدایی اســت .پدرم تا
چهارم درس خونده ،مادرم هم تا کالس اول ابتدایی» (مصاحبهشوندة شمارة  ،8کالس نهم).

گفتههای مصاحبهشوندگان چالش و ضعف میزان سواد والدین را که گواه بر تحصیالتی حداکثر در
حد ابتدایی است ،بهخوبی نشان میدهند .ابعاد دیگر این سرمایه نیز چنین وضعیتی دارند .برای مثال،
طبق اظهارات مصاحبهشوندگان:
« ëوضع مالی خوب نیســتیم .پدرم کارگر کشاورزی اســت .یا :وضع مالی خوبی نداریم .زمین
کشاورزی نداریم و دام هم فقط چند تا داریم» (مصاحبهشوندة شمارة  ،6کالس هفتم).
مواضع مصاحبهشوندگان در خصوص سرمایة اجتماعی نیز چنین است:
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« ëپدرم برای معامله جای دور میره .اگر برســه ،ســر میزنه  ...چندبار مدیر برای مراســم اولیا
دعوتنامه داد .به پدرم دادم ،گفت نمیتونه بیاد .باید بره دنبال کارهاش» (مصاحبهشوندة شمارة
 ،7کالس هشــتم) .یا «تا حاال پدرم و حتی مادرم به مدرســه سر نزدند .با مدرسه رابطه ندارند.
چون روستای ما دور است ،با مدرسه نیستند» (مصاحبهشوندة شمارة  ،13کالس هفتم).

بهطور کل ،مواضع مصاحبهشــوندگان در قبال ســرمایههای سهگانة خانواده ،نشاندهندة ضعف هر
کدام از آنهاست .این موضوع بر بستر و محیطی خاص داللت دارد که بر راهبردها اثرگذار بودهاند .از
دیگر یافتههای این شــرایط ،مقولة منش و ســبک تدریس معلم است .در تعریف این مقوله باید گفت،
منظور از منش ،چگونگی عواطف و دخالت آنها در تدریس و برخورد با دانشآموزان در دورة ابتدایی
بوده است .منش مرد و زن محور دو جزء اصلی منش در این مقوله هستند .بهطورکلی ،منش مرد و زن
محور در اظهارات دانشآموزان حاکی از این اســت که معلمان آموزگار مرد از منش ســختگیرانهتر و
مقتدرتر برخوردار بودهاند و در مقابل ،منش آموزگار خانم منعطفتر و سهلگیرانهتر بوده است .درواقع،
هر جا آموزگار مرد بوده اســت ،دانشآموزان بیشــتر حسابوکتاب بردهاند و حتی دانشآموزان تطمیع
امر کردهاند .برای مثال ،مصاحبهشوندة زیر دقیق ًا همین مورد را از منظر قیاس دو منش بیان کرده است:

« ëآره ،گفتم ابتدایی هم مشکل حفظ داشتم .معلما مقصر بودند .از ابتدایی زور نمیآوردند یاد
بگیریم .میگفتند اینا بچه هســتند .اگر حفظ نمیکردیــم ما هم کیف میکردیم .معلما از اول تا
کالس پنج خانم بودند .دیگه ششــم آقا شــد .فایده نداشت دیگه .تا سوم هیچی یاد نگرفتم .نه
از مردها خوشمون میاد ،مث ً
ال می گه درس بخون ،مرده  -ولی مرد عصابی میشه زور میاره ،ما
میگیم وای ،دیگه درس میخونیم اون بگه دیگه از ترس میخونم .مرد هست ،مثل زن نیست»
(مصاحبهشوندة شمارة  ،2کالس هشتم).

اظهار این دانشآموز بهخوبی خصوصیات دو جنس معلم را متذکر میشــود و کارایی منش مقتدر
مآبانه را نشان میدهد .از طرف دیگر هم ناکارآمدی منش سهلگیرانه را بیان میکند.42
 .4راهبردها :خو ِد پنهان
راهبردهای ایجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدة تحت شرایط خاص را گویند .مقولة باال
که بهعنوان راهبرد شناســایی و تعیین شده است ،بر احساسها ،رفتارها و درونانگاریها داللت دارد.
مقولة خو ِد پنهان شــامل «سرزنش از خود تا دیگری»« ،تحمل و مدارای مدرسه»« ،پریشان احوالی»،
«اقرار به خود»« ،تحصیل مشــروط محور» و «حس اجبار والدین» اســت .یکی از ویژگیهایی که در
مطالعة دانشآموزان بیانگیزه مشاهده شد ،حاالت و رفتارهایی مرکب از روحی و روانی -اجتماعی بود
که در آنها پدیدار شــده است .این مقوله بر این امر داللت دارد که دانشآموزان بیانگیزه ،از راهبردها
و راهبرهای متفاوت ،از ســرزنش خود و تحریک عواطف منفی تا ایســتارهایی شــرطگونه نسبت به
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« ëاگــر برســم و قبول بشــم ،میمانم درس بخونــم .آگه مردود بشــم ،در میام از مدرســه »...
(مشارکتکنندة شمارة  ،1کالس هفتم) .یا دانشآموز دیگری اظهار داشت« :پارسال به من نمره
دادند ،قبول شــدم .شاید امســال ندادند ،مردود بشم .ممکنه دیگه نیام مدرسه» (مشارکتکنندة
شمارة  ،2کالس هشتم).

از نکات دیگر این مقوله میتوان به احســاس نوعی اجبار در دانشآموز بیانگیزه اشــاره کرد .از
این نوع احســاس میتوان نوعی اهمیت اجبار به خاطــر ادای احترام و اهمیت حرف والدین و حتی
فراتر از والدین ،به خاطر بســتگان درجه یک نظیر عمو ،را اســتنباط کرد .برای مثال ،میتوان اظهارات
مشارکتکنندگان زیر را در این مورد تأیید کرد:

 « ëبه خاطر حرف عمو و پدرم میام مدرسه ...یا :واال از اول نمیخواستم بیام مدرسه (راهنمایی)
دیگه به خاطر پدرم میرم و میام .همین ( »...مشارکتکنندگان شمارههای  2و  ،3کالس هشتم).

همة مفاهیم این مقوله بهنوعی به هویت دانشآموز مربوط است؛ یعنی عناصر این مقوله به بخشی
از هویت فردی دانشآموز بازمیگردد که خصایصی از بیقراری و پریشانی تا بیحالی دارد .بهطور کل،
ویژگیهایی که به خصایص روحی و فردی (هویتی) دانشآموز مربوط هستند ،در آنها مشاهده شدهاند
و همة این موارد به درون فرد مربوط میشوند و بخشی از جهان درونی (هویت فردی -روانی) وی را
تشکیل میدهند.
 .5پیامدها :پرسهزنی متنوع
پیامدهــا بهعنوان آخرین عنصر ترســیم مدل پارادایمی اشــتراوس و کوربیــن ،حاصل بهکارگیری
راهبردهاست .مقولة پیامدها «پرسه زنی متنوع» نامگذاری شده است که در دل خود سه مفهوم «مزاحمت
و شرارت»« ،بیکاری» و «سرقت» دارد .نام این مقوله بر انواعی از پرسهزنیها ،از بیکاری تا مزاحمت
دیگران و حتی دزدی داللت دارد که وجه مشترک هر سه مقولة خردتر ،نوعی گشتوگذار از سر بیهدفی
و انحراف از مدرســه اســت .برای مثال ،اظهارات مشــارکتکنندة زیر میتواند مبین همین نکته باشد:

« ëبچههایی که از مدرســه در آمدند ،مردم رو اذیت میکنند ،مزاحم همه میشن .مث ً
ال یکیشون
خیلــی پیرمردها رو اذیت میکنه میره باشــون شــوخی میکنه و باعث عصبانیتشــون میشــه
(مصاحبهشوندة شمارة  ،5کالس نهم) .یا :دوستم میگه بریم دزدی کنیم بریم از شرکتهایی که
از روستا دور هستند آهن و چیزی بیاریم و بفروشیم» (مصاحبهشوندة شمارة  ،14کالس نهم).
همچنین «،در حال حاضر بیکارم .توی خونه فقط هســتم .کاری هم که نیســت کار کنم .دیگه
همینجوری» (مصاحبهشوندة شمارة  ،12کالس هفتم).
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی تحقیق حاضر بررســی بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان متوســطة
اول در مناطق روســتایی بود .با توجه به ماهیت موضوع ،از روش کیفی -روش داده
بنیاد و ابزار مصاحبة استفاده شد .با اجرای مصاحبهها و کدبندی تمامی متون ،هشت
مقولة محوری بهعنوان یافتههای این پژوهش شناســایی و طبقهبندی شدند .مقوالت
محوری اصلی پژوهش عبارتاند از( :ســرمایة خانــواده ،میدانهای متقاطع ،منش و
سبک تدریس معلم ،خو ِد پنهان ،پرسه زنی متنوع ،چالشهای ایاب و ذهاب ،اشکاالت
و تناقضات نظام ارزیابی دانشآموز و تقلیل سواد به خواندن و نوشتن) .مقولة هسته
نیز بر اســاس مضمونهای پیشین ،بیانگیزگی تحصیلی بهمثابة فقر رفتاری ،نهادی و
فرهنگی تعیین شــد .مقولة هسته نسبت به مقوالت پیشین خود انتزاعیتر و از سطح
ِ
مقوالت خود پنهان و
تحلیل باالتری برخوردار اســت .فقر رفتاری بر مقوالت و زیر
پرسه زنی متنوع داللت دارند ،زیرا گونههایی از آسیبها و چالشها در حوزة رفتارها
هســتند .فقر نهادین به مشکالت و چالشهای نظام آموزشی اشاره دارد که از ارائه و
شیوة تدریس به دانشآموز تا مشکالت تردد و اشکاالت نظام ارزیابی را شامل میشود.
همچنین ،فقر فرهنگی به شیوة درک و جهانبینی اشاره دارد که روایتی تقلیلگرا از سواد
ارائه میدهد.
43
نتایج این پژوهش با برخی تحقیقات همسوست؛ در زیر سرمایة خانواده ،فابین ،
( )2015نشان داده است که محیط خانواده در انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان نقش به سزایی دارد .بدین صورت که خانوادة مراقبپذیر ،عاطفی ،درک
کنند و حمایتکننده و حتی مناسب از نظر تغذیه ،در قیاس با خانوادهای با جو ناآرام
و غیــر عاطفی و خنثا ،بر انگیزة تحصیلی فرزند خود بســیار مؤثرنــد .والدینی که در
تکالیف فرزند خود در عین حفظ نقش خود ،نقش حمایتی دارند ،در پیشبرد انگیزه و
ترغیب فرزندان خود بسیار موفقترند .عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی والدینی
که در کل نســبت به تکالیف فرزندان خود بیخیال هستند ،مولد بیانگیزگی فرزندان
خود میشوند (گونیدا و کورتینا .)2014 ،44واتکینز و هووارد )2017( 45نیز در پژوهش
خود تصریح میکنند ،مداخلة والدین در انجام تکالیف خانه ،رابطة مثبت قویتری با
میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .بهطور کل ،تحقیقات نشان دادهاند که سواد
بیشتر والدین با موفقیت بیشتر بچهها توأم است و میل به ماندگاری و تحصیالت باالتر
فرزندان ،با میزان سواد بیشتر والدین ،بهخصوص مادر رابطة مستقیم دارد (استیج و مک
دونالد .)1990 ،46تعامالت میان مدرسه و اولیا یکی دیگر از عناصر سرمایة اجتماعی

142

 ëشمارة 71
 ëسال هجدهم
 ëپاییز 1398

کلیدی برای افزایش پیوندها و موفقیت تلقی میشود (شور و برنهارد.)2003 ،47
49
نتیجة دیگر این تحقیق ،یافتة ناپر )2017( 48را که نشان داده رابطة معلم -شاگرد
عامل تنظیمکننده ،میزان انگیزة تحصیلی دانشآموزان است تأیید میکند .فورر ،اسکینر
و پیتــزر )2014( 50نیز معتقدنــد ،تعامالت دانشآموز با معلم خود ،قویترین اثر را بر
رفتار و ادراک دانشآموز دارد .آنها نتیجه میگیرند که ســطح انگیزة دانشآموزان هم
از درکشان از معلم و نیز رفتارهای معلمان متأثر است .رویکرد تفسیری نیز محیطهای
یادگیری نظیر چگونگی رابطة سلســله مراتبی بین معلم و دانشآموز ،ارتباط و اینکه
چگونه معلمان انتظارات خود را به دانشآموزان منتقل کنند ،مؤلفههایی بسیار مهم در
انگیزة تحصیلی و موفقیت تحصیلی میداند (شارعپور 1386،ص .)105 .لذا میتوان
گفت ،نحوة کنش بین معلم و دانشآموز در ایجاد انگیزه یا بیانگیزگی دانشآموز نقش
بسیار مهمی دارد و یکی از منابع اصلی انگیزة دانشآموزان به شمار میرود.
در رابطه با تقلیلگرایی ســواد به خواندن و نوشتن نیز باید گفت ،فرهنگ همواره
نقش اساسی و منحصربهفرد دارد .هر فرهنگی شیوههای منحصربهفرد نگاه به جهان،
خــود و دیگــران را دارد .چنین نگاهی میتواند موجــد پیامدها ،و علل موفقیت یک
گروه یا فرد شــود (پینا -واتســون ،لوپز ،اوجیدا و رودریگز .)2015 ،51مطالعات نشان
دادهاند ،تلقی و افکار افراد در مورد حوادث و رویدادها میتواند روی انگیزة تکمیل
کار و نگرششان در مورد موفقیت تحصیلی اثر بگذارد (کلوز و سولبرگ .)2008 ،52در
این تحقیق نشــان داده شد ،تقلیل ســواد به خواندن و نوشتن نوعی درک حداقلی از
ســواد است .نگرش والدین دربارة توانایی و انتظارات فرزندانشان ،به اینکه آنها چه
میزان میتوانند موفق و کامیاب شــوند ،در انگیزة تحصیلی بچهها بســیار مؤثر است.
بدیهی است ،تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن ،به بیانگیزگی نسبت به تحصیالت
باالتر منجر میشود .درواقع میتوان گفت ،ترسیم اهداف تحصیلی بهصورت اهداف
حداقلی ،بهمنزلة جهتگیریهای تحصیلی دانشآموزان اســت که مولد بیانگیزگی و
کاهش سطح انگیزه میشود .نظریة دستیابی به هدف ،اهداف تحصیلی را سبب ترغیب
دانشآمــوز به یادگیری میداند (منچ و همکاران .)2004 ،از این نظر ،تقلیل ســواد به
هدف حداقلی ،باعث میشود دانشآموز برای پیگیری امور تحصیلی خود انگیزة قوی
و کافی نداشته باشند و درنهایت به بیانگیزگی برسد.
نتیجة دیگر این پژوهش نشان داد که خو ِد پنهان ،دلیل بسیاری از رفتارها و سرزنش
توانمندی توســط خود دانشآموز بود .این یافته با تحقیق ســاکز ،ایســتان ،آویسی و
جاستیس )2016( 53همسوست که نتیجه گرفتهاند ،کفایت درک شدة دانشآموز عنصری
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مهم در تلقی «خود کارآمدی »54اســت .اینکه دانشآموز چه میزان خود را کارآمد ،با
55
مهارت و بهطورکلی توانا درک کند ،بر سطح انگیزة وی میافزاید .نظریة خودتعیینی
نیز بر این تأکید میکند که انگیزة دانشآموزان تابع کیفیت یادگیری و متغیرهای پیشبین
از قبیل یادگیری ،اهداف و حضور پیوسته در مدرسه است (ریو و همکاران .)2004 ،در
نظریة خود تعیینی ،انگیزههای درونی بر فشارهای بیرونی مقدم است .بدین معنی ،انگیزة
فرد تابع حس نیاز فراگیرنده است و همین نیاز باعث ترغیب وی میشود (هاردری و
همکاران .)2006 ،بدیهی است ،چنانچه دانشآموز حس نیاز به یادگیری و بهطور کل
انگیزة یادگیری نداشته باشد ،تعلق به یادگیری نیز پیدا نخواهد کرد و لذا از درون برای
یادگیری برانگیخته نخواهد شد.
یکــی دیگر از نتایــج این تحقیق ،یعنــی میدانهای متقاطع بــا پژوهش فورر و
همکاران )2014( ،همسوست .فورر نتیجه گرفته است ،تصور دوستان نزدیک ،همساالن
و همکالســیها نیز در انگیزة همکالســیهای خود نقش زیادی دارد .همکالسیهایی
که باانگیزه و دانشآموزان موفقی هســتند ،در انگیزة تحصیلی دوستانشان اثرگذارند.
برعکس ،همکالســیهای همســنخ که انگیزة چندانی ندارند ،بیشتر میل دارند چنین
دوستانی داشته باشند .لذا جو عاطفی همساالن بسیار مهم است.
رویهمرفته ،بنا بر ماهیت پژوهش کیفی حاضر ،قصد تعمیم وجود ندارد ،اما مطابق
یافتههای بهدستآمده میتوان استنباط کرد ،نواحی روستایی دارای بیانگیزگی تحصیلی
و نیازمند مطالعة جدی هستند و هنوز دربارة تحصیل دانشآموزان در نواحی روستایی،
مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است .با وجود این بیانگیزگی تحصیلی در روستاها
نیز وجود دارد .از طرف دیگر ،هنوز بین دانشآموزان دختر و پســر و نواحی شهری-
روستایی مقایسة تطبیقی صورت نگرفته است .لذا توصیه میشود ،بیانگیزگی تحصیلی
نواحی شهری و روستایی مقایسه شود .همچنین ،میزان بیانگیزگی با روشهای کمی
برای شــناخت آن ضروری اســت .در رابطه با نگرشها و بهطور کل دیدگاه ســاکنان
روســتایی که بیشــتر عقبة تحصیلی پایینی هم دارند ،جا دارد با برگــزاری دورههای
آموزشــی برای والدین ،این دیدگاه که ســواد صرف ًا در حد خواندن و نوشــتن کفایت
میکند ،تعدیل و اصالح شود .میتوان در مدرسهها برای اولیا کالسهایی برگزار کرد.
در این پژوهش معلوم شــد ،یکی از بسترهای رنجشآور دانشآموزان ،مشکالت
ایاب و ذهاب اســت که بر بیانگیزگی تحصیلی آنان تأثیراتی گذاشته است .به خاطر
اینکه مدرسهها در روستاها پراکندهاند و ادامة تحصیل مستلزم رفتوآمد به روستاهای
دورتر است ،نیازمند بازنگری آموزشوپرورش در هزینة سرویس است.
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Abstract
Nowadays, educational demotivation is one of the serious challenges and damages 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 sample included 17 students who were selected using purposeful sampling method
and based on the »theoretical saturation principle«. Also, the research instrument 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 categories were formed: »family capital«, »cross fields«, »teaching style«, »the hidden 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 research, namely the academic anxiety as a behavioral, institutional and cultural
poverty was determined and a grounded theory was developed.
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