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  قروه شهرستان دبیرستان دوم ی دوره درپایه تحصیلی افت دالیل بررسی
 

 شکوهی راشد

 ایزاى وزدستاى، سٌٌذج، هذرس ضْیذ فزٌّگیاى داًطگاُ داًطجَی

 

 چکیده

هٌظَر اس افت تحصیلی واّص عولىزد تحصیلی ٍدرسی داًص آهَس اس سطحی رضایت تخص تِ سطحی ًاهطلَب است )حسي 

. هعٌای لغَی افت عثارت اس ووثَد، ووی، ون ٍ واست ًٍمصاى. لذا افت تحصیلی تِ هعٌای ووثَد ٍ ( 1993 وَّستاًی. پاییش

ًمصاى در فزایٌذ تحصیل است. اًَاع افت را هی تَاى تِ دٍ دستِ ووی ٍ ویفی تمسین وزد افت ووی عثارت اس درصذی اس 

حصیل ًتَاًستِ اًذ آى دٍرُ را تا هَفمیت تگذراًٌذ. افت داًص آهَساى یه دٍرُ ی آهَسضی وِ تِ سثة هزدٍد ضذى یا تزن ت

ویفی عثارت است اس ًارسایی در رسیذى تِ اّذاف تعییي ضذُ ٍ یا عذم تحمك تخطی اس ایي ّذف ّا. تٌاتزایي تفاٍت تیي داًص 

دّذ )ًزیواًی،  ٍ هْارت فارغ التحصیالى یه دٍرُ ی آهَسضی ٍ ّذف تعییي ضذُ تزای ایي دٍرُ ی افت ویفی را ًطاى هی

صَرت گزفتِ ( ایي همالِ تِ تزرسی افت تحصیلی در هذارس دتیزستاى دختزاًِ ضْز لزٍُ )ًوًَِ سیٌة الىثزی، هیثاق( 1971

است ٍدر طی ایي تحمیمات وِ در ایي هذارس اًجام ضذُ تِ ایي ًتیجِ رسیذین وِ هعلن، ضلَغی والس ّا ٍپزجوعیتی، تاسی 

سی، رٍاتط دٍستاًِ ًاهطلَب ٍ ًاتاب، عَاهل خاًَادگی، تیطتزیي ًمص ٍ تاثیز را در افت تحصیلی ّای واهپیَتزی ٍ فضای هجا

داًص آهَساى داضتِ است. اس دیگز عَاهل هْن در افت تحصیلی هی تَاى تِ ّواٌّگ ًثَدى عٌاٍیي درسی تا عاللِ داًص 

ایطات هثثت ًسثت تِ پیطزفت تحصیلی، هسائل آهَساى، عذم رضایت اس رضتِ تحصیلی، ًذاضتي اعتواد تِ ًفس ٍ عذم گز

التصادی ٍ اضتغال، رفتار ًاهٌاسة عَاهل اجزایی هذرسِ ٍاحساس هثْن ًسثت تِ ایٌذُ ضغلی اضارُ وزد. ٍ در اداهِ راّىارّا ٍ 

 رٍش ّای پیطگیزی اس افت تحصیلی تیاى گزدیذُ است. 

 

 .افت تحصیلی، دتیزستاى، پایِ دٍم، لزٍُهای كلیدی:  واژه
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