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بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان مقطع متوسطه اول
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان مقطع متوسطه اول انجام گردید .در این
مطالعه با بهرهگیری از روششناسی آمیخته تبیینی-متوالی تالش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید .بر همین اساس بهمنظور مشخص
کردن وضعیت نیازهای روانشناختی دانشآموزان از پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در مدرسه (تیان و همکاران)2112 ،
استفاده شد .در بخش کیفی بر اساس شیوه نمونهگیری تصادفی ساده از بین معلمها ،نمونهها انتخاب شدند .در بخش کمی  151دانشآموز از
طریق شیوه نمونهگیری تصادفی ساده پرسشنامه پاسخ دادند .در بخش کیفی نیز  15نفر از معلمان از مدارس بخش انتخاب شدند .نتایج
بهدستآمده نشان داد که میزان ارضای نیازهای روانشناختی اساسی در دانشآموزان دختر و پسر منطقه نسبتاً پایین است .عالوه بر این نتایج
مصاحبهها نشان داد که فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان ،عدم توجه به انگیزش درونی دانشآموزان ،دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و
ابهام نقش در این زمینه و انگیزش ناکافی معلمان از مهمترین عوامل بازدارنده بودند.
کلید واژه ها :نیازهای روانشناختی اساسی ،دبیرستان ،موانع معلمان.
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مقدمه
نوجوانی یکی از مهمترین دورههای زندگی هر انسانی و دوره انتقال روانشناختی و آسیبپذیری است .این دوره رشدی با تغییرات
زیستی ،روانشناختی و اجتماعی مهمی مشخص شده است؛ بنابراین عجیب نیست که با افزایش چالشها و رویدادهای منفی زندگی همراه
گردد و در نتیجه منجر به افزایش هیجانات منفی و آشفتگی گردد (فالین .)2113 ،1یکی از مهمترین بافتهای زندگی نوجوانان در مدرسه
است .نوجوانان بیشتر زمانش ان در مدرسه هستند و در خالل این دوره است که اغلب با افزایش استرس و تجارب هیجانی آزارنده روبرو
میشوند .در این راستا مشخص شده است که تجربههای ذهنی دانشآموزان در مدرسه با کیفیت زندگی آنها بسیار مرتبط است (هوبنر و
گیلمن.)2113 ،2
در سالهای اخیر نظریه خود تعیین گری 6در جهت درک کارکرد بهینه دانشآموزان در مدرسه تالشهایی کرده است که منجر به
نتایج مثبت برای یادگیری و انگیزش تحصیلی شده است .یکی از مفاهیم مهم در این نظریه ،نیازهای روانشناختی اساسی  2است .در بین
نیازهای متعدد انسانی ،نیازهای اساسی به دالیل مختلف از جمله ثبات و استحکامشان در طول زمان ،تأثیرات عمیق و اساسی آنها بر رفتار و
شخصیت ،نقش تعیینکننده آنها در مراحل رشد و تحول رویهمرفته پیامدهای مثبت و منفی آنها در زمینههای درون فردی و بین فردی
نزد پژوهشگران از اهمیت ویژهای برخوردار است (دسی و رایان .)2119 ،5نظریه خود تعیین گری سه نیاز خودمختاری ،3شایستگی 7و ارتباط

9

را نیازهای اساسی در نظر گرفته است .این نظریه بر این اعتقاد است که بهزیستی و عملکرد بهینه مبتنی بر سه نیاز روانشناختی اساسی فوق
است .خودمختاری به نیاز فرد به احساس انتخاب و خود آغازگری در انجام اعمال و تکالیف انسان دارد .شایستگی عبارت است از نیاز به
مؤثر بودن در تعامل با محیط و نشاندهندهی میل به استفاده از استعدادها و مهارتها و دنبال کردن چالشها و تکالیف هم سو با تواناییها و
تسلط یافتن بر آنهاست؛ و نهایتاً نیاز به ارتباط ،به معنای برقراری پیوندهای عاطفی نزدیک با دیگران است (دسی و رایان)2111 ،؛ در بافت
مدرسه نیاز به ارتباط اشاره به میل دانشآموزان برای تجربهی حس تعلق به مدرسه ،شامل حس ارتباط با معلمان و همکالسیها میشود .یا به
عبارتی ارتباط نیاز به برقراری پیوندها و دلبستگیهای عاطفی با معلمان با همکالسیها است و این نیاز بیانگر میل به مرتبط بودن عاطفی و
درگیر بودن در روابط صمیمانه است .ارتباط ساختار انگیزشی مهمی است ،زیرا زمانی که روابط میان دانشآموزان از نیاز آنها به ارتباط
حمایت میکند ،بهتر انجاموظیفه نموده ،در برابر استرس انعطاف پذیرتر میشوند و از مشکالت روانشناختی کمتری خبر میدهند .نیاز به
شایستگی اشاره به میل دانشآموزان برای فعلوانفعال مؤثر با محیط مدرسه و تجربهی فرصتی برای رشد و بیان قابلیت فردیشان دارد.
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شایستگی برای دنبال کردن چالشهای بهینه و به خرج دادن تالش الزم برای تسلط یافتن بر آنها ،انگیزش فطری تأمین میکند .سه نیاز
اساسی باهم ارتباط دارند ،اما متمایز از هم هستند (گینه ،2116 ،1به نقل از شیخاالسالمی و خاکدال قوجه بیگلو.)1677 ،
رضایت از نیازهای روانشناختی اساسی درواقع یک نیروی محرک اصلی برای رفتار فردی است که هم عملکرد و هم پیامدهای
بهزیستی در شخصیت فرد (بهعنوانمثال ،تفاوتهای فردی ،انگیزهها و خود) و همچنین سطوح باالتر (بهعنوانمثال ،فرهنگ و روابط اجتماعی)
را پیشبینی میکند (دسی و رایان2111 ،؛  .)2111تحقیقات متعدد نشان دادهاند که برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی در
دانشآموزان با پیامدهای مثبت متعدد برای دانشآموزان از جمله نشاط ذهنی (شیخاالسالمی و دفترچی ،)1672 ،خودتنظیمی یادگیری (دسی،
رایان و ویلیامز ،)1773 ،2سازگاری با مدرسه (رایزین ،گابریلویکوت و گارکیجا ،)2117 ،6اشتیاق دانشآموزان (رایان و دسی،)2111 ،
پایداری در مدرسه (راتل ،الروس ،گوای و سنکال ،)2115 ،2تعلق به مدرسه (محمودی و همکاران ،)2119 ،صداقت تحصیلی (کانات میمون
و همکاران ،)2115 ،انگیزش درونی (اوچانی ،حاتمی و حجازی ،)1672 ،کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی (کیهان و کاظمزاده بیطالی)1677 ،
و بهطورکلی پیشرفت تحصیلی همراه است .تیان ،ژانگ و هبنر )2119( 5به بررسی تأثیر ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در مدرسه بر
رفتارهای اجتماع یار و رفتارهای ضداجتماعی پرداختند و نقش واسطهای رضایت از مدرسه را بررسی کردند .نتایج نشان داد که رضایت از
ارتباط در مدرسه و نیاز به شایستگی در مدرسه تأثیری مستقیم رفتارهای اجتماع یار دارد .نیاز به ارتباط در مدرسه نیز تأثیری مستقیم بر
رفتارهای ضداجتماعی در مدرسه دارد .عالوه بر این نتایج نشان داد که ارضای نیاز به رابطه از طریق رضایت از مدرسه تأثیری غیرمستقیم بر
رفتار اجتماع یار و همچنین رفتار ضداجتماعی دارد .ارل )2117( 3نیز در مطالعهای شخص محور ،به این دستاورد رسید که دانشآموزانی که
ارضای هر سه نیاز را گزارش کردهاند ،بهزیستی و انگیزه خود پیرو بیشتری دارند .جالب اینکه الگوی خشنودی از هریک از این نیازها در
طول زمان با پیامدهای تحصیلی مختلفی همراه بوده و ناکامی در ارضای هریک از این نیازها ،نوع خاصی از بی اشتیاقی تحصیلی را به دنبال
داشته است؛ بهطوریکه ناکامی در نیاز خود پیروی باعث بی اشتیاقی منفعالنه و فعاالنه و شکست در برآوردن نیاز شایستگی به بی اشتیاقی
انفعالی ،از طریق کاهش سرزندگی میشود (ارل.)2117 ،
باوجودی که این نیازها ذاتی هستند ،اما آنها نیاز به شرایط حمایتکننده دارند تا ارضا شوند (چئون ،ریو و مون .)2112 ،7در این راستا
در بافت تحصیلی مدارس و معلمان نقشی فرهنگی در رشد و توسعه علمی دانشآموزان و کسب پیشرفتهای آموزشی آنها بر عهده دارند.
از آن جمله میتوان به انگیزش اشاره کرد که به صورت تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و یادگیری است و توسط محیط پیرامون تشویق و
حمایت میشود و یا بالعکس بر اثر بیتوجهی ،تضعیف میگردد (متقی ،منور یزدی ،بنی جمالی و درویزه .)1676 ،بافت اجتماعی که فرد در
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آن قرار دارد تأثیر بسزایی بر نوع انگیزش او دارد .اگر بافت اجتماعی که برای دانشآموز ،معلم و والدین را هم شامل میشود ،استقالل فرد
را حمایت میکند او برانگیخته میشود تا مهار فعالیتهای مهم زندگیاش را درونی کند و هر زمان که بافت مهارکننده باشد ،انگیزش از نوع
خودمختاری به حداقل خود میرسد ،یعنی انگیزش بیرونی میشود (کیهان و کاظمزاده بیطالی .)1677 ،هین ،کوکا و هاگر )2115( 1ارتباط
بین رفتار کنترلگرانه ادراکی معلم ،خنثیکننده نیازهای روانشناختی ،خشم و رفتارهای قلدری در دانشآموزان دبیرستانی را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد که ادراک دانشآموز از شرایط منفی فراهمشده توسط معلم تأثیری مستقیم و معنادار بر خشم و رفتارهای قلدری
دانشآموزان دارد .در پژوهشی دیگر کیهان و کاظمزاده بیطالی ( )1677تأثیر حمایت از خودمختاری معلم و گرایشهای علیتی خودمختار
بر ازخودبیگانگی تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه دوم با نقش واسطهای نیازهای روانشناختی اساسی را بررسی کردند و نشان دادند که
حمایت از خودمختاری معلم و گرایشهای علیتی خودمختار بر نیازهای روانشناختی اساسی تأثیر مثبت و معنادار دارند.
با توجه به اینکه مدرسه یکی از حیطههای اصلی زندگی نوجوانان است ،پژوهشگران از اهمیت برآورده سازی نیازهای بنیادی
روانشناختی در حیطۀ تحصیل غافل نبوده ،به جنبههای گوناگون اثرات آن توجه نشان دادهاند .درواقع ارضای نیازهای روانشناختی
دانشآموزان میتواند زمینهای برای ارضای آنها در زندگی واقعی باشد .مؤمنی ،خامسان ،راستگو مقدم و طالبزاده شوشتری ( )1673در
پژوهشی کیفی به شناسایی ویژگیها و کنشهای معلم حمایتکننده از دیدگاه دانشآموزان پرداختند .آنها ویژگیهای معلم حمایتکننده
را در نه طبقه توانمندی در روابط انسانی ،ویژگیهای شخصیتی مناسب ،نظارت و ارزشیابی مناسب ،مهارت در تدریس ،توانمندی در مدیریت
کالس ،تعهد شغلی ،راهنمایی و مشاوره دادن ،توانمندی علمی و کمک به رشد همهجانبه دانشآموزان را مطرح کردند و به ترتیب بر حمایت
عاطفی ،ابزاری ،ارزیابانه و اطالعاتی تأکید داشتند .نتایج نشان داد که از نظر دانشآموزان مهمترین ویژگی معلمان حمایتکننده ،توانمندی
معلم در روابط انسانی بود.
با توجه به اهمیت ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان در مدرسه ،نیاز است که موانع احتمالی مورد بررسی قرار گیرد .در این
زمینه تحقیقات بسیار اندکی انجام گرفته است و دیدگاه معلم در خصوص موانع تهدیدکننده ارضای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان
در مدرسه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به اینکه رفتار معلمان از جمله عوامل مؤثر بر جهتگیری انگیزشی دانشآموزان است،
دیدگاه آنها میتواند به طرحریزی برنامههای ارتقای نیازهای روانشناختی دانشآموزان کمک شایانی کند.
بهطورکلی هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت نیازهای اساسی روانشناختی دانشآموزان در مدرسه و شناسایی موانع پیش روی
معلمان در جهت ارضای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در مدرسه بود.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش پژوهش آمیخته از نوع تبیینی -متوالی بود .این شیوه قابلفهمترین و واضحترین
رویکرد روشهای ترکیبی تحقیق به شمار میآید .مشخصه این استراتژی آن است که تحقیق با جمعآوری و تحلیل دادههای کمی شروع
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میشود و سپس با جمعآوری و تحلیل دادههای کیفی ادامه مییابد .هدف از این شیوه ،حمایت نتایج کیفی از تبیین و تفسیری است که محقق
بر اساس یافتههای کمی انجام میدهد (ایمان .)1699 ،در پژوهش حاضر از دو شیوه نمونهگیری برای دو بخش کمی و کیفی استفاده شد .در
نمونهگیری بخش کمی ابتدا تعداد کل دانشآموزان مقطع متوسطه اول بخش ارژن (کوهمره سرخی) به دست آمد و از طریق جدول کرجسی-
مورگان تعداد  151دانشآموز به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .سپس از طریق شیوه نمونهگیری تصادفی ساده به پرسشنامه نیازهای
روانشناختی اساسی در مدرسه پاسخ دادند.
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ابزار گردآوری داده در این بخش ،مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان نوجوان در مدرسه (تیان ،هان و هوبنر)2112 ،
بود .این مقیاس شامل  15گویه بود که توسط محقق ترجمه شد .شیوه نمرهگذاری این مقیاس به صورت طیف لیکرت شش گزینهای از نمره
(1کامالً مخالفم) تا نمره ( 3کامالً موافقم) بود و شامل سه خرده مقیاس نیاز به خودمختاری (گویههای  1تا  ،)5نیاز به ارتباط ( 3تا  )11و نیاز
به شایستگی ( 11تا  )15بود .عالوه بر سه خرده مقیاس این پرسشنامه یک نمره کلی هم دارد که از جمع سه خرده مقیاس محاسبه میگردد.
گویههای  11و  15به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .کسب نمرهی پایین در این مقیاس به معنای رضایتمندی کم از نیازهای بنیادین
روانشناختی در محیط مدرسه است و کسب نمرهی باال به معنای رضایتمندی زیاد از نیازهای بنیادین روانشناختی در محیط مدرسه میباشد.
در پژوهش تیان و همکاران ( )2112میزان پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای نیاز به خودمختاری  ،1/95نیاز به ارتباط
 1/91و نیاز به شایستگی  1/77به دست آمد .همچنین با استفاده از شیوه دو نیمه کردن برای نیاز به خودمختاری  ،1/77نیاز به ارتباط  1/37و
نیاز به شایستگی  1/31به دست آمد .آنها همچنین روایی همگرا و واگرا را مورد تأیید قرار دادند .در کشور ایران ،شیخاالسالمی و خاکدال
قوجه بیگلو ( )1677به بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر پارسآباد اردبیل پرداختند .آنها
سه عامل را تأیید کردند .آنها در برر سی روایی همگرایی همبستگی مثبت و معناداری بین این مقیاس با دو خرده مقیاس فرم کوتاه مقیاس
بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه (رضایت از مدرسه و عاطفه در مدرسه) به دست آوردند .همسانی درونی نیز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه گردید که با ضریب همبستگی  1/71تا  1/92مورد تأیید قرار گرفت .پایایی باز آزمایی نیز از طریق دو بار اجرای آزمون
محاسبه شد و با ضرایب همبستگی  1/39تا  1/79برای کل مقیاس و خرده مقیاسها مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهشی دیگر یعقوب خانی
غیاثوند و همکاران ( )1677در بررسی روایی مقیاس ،از روایی مالکی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده کردند.
ضرایب آلفای  1/93و بازآزمایی  1/72به دست آوردند .ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسها و بهزیستی ذهنی تحصیلی نشان دهندۀ روایی
مالکی این مقیاس بود و درمجموع ،مدل  1/27نمرهی بهزیستی ذهنی تحصیلی را تبیین کرد؛ و نشان دادند که این مقیاس ویژگیهای
روانسنجی مطلوبی در نمونه نوجوانان ایرانی دارد.
در بخش بعدی از طریق شیوه نمونهگیری تصادفی هشت مدرسه انتخاب شد و سپس از معلمین داوطلب انجام مصاحبه در خصوص
موانع پیش روی معلم در ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان در مدرسه سؤال شد .برای گردآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه

)Adolescent Students’ Basic Psychological Needs at School Scale (ASBPNSS
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نیمه ساختاریافته استفاده شد .مهمترین سؤال مصاحبه این بود که «چه عواملی (فردی ،ساختاری) میتواند مانع عملکرد معلم در ارضای نیازهای
روانشناختی دانشآموزان شود؟».
تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (کدگذاری باز ،محوری و گزینشی) انجام گرفت .فرایند تحلیل دادههای مصاحبه
استقرایی بود ،بهعبارتدیگر هیچ چارچوب مفهومی قبلی برای کدگذاری و مقولهبندی وجود نداشت .اساس تحلیل دادهها در این پژوهش
کدگذاری است .منظور از کدگذاری نیز اختصاص نزدیکترین مفهوم به هریک از کوچکترین جزءهای بامعنی دادههای گردآوری شده
است.
در مرحله بعد همه مصاحبهها برای تحلیل اولیه و کدگذاری در نظر گرفته شدند .برای کدبندی ،متن مصاحبههای انتخابشده را
قطعهبندی کرده و برای هر قطعه (مبنای قطعهبندی محتوا بود ،هر معنا ،محتوا و مضمونی که هدف پژوهش را پوشش دهد) یک کد در نظر
گرفته شد و نام هر کد بهگونهای انتخاب گردید که دقیقاً و به صورت عینی توصیفکننده قطعه مشخص شده باشد .این مرحله کدگذاری
باز انجام گردید و این کار تا مرحله اشباع نظری ،یعنی جایی که کدهای جدیدی شناسایی نمیشد ،ادامه پیدا کرد .نتیجه این مرحله شناسایی
تعداد زیادی کدهای باز بود .کدهای بهدستآمده در مرحله اول ،بعد از چند بار غربال کردن و با مالحظه مشابهتها و تفاوتهای آنها
ادغام شد و در نهایت کدها به تعداد محدودتری تقلیل یافت و بر اساس آن تعداد  2کد نهایی مشخص گردید (کدگذاری محور) ،در ادامه
کدهای نهایی به صورت تحلیلی به درونمایه اصلی تبدیل شد (کدگذاری انتخابی) (راسمن و مارشال.)1671 ،1

Rossman & Marshall
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بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای ...
یافتههای پژوهش
وضعیت نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در مدرسه چگونه است.
بهمنظور بررسی وضعیت نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در مدرسه نتایج آمار توصیفی در جدول شماره  1گزارش شده
است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی مؤلفههای نیازهای روانشناختی اساسی
مؤلفه
نیاز به خودمختاری

نیاز به ارتباط

نیاز به شایستگی

مقیاس کلی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

دختر

15/63

3/17

5

61

پسر

12/37

5/39

5

61

کل

15/16

5/99

5

61

دختر

15/21

2/67

3

27

پسر

12/16

6/59

3

23

کل

12/77

2/13

3

27

دختر

15/27

2/23

5

27

پسر

12/27

6/35

5

23

کل

12/99

2/19

5

27

دختر

23/15

12/19

27

91

پسر

26/27

7/79

27

71

کل

22/37

11/17

27

91

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که نمره دانشآموزان دختر در همه مؤلفههای نیازهای اساسی روانشناختی باالتر از نمره
دانشآموزان پسر است .بااینحال بررسی نمرهها نشان میدهد که نیازهای روانشناختی اساسی در دانشآموزان نسبتاً پایین است .با توجه به
اینکه کسب نمرهی پایین در این مقیاس به معنای رضایتمندی کم از نیازهای بنیادین روانشناختی در محیط مدرسه است و کسب نمرهی باال
به معنای رضایتمندی زیاد از نیازهای بنیادین روانشناختی در محیط مدرسه میباشد و اینکه نمره دانشآموزان از نصف پایینتر است میتوان
گفت که نیازهای روانشناختی اساسی در دانشآموزان نسبتاً پایین است.
در پژوهش شیخاالسالمی و خاکدال قوجه بیگلو ( )1677میانگین نمره برای مؤلفههای نیاز به خودمختاری ،نیاز به ارتباط و نیاز به
شایستگی به ترتیب  13/77 ،19و  13/21بود.
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چه عواملی میتواند مانع عملکرد معلم در ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان شود؟
بهمنظور بررسی این سؤال از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا موانع پیش روی آنها در راستای ارضای نیازهای روانشناختی
دانشآموزان را نام ببرند و توضیح دهند .در جدول کدهای استخراج شده گزارش شده است.
جدول  :2نحوه شکلگیری کدهای منتخب یا مقولههای نهایی
کدهای
گزینشی

کدهای
محوری

کدهای باز
انگیزش شغلی ،تحمل ابهام پایین ،تالش در جهت کنترل زیاد دانشآموزان،

معلمان در زمینه نیازها و ابهام نقش در این زمینه ،انگیزش ناکافی.

فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان ،عدم توجه به انگیزش درونی دانشآموزان ،دانش ناکافی

عوامل فردی
معلم

تمایل نداشتن به کار گروهى ،توجه کمتر به انگیزش درونی ،تهدید ابهت معلمی،
خودکارآمدی پایین ،روحیه معلمان ،کمبود درآمد معلمان ،ناتوانی در مدیریت کالس،
نداشتن انگیزه ،نوع نگاه معلم به فرایند یاددهى و یادگیرى ،سلطه گری معلم،
انعطافپذیری پایین معلم
انتظارات آموزشی مغایر ،به هم ریختن نظم مدرسه ،تجویز روشهای از پیش

عوامل
مربوط به مدرسه و
نظام آموزشی

تعیینشده و سنتی ،حجم باالى کار محوله ،ضعف روحیه همکارى و مشارکت بین
معلمان ،مقاومت در برابر تغییرات ،ناکارآمدى قوانین و مقررات ،نامناسب بودن نظام
پرداختها ،نگرش برنامه ریزان ،وجود قوانین و مقررات خشک و غیرقابل انعطاف،
تأکید بر نمره ،نبود فضای گفتمان در کالس ،مسئولیت معلم در برابر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،بافت فرهنگی غیر حامی

عوامل
مربوط به دانش-
آموزان

بنیه تحصیلی پایین ،دانشآموزان بینظم ،تفکر انتقادی ضعیف ،مسئولیتپذیری
پایین

فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان
یکی از مضمونهای اساسی مصاحبهها این بود که فرهنگ مدرسه مانع بزرگی برای ارضای نیازهای دانشآموزان است.

بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای ...
مصاحبهکننده  3معتقد بود که «مدرسه از دانشآموزان نظم میخواهد ،درحالیکه توجه به نیازهایی چون خودمختاری تا حدودی نظم
در مدرسه را به هم میریزد».
مصاحبهکننده دوم بر اهمیت تعامل دانشآموزان باهم اشاره کرد .او اظهار کرد که «در سالهای اخیر یک موج منفی در میان
دانشآموزان شکل گرفته است که درس خواندن را یک رفتار منفی تلقی میکند .حاال چه برسد به اینکه بخواهند شایستگیشان را نمایان
کنند».
مصاحبهکننده  11اظهار داشت که «برآورده کردن این نیازها ،نیازمند اینه که معلم روابط صمیمانهتری با دانشآموزان برقرار کنه .با
توجه به اطالعات ناکافی والدین و برخی مدیران در این زمینه ،گاهی از این موضوع سوءبرداشت میشه و معلم اهمالکار شناخته میشه»
برخی معلمان اعتقاد داشتند «برآورده کردن این نیازها و تالش در جهت ارتقای آنها سبب افت مرتبه معلم و سوءاستفاده برخی
دانشآموزان میشود».
تعدادی از معلمان معتقد بودند اگرچه مدیریت مدرسه آنها حمایت گر خوبی برای ارتقای توانمندیهای روانشناختی دانشآموزان
است اما چون فضای فکری حاکم ،روش سنتی یادگیری را میپسندند و مشخص شده است که استفاده از شیوههای سنتی با هزینه و زمان
کمتر و نتیجه مطلوبتر (کسب نمره باالتر) همراه است ،توجه کمتری به این توانمندیها میشود .در این راستا قالوندی ،امانی ساری بگلو و
بابایی ( )1671نشان دادند که ابعاد روابط دانش آموزان ،روابط دانش آموزان و معلمان ،انتظارات هنجاری و فرصت های آموزشی و به طور
کلی فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و معنادار با نیازهای شایستگی ،خودمختاری و ارتباط وجود دارد .موسوی منزه و قلتاش ( )1675در پژوهشی
دیگر نشان دادند که ابعاد جوّ آموزشی قادر به پیش بینی تغییرات واریانس متغیر فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری بودند.
عدم توجه به انگیزش درونی
یکی از موانع اساسی در راه تحقق نیازهای اساسی روانشناختی در دانشآموزان استفاده از نظام پاداش و تنبیه است .در این راستا یکی
از معلمان اعتقاد داشت که «استفاده از پاداش و تنبیه بهگونهای شرایط را برای دانشآموزان محدود میکند .البته این موضوع از سالهای قبلی
هم به همین حالت بوده و باعث شده این شیوه در دانشآموزان نهادینه شود».
معلمی دیگر اعتقاد داشت که «اگر انگیزش درونی در دانشآموز بیدار باشد ،در او احساس شوق و عالقه به یادگیری بیدار میشود».
بهطورکلی در این زمینه نهادینه شدن نظام پاداش و تنبیه تا حد زیادی سبب شده است که دانشآموزان توجه کمتری به انگیزش درونی
خودشان داشته باشد .از جانبی دیگر این موضوع تا حد زیادی در ارتباط با شیوه کار معلمها هم صادق است و آنها بیشتر انگیزش بیرونی را
در دانشآموزان تجویز میکنند .در این راستا مشخص شده است که بین ارضای نیازهای نیازهای اساسی روانشناختی دانش آموزان با انگیزش
پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و عدم انگیزش) آنها رابطه معناداری وجود دارد (حسینی و بهزادفر.)1676 ،

آموزش پژوهی /شماره شانزدهم /زمستان 7931
انگیزش ناکافی
معلمان موردمطالعه یکی از مهمترین موانع ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان را کاهش انگیزش و شوق معلمان به دلیل نبود
سازوکار مناسب برای شناخته شدن معلمان تالشگر در نظر داشتند 7 .نفر از معلمان مصاحبه شده ،نبود سازوکار مناسب برای شناخته شدن
معلمان تالشگر و در نتیجه کاهش شوقوذوق آنها به فعالیتهای فرا آموزشی را از موانع مهم در این زمینه در نظر داشتند.
عالوه بر این نیمی از مصاحبهشوندگان حقوق پایین معلمی و نامناسب بودن نظام پرداختها را از عوامل تحلیل برنده انگیزش توصیف
کردند و آن را بهعنوان آفت ارتقای توانمندی روانشناختی دانشآموزان در مدرسه در نظر داشتند.
«ازآنجاییکه سازمان از ما عملکرد تحصیلی باال میخواهد ،ما هم مجبوریم تالشمان فقط در راستای عملکرد تحصیلی باشد»
«با فرض اینکه ارضای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در بلندمدت با عملکرد تحصیلی باالتر همراه است ،ولی با توجه به
حجم باالی مطالب درسی و توجه کمتر به این موارد در سالهای قبلی ،برآورده کردن این موضوع دشوار است».
«چون در ارزشیابیهایی که انجام میشود تنها عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مالک است ،در نتیجه انگیزهای در این زمینه
وجود ندارد»
«بعد یه مدت معلما میبینن هر چی هم تالش کنن تفاوتها دیده نمیشه ،بعدش میگن که چرا خودمون رو اذیت کنیم .در نتیجه تالشی
در این زمینه نمیکنن».
«وقتی میبینم باوجودی که حجم کارهام و تالشهایی که میکنم بسیار بیشتر شده ولی توجهی بهش نمیشه ،اصالً احساس خوبی ندارم».
برخی از معلمان ( 9 ،7 ،1و  )12اعتقاد داشتند که توجه به نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان نیازمند زمان زیادی است که با
توجه به وظایف محوله امکان اجرای آن وجود ندارد.
عریضی و همکاران ( )1693در پژوهشی نشان دادند که از میان رفتارهای مرتبط با سرزندگی معلم ،اشتیاق معلم ( ،)1/61حمایت
استقاللی ( )1/27و دانش زیربنایی ( )1/21و از میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم ،اشتیاق معلم ( )1/21و تنوع روش ( )1/27بیش
از دیگر رفتارهای معلم تبیینکننده سرزندگی و انگیزش درونی دانشآموزان بودند.
دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و ابهام نقش
 11نفر از معلمان ابراز کردند که اطالعات کافی در خصوص نیازهای اساسی روانشناختی دانشآموزان در مدرسه ندارند (،5 ،2 ،1
 2 .)12 ،16 ،12 ،11 ،7 ،9 ،7نفر دیگر ( 6و  )15نیز اطالعات خود را در این زمینه اندک توصیف کردند 6 .نفر باقیمانده ( 3 ،2و  )11در این
زمینه اطالعات خوبی داشتند .بهطورکلی اکثر معلمان اطالعات ناکافی در ارتباط با نیازهای روانشناختی اساسی را مؤثر میدانستند.
عالوه بر این برخی معلمان اعتقاد داشتند که دورههای ضمن خدمت توجه کمتری به این موضوعات میکند و بیشتر مطالب صرف
آموزشی را مطرح میکنند.بیشتر مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که توجه به این موضوع فراتر از توان و زمان آنها است و بایستی مشاوران
در این زمینه فعالیت داشته باشند .با توجه به نقشی که ارتباط بین معلمان و دانش آموزان در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان و تصمیم

بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای ...
انها دارد ،توانمندی و آگاهی معلمان در این زمینه می تواند به دانش آموزان کمک کند .متقی و همکاران ( )1672به بررسی نقش واسطه ای
انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی در ارتباط معلم -دانش آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل پرداختند و نشان دادند که
انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی میتواند در رابطه بین ارتباط معلم -دانش آموز و تصمیم به ادامه و ترک تحصیل نقش واسطه
ای داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان در مدارس بخش ارژن و موانع پیش روی معلمان
در این زمینه به روش آمیخته کمی و کیفی انجام شد .بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص گردید که میزان نیازهای روانشناختی اساسی
دانشآموزان در مدرسه نسبتاً پایین است .یافته دیگر تحقیق این بود که مهمترین موانع معلمان در ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان
عبارت بودند از فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان ،عدم توجه به انگیزش درونی دانشآموزان ،دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و ابهام
نقش در این زمینه ،انگیزش ناکافی.
یکی از موانع مهم از دیدگاه معلمان ،فرهنگ مدرسه و سازمان بود .این یافته با نتایج تحقیق موسوی منزه و قلتاش ( ،)1675قالوندی و
همکاران ( ،)1671هاشمی نصرتآباد و همکاران ( )1676و غالمی و همکاران ( )1672همسو بود .قالوندی و همکاران ( )1671نشان دادند
که روابط معنادار بین فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی وجود دارد .روابط دانشآموزان ،روابط دانشآموزان و معلمان ،انتظارات
هنجاری و فرصتهای آموزشی رابطه مثبت و معناداری با نیازهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط داشتند .همچنین روابط دانشآموزان
پایین و روابط دانشآموزان و معلمان باال با احساس شایستگی باال و ارتباط پایین رابطه معناداری داشت .بهطورکلی آنها نشان دادند که در
مدارسی که فرهنگ آنها به روابط دوستانه اعضای آن ،وجود اعتماد بین اعضا و احترام متقابل تأکید دارند و همچنین امنیت و کیفیت
خدمات آموزشی در آن باالست ،میزان احساس شایستگی ،حس انسجام و خودمختاری نیز در دانشآموزان آن باالتر بود .هاشمی نصرتآباد
و همکاران ( )1676نشان دادند که اثر فرهنگ مدرسه بر نیاز به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط مثبت و معنادار بود .بهطورکلی یافتههای
پژوهش نشان دادند که هم متغیرهای فردی مانند نیازهای روانشناختی اساسی و هم متغیرهای زمینهای مانند فرهنگ مدرسه ،نقش مهمی در
پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارند.
در تبیین این یافته نیاز به ذکر است که بر اساس نظریه خود تعیین گری ،بافت اجتماعی بر میزان برآورده شدن نیازهای اساسی
روانشناختی تأثیرگذار است .در واقع محیطها ،روابط ،موقعیت اجتماعی و فرهنگهایی هستند که نیازهای روانشناختی درون مدرسه را
ارضا میکنند و در مقابل برخی فرهنگها مانع آن هستند .وانگ و هولکامب ( )2111اظهار داشتند که ادراک دانشآموزان از محیط مدرسه
بر درگیری و پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر میگذارد .در واقع فرهنگ مدرسه میتواند حامی ارضای نیازهای روانشناختی آنها باشد و یا آن
را محدود کند .در محیطهای حامی نیازهای روانشناختی افراد یکدیگر را بدون قید و شرط پذیرفتهاند و فضای دوستانه و مملو از اعتمادی
بین آنها وجود دارد .در واقع در مدارس با فرهنگهای منفی دانشآموزان عالقهای به پیشرفت ندارند ،همکاری بین آنها پایین است ،معلمان
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توجهی به رسالت اصلی مدرسه ندارند و میزان انگیزش در همه اعضای آن پایین است .در این راستا بدیهی به نظر میرسد که این موارد
میتواند ارضای نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان را سرکوب کند و ارزشهایی مغایر را در آنها پرورش دهد.
مانع مهم دیگر از دیدگاه معلمان عدم توجه به انگیزش درونی در دانشآموزان بود .در این راستا تحقیقات مختلف نشان دادهاند که
انگیزش درونی به گستردگی با نیازهای روانشناختی اساسی در دانشآموزان در ارتباط است .حجازی و همکاران ( )1676نشان دادند که
نیاز به خود پیروی ،شایستگی و تعلق بهطور مستقیم با انگیزش درونی رابطه دارند و نیاز به خود پیروی و شایستگی با واسطه انگیزش درونی
بر رضایت از زندگی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند .البته در تحقیقات مختلفی هم مشخص شده است که نیازهای روانشناختی پیشبینی کننده
انگیزش درونی در دانشآموزان است (اژهای و همکاران2117 ،؛ غالمعلی لواسانی و همکاران .)1673 ،عالوه بر این مشخص شده است که
رفتارهای معلم نقش مهمی در ارتقا یا کاهش انگیزش درونی دانشآموزان ایفا میکند (عریضی و همکاران.)1693 ،
در واقع معلم باید حمایت و عالقه خود را به دانشآموزان و یادگیری آنها نشان دهد .نکته اصلی در مؤلفه حمایت این است که معلم
بهگونهای فعالیتهای آموزشی و رفتار خود را شکل دهد که دانشآموز احساس کند یادگیری او برای معلم اهمیت دارد و او همواره نگران
و عالقهمند به افزایش یادگیری وی است .همچنین معلم درباره سالمت روانشناختی دانشآموزان نیز میبایست این احساس عالقهمندی و
حمایت را به دانشآموزان منتقل کند .در این راستا تحقیقات نشان میدهند که ارتباط حمایتی با معلم تأثیر مثبتی بر افزایش انگیزش درونی،
درگیری تحصیلی ،درگیری شناختی ،خودکارآمدی ،پشتکار و عملکرد تحصیلی دارد (آتش روز و همکاران .)1677 ،در این زمینه اگر توجه
معلم بیشتر بر توانمندیهای فرد در ارتباط ،شایستگی و خودمختاری باشد و در واقع بازخوردهای وی در این راستا باشد ،میتواند کمک
خوبی به انگیزش درونی ت
مانع مهم دیگر عوامل انگیزشی معلم است که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد .یکی از موارد مهم در مصاحبهها ،نظام نامناسب
پرداخت و حقوق نامناسب بود که تعداد زیادی از مصاحبهکنندهها آن را عاملی بازدارنده میدانستند .یک موضوع مهم دیگر میتواند عدم
انگیزش خود دانشآموزان باشد .در واقع بدیهی به نظر میرسد که دانشآموزانی که انگیزش ناکافی دارند ،شور و اشتیاق معلم را تحلیل
میبرند .نکته مهم دیگر که معلمان به آن اشاره داشتند عدم توجه سازمان به معلمان پرتالش بود .در واقع آنها بیان کردند که هدف سازمان
کمتر متمرکز بر پرورش توانمندیهای روانشناختی است و بیشتر از معلم این را میخواهند که دانشآموزان نمره باالتری داشته باشند.
مانع مهم دیگر دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و ابهام نقش در این زمینه بود .اکثر آنها معتقد بودند که اطالعات ناکافی در ارتباط
با نیازهای روانشناختی دانشآموزان دارند .در این زمینه تحقیق اسماعیلی و ربیعی ( )1697در سنجش نیازهای فرهنگی-اجتماعی دختران
دانشآموز شهر اصفهان نشان دادند که نیازهای عاطفی -روانی در مرتبه اول ،نیازهای اجتماعی در رتبه دوم ،نیازهای اقتصادی در رتبه سوم
و نیازهای فرهنگی در مرتبه چهارم قرار دارند .با وجود این اما توجه کمتری به نیازهای عاطفی -روانی در دانشآموزان میشود.
بررسی مصاحبهها نشان داد که اگرچه معلمان در زمینه نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان اطالعاتی داشتند ،اما در خصوص
نقشی که ارضای این نیازها در ارتقای عملکرد تحصیلی ایفا میکنند ،اطالعات نسبتاً کمی داشتند .عالوه بر این ،آنها ارتقای این توانمندیها
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را در حیطه کاری مشاوران مدارس میدانستند و اعتقاد داشتند که به دلیل حجم باالی مطالب درسی امکان توجه بیشتر به این موضوع برای
آنها فراهم نیست.
بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان پیشنهادهایی به معلمان ،مدیران و مسئوالن آموزشی بهمنظور ارضای نیازهای
روانشناختی اساسی دانشآموزان ارائه داد .نخست اینکه پیشنهاد میشود دورههای آموزشی ضمن خدمت جهت افزایش آگاهی معلمان و
مدیران مدارس و سایر دستاندرکاران از نقش انگیزش و ارضای نیازهای روانشناختی در بهبود عملکرد تحصیلی و آموزش الگوهای
انگیزشی کاربردی به آنان تدارک دیده شود .پیشنهاد میشود برنامه ریزان سازمان آموزشوپرورش بستههای آموزشی با هدف کاربرد نظریهها
و الگوهای انگیزشی در مدارس برای معلمان ،مدیران ،والدین و دانشآموزان تهیه کنند .با توجه به اهمیت انگیزش درونی در عملکرد
دانشآموزان پیشنهاد میشود که کتب درسی با هدف افزایش آگاهی آنها از نحوه و چگونگی کاربرد مطالب درسی در زندگی روزمره و
تأثیر آن در جهت دستیابی به اهداف آینده تدوین شود .عالوه بر این پیشنهاد میشود که مشاوران مدارس برنامههایی را در جهت توانمند
کردن معلمان در این زمینه تدارک ببینند.
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