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عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از   بندیاولویت شناسایی و 

 دیدگاه معلمان شهرستان چابهار 

 

 3حوت گراناز، 2برمه واحدبخش، 1عالمه کیخا

 واحد زاهدان  آزاد اسالمیدانشگاه  علمیهیئت 1  

 واحد زاهدان  آزاد اسالمیمدیریت دولتی منابع انسانی دانشگاه کارشناسی ارشد  2

 واحد بیرجند  آزاد اسالمی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه  3

 

 چکیده 

 و موفقیت رود ومی شمار به  کشور هر و سیاسی فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادي يتوسعه  و رشد اساسی ارکان از پرورش و آموزش

 نظامی چنین  حتمی نتایج از پایدار  يتوسعه  که  است موفقی و کارآمد آموزشی نظام بیانگر دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

ي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه  عوامل بازدارنده  بندياولویت بنابراین در این تحقیق به بررسی و    .بود خواهد

از این   نفر  194که  باشد می معلم مقطع متوسطه شهرستان چابهار 349جامعه آماري شامل  .شوداز دیدگاه معلمان پرداخته می

انتخاب شدند  عنوانبه  تصادفی  گیرينمونه افراد به روش   آماري  آلفاي کرنباخ مورد    هاپرسشنامهپایایی    .نمونه    تائیداز طریق 

هاي آزمون  و  Spss  افزارست آمده با استفاده از نرمهاي بدداده  .ها با روایی محتوایی تهیه شدندهمچنین پرسشنامه  ،قرار گرفت

t  و عوامل  آموزشگاهی  عوامل    ، فردي)عوامل    گانه سهتمامی عوامل    اولا نتایج نشان داد که    .و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند

داراي   گانهسهعوامل    دهندگانپاسخبا توجه به نظرات    ثانیاا  ،داشتندمعناداري    تأثیرخانوادگی( بر عدم پیشرفت دانش آموزان  

 .  در بالترین اولویت قرار دارند آموزشگاهیمل  باشد و عوااهمیت یکسان نمی

 

 . عوامل آموزشگاهی ،عوامل فردي ، عوامل خانوادگی  ،عوامل بازدارنده پیشرفت  ،پیشرفت تحصیلیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 در و است بوده تربیت و  تعلیم  نظام پژوهشگران هايدغدغه از همواره تحصیلی موفقیت آیند پس و آیندپیش عوامل بررسی

 این تعدیل روي بر کار متاسفانه اما  .اند شده بنديطبقه یا  و شناسایی  خود تأثیر و اهمیت تناسببه عوامل این متعدد مطالعات

 آموزشی نظام در برجسته خالیی  ،تحصیلی پیشرفت بر گذار تأثیر منفی عوامل دادن  کاهش جهت تجربی هايتالش و عوامل

 از یکی عنوانبه  هنوز مساله این ،شودمی انجام تحصیلی انگیزه و موفقیت مورد در که هاییپژوهش يهمه رغم علی .است بوده

 .  (1391 ،)خجسته مهر و همکاران است مطرح ما آموزشی نظام هايدغدغه و هاچالش

 و تفکر با  ،طبیعت و موانع نامالیمات برابر در توانسته و کرده کسب ايارزنده تجربیات اشزندگی محیط با ارتباط در انسان

 آموزش . کند منتقل آینده هاينسل براي طول زندگی در و بخشد وسعت روز به روز را تجربیات این و برخیزد مقابله به اندیشه

 بزرگ از یکی حق به پرورش و آموزش  . است بوده گوناگون اعصار بشري در تجربیات يکننده متصل زنجیره و حلقه پرورش و

اجتماعی نظام ترینپیچیده و ترین  و فرهنگ  تداوم و بقاء در سازنده نقشی باز  دیر از  که سازمانی  ،شود می محسوب هاي 

داشته تمدن فرهنگی بناي سنگ نیز  امروز و بشري  )ارجمند   ايجامعه هر  اقتصادي و اجتماعی  ،سیاسی  ، توسعه  است 

 .  (1390 ،سیاهپوش و همکاران

 و فرهنگی  ،اقتصادي مختلف هايزمینه و ابعاد بر و کندمی   ایفا بشري جوامع در ساز سرنوشت و  اساسی نقش پرورش و آموزش

 توسعه  را خود اساسی هدف که جوامعی  شود؛ محسوب جامعه توسعه و رشد عامل تواندمی رو این از  ،گذاردمی  تأثیر اجتماعی

 میان  يرابطه به توجه  ضرورت .دارند خاصی توجه  انسانی نیروي مورد در گذاري سرمایه و آموزش امر به ،اندداده قرار اجتماعی

 ریزان برنامه توجه مورد که نیست زمانی دیر ،( فرهنگی و اقتصادي  نظر از ویژه به) جوامع يتوسعه و ماهر انسانی نیروي تربیت

 جامعه يتوسعه  براي ماهر انسانی نیروي نیازهاي برآورد و ارزیابی  مطلوب هايروش یافتن دنبال به آنان و گرفته قرار آموزشی

 . (1386 ،)اسماعیل سرخ  اندبرآمده

این مقاله   بازدارنده  بندياولویتو    شناسایی هدف  پیشرف عوامل   ت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان چابهاري 

 . است

 

 مبانی نظری 

 مفهوم پیشرفت تحصیلی

 حرکت  ، کردن ترقی   ، مقابل سوي به حرکت  ، رونده  جلو  ، رونده پیش معنی به لغوي نظر از پیشرفت  ، (1375دهخدا )بر اساس  

 .  (1390 ،)ارجمندسیاهپوش و همکارانباشدمی مثبت جهت  در جلو و بال طرف به کردن

فراگیران از لحاظ کسب صالحیت  یکی از مهمترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی    ،مفهوم پیشرفت تحصیلی

   .(2006 ،و دیویس و همکاران 2009 ،سوارز و همکاران)گیرد و مهارت هاي علمی و عملی لزم مورد استفاده قرار می

 یك درنهایت  و خانواده  ،فرد  یك تواندمی چه آن که است گرفته  قرار  شناسان روان توجه مورد جهت آن از تحصیلیپیشرفت  

 در بلکه هستند مناسبی روانی  سالمت داراي تنها نه که است افرادي از مندي بهره دهد قرار پیشرفت مسیر  در  را کشور

 .  (2006 ،)چاوري و امین اندگذاشته  سر پشت باموفقیت را خود تحصیالت دانشگاه سطح در و مدرسه ،آموزشی سیستم

یادگیري آموزشگاهی یا میزان دستیابی دانش آموزان به  به مقدار    ، پیشرفت تحصیلی  عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی:

از طریق آزموناهداف آموزشی اطالق می در این میان یك    ،(1387  ،شود )مهرافروزهاي مختلف درسی سنجیده میشود که 
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سه دسته یعنی شود که در این تحقیق به  آیند و مانع آن میي این پیشرفت به حساب میسري عوامل وجود دارند که بازدارنده

 شوند  آموزشگاهی و خانوادگی تقسیم می ،عوامل فردي

تحصیلی:  پیشرفت  بازدارنده  فردی  ازدسته  عوامل  بازدارنده  اي  فردي  عوامل  میاندیشمندان  تحصیلی  پیشرفت  دانند  ي 

نی هستند و به خود  این عوامل درو  ، (1392  ،)امیر مظاهري  آن هایی که خود دانش آموز را عامل اصلی شکست می دانند یعنی  

   . . . خودکارآمدي و  ،گردد مانند انگیزشدانش آموز بر می 

بازدارنده پیشرفت تحصیلی: آموزشگاه  عوامل آموزشگاهی  خود  با  رابطه  در  آموزشگاهی  و    ،شرایط  ،عوامل  . امکانت   .  .  

 رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با  ،درس کالس آموزشی امکانات میزان بینو در پی تبیین این هستند که آیا    هستند

آموزان  دا تحصیلی پیشرفت با   ، درس کالس بودن جاذب بین آیا  دارد؟ وجود و  دارد وجود رابطهنش  . ؟   . و    .  پور  )معین 

  (1383 ،همکاران

 مستلزم شخص هر هايتوانایی و استعدادها شدن فعال و تکامل  و رشد انوادگی بازدارنده پیشرفت تحصیلی:عوامل خ

 هايضرورت از هاآن بودن توام و است سالم  (مؤثر مکانی - زمانی شرایط  مجموع) موقعیت و سالم  جامعه  ،سالم خانواده وجود

اجتماعی  ،(1392  ،)دادفر و همکاراناست موفق و مؤثر پرورش و آموزش تعداد    ، محیط خانواده  ، بنابراین عواملی مانند طبقه 

 داشته باشند   تأثیرتوانند بر عدم پیشرفت تحصیلی می . . . اعضاي خانواده و 

 های یادگیریتغییر مفهوم تدریس و نقش معلم به تبع تغییر پارایم

یاد دهنده    عنوانبهمعلم    . شوددر آموزش سنتی که یادگیري به منزله کسب معلومات و اطالعات از سوي یادگیرنده قلمدا می

تدریس جریان  دارد  ،در  عهده  بر  را  اصلی  آموزش "  .نقش  طریق  از  یادگیرندگان  کردن  آگاه  معلم  اولیه  هدف  نقش  این  در 

به وسیله کتاب  –مستقیم است   در نظام    ،در نطقه مقابل  .   "هاي درسییعنی گفتن و سخنرانی کردم عمدتا پشتیبانی شده 

 و تجربه نقش به  ،است آموزان دانش عهده به یادگیري و آموزش فرایند در اساسی و اصلی نقش که پیشرو پرورش و آموزش

 در را معلم ما"گویند  می این باره ( در2000) 1باي کراس و هاردن .شود می داده اهمیت یادگیري جریان در فعالیت یادگیرنده

 کسب براي تا کندمی ترغیب را آموز دانش که بینیم می یادگیري گر تسهیل یك عنوانبه  نیز و اطالعات ارائه کننده یك حکم

 .  "بگیرند یاد تا کندمی کمك آموزان دانش به و بگیرد عهده به مسئولیت خود اطالعات

 

 هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

 دیگر  یکی  ،(2007یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی هوش هیجانی است چنانچه بر اساس خوسروجرد و خانزاده ) 

 و بیست قرن در   زیرا است یادگیري اجتماعی هايبرنامه و تربیت و تعلیم  زمینه در آن  از استفاده هیجانی هوش کاربردهاي از

 توجه دانشجویان و آموزان  دانش  عاطفی و هیجانی رشد به بایستمی تحصیلی پیشرفت  و شناختی رشد به  توجه بر عالوه یکم

  وسایل  نفوذ و همسالن گروهی فشار برابر در مقاومت  ،مسئولنه هايگیري تصمیم در مشارکت و همکاري  براي را آنها و نموده

 .  (1391 ،نمود )حسن تهرانی و همکاران آماده جمعی ارتباط

-می گرفته نظر در تحصیلی پیشرفت  عامل تریناصلی عنوانبه هامدت  ،شناختی هوش  ،(2007بر اساس سمري و طهماسبی )

 فقی مو کننده بینی پیش را  آن تواننمی هوش  دهنده تشکیل عوامل خصوص  در نظري هايدیدگاه  در  تغییر با امروزه اما  ،شد

 حدود  هوشبهر حالت بهترین در گردیده مشخص شده انجام  تحقیقات اساس بر  زیرا کرد محسوب تحصیلی پیشرفت  براي

 
1 -Harden & Crosby 
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 این به  ،است ممتازي  التحصیل فارغ  ،شخص که این  دانستن بنابراین  .کندمی  بینی پیش را زندگی در موفقیت  درصد بیست

 هاي نشیب و فراز  به او اینکه  درباره اما.   است بوده موفق بسیار شودمی سنجیده نمره  با که هايجنبه در او که است معنی

 .  (1391 ،)حسن تهرانی و همکاران گوید نمی ما به چیزي دهدمی نشان واکنشی چه زندگی

 

 پیشرفت تحصیلیو   عوامل خانوادگی

 وطبیعی اجتماعی  نظام یك خانواده  . برندمی بسر روانی و مادي فضاي یك در که است افرادي مجموعه از بیش چیزي خانواده

 روابط و  انسانی عواطف ظهور کانون  که رود می شمار به ايجامعه هر اولیه نهاد و دارد را خود خاص هايویژگی که است

 .  (1387 ،مظاهري)دارد جامعه عملکرد بر بسزایی و مستقیم  تاثیر خانواده عملکرد گفت توانمی و است افراد میان صمیمانه

 و بهنجار روانی رشد در هم هنوز بسیار هايدگرگونی  رغم علی  اجتماعی نهاد یك عنوانبه خانواده  ،(2002بر اساس شیرنژاد )

 هايریزيبرنامه  آن جایگاه تحکیم و قوام براي باید و دارد عهده  به  را اساسی کارکرد جامعه هر فرهنگی هايارزش انتقال

 خانواده وجود مستلزم شخص هر هايتوانایی و استعدادها شدن  فعال و تکامل و رشد  .گیرد  صورت ايمنطقه و ملی -جهانی

 و آموزش  هايضرورت از هاآن بودن  توام  و  است سالم  (مؤثر مکانی - زمانی شرایط مجموع ) موقعیت و سالم  جامعه  ،سالم

 .  (1392 ،)دادفر و همکاراناست موفق و مؤثر پرورش

 با اجتماعی و رفتاري  سازگاري مسأله هم و تحصیلی موفقیت و پیشرفت مسأله هم که کرد عنوان چنین توانمی کلی بطور

  . دارد خود خانواده و والدین با دانشجویان  فعلی روابط کیفیت خصوصاا و کمیت در ریشه زیادي بسیار حد تا  ،دانشگاه محیط

خود   والدین و خانواده با دانشجویان مستقیم و  ترگرم بیشتر  ارتباط تسهیل  که  است آن از حاکی پژوهشی نتایج و هایافته

از  به  1387  ،)مظاهري دارد دانشجویان اجتماعی رفتار  ،تحصیلی  وضعیت بهبود بر معناداري و مهم تأثیرات شاکریان و    نقل 

 .  (1388 ،آقاجانی هشجین

 

 عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی )بحث نظری(

بررسی   آن  براي  نتایج  که  انجام شود  تحقیق جستجوي  ادبیات  در  آموزان سعی شد  دانش  پیشرفت  راه  سر  بر  موجود  موانع 

 بصورت زیر است:

تحقیقات انجام شده در خصوص شکست تحصیلی را می توان در سه گروه مختلف متمایز    ، (1392بر اساس امیر مظاهري ) •

 کرد:

عامل    عنوانبه  "هوش  "عامل "آن هایی که خود دانش آموز را عامل اصلی شکست می دانند و در این رهگذر معتقدند که   -1

 .  باشدموفقیت یا شکست دانش آموز می 

و   -2 کرده  رد  را  هوش  نظریه  که  اجتماعیطبقه"آنهایی  رهگذر  "ي  این  در  و  دانند  می  اصلی  عامل  را  آموز  عوامل    ،دانش 

 . هستند "تئوري محرومیت فرهنگی"گروه پیروان  ، ی و یا هر دو را مد نظر قرار دارندفرهنگ  ،اقتصادي

عامل اصلی    عنوانبه را    "مدرسه"عامل طبقه اجتماعی را کمتر موثر دانسته و    ،آنهایی که هر دو نظریه قبلی را رد کرده اند -3

 .  (1392 ،را در این بخش دارا می باشد )امیر مظاهريجامعه شناسی آموزش و پرورش بیشترین تاکید را  . این نابرابري می دانند

• ( و همکاران  ارجمند سیاهپوش  مانند: ساعات مطالعه  ،(1392نتایج  عواملی  داد که  اجتماعی  ، جنس  ،نشان  میزان   ،طبقه 

ن را از  تعداد اعضاي خانوار و سن دانش اموزا  ،میزان عالقه به رشته تحصیلی  ،برنامه ریزي درسی  ، محیط خانوادگی  ، عزت نفس

 . دارد تأثیرعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
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• ( همکاران  و  موحد  که    ،(1392صادقی  رسیدند  نتیجه  این   سطح  ، بودن بومی  ،اشتغال   ، دیپلم معدل  ،سکونت محلبه 

 .  باشند می تحصیلی پیشرفت بر موثر جمله عوامل از هوشی يبهره و افسردگی ، نفس عزت  ،اجتماعی -اقتصادي

به این نتیجه رسیدند که جو عاطفی اعضاي خانواده با رشد مهارت هاي اجتماعی    ،(1390محبی نورالدین وند و همکاران ) •

 . و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار دارد

 است انیجری سازگاريبه این نتیجه رسیدند که بین پیشرفت تحصیلی و سازگاري )  ،(1392تمنائی فر و منصوري نیك ) •

  ، عوامل فردي  تأثیرکند و فرایندي است که برایند  تالش می درونی و بیرونی فشارهاي با خود دادن وفق براي فرد آن  در که

( تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر ارتباط معناداري اي تك علیتی محسوب نمی شودباشد و پدیدهخانوادگی و محیطی می 

 . وجود دارد

به این نتیجه رسیدند که اگرچه رابطه معناداري بین متغیرهاي فیزیکی و پیشرفت تحصیلی    ،(1383معین پور و همکاران ) •

ولی این متغیرها بر نگرش معلم تاثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را   ،دانش آموزان وجود ندارد

 .  قرار می دهد  تأثیرتحت 

 تعیین کننده و مهم عوامل از  ،مادران ویژه به  ،والدین پرخاشگريبه این نتیجه رسیدند که    ،(1387ن )موسوي و همکارا •

 هايویژگی  .گیرد قرار مدنظر تحصیلی ارتقاي و روانی بهداشت هايبرنامه است در لزم و است دانش آموزان تحصیلی عملکرد

 .  است والدین پرخاشگري میزان بر مؤثر عوامل از اولیه آنها خانواده وضعیت و والدین شغلی و تحصیلی

• ( عوامل    ،(1387ملك مکان  ترین  تقسیم    تأثیراصلی  بیرونی  و  عوامل درونی  را دو دسته کلی  پیشرفت تحصیلی  بر  گذار 

 کردند:  

 . . . . .  مکان کنترل و  ،خودکارآمدي  ،عزت نفس ، خودپنداره ،انگیزش ،عوامل درونی یا عوامل فردي مانند هوش ✓

. .  تجهیزات و فضاهاي آموزشی و    ،شرایط محیطی و جغرافیایی محل زندگی   ، عوامل بیرونی یا عوامل محیطی مانند خانواده ✓

. .   

تفاوت دلیل  به  ولی  است  انجام شده  زمینه  این  در  زیادي  کارهاي  فرهنگی  بنابراین  و  موقعیتی  عوامل  و  شناختی  روش  هاي 

هاي بیشتر براي رسیدن به نتایج موثق و قابل  همچنان نیاز مبرمی به پژوهش   ،دخورمتفاوتی که در این مطالعات به چشم می

ها  زیرا هر یك از رشته  .هاي تحصیلی مختلف نیز مورد نیاز استچنین مطالعاتی بین مقاطع و رشته  .شوداطمینان احساس می

 .داردهاي آن رشته تعریف شده استها و مقررات خاص آموزشی است که در چارچوب استانداراي ویژگی  ،و مقاطع تحصیلی

می  ،مثال  عنوانبه نشان  پزشکی  یا  پرستاري  آموزش  به  مربوط  پژوهشی  متون  غیرشناختی  بررسی  و  شناختی  عوامل  دهد 

  ،و ام سی کاري و همکاران  2007  ،ها را پیش بینی نماید )هینگس و همکارانتوانند عملکرد دانشجویان این رشتهمتعددي می

2007) . 

 ياتخاذ کرد در بردارنده توانبهترین مدلی را که در این راستا می تحقیقات ذکر شده و ادبیات تحقیق جه بهتوبا 

 هاي آنها در جدول زیر آمده است: باشد که این سه بعد و مولفهمی  ، خانوادگی و آموزشگاهی ، فردي عاملدر سه  

 

 های پیشرفت تحصیلی بازدارنده  -1جدول

 منبع هامولفه ردیف  عوامل 

ل 
وام

ع

ی 
رد

ف
 

لواسانی و   ،(1391گنجی و همکاران ) ،(1390باغانی و دهقانی نیشابوري ) انگیزش  1

 (1387ملك مکان ) ،(1386همکاران )
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ملك   ، (1389بهرامی و عباسیان فرد ) ،(1390باغانی و دهقانی نیشابوري ) خودکارآمدي 2

 ( 1387مکان )

  ،(1392صادقی موحد و همکاران ) ،(1390ارجمندسیاهپوش و همکاران ) عزت نفس  3

 ( 1393سلملیان و کاظم نژآدلیلی ) ، (1387ملك مکان )

 ، (1392صادقی موحد و همکاران ) افسردگی 4

 (1390ارجمندسیاهپوش و همکاران ) رشتهعالقه به  5

 ( 1391طباطبائی و همکاران ) مسئولیت پذیري 6

 ( 1391طباطبائی و همکاران ) وجود سبك هویتی اجتناب /سردرگمی 7

 (1391حسن طهرانی و همکاران ) ،(1391حاتمی و همکاران ) هوش هیجانی  8

 (1391)حاتمی و همکاران  یادگیري خودتنظیمی 9

 ( 1387ملك مکان ) ،(1391حاتمی و همکاران ) خودپنداره تحصیلی 10

ملك مکان  ،(1392صادقی موحد و همکاران ) ،(1392امیرمظاهري ) هوش 11

(1387) 

ی
دگ

وا
خان

ل 
وام

ع
 

صادقی   ،(1390ارجمندسیاهپوش و همکاران ) ،(1392امیرمظاهري ) ي اجتماعی خانواده طبقه 12

 (1392) دادفر و همکاران ،(1392موحد و همکاران )

 ،  (1390ارجمندسیاهپوش و همکاران ) محیط خانواده 13

 ،  (1390ارجمندسیاهپوش و همکاران ) تعداد اعضاي خانوار 14

 ، (1392)صادقی موحد و همکاران  محل سکونت )روستایی یا شهري(  15

  دادفر و همکاران ،(1387موسوي و همکاران ) ،(1386لواسانی و همکاران ) سطح تحصیالت در خانواده 16

(1392) 

مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی   17

 در خانواده(

  دادفر و همکاران ،(1387موسوي و همکاران ) ،(1386لواسانی و همکاران )

(1392) 

ارتباط نا مناسب و مستمر اولیا و   18

 مربیان

 ( 1389ساکی ) ،(1389زرهانی و تاجیك اسماعیلی )

 (1392دست باز و کوهستانی ) هاي مادي در خانوادهحاکمیت ارزش 19

 (1389)ساکی   وضعیت اقتصادي 20

ی
اه

شگ
وز

آم
ل 

وام
ع

 

 (1389معین پور و همکاران ) نور در کالس 21

 (1389معین پور و همکاران ) ظاهر کالس  22

 (1389معین پور و همکاران ) حرارت و تهویه  23

 (1389معین پور و همکاران ) صداهاي ناهنجار  24

 (1389معین پور و همکاران ) آرایش کالس 25
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 (1389معین پور و همکاران ) تجهیزات آموزشی  26

 (1389ساکی ) سابقه کار مدیران و معلمان 27

 (1389سرمدي و همکاران ) ،(1389ساکی ) توانمندي معلمان 28

 (1392سیفی ) همیار معلم  29

 (1388ساکی ) فرهنگ یادگیري  30

 

 پژوهش   پیشینه 

 و  دختر آموزان دانش تحصیلی افت بر  موثر خانوادگی عوامل بررسی  "  عنوان   با   را   تحقیقی   ، ( 1392)   همکاران   و   دادفر  -

دادند  "91-90 تحصیلی سال در شهر دره شهرستان  دبیرستان اول سال پسر دانش    . انجام  تحقیق شامل  این  آماري  جامعه 

 افت  با خانوادگی  عوامل بین  آمده دست به نتایج اساس بر  . آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر بود

-اجتماعی  پایگاه شامل شده بررسی خانوادگی عوامل  .دارد وجود معناداري رابطه پسر و دختر  گروه دو در فرزندان تحصیلی

 رابطه تحصیلی افت با که باشد می  خانواده  در مشکالت و  سامانی به نا و  امکانات داشتن  ،خانواده در تحصیالت  سطح   ،اقتصادي

 .  دارند معنادار

پیشرفت تحصلی دانش آموزان در دبیرستان  "  عنوان   با   را   تحقیقی   ، ( 1389)   ساکی  - بر  تهرانعوامل موثر   "هاي شهر 

 حسب  بر  ،تهران شهر پرورش و  آموزش سازمان که  تهران دبیرستانهاي موفقیت هايرتبه اساس  بر منظور همین به  .انجام داد

 40 آنها میان از  . شدند انتخاب پایین  دهك و بال دهك هايدبیرستان  ،است کرده تعیین آموزان  دانش تحصیلی نمرات

 براي آموزان  دانش جنسیت گرفتن نظر در  با ساده تصادفی  روش  به (پایین دبیرستان 20 و  بال دبیرستان 20 ) دبیرستان

 . گرفتند قرار  بررسی مورد مدرسه هر از کالس دو آموزان  دانش و منتخب  مدارس دبیران و مدیران همه  . شدند برگزیده بررسی

 این هايیافته اساس بر  .کردند شرکت مطالعه  در نمونه  عنوانبه  آموز  دانش نفر 2400 و دبیر 434  ،مدیر 40 ترتیب  این به

 یادگیري فرهنگ  ،معلمان توانمندي  ،مدیران کار سابقه  ،مدرسه  با اولیا تعامل میزان  ،آموزان  دانش  ورودي نمرات میان پژوهش

 . دارد وجود معنادار تفاوت مدارس گروه دو در آموزان دانش  خانواده اقتصادي وضعیت ،مدرسه

- ( و همکاران  عنوان    ،(1392صادقی موحد  با  را  دانشجویان   "تحقیقی  پیشرفت تحصیلی  بر  موثر  و محیطی  عوامل فردي 

 کلیه  ، پژوهش این آماري جامعه  . باشد می  شاهد  مورد نوع از مطالعه این  . دند انجام دا  "پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 ،دانشجویان آموزشی هايپرونده  مطالعه  طریق از  .بودند نفر  200 بر  اردبیل مشتمل  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی  دانشجویان

 )با  ناموفق و ( 16 بالي معدل  )با موفق دانشجویان  ،کالسی معدل برحسب و آمد  بدست  89-88 تحصیلی سال ترم دو نمرات

 مشخصات پرسشنامه  .شدند انتخاب گروه هر نفر براي 32 ساده تصادفی گیرينمونه  روش با و مشخص ( 14 از کمتر معدل

 .گرفت قرار ها نمونه اختیار در بك تست افسردگی و کوپراسیمیت نفس عزت پرسشنامه  ،بزرگسالن ریون هوش آزمون  ،فردي

 يبهره و افسردگی   ،نفس عزت  ،اجتماعی  -اقتصادي سطح  ، بودن بومی  ،اشتغال  ، دیپلم  معدل  ، سکونت نتایج نشان داد که محل

 .  باشندمی تحصیلی پیشرفت بر موثر جمله عوامل از هوشی

هاي سازگاري در  مولفهپیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس  "تحقیقی را با عنوان    ،(1392تمنائی فر و منصوري نیك ) -

 روش به که بود کاشان شهر دبیرستانهاي و پسر دختر آموز دانش 380 شامل پژوهش ينمونه  . انجام دادند  "دانش آموزان

 و تجزیه جهت .گردید  استفاده بل سازگاري يپرسشنامه از اطالعات جمع آوري منظور به  .شدند انتخاب ايخوشه  گیري نمونه

داد   نشان نتایج   .شد محاسبه ها میانگین تفاوت آزمون و  گام به گام رگرسیون تحلیل  ،پیرسون آزمون همبستگی ها داده تحلیل

 همچنین  .دارد معناداري وجود ارتباط دختر آموزان دانش تحصیلی سازگاري و خانه در سازگاري  ، تحصیلی پیشرفت بین که
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 این بیانگر نتایج  .دارد وجود معناداري پسر ارتباط  آموزان دانش تحصیلی سازگاري  و تحصیلی بین پیشرفت که داد نشان نتایج

 اهمیت به توجه با  .دارد وجود معناداري تفاوت پسر و دختر دانش آموزان سالمت سازگاري و هیجانی سازگاري بین که بود

هاي  ویژگی  يدرباره مربیان و والدین است لزم  ،تحصیلی عملکرد و سازگاري با مرتبط و آموزشگاهی خانوادگی عوامل مجموعه

 .  کمك نمایند سازگاري مهارتهاي ارتقاي به نوجوانان اگاهی افزایش با و باشند داشته کافی شناخت نوجوانان

- ( همکاران  و  عنوان    ،(1386لواسانی  با  را  تحصیلی"تحقیقی  فعالیت  پیشرفت  ،رابطه  متغیرهاي    ،انگیزه  و  هیجانی  هوش 

آموزان دانش  تحصیلی  پیشرفت  با  دادند  "بافتنی   آموز دانش 415 شامل  تصادفی اينمونه  ،هامقیاس اجراي براي  . انجام 

 که کرد  مشخص هاداده تحلیل .   شدند انتخاب تهران  شهر ( پسر 154 و دختر 261 ) تجربی علوم رشته سوم سال دبیرستانی

 و آموز دانش سن  ،پیشرفت انگیزه  ، مادر تحصیالت  ،تکلیف  انجام درستی  ،جنسیت متغیر 6 فقط  بین پیش   متغیر 16 میان از

 رگرسیون  هايتحلیل .دارند آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینی پیش براي معناداري  ضرایب تحصیل  امر در والدینی درگیري

 درگیري و سن کننده تعدیل ترتیب به دو آن  که  داد نشان مادر تحصیالت   و جنسیت  کنندگی تعدیل اثرات بررسی براي

 رابطه و آموزان دانش تحصیلی هايفعالیت درباره بیشتري هايپژوهش به چنان  هم   .هستند تحصیلی پیشرفت براي والدینی

 . داریم نیاز تحصیلی پیشرفت با آن

ارتباطی مدیران و معلمان با موفقیت درسی دانش "در پژوهشی با عنوان    ،(2017)  2بنرجی و همکاران  - نقش مشارکتی و 

نتیجه گرفتند که در وهله اول رضایت مدیران و معلمان مدارس مهم است و وقتی آنها رضایت داشته باشند در مدرسه   ،آموزان

شود که در پیشرفت هاي میها باعث به وجود آوردن فعالیتی قوي ایجاد شده که این مشارکت بین آنیك فرهنگ مشارکت

   .گذار باشد  تأثیرتواند تحصیلی دانش آموزان می

نتیجه گرفتند که   ،گذار بر موفقیت و نشاط دانشچویان  تأثیرهاي در پژوهشی با عنوان بررسی شاخص ، (2015) 3کیم و هان  -

سازمانی  حمایت  قبیل  از  مختلفی  شغلی  ،استقامت   ،عوامل  رشته  از  از    ، رضایت  دانشگاه  بر  حاکم  فرهنگ  و  دانشگاه  ساختار 

 .  شوند مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و نشاط شناخته می

مقاله  ،(2009)  4کان - عنوان  در  تحت  تحصیلی  بررسی"اي  پیشرفت  بین  تحصیلی  ،ارتباط  آموزش    ،سال  نوع  و  جنسیت 

در ترکیه   5جامعه آماري دانشجویان دانشگاه موگال   . را انجام دادند  "هاي یادگیريهاي علوم با سبكدریافتی دانشجویان رشته

 ، هاي همگرابه ترتیب سبك  نتایج نشان داد که نزدیك نیمی از دانشجویان سبك یادگیري جذب کننده داشتند و بقیه  .بودند

داشتند یابنده  انطباق  و  اینکه سال  بین سبك  . واگرا  و  نداشت  معناداري وجود  پیشرفت تحصیلی همبستگی  و  یادگیري  هاي 

اثرمعناداري روي سبك دانشجویان  دانشجویان سالتحصیلی  به طوري که  نداشت  یادگیري  اولهاي  عمدتا    ،هاي  و سوم  دوم 

دانش و  عمدتا سبكسبك جذب کننده  داشتندجویان سال چهارم  و همگرا  دانشجویان   .هاي جذب کننده  همچنین جنسیت 

گذاري بر سبك یادگیري بود به طوري که نیمی از دانشجویان دختر سبك یادگیري جذب کننده داشتند و بقیه    تأثیرعامل  

جذب کننده و دومین سبك یادگیري آنها  انها بیشتر سبك یادگیري همگرا داشتند در حالی که اولین سبك یادگیري پسران  

بین سبك که  گفت  باید  نهایت  در  و  بود  دریافتیواگرا  آموزش  نوع  و  دانشجویان  یادگیري  وجود  هاي  معناداري  ارتباط  شان 

دانشجویان  نداشت به طوري که در دانشجویان روزانه و شبانه سبك یادگیري جذب کننده در ابتدا بود و دومین سبك یادگیري 

 . سبك همگرا و دومیت سبك یادگیري دانشجویان شبانه واگرا بود ،روزانه

 
2 - Banerjee et al 
3 - Kim & Han 
4 - Can 
5 - Mugla 
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انگیزش بر موفقیت علمی دانش آموزان و عملکرد یادگیري ریاضی در بین دانش    تأثیر"تحقیقی را با عنوان    ،(2007)  6تال -

ساس انگیزش بین دانش آموزان دختر و پسر نتایج نشان داد که موفقیت علمی بر ا  .انجام داد  "آموزان مقطع متوسطه نیجریه

 .  شودهمچنین انگیزه منجر به موفقیت می .تفاوت معناداري وجود دارد

-تحلیلی از انگیزه موفقیت و درگیري تحصیلی دانش آموزان نجیریه"تحقیقی را با عنوان    ،(2013)  7ایماوبنگ و مفونبانگ  -

معناداري بر درگیري علمی دارد و دانش آموزان با انگیزه بال نسبت با    تأثیریت  نتایج نشان داد که انگیزه موفق  .اي( انجام دادند

کم  و  متوسط  انگیزه  با  آموزان  هستند  ، دانش  درگیر  دختر   . بیشتر  اموزان  دانش  از  تر  انگیزه  با  پسر  آموزان  دانش  همچنین 

   .داشت تأثیرسن نیز بر موفقیت تحصیلی  ،هستند

کینك  - سیگال  عنوان    ،(2013)  8آدامسون  با  را  بازدارنده"تحقیقی  عوامل  متوسطه بررسی  مقطع  در  آموزش  کیفیت  ي 

نبود    ، هاي درسیکیفیت پایین کتاب  ،نتایج نشان داد که عدم تناسب بین تعداد معلمان و دانش آموزان  . را انجام داد  "تانزانیا

  .دسته دوم نیز مرتبط با اجراي آموزش بود  .ها بودندها یك دسته از بازدارندهنبود آزمایشگاه ،راهنمایی قابل اعتماد معلمان

-  

 روش تحقیق

باشند که تعداد معلمان و جامعه آماري این تحقیق  جامعه آماري پژوهش پیش رو معلمان مقطع متوسطه شهرستان چابهار می

تصادفی ساده استفاده شد و براي تعیین حجم نمونه از جدول   گیرينمونه براي انتخاب نمونه آماري از روش  . باشندنفر می 349

تعداد    باشدیمنفر    349که بر اساس این جدول و اینکه تعداد جامعه  شد  ( استفاده  1970)  10و کرسی ( و مورگان1969)9کهن

 .  نفر تعیین گردید 186 موردنظرنمونه 

فرضیه  تجزیه آزمون  طریق  از  تحقیق  دادههاي  بهرهوتحلیل  با  نرم ها  از  به  .انجام شد  SPSSافزار  گیري  با  دستاطالعات  آمده 

از شیوه تجزیهاستفاده  مورد  استنباطی  آماري  و  توصیفی  آماري  قرار گرفتهاي  از    .وتحلیل  توصیفی  جهت   SPSSدر سطح 

هاي از آزمونمومی و جمعیت شناختی نمونه آماري استفاده شد و در سطح استنباطی  تعیین میزان فراوانی و درصد اطالعات ع 

t افزار استیودنت تك گروهی و فریدمن با کمك نرمSPSS استفاده شد  . 

 

 چهارچوب مفهومی تحقیق

ملك    ،( 1386لواسانی و همکاران )  ،(1391گنجی و همکاران )  ، (1390هاي باغانی و دهقانی نیشابوري )در این تحقیق از مدل 

)  ، (1387مکان ) )  ، (1389بهرامی و عباسیان فرد  )  ، (1392ارجمندسیاهپوش و همکاران  نژآدلیلی    ، (1393سلملیان و کاظم 

( همکاران  و  موحد  )  ،(1392صادقی  همکاران  و  )حاتم  ،( 1391طباطبائی  همکاران  و  همکاران   ،(1391ی  و  طهرانی  حسن 

  ، (1389زرهانی و تاجیك اسماعیلی )  ، (1387موسوي و همکاران )  ، (1392)  دادفر و همکاران  ، (1392امیرمظاهري )  ،(1391)

( )  ،(1389ساکی  کوهستانی  و  باز  )  ،(1392دست  همکاران  و  پور  )  ،(1389معین  همکاران  و  و 1389سرمدي  سیفی  و   )

استفاده شد تا به یك مدل جامع از دلیل عدم پیشرفت دانش آموزان برسیم بر این اساس مدل مفهومی    ،(1388همکاران )

 تحقیق به صورت زیر خواهد بود: 

 
6 - Tella 
7 - Imaobong and Mfonobong 
8 - Adamson Sigalla King 
9- Cohen 

10- Morgan and Krejcie 
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 مفهومی تحقیق مدل    -1شکل

 تجزیه و تحلیل داده ها 

زیر خواهد  صورتبهبودن یا نبودن عامل  تأثیرگذارمتذکر شد که شرایط  تك گروهی t در مورد آزمون در این قسمت لزم است

 بود:

  P-Value (Sig) > α = 0/05 داراي نقش است  ⇒ مقدار بحرانی >آماره آزمون  یا 

 P-Value (Sig) < α = 0/05 داراي نقش نیست ⇒ مقدار بحرانی < آماره آزمون یا 

اول پژوهش(   از دیدگاه معلمان بر عدم    عوامل فردی   آیا  سوال  متوسطه  مقطع  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 . معناداری دارد  تأثیر شهرستان چابهار  

 ( آمده است:2در جدول شماره ) آنشود که نتایج استفاده میاي تك نمونه tاز آزمون  سؤالبراي بررسی این  

 

 برای عوامل فردی   tنتایج آزمون    -2جدول

 ها اختالف میانگین سطح معناداری  درجه آزادی tآماره  عامل 

 71556/3 000/0 193 879/83 عوامل فردی 

 

از    ،است  ترکمدرصد    1بودن آزمون یعنی    داريمعنیاز سطح   P-Value ( آمده است مقدار2که در جدول شماره )  طورهمان

که عوامل فردي توان گفت  است که از مقدار بحرانی جدول بیشتر است بنابراین می  آمدهدستبه   t،  879/83طرفی میزان آماره  

 .  دارد معناداري  تأثیر بر عدم پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان چابهار

 

 

 

 

آموزشگاهی(  پژوهش  دوم  سوال عوامل  عدم    آیا  دیدگاه  بر  از  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت 

 معناداری دارد؟   تأثیر معلمان شهرستان چابهار  

 ( آمده است:3در جدول شماره ) آنشود که نتایج اي استفاده میتك نمونه  tاز آزمون  سؤالبراي بررسی این 

 عوامل فردي

آموزشگاهی عوامل   
خانوادگی عوامل   

 عدم پیشرفت تحصیلی  
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 برای عوامل آموزشگاهی   tنتایج آزمون  -3جدول

 ها اختالف میانگین سطح معناداری  درجه آزادی tآماره  عامل 

 9205/3 000/0 193 686/122 عوامل آموزشگاهی

 

از    ،است  ترکمدرصد    1بودن آزمون یعنی    داريمعنیاز سطح   P-Value ( آمده است مقدار3که در جدول شماره )  طورهمان

آماره   میزان  می  آمده دست به  t،  686/122طرفی  بنابراین  است  بیشتر  بحرانی جدول  مقدار  از  که  عوامل توان گفت  است  که 

 . دارد معناداري  تأثیر آموزشگاهی بر عدم پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان چابهار

پیشرفت تحصیلی دانش آموان مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان بر عدم    خانوادگی( آیا عوامل  پژوهش    سوم  سوال

 معناداری دارد؟   تأثیر شهرستان چابهار  

 ( آمده است:4در جدول شماره ) آنشود که نتایج اي استفاده میتك نمونه  tاز آزمون  سؤالبراي بررسی این 

 برای عوامل خانوادگی  tنتایج آزمون    -4جدول

 ها اختالف میانگین سطح معناداری  درجه آزادی tآماره  عامل 

 52005/3 000/0 193 671/70 عوامل خانوادگی

از    ،است  ترکمدرصد    1بودن آزمون یعنی    داريمعنیاز سطح   P-Value ( آمده است مقدار4که در جدول شماره )  طورهمان

آماره   میزان  می  آمدهدست به  t،  671/70طرفی  بنابراین  است  بیشتر  جدول  بحرانی  مقدار  از  که  گفت  است  عوامل توان  که 

 . داردمعناداري  تأثیر خانوادگی بر عدم پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان شهرستان چابهار

 

ازنظر معلمان   بازدارنده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهعوامل    ( اواویت بندیپژوهش  چهارم  سوال

 شهرستان چابهار چگونه است؟

 نتایج حاصل در قالب جداول شماره از آزمون فریدمن استفاده شد که  سوال پژوهش براي بررسی این

 ( آمده است:6( و )5) 

 بازدارنده پیشرفت تحصیلی گانه  نتایج آزمون فرید من برای عوامل سه  -5جدول

930/65 Chi-Square 

2 Df 

000/0 Asymp. sig.  

 

باشد و این به  است که کمتر از یك در صد می  آمده دست به  sig ،  000/0دهد مقدار  ( نشان می5که جدول شماره )  طورهمان

با توجه به    بازدارنده پیشرفت تحصیلی  گانهسه   عواملدرصد میزان اهمیت هر یك از    99این معنی است که در سطح اطمینان  

توان این موضوع را در خروجی بعدي آزمون فریدمن نیز مشاهده کرد  که می  باشد نمیاین تحقیق یکسان    دهندگانپاسخنظر  

 (: 6)جدول شماره 
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 گانه بازدارنده پیشرفت تحصیلی بر اساس آزمون فرید من های عوامل سهمیانگین رتبه  6جدول

 رتبه  یانگین رتبهم عامل 

 1 41/2 عوامل آموزشگاهی 

 2 99/1 عوامل فردي

 3 89/1 عوامل خانوادگی 

به   فریدمن  آزمون  در  کار  صورتاساس  بود  این  خواهد  بهتر  متغیر  رتبه  باشد  بیشتر  عامل  رتبه  میانگین  هرچه  که    ، است 

رتبهنیز نشان می  (6که جدول شماره )  طورهمان پیشرفت تحصیلی  گانهسه هاي عوامل  دهد میانگین  در شهرستان   بازدارنده 

نمی  یکسان  تر  باشد چابهار  عوامل  و  اولویت  ای  دهندگانپاسخ  ازنظرتیب  است:  نبه  آموزشگاهی  صورت  فردي  ، عوامل    ، عوامل 

 .  عوامل خانوادگی

  شهرستان چابهار   معلمان متوسطه  ازنظر  ی پیشرفت تحصیلیهای عوامل فردی بازدارندهمؤلفه  بندیاولویت(  4-1  

 چگونه است؟

 ( آمده است:8( و )7در قالب جداول شماره )بررسی این مورد نتایج 

 

 ی پیشرفت تحصیلی های عوامل فردی بازدارندهمؤلفهنتایج آزمون فرید من برای    -7جدول

042/73 Chi-Square 

10 Df 

000/0 Asymp. sig.  

باشد و این به  است که کمتر از یك در صد می  آمده دست به  sig ،  000/0دهد مقدار  ( نشان می7که جدول شماره )  طورهمان

  ي پیشرفت تحصیلی بازدارنده  هاي عوامل فرديمؤلفه درصد میزان اهمیت هر یك از    99این معنی است که در سطح اطمینان  

به نظر   نیز  که می  باشدنمیاین تحقیق یکسان    دهندگانپاسخبا توجه  آزمون فریدمن  را در خروجی بعدي  این موضوع  توان 

 (: 8مشاهده کرد )جدول شماره 

 

 ی پیشرفت تحصیلی بر اساس آزمون فرید من های عوامل فردی بازدارندههای مؤلفهمیانگین رتبه  -8جدول

 رتبه  میانگین رتبه عامل 

 1 06/7 آموزان عدم انگیزه دانش

 2 63/6 آموزان خودتنظیمی در دانشپایین بودن سطح 

 3 35/6 آموزاننفس دانشعدم عزت

 4 24/6 آموزان ناخودکارآمدي دانش

 5 20/6 آموزان پایین بودن هوش دانش

 6 81/5 آموزان وجود سبك هویتی اجتناب/سردرگمی در دانش

 7 73/5 آموزانوجود افسردگی در دانش
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 8 71/5 آموزاندانشپذیري عدم مسئولیت 

 9 68/5 آموزان پایین بودن سطح خودپنداري تحصیلی در دانش

 10 64/5 عدم عالقه به رشته 

 11 96/4 آموزان پایین بودن سطح هوش هیجانی دانش

به   فریدمن  آزمون  در  کار  صورتاساس  بود  این  خواهد  بهتر  متغیر  رتبه  باشد  بیشتر  عامل  رتبه  میانگین  هرچه  که    ، است 

در    ي پیشرفت تحصیلیبازدارنده  هاي عوامل فرديمؤلفه هاي  دهد میانگین رتبه( نیز نشان می8که جدول شماره )  طورهمان

اولویت عوامل  و تر  باشدچابهار یکسان نمیشهرستان   ای  دهندگانپاسخ  ازنظرتیب  انگیزه دانشصورت است:    نبه   ،آموزانعدم 

دانش بودن سطح خودتنظیمی در  عزت  ،آموزانپایین  دانشعدم  دانش  ،آموزاننفس  بودن هوش   ،آموزانناخودکارآمدي  پایین 

دانش  ،آموزاندانش در  اجتناب/سردرگمی  هویتی  دانش  ،آموزانوجود سبك  در  افسردگی  مسئولیت   ،آموزانوجود  پذیري  عدم 

عدم عالقه به رشته و پایین بودن سطح هوش هیجانی   ،آموزانپایین بودن سطح خودپنداري تحصیلی در دانش  ،انآموزدانش

 . آموزاندانش

 

بازدارندهمؤلفه  بندیاولویت  (4-2 خانوادگی  عوامل  تحصیلیهای  پیشرفت  متوسطه  ازنظر  ،ی  شهرستان    معلمان 

 چگونه است؟  چابهار

 ( آمده است:10( و )9در قالب جداول شماره ) بررسی این موردنتایج 

 

 ی پیشرفت تحصیلیهای عوامل خانوادگی بازدارندهنتایج آزمون فرید من برای مؤلفه  -9جدول

716/196 Chi-Square 

8 Df 

000/0 Asymp. sig.  

 

باشد و این به  است که کمتر از یك در صد می  آمده دست به  sig ،  000/0دهد مقدار  ( نشان می9که جدول شماره )  طورهمان

اطمینان   سطح  در  که  است  معنی  از    99این  یك  هر  اهمیت  میزان  خانوادگی مؤلفهدرصد  عوامل  پیشرفت  بازدارنده  هاي  ي 

نظر    تحصیلی به  توجه  یکسان    دهندگانپاسخبا  تحقیق  می  باشدنمیاین  آزمون  که  بعدي  خروجی  در  را  موضوع  این  توان 

 (: 10نیز مشاهده کرد )جدول شماره   فریدمن

 

 ی پیشرفت تحصیلی بر اساس آزمون فرید من های عوامل خانوادگی بازدارندههای مؤلفهمیانگین رتبه  -10جدول

 رتبه  میانگین رتبه عامل 

 1 02/6 هاي مادي در خانوادهحاکمیت ارزش

 2 94/5 مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی در خانواده( 

 3 80/5 ارتباط نامناسب و مستمر اولیا و مربیان
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 4 78/5 وضعیت نامناسب اقتصادي

 5 64/4 تعداد بالي اعضاي خانواده 

 6 61/4 آموزان در طبقات اجتماعی پایین خانواده دانش

 7 19/4 پایین بودن سطح تحصیالت اعضاي خانواده

 8 03/4 آموزروستایی بودن دانش

 9 98/3 خانوادگی نامناسب محیط 

 

به   فریدمن  آزمون  در  کار  صورتاساس  بود  این  خواهد  بهتر  متغیر  رتبه  باشد  بیشتر  عامل  رتبه  میانگین  هرچه  که    ، است 

  ي پیشرفت تحصیلیبازدارنده  هاي عوامل خانوادگیمؤلفه هاي  دهد میانگین رتبه( نیز نشان می10که جدول شماره )  طورهمان

نمیدر شهرستان   یکسان  تر  باشدچابهار  عوامل  و  اولویت  ای  دهندگانپاسخ  ازنظرتیب  است:    ن به  ارزشصورت  هاي حاکمیت 

وضعیت نامناسب    ،ارتباط نامناسب و مستمر اولیا و مربیان  ،مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی در خانواده(   ،مادي در خانواده

اعضاي    ،اقتصادي بالي  دانش  ،خانوادهتعداد  پایینخانواده  اجتماعی  طبقات  در  اعضاي    ،آموزان  تحصیالت  بودن سطح  پایین 

 .  آموز و محیط خانوادگی نامناسبروستایی بودن دانش ،خانواده

 

معلمان متوسطه شهرستان    ازنظر  ، ی پیشرفت تحصیلی های عوامل آموزشگاهی بازدارندهمؤلفه  بندیاولویت(  4-3

 چگونه است؟  چابهار

 ( آمده است:12( و )11در قالب جداول شماره ) بررسی این فرضیهنتایج 

 

 ی پیشرفت تحصیلیهای عوامل آموزشگاهی بازدارندهنتایج آزمون فرید من برای مؤلفه  -11جدول

022/53 Chi-Square 

9 Df 

000/0 Asymp. sig.  

 

باشد و این به است که کمتر از یك در صد می  آمدهدستبه  sig،  000/0دهد مقدار  ( نشان می11که جدول شماره )  طورهمان

اطمینان   از    99این معنی است که در سطح  اهمیت هر یك  پیشرفت بازدارنده  هاي عوامل آموزشگاهیمؤلفه درصد میزان  ي 

نظر    تحصیلی به  توجه  یکسان    دهندگانپاسخبا  تحقیق  می  باشدنمیاین  خروکه  در  را  موضوع  این  آزمون  توان  بعدي  جی 

 (: 12فریدمن نیز مشاهده کرد )جدول شماره 
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ی پیشرفت تحصیلی بر اساس آزمون فرید های عوامل آموزشگاهی بازدارندههای مؤلفهمیانگین رتبه  -12جدول

 من 

 رتبه   میانگین رتبه عامل 

 1 24/6 صداهاي ناهنجار 

 2 04/6 آرایش نامناسب کالس

 3 82/5 کالس وضعیت نامناسب نور در 

 4 67/5 نا توانمندي معلمان

 5 47/5 ظاهر نامناسب کالس

 6 36/5 کمبود تجهیزات نوین آموزشی 

 7 24/5 عدم وجود فرهنگ یادگیري در مدرسه 

 8 21/5 عدم وجود همیار معلم 

 9 11/5 سابقه کم مدیران و معلمان 

 10 82/4 سیستم حرارتی و تهویه نامناسب

 

به   فریدمن  آزمون  در  کار  صورتاساس  بود  این  خواهد  بهتر  متغیر  رتبه  باشد  بیشتر  عامل  رتبه  میانگین  هرچه  که    ، است 

)  طورهمان شماره  جدول  می12که  نشان  نیز  رتبه(  میانگین  آموزشگاهیمؤلفههاي  دهد  عوامل  پیشرفت  بازدارنده  هاي  ي 

شهرستان    تحصیلی نمیدر  یکسان  تر  باشد چابهار  عوامل  تو  اولویت  ای   دهندگانپاسخ  ازنظریب  است:    نبه  صداهاي  صورت 

کمبود تجهیزات   ، ظاهر نامناسب کالس  ، نا توانمندي معلمان  ،وضعیت نامناسب نور در کالس  ، آرایش نامناسب کالس  ، ناهنجار

مان و سیستم حرارتی و  سابقه کم مدیران و معل  ، عدم وجود همیار معلم  ،عدم وجود فرهنگ یادگیري در مدرسه  ،نوین آموزشی

 .  تهویه نامناسب

 

 های تحقیقگیری و تحلیل یافتهنتیجه

 نتایج توصیفی 

یافته هایی به شرح زیر حاصل   ،بررسی توزیع فراوانی کارکنان در نمونه مورد مطالعه بر حسب ویژگی هاي جمعیت شناختی

 نمود:

از بین  نمونه مورد مشاهده در این تحقیق بر طبق اطالعات به دست آمده نشان می دهد که    توزیع فراوانی  ،از نظر جنسیت

دهند که بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بیشترین  را زن تشکیل میدرصد    48  /5درصد مرد و    51  /5حدود  پاسخگویان  

 .  دزن می باش پاسخگویانمرد و کمترین مربوط به  پاسخگویانفراوانی مربوط به 

بررسی بیانگر آن است که تعداد افرادي که داراي مدرک کارشناسی می    توزیع فراوانی در نمونه مورد  ،از نظر میزان تحصیالت

  کارانی افراد با مدرک    ،دهند و بعد از این گروهدرصد افراد نمونه مورد مطالعه را تشکیل می  8/58باشند بیش از سایرین است و  

از این رو با توجه به   .اندرا به خود اختصاص داده  ،درصد  5/15  مدرک کارشناسی ارشد و بالتر با   نهایتدرصد و در    8/25  با
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می مطالعه  مورد  نمونه  هاي  که  یافته  گفت  کارشناسی  پاسخگویانتوان  تحصیلی  مدرک  تحصیالت  با  نظر  بیشنه   ،از  گروه 

 .  هستند

تأهل وضعیت  نظر  ب  ، از  مورد  نمونه  در  فراوانی  و    پاسخگویاناز    درصد   3/11  ،ررسیتوزیع    پاسخگویان از    درصد  88/ 7مجرد 

 .  بوده است توان نتیجه گرفت که درصد پاسخگویان متأهل بیشتر از افراد مجردمتأهل می باشند که بدین ترتیب می

سن   نظر  مو،  پاسخگویاناز  نمونه  فراوانی  بررسیتوزیع  سن    ،رد  با  سایر   45تا    41افراد  به  نسبت  را  بیشتري  درصد  سال 

افراد با سن    ، بعد از این گروه  دهند و ( درصداز افراد مورد مطالعه را تشکیل می2/23اند و )به خود اختصاص داده  پاسخگویان

( درصد و  3/11سال با )  35تا    30  ، ( درصد9/12)  سال  30کمتر از    ، ( درصد6/20با )  50تا    46  ، ( درصد2/22سال با)  40تا    36

 . . اند ( درصد را به خود اختصاص داده8/9سال ) 50در نهایت افراد با سن بیشتر از 

 

 نتایج استنباطی 

 در و است بوده تربیت و  تعلیم  نظام پژوهشگران هايدغدغه از همواره تحصیلی موفقیت آیند پس و آیندپیش عوامل بررسی

 این تعدیل روي  کاربر متأسفانه اما؛  اندشدهيبندطبقه  یا و شناسایی خود تأثیر و  اهمیت تناسببه عوامل این متعدد مطالعات

 آموزشی نظام در برجسته یخالئ  ،تحصیلی پیشرفت بر رگذاریتأث منفی عوامل دادن  کاهش جهت تجربی هايتالش و عوامل

 از یکی عنوانبه  هنوز  مسئله این  ،شودمی انجام تحصیلی انگیزه و  موفقیت مورد در که هاییپژوهش يهمه رغمیعل  .است بوده

شناسایی و  بر این اساس این تحقیق به    .(1391  ،)خجسته مهر و همکاران  است مطرح ما آموزشی نظام هايدغدغه و هاچالش

 .  پردازدمی  چابهار مقطع متوسطه شهرستانآموزان از دیدگاه معلمان ي پیشرفت تحصیلی دانشي عوامل بازدارندهبندت یاولو

شد    پرداختهتحقیق    سوالتبه بررسی    ، مناسب  آماري  ي هاآزمون با استفاده از    ها آن  لیوتحلهیتجزو    هاداده  يآورجمعپس از  

 پردازیم: می  هاآنکه در قسمت بعدي به تحلیل 

 

 شهرستان چابهارپیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه  بر عدم    عوامل فردینقش  الف(  

درصد عوامل فردي بر عدم پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه شهرستان چابهار   99نتایج نشان داد که در سطح اطمینان  

)  . دارند  تأثیر و همکاران  گنجی  نتایج  با  نتیجه  بین    ،(1391این  رسیدند که  نتیجه  این  به  تحقیق خود  آنان در  است  همسو 

ي پیشرفت  شرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و عدم انگیزش یکی از عوامل بازدارندهباورهاي انگیزشی )انگیزش( و پی 

  خود   تحقیق   در   آنان   است   همسو   ، ( 1393)   نژادلیلی   کاظم   و   سلملیان   همچنین با نتایج  .تحصیلی در این تحقیق است

یکی از عوامل    نفسعزتعدم    و   وجود   معناداری   رابطه   تحصیلی   موفقیت   و   نفس عزت   بین   که   رسیدند   نتیجه   این   به 

همسو است زیرا آنان به این   ،(1390با نتایج ارجمندسیاه پوش و همکاران )  .ي پیشرفت تحصیلی در این تحقیق استبازدارنده

رسیدند که عزت دارند نتیجه  معناداري  رابطه  پیشرفت تحصیلی  با  رشته  به  و عالقه  و ه  .نفس  موحد  نتایج صادقی  مکاران  با 

 .  بر پیشرفت تحصیلی هستند مؤثرافسردگی و هوش از عوامل  ،نفساین نتیجه رسیدند که عزت رابهیزهمسو است  ،(1392)

نامناسببنابراین    فردي  عوامل  دانشمانند    وجود  انگیزه  سطح    ،آموزانعدم  بودن  دانشم یخودتنظپایین  در  عدم    ،آموزانی 

وجود سبك هویتی اجتناب/سردرگمی   ،آموزانپایین بودن هوش دانش  ،آموزانآمدي دانش  نا خودکار  ،آموزاننفس دانشعزت

ي تحصیلی در خودپندارپایین بودن سطح    ،آموزاني دانشر یپذت یمسئولعدم    ،آموزانوجود افسردگی در دانش  ،آموزاندر دانش

باشد و   ي پیشرفت تحصیلی بازدارندهتواند  می ،آموزانعالقه به رشته و پایین بودن سطح هوش هیجانی دانش عدم  ،آموزاندانش
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چه   خانواده  ،آموزاندانشهر  و  باعث    هامعلمان  کنند  تالش  عوامل  این  بهبود  دانشدر  بیشتر  حداقل  پیشرفت  یا  و  آموزان 

 .  شد خواهد هاآنجلوگیري از عدم پیشرفت 

 

 پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه شهرستان چابهاربر عدم    عوامل آموزشگاهینقش    ب(

اطمینان   داد که در سطح  نشان  از دیدگاه  درصد    99نتایج  مقطع متوسطه  پیشرفت تحصیلی در  عدم  بر  آموزشگاهی  عوامل 

ان در تحقیق خود به این  همسو است ایش  ، (1389این نتیجه با نتایج ساکی )  .دارند   تأثیرچابهار    شهرستان  معلمان متوسطه

 فرهنگ  ،معلمان توانمندي  ،مدیران کار سابقه  ،مدرسه  با اولیا تعامل میزان  ازنظرنتیجه رسیدند که مدارس موفق و غیر موفق  

همچنین با    .باشند ي پیشرفت تحصیلی میبازدارنده  آموزشگاهی که در این تحقیق از عوامل  فرق دارند    باهم   ،مدرسه یادگیري

( همکاران  و  سیفی  آن1392نتایج  است  همسو  بازدارنده(  عوامل  )از  معلم  همیار  که  رسیدند  نتیجه  این  به  تحقیق  در  ي  ها 

غیرهمسو است زیرا ایشان در   ،(1383با نتایج معین پور )  . دارد  تأثیربر پیشرفت تحصیلی    ،پیشرفت تحصیلی در این تحقیق(

 ، ندارد وجود انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و فیزیکی متغیرهاي بین عناداريمرابطه تحقیق خود به این نتیجه رسید که 

نبودن(   مناسب  یا  وجود  )عدم  وجود  مناسببنابراین  آموزشگاهی  ناهنجارمانند    عوامل  کالس  ،صداهاي  نامناسب    ، آرایش 

عدم وجود فرهنگ    ،آموزشیکمبود تجهیزات نوین    ،ظاهر نامناسب کالس  ،ي معلماننا توانمند  ،وضعیت نامناسب نور در کالس

جلوگیري از باعث    سابقه کم مدیران و معلمان و سیستم حرارتی و تهویه نامناسب  ،عدم وجود همیار معلم  ،یادگیري در مدرسه

 .  شودچابهار می معلمان مقطع متوسطه شهرستان ازنظرآموزان یشرفت تحصیلی دانشپ 

 

 پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه شهرستان چابهاربر عدم    عوامل خانوادگینقش    ج(

درصد عوامل خانوادگی بر عدم پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه شهرستان چابهار   99نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 

  رسیدند   نتیجه   این   به   خود   تحقیق   در   ها آن   است   همسو   ، ( 1392)   همکاران   و   دادفر این نتیجه با نتایج    .دارند  تأثیر

 با که  هست خانواده در مشکالت و سامانی به نا و امکانات داشتن  ،خانواده در سطح تحصیالت  ،اقتصادي-اجتماعی پایگاه  که 

ایشان در تحقیق خود همسو است ایشان در تحقیق خود    ،(1389همچنین با نتایج ساکی )  .دارند رابطه معنادار تحصیلی افت

که در    فرق دارند   باهم   ،آموزانهاي دانشوضعیت اقتصادي خانواده  ازنظربه این نتیجه رسیدند که مدارس موفق و غیر موفق  

همسو است    ،(1390با نتایج ارجمندسیاه پوش و همکاران )  .ي پیشرفت تحصیلی استی بازدارندهخانوادگاین تحقیق از عوامل  

ابطه  محیط خانواده و تعداد اعضاي خانواده با پیشرفت تحصیلی ر  ،زیرا آنان به این نتیجه رسیدند که طبقه اجتماعی خانواده

این نتیجه رسیدند که طبقه اجتماعی خانواده و    رابهیزهمسو است    ،(1392با نتایج صادقی موحد و همکاران )  .معناداري دارند

عوامل   از  بودن(  شهري  یا  )روستایی  سکونت  هستند  مؤثرمحل  تحصیلی  پیشرفت  )  .بر  همکاران  و  لواسانی  نتایج    ، (1386با 

ن نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت خانواده و مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی در  همسو است زیرا در تحقیق خود به ای

همسو است زیرا در تحقیق خود به این نتیجه   ،(1387با نتایج موسوي و همکاران )  .دارند  تأثیربر پیشرفت تحصیلی    ،خانواده(

 .  دارند تأثیربر پیشرفت تحصیلی  ، در خانواده(رسیدند که سطح تحصیالت خانواده و مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی 

مشکالت و درگیري والدین )نابسامانی    ،هاي مادي در خانوادهحاکمیت ارزش  ازجملهنامناسب    عوامل خانوادگیبنابراین وجود   

خانواده( مربیان  ،در  و  اولیا  مستمر  و  نامناسب  اقتصادي  ،ارتباط  نامناسب  خانواده  ،وضعیت  اعضاي  بالي  خانواده    ،تعداد 
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پاییندانش اجتماعی  طبقات  در  خانواده  ،آموزان  اعضاي  تحصیالت  سطح  بودن  بودن    ،پایین  محیط    آموزدانشروستایی  و 

 . شود آموزانجلوگیري از پیشرفت دانشتواند باعث میمعلمان مقطع متوسطه شهرستان چابهار  ازنظر خانوادگی نامناسب

 

 شهرستان چابهارمعلمان متوسطه   ازنظر ، عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی   بندیاولویت  :(1-د

حاصل اطمینان  نتایج  سطح  در  داد  نشان  بر  پاسخدرصد    99شده  و  نیستند  قائل  یکسانی  اهمیت  عوامل  این  براي  دهندگان 

در ادبیات    .فردي و خانوادگی   ، صورت زیر است: عوامل آموزشگاهیاساس دیگر نتایج آن مشخص شد که الویت این عوامل به

اولویت  ،تحقیق به  بنابراین درزمینهتحقیق مشابهی که  نشد  بپردازد مشاهده  عوامل  این  با  مقایسي  بندي  تحقیق  این  نتایج  ه 

 .  توان کاري انجام دادتحقیق دیگر نمی

 

  شهرستان چابهارمتوسطه   ی پیشرفت تحصیلیعوامل فردی بازدارنده هایمؤلفه  بندیاولویت(  1-د

اطمینان    شده حاصلنتایج   سطح  در  داد  بر    دهندگانپاسخدرصد    99نشان  و  نیستند  قائل  یکسانی  اهمیت  عوامل  این  براي 

نتایج   دیگر  که  آناساس  شد  به   مشخص  عوامل  این  است:  الویت  زیر  دانشصورت  انگیزه  سطح    ،آموزانعدم  بودن  پایین 

د وجو  ،آموزانپایین بودن هوش دانش  ،آموزانناخودکارآمدي دانش  ،آموزاننفس دانشعدم عزت  ،آموزانخودتنظیمی در دانش 

دانش در  اجتناب/سردرگمی  هویتی  دانش  ،آموزانسبك  در  افسردگی  مسئولیت   ،آموزانوجود  دانشعدم  پایین    ،آموزانپذیري 

 . آموزانعدم عالقه به رشته و پایین بودن سطح هوش هیجانی دانش ،آموزانبودن سطح خودپنداري تحصیلی در دانش

تحقیق  ادبیات  مشابهی    ،در  اولویتتحقیق  به  این  که  نتایج  مقایسه  درزمینه  بنابراین  نشد  مشاهده  بپردازد  عوامل  این  بندي 

 .  توان کاري انجام دادتحقیق با تحقیق دیگر نمی

 

  شهرستان چابهارمتوسطه    ی پیشرفت تحصیلی بازدارنده  خانوادگیعوامل   هایمؤلفه  بندیاولویت  (2-د

اطمینان    شده حاصلنتایج   سطح  در  داد  بر    دهندگانپاسخدرصد    99نشان  و  نیستند  قائل  یکسانی  اهمیت  عوامل  این  براي 

مشکالت و    ،هاي مادي در خانوادهحاکمیت ارزشصورت زیر است:  الویت این عوامل به  مشخص شد که  آناساس دیگر نتایج  

تعداد بالي اعضاي   ،وضعیت نامناسب اقتصادي ،امناسب و مستمر اولیا و مربیانارتباط ن ،درگیري والدین )نابسامانی در خانواده(

آموز  روستایی بودن دانش  ،پایین بودن سطح تحصیالت اعضاي خانواده   ،آموزان در طبقات اجتماعی پایینخانواده دانش  ،خانواده

 .  و محیط خانوادگی نامناسب

تحقیق  ادبیات  مشابهی    ،در  اولویتتحقیق  به  این  بکه  نتایج  مقایسه  درزمینه  بنابراین  نشد  مشاهده  بپردازد  عوامل  این  ندي 

 .  توان کاري انجام دادتحقیق با تحقیق دیگر نمی

 

   شهرستان چابهارمتوسطه    ی پیشرفت تحصیلی بازدارنده  آموزشگاهیعوامل    هایمؤلفه بندیاولویت   (3-د

اطمینان    شده حاصلنتایج   سطح  در  داد  بر    دهندگانپاسخدرصد    99نشان  و  نیستند  قائل  یکسانی  اهمیت  عوامل  این  براي 

وضعیت   ،آرایش نامناسب کالس  ،صداهاي ناهنجارصورت زیر است:  الویت این عوامل به  مشخص شد که  آناساس دیگر نتایج  

عدم وجود فرهنگ یادگیري   ،کمبود تجهیزات نوین آموزشی  ، ظاهر نامناسب کالس ،نا توانمندي معلمان  ،نامناسب نور در کالس

 .  سابقه کم مدیران و معلمان و سیستم حرارتی و تهویه نامناسب ،عدم وجود همیار معلم  ،در مدرسه
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تحقیق ادبیات  مشابهی    ،در  اولویتتحقیق  به  این که  نتایج  مقایسه  درزمینه  بنابراین  نشد  مشاهده  بپردازد  عوامل  این  بندي 

 .  توان کاري انجام دادا تحقیق دیگر نمیتحقیق ب

 

 ها و راهکارهاپیشنهاد

  ي هاییراهنما  ،ها این مطالعات گسترده و مراجعات محقق و افزون بر    ،هافرضیه از تحلیل و آزمون    آمدهدستبهبا توجه به نتایج  

 : گرددیمپیشنهادهاي زیر ارائه  ،اساتید محترم

 

 کاربردیپیشنهادهای 

 توجه به عوامل فردی الف( با  

 درصدد مختلف طرق   به بایستی پس  .است بیشتر تحصیلی پیشرفت میزان باشد بیشتر آموزدانش نفسعزت  میزان هرچه ✓

 مختلفی هايراه انآموزدانش در نفسعزت   بردن بال براي  .باشیم انآموزدانش بین در اعتماد یا و نفسعزت  میزان افزایش

-قابلیت  ،ها مهارت  ،رشدي هايویژگی  ، فردي هايتفاوت به مربیان و اولیا است ضروري نفسعزت افزایش براي مثالا  .دارد وجود

 .  توجه جدي کنند کودک استعدادهاي و منش ،عواطف ، ها

-می توصیه ، باشد مؤثر نفسعزت افزایش در تواند می هاآن  قوت نقاط گرفتن نظر در و افراد شخصیت به احترام کهازآنجایی ✓

 .  کنند توجه هاآن  ضعف نقاط از بیش فرزندان  قوت نقاط به والدین شود

  ، هیجانی  ، عاطفی هايآشفتگی رفع جهت در مناسبهاي  آموزش  طریق از فرد بالقوه استعدادهاي به توجه  با توانمی ✓

 .  کرد ریزي برنامه انآموزدانش انگیزه تقویت منظوربه  و رفتاري مشکالت

 مقررات اجراي و وضع در را  انآموزدانش معلمان است لزم آموزاندانش نفسعزت افزایش و بیشتر سازگاري ایجاد براي ✓

 .  دهدمی افزایش نوجوان در را پذیريمسئولیت  حس روش این .کنند سهیم مدرسه و کالس

 باور این ایجاد  و مشارکتی و  فعالهاي  روش توسعه و آموزشی و درسی  هاي برنامه در انعطاف  ایجاد   راستاي درریزي  برنامه ✓

 .  دارند متفاوتی ترجیحات و ها سبك اما ،بگیرند  یاد توانندمی انآموزدانش تمامی که

✓  

 عوامل خانوادگیب( با توجه به 

 پیشرفت میزان به  ،اجتماعی  طبقات  یا و اجتماعی و اقتصادي پایگاه بردن بال یا و خانواده درآمد میزان افزایش صورت در ✓

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت درصدد جامعه مسؤولینکه  درصورتی  . برعکس و شودمی افزوده آموزاندانش معدل و تحصیلی

 تحصیلی پیشرفت شاهد  بتوان تا یابد افزایش مردم بین در درآمد  میزان شاخص و اقتصادي رفاه  سطح بایستی باشند

 .  بود هاآن معدل افزایش یا و انآموزدانش

 و معلم نظرات و هاگفته  بین و باشند داشته  منظمی هاي برنامه خود فرزندان  درسی امور به رسیدگی براي باید والدین ✓

 فکريهم و نظارت با و خانه  محیط  با همگام  و همراه باید مدرسه محیط در  آموزش و باشد داشته وجود تفاوتی نباید والدین

 .  کندمی تردید دچار را انآموزدانش ، مربیان و اولیا نبودن هماهنگ زیرا گیرد صورت والدین و مربیان

 تنظیم هايبرنامه و اصول رعایت  با پس .بود خواهد بیشتر انآموزدانش تحصیلی پیشرفت ، باشد کمتر خانواده اعضاي هرچه ✓

 . بود ثمر مثمر انآموزدانش تحصیلی پیشرفت تداوم در توانمی خانواده
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 عوامل آموزشگاهی ج( با توجه به  

می ✓ به  پیشنهاد  از  معلمین  که  روشروش  کاربرانشود  در  دادن  تنوع  با  و  بپرهیزند  آموزشی  انعطاف  غیرقابل  هاي  هاي 

  . ها را افزایش دهندامکان پیشرفت و موفقیت تحصیلی آن  ،آموزان و دانشجویان خودآموزشی خود و دادن حق انتخاب به دانش

روش  مثال  طوربه و  گرفتن  آزمون  کنار  ساختارمنددر  پژوهشی روش  ، هاي  کارهاي  همچنین  و  گروهی  بحث  بر  مبتنی    ، هاي 

و  جمعدستههاي  فعالیت .ی   . هر    .  شدن  شکوفا  به  تا  بگنجانند  خود  درسی  برنامه  در  نیز  استعدادهاي    بهترچهرا  بیشتر  و 

 .  فراگیرانشان کمك کنند

 کالس در حضور از که  ياگونهبه باشد؛ انآموزدانش و  معلمان دلگرمی موجب تواندیم کافی   امکانات وجود  ،یطورکلبه ✓

 و ثابت هايیمکتن با سنتی فضاي  ،برعکس  .دهد قرار تأثیر تحت نیز را آنان نگرش و باشند داشته  رضایت و آرامش احساس

 فعالیت  و تحرک قدرت ان آموزدانش چراکه  ،خالقیت نه دهدمی سوق  تابعیت يسوبه  را انآموزدانش  ،محدود  آموزشی  امکانات

 . شود استفاده درس هر یژهو خصوصیات  با هايکالس از شودمی پیشنهاد دلیل همین به  .ندارند

 انسان فکري و روانی هايیژگیو با آموزشی يهاساختمان که است  میسر زمانی  ،آن به  دسترسی و آرامش به رسیدن ✓

 به اقلیمی نامطلوب عوامل و شرایط  که  شود عمل طوري باید  آموزشی يهامکان   اجراي و طراحی  در  ،بنابراین  .باشد سازگار

 فراگیران مطلوب حد در ،حرارت درجه مخصوصاا و تشعشع  ،رطوبت  ،تهویه  ،نور مثل زیستی شرایط  و یابد تقلیل ممکن حداقل

 . شود داشتهنگه

 ضمن آموزش هايدوره  ،کهشود  می پیشنهاد  ،انآموزدانش تحصیلی پیشرفت  عدم   بر معلم نا توانمندي تأثیر به توجه با ✓

 به تنها  و شود تالش هادوره این هايبرنامه کردن  غنی در هادوره این وجود صورت  در  و شود طراحیان  معلم براي خدمت

 .  نشود اکتفا هادوره این وجود

 اما  ،است شدهبرداشته  مؤثري هايامگ وشبختانهخ و رحمط  مباحثی اخیر هايسال  در یادگیري محیط نشاط و شادابی ازنظر ✓

 مدیر یك زیرا است اساسی بسیار  ،ارسمد  یرانمد  شنق  ،طه راب نای در  .شودمی احساس  بیشتري یتجد و گیري پی به نیاز

 انآموزدانش کهنحوي به نماید  ایجاد رسه مد محیط در را تغییراتی   انآموزدانش اينیازه و سالیق رفتنگ رنظ در اب تواندمی

 .  باشند داشته رسهمد محیط در حضور به بیشتري بستگیدل و کنند ایترض اساحس
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