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072 -077صفحات   

 ی متوسطه دوم بررسی عوامل افت تحصیلی در مدارس دوره
 

 نسرین چالیک

 حمیدیه شهرستان پرورش و آموزش دوم، یدوره متوسطه آموزشگاه، معاون عمران، مهندسی ارشد کارشناس

 

 چکیده

 از یکی هامروز تحصیلی است. افت «تحصیلی افت» مسئله دارد وجود ما آموزشی نظام در که معضالتی و مسائل ازجمله

 به میزان فرزندان آینده وابستگی دلیل به بیشتر دغدغه است. این و تربیت تعلیم اندرکاران دست و خانواده مهم هاینگرانی

 افت» نام به ایپدیده با جهان مختلف کشورهای در آموختگان دانش از زیادی تعداد ساله همه است. تحصیل در آنان توفیق

، آموزان داشتهدانش روانی سالمت بر ناگواری تأثیر، ملی سطح در اقتصادی سوء آثار بر عالوه یلیتحص افت اند مواجه «تحصیلی

 به وجوددارد. شناخت و بررسی انواع افت تحصیلی و تحقیق در زمینه علل و عوامل  دنبال به هاخانواده برای را هایینگرانی

ها و معایب نظام موجود آموزش و پرورش را به ما ارائه دهد. نارسائی تواند اطالعات دقیق و جامعی از خصوصیتمی ها آنآورنده 

ای صورت گرفته است برآنیم به بررسی چهار عامل در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 آموزان بپردازیم.در افت تحصیلی دانش مؤثر

 

 آموزدانش، ی متوسطه دومدوره، ورشآموزش و پر، افت تحصیلیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

نیروهای  و مالی امکانات از زیادی مقادیر سال هر و است در کشور آموزشی نظام یعمده مشکالت از یکی تحصیلی افت 

یابد. در نظام فعلی آموزش و پرورش کشور ما نیز افت تحصیلی به می اختصاص معضل این به پرورشی و آموزشی، انسانی

اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود معطوف ورتهای مختلف یکی از معظالت کمرشکن محسوب شده و توجه دستص

 داشته است.

 تحصیل سنوات نسبت میان، تحصیلی پایه تکرار، مقرر موعد از قبل تحصیل ترك، مدرسه از مطلق غیبت شامل افت تحصیلی 

 جای به محفوظات کسب، باشد باید با آنچه مقایسه در متعلم تحصیالت ازلن کیفیت، آموزش مقرر هایسال و آموزدانش

 درسی و تحصیلی عملکرد کاهش، تحصیلی افت از منظور باشد.می، شودمی سپرده فراموشی به اندکی زمان در که معلومات

 است. نامطلوب سطحی بخش به رضایت سطحی از آموزدانش

می کلی بطور که می شود گوناگون مقاطع در آموزان دانش تحصیلی شکست به رمنج زیادی دالیل و عوامل که نیست شک 

 روانی و روحی حاالت دلیل به امر این و نمود تقسیم سازمانی( برون و )درونی خارجی و داخلی عوامل دسته دو به را ها آن توان

 تحصیلی افت در عواملی چه که مسئله این طرح این بنابر کندمی بیشتر خودنمایی آن تبعات و آموزان دانش بلوغ از ناشی

 (. 0832، است. )معماری فایده به مفید دارند متوسطه دخالت آموزان دانش

عوامل ، توان به چهار عامل اشاره کرد که عبارتند از: عامل فردیآموزان میبر افت تحصیلی دانش مؤثردر بررسی عوامل  

تصادی در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات شرایط اجتماعی و اق، عوامل آموزشی، خانوادگی

 آموزان بپردازیم.در افت تحصیلی دانش مؤثرای صورت گرفته است برآنیم به بررسی چهار عامل کتابخانه

 

 ی تحقیقشیوه-1-1

اری از موضوعات مرتبط با افت برد تحلیلی است. نگارنده ابتدا به فیش -نوع روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی 

سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و  ها آنبندی  به تلفیق و دسته  برداری تحصیلی و انواع آن پرداخته و بعد از اتمام فیش

 . الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر خواهد گذشت های گیری نتیجهانجام شده در این آثار  های بررسیو در پایان از 

 

 افت تحصیلی -2

 دسترسی از تا دانش آموزان گرددمی موجب که شودمی هایپدیده مختلف انواع شامل و است فراگیر مفهومی تحصیلی افت 

 از هادولت و هاهخانواد تأمین انتظارات در را آموزشی هاینظام ناکارآمدی زمینه عمل در و بمانند باز آموزشی اهداف به

 هر شامل و باشدمی عمیقتری و دقیق معنای، از مردودی فراتر تحصیلی افت مفهوم اساس این بر آورند.می فراهم ها آن تأسیس

 است آموزشی هاینظام در تحصیلی افت ابعاد از یکی صرفا مردودی بنابراین گردد.می آموزاندانش برای آموزشی ناکامی گونه

 آموزشی نظام یک در افت ترینپرمخاطره و مهمترین است ممکن اما، سدرمی نظر به انواع افت ترینملموس معموال گرچه که

 سهم و درك عمیقتری و کامل نگاه با موضوع تا گردد مطرح تحصیلی اتالف انواع سایر کنار در است بهتر اینرو از نگردد. تلقی

  (.0872، گردد. )ساکی تبیین درستی به تحصیلی افت مصادیق از هر یک

 توجهی قابل و انسانی معنوی، مادی مبالغ ساله هر که است جهان در پرورش و آموزش هاینظام مسائل از یکی تحصیلی افت 

 باشد. می نقصان و کاستی معنی به لغوی نظر از افت کلمه، کلی به طور شود.می تلف بابت این از
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 و قبلی عملکرد تحصیلی سطح از وزآمدانش درسی و تحصیلی عملکرد کاهش، تحصیلی افت از منظور معتقدند صاحب نظران 

 پرورش و آموزش در اتالف افت یا اصطالح کاربرد که کنندمی بیان ها آن است. تحصیلی افت شاخص بهترین آموزدانش فعلی

 که را ایاولیه مواد و سرمایه از بخشی کنند کهمی تشبیه صنعتی به را آموزش ها آن و است شده گرفته اقتصاددانان زبان از

 تعاریف تحصیلی افت برای آورد.نمی بار به را مورد انتظار و مهلوب نتیجه و نموده تلف، شود تبدیل نهایی محصول به یدبا

 به است. رسمی تحصیالت دوره آمیزموفقیت انجام در شکست و ناتوانی ها آن یهمه مشترك وجه که است شده ارائه متفاوتی

، نامطلوب معدل، مشروطی نظیر معیارهایی با که باشدمی تحصیل در موفقیت عدم یبه معنا تحصیلیافت گفت توانمی عبارتی

 (.0871، است. )احمدی بررسی قابل تحصیل ترك و انصراف، اخراج، تحصیل مدت طوالنی شدن، درس تکرار

کست در انجام اتمام ناتوانی و ش ها آنی به طور کلی برای افت تحصیلی تعاریف متفاوتی ارائه شده است که وجه مشترك همه 

باشد آمیز دوره تحصیالت رسمی است. به عبارتی می توان گفت افت تحصیلی به معنای عدم موفقیت در تحصیل میموفقیت

تحصیل قابل انصراف و ترك، اخراج، شدن مدت تحصیلطوالنی، تکرار درس، معدل نامطلوب، که با معیارهایی مانند مشروطی

 (.0874، و همکاران زادهبررسی است. )ابراهیم

 

 انواع افت تحصیلی-3

 وكیفی كمی تحصیلی افت -3-1

 به نسبت، شوندتحصیل نمی ادامه به موفق مختلف دالیل به که افرادی فراوانی تعیین از است عبارت کمی صورت به افت 

 دارند. تحصیلی موفقیت که کسانی

 بلکه، گمارد معلومات همت از آموزدانش ذهن انباشتن به تنها آموزشی نظام نباید اینکه از است عبارت کیفی تحصیلی افت 

 سازد. آماده اجتماعی و فردی زندگی برای را ها آن باید

 

 جزئی و كلی تحصیلی افت -3-2

 ترك به نهایتا می شود که تحصیلی سال حتی و دروس کلیه در فراگیران تحصیلی شکست شامل کلی )کالن( تحصیلی افت 

 نخواهند داشت. تحصیل به بازگشت، تحصیل تارکان اتفاق به قریب و شودمی ختم تحصیل

 نوشتن یا خواندن مانند ضعف، مختلف هایسال طی در درس یک در آموزاندانش تحصیلی ضعف شامل جزیی تحصیلی افت 

 چند کوتاه مدت در تحصیلی افت یا و است ریاضی مسائل در مسائل فهمی و کند

 و زلزله مسائل، اقتصادی خانواده ورشکستی یا والدین از یکی دادن دست از مانند عاطفی مشکالت دلیل به ماهه چند تا روزه

 (.0838، شود. )شکاریمی گفته جزئی)خرد( تحصیلی افت ... و سیل

 

 آموزان دوره متوسطه دومدر افت تحصیلی دانش مؤثربررسی عوامل -4

 افت دارد. کیفی وجود و کمی هایصورت به و است نامطلوب سطح هب مطلوب سطح از آموزدانش عملکرد تغییر معنای به 

 معنای به تحصیلی کیفی درسی است. افت واحد یک تکرار نیز و تحصیل ترك، پایه تکرار و مردودی شامل کمی تحصیلی

 است. درسی واحد هر اهداف رفتاری ممکن حداکثر به نرسیدن و آموزشی محتوای کامل نیافتن انتقال

 توان به چهار عامل اشاره کرد که عبارتند از:آموزان میبر افت تحصیلی دانش مؤثری عوامل در بررس 
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 عامل فردی -4 -1

های عمدتا ذاتی و محیطی او هستند. ناسازگاری های رفتاری همچون آموز و ویژگیعوامل فردی مربوط به شخص دانش

های رشد مطلوب از آفت، درخودفرومایگی و بی توجهی، انزواطلبی رویی شدید وکم، تخاصم، قراریبی، فعالیبیش، پرخاشگری

 (.0837، در افت تحصیلی است. )بیابانگرد مؤثرشخصیت و از عوامل 

، هدف، داشتن انگیزه گردد. مثلمی باز او رفتاری و ذهنی، جسمی شرایط به و است آموزدانش خود به مربوط که عواملی 

 و... دوستان گروه انتخاب، گذاریوقت و زمان مدیریت در توانایی، روان و جسم سالمت

 

 گیریكمرویی و گوشه-4-1-1

 (.  7:0831، بندباشد. )عالقهمی انسانی نیروی گذاریسرمایه نمود بارزترین عنوان به آموزشی نظام 

 و هاناسازگاری، نیازها، هاتوانایی شناخت، دارد جامعه سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ابعاد در موثری نقش این نظام 

 باید ها آن نابهنجار و بهنجار رفتارهای و است برخوردار ایاهمیت ویژه از نوجوانان روانی خصوصیات و رفتاری هایویژگی

 شود نظر گرفته در آنان شرایط با مطابق انتظاراتی، هاریزیبرنامه در و شود داده تشخیص

نیز شکوفایی  گیری هویت سالم وپویایی افراد دارد و از شکل دارنده و مهم بر کارآمدی وثیر بازأیکی از اشکاالت عمده که ت 

 کند، مشکل برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران کم رویی است.عاطفی در آنان جلوگیری می استعدادها و قوای فکری و

 .یک موقعیت اجتماعی استالعاده به خود وترس از مواجه شدن با دیگران در کمرویی یک خود توجهی فوق

 دالیل به مشکل این و هست. بوده مختلف افراد دامنگیر مختلف بسیار جهات به کنون تا گذشته از که است مشکلى کمرویى 

 که این از غافل کنند.مى یاد مشکل و یک معضل عنوان به آن از کمتر مردم عامه و، است نگرفته قرار توجه مورد متعدد

 در ناتوانى آن تبع به و دیگران با رابطه ایجاد توانایى عدم از اعم مشکالت زیادى با را فرد، جامعه بطن در ىکمروی و انزواطلبى

 این به مدارس معلمان حتى و والدین که دالیلى از شاید کند.مى مواجه مختلف هاىو مهارت هاآگاهى کسب و یادگیرى

، است کمرو مؤدب کودك که نادرست باور این دارند. خجالتى افراد عملکرد از که است غلطى برداشت کنند توجه نمى مشکل

 به را اجتماعى گیرىگوشه و که کمرویى شده والدین متقاعدشدن موجب، است ترراحت او تربیت و کندنمى ایجاد دردسر

 (.0871، بمانند. )افروز غافل شد خواهد مواجه آن با آینده کودك در که مشکالتى از ترتیب این به و ندانسته مشکل یک عنوان

شناختی گیرد و به عنوان پدیده روانکمرویی یک ویژگی شخصیتی که تحت تاثیر روابط انسان با اجتماع و اطرافیان قرار می 

  .کندکند و از مواجهه با افراد و حضور در اجتماع فرار میکه در جمع بروز می

ا کودکان دیگر ارتباط متقابل برقرار سازد. یکی از دالیل ممکن است به ممکن است به دالیل مختلف نتواند ب دانش آموزیک  

هایی از قبیل مورد حمله واقع شدن، نادیده گرفته شدن، یا مورد تمسخر قرار گرفتن مربوط باشد. مع هذا ، العملترس از عکس

و مفید با  مؤثری برقرار کردن ارتباط متقابل های اجتماعی مورد نیاز برااز فرا گرفتن مهارت آموزدانشدالیل دیگر با ناتوانی 

و به مرور باعث ایجاد در تحصیل  شودهمسن و ساالن ارتباط داشته باشد. کناره گرفتن از گروه بر اثر تقلیل اضطراب تقویت می

 شود.و در نتیجه افت تحصیلی می
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 عوامل خانوادگی -4 -2

تواند گردد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی میموده و تربیت میخانواده اولین مکانی است که کودك در آن زندگی ن 

های محیط خانوادگی تأثیرات مهمی بر افت تحصیلی نقش بازرسی در پیشرفت تحصیلی داشته باشد. به عبارتی دیگر ویژگی

 (.0874، فرزندان دارد. )افشاری

بیماری جسمی یا ، ناکافی بودن امکانات داخل خانه، سوادی والدینبی، در واقع مسائلی از قبیل جو عاطفی و روانی در خانواده 

 فقر اقتصادی خانواده و...، فقدا یا عدم حضور والدین متارکه والدین، های مطالعهعدم آگاهی والدین از شیوه، روانی والدین

مشاجرات  مثالً است. آموزدانش خانواده فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی وضع از ناشی که هستند عوامل خانوادگی عواملی 

 ... و اقتصادی والدین و توان تحصیالت، خانه عاطفی جو، مدرسه با خانواده رابطه، آموزدانش به والدین توجهیبی، خانوادگی

 

 آموزتقویت حس اعتماد به نفس در دانش -4-2-1

 در خود با کشمکش و خصومت از و ندک می قبول هست که گونه همان را خود شخصیت فرد که است آن نفس به اعتماد 

 به و گردد پذیرا را توانشان و کوشش با کوشد می و گریزد می آن از شود واگذار او به او حد توان در مسئولیتی اگر و است پرهیز

 (0872، قائمی. )رساند می مقصد

 اولیا از را آن که اند بوده کودکی دوره به وابسته نیز وی رفتارهای و خصایص باشند می گذشته کودکان امروز جوانان و نوجوانان 

 گذار پایه و سازند می را نوجوان یک شخصیت زیربنای که هستند کسانی اولین مادر و پدر. است نموده کسب خود خانواده و

 خود والدین همراهی و مراقبت به نیاز دیگر زمان هر از بیش دوره این در نوجوانان هستند وی فکری معیارهای و ها ارزش

 (0830، اکبری) .بگذارد او بر مخربی تأثیرات است ممکن نوجوان با نادرست رابطه یا و نوجوان با رابطه قطع لذا، دارند

 و اجتماعی حیات ساز زمینه که انسان اساسی و مهم نیازهای از یکی است انسانی هایفعالیت همه زیربنای نفس به اعتماد 

 و کنندهتعین بسیار نوجوانی و بلوغ دوران در مناسب نفس به اعتماد داشتن .است نفس هب اعتماد به نیاز است شرافتمندانه

 دادن قرار و خداوند مدد رسانی از استفاده با آدمی که است این آن مفهوم و معنی باشدمی شخص هر زندگی در سازسرنوشت

 دور خود از را دودلی و تردید بتواند است ضروری یکار هر انجام در موفقیت برای که هاییسازی زمینه با و او سنت مسیر در

 یا و کنند اقدام نیازش رفع و کارها انجام برای دیگران که باشد نداشته را آن انتظار. رود پیش اطمینان و اعتماد با و سازد

 مورد هم امری چنین دازدبپر اقدام به و برخیزد جای از امکانش و توان اتکای به خود گیرند قرار او خدمت در مربیان و والدین

 از دارد نیاز اعتماد این در او دارد ضرورت او برای حیات تداوم و اجتماعی نظر از هم و اوست نفس عزت الزمه و فرد شخصی نیاز

 گامش و راست قدش باید. رود پیش بگیرد تصمیم صبارت و جرأت با بداند اجرا و تبعیت قابل را آن و کند استفاده اطمینان

 (.0872، قائمی.)باشد استوار

 این دهند انجام توانند می خود آموزدانش نفس به اعتماد تقویت و ایجاد جهت در والدین که کارهایی مهمترین از دیگر یکی 

 کرده شروع تازه را فوتبال بازی شما کودك که زمانی. کنند تعیین ای گرایانه واقع اهداف کنند کمک خود کودك به که است

 است نتوانسته خود زیاد هایتالش از بعد اگر اما. آید می در فوتبال ملی تیم عضویت به روزی کند فکر که داردن اشکال، است

 اهداف روی دارد نیاز آنگاه، کرد خواهد بازی ملی تیم در روزی کند می فکر هنوز و شود پذیرفته خود دبیرستان تیم در مثالً

 جلوگیری شکست حس از تا کند تعیین خود برای معقولی اهداف کنید راهنمایی را خود کودك. کند تمرکز تری گرایانه واقع

 .(0871، جوالیی. )کنید صحبت مسیر همان در مدت کوتاه اهداف مورد در او با، است دور او هدف اگر. شود
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 سوادی یا كم سوادی والدینبی -4-2-2

عوامل در مجموعه فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تحصیلی به عوامل زیادی بستگی دارد که این وفقیت و پیشرفتم 

موزان به عوامل متعددی نظیر میزان درآمد خانواده، سطح تحصیالت، محیط آتحصیلی دانش افتبندی شده است. طبقه

امل بسیار مدرسه، فضای خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، معلم و رفتار معلم، محل زندگی، همکالسی، محل مدرسه و عو

 . دیگر بستگی دارد

-است. ممکن است دانش مؤثرآموزان های گوناگون در افت تحصیلی دانشسطح تحصیالت والدین همانند سایر عوامل به شکل 

از سطح سواد باالیی برخور دارند و در انجام تکالیف خود دچار مشکل شوند والدین در انجام تکالیف  ها آنآموزانی که والدین 

نحوه  تحصیل راهنمایی کنند. امر در را توانند فرزندان خودسواد باشند نمیرا راهنمایی کنند، اما اگر والدین بی ها آنمدرسه 

 (.0834)بیابانگرد،  است. مؤثر ها آنتحصیلی  افتنگرش والدین به تحصیالت فرزندان نیز در 

کرده به دلیل داشتن مشاغل مفید  باشند والدین تحصیل تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشتهتحصیالت والدین می 

مندی از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود و بهتر از فرهنگ باال و محیط و موقعیتی باالتر و بهتری برخوردار هستند بهره

توانند با محیط تر میشود و در نتیجه بهمی ها آنتأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس 

 او والدین که کودکی که حالی در شود ها آن استعدادهایخود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشد و شکوفایی

 (.0831، افروز. )کنندمی حقارت احساس خود در بلکه کنند؛نمی ها آن وجود به افتخار تنها نه ندارند خوبی تحصیالت

تواند بر افت تحصیلی تأثیر داشته باشد. افت تحصیلی یکی از اده یکی از پارامترهایی است که میپایین بودن تحصیالت خانو 

های هنگفت اقتصادی آثار سوء بر ناندرکاران تعلیم و تربیت است که این پدیده عالوه بر زیاهای مهم خانواده و دستنگرانی

 (.0837)سعدی پور،  ها به دنبال دارد.خانواده آموزان داشته، نگرانی نامطلوبی برایروانی دانش سالمت

زیـرا عـدم توانـایی والدین جهت کمک به فرزندان در امر تحصیل ، آموزان مـؤثر استسوادی والدین در افت تحصیلی دانشبی 

همـین عـدم    آموز و ایجاد اضطراب در او گـردد. می تواند سبب سردرگمی دانش، و نبودن پشتیبان در جهت راهنمایی فرزندان

آموز بـا یقـین و اطمینـان    شود تا دانشدهـد و نبـود راهنمـا در منـزل سبب میآموز انجام میاطمینان در مورد آنچه که دانش

توانند بدون راهنما نیز به سـر منـزل   آمـوزان بـا استعداد میکامل نتواند به پیش ببرد. البته ایـن مطلـب کلیت نـدارد و دانـش

نیـاز بـه   ، آمـوزانی اسـت کـه دارای استعداد کمتری هستند و جهت پیشرفتمربوط به دانش، ولیکن این موضوعمقصود برسند 

 یاری دهنده دارند.

 

 طالق والدین -4-2-3

 پیش جامعه و زن و برای مرد را وخیمی فرهنگی و اجتماعی، روانی مشکالت و شده خانواده بنیان پاشیدن هم از باعث طالق 

 امنیت اینکار با. اند جداشده هم از ها آن که والدین است فرزندانی متوجه طالق نامطلوب تأثیر بیشترین گمانبی اام، آوردمی

 گیرند.می قرار نیز هاکاریبزه انواع معرض تحصیلی در افت بر عالوه و افتاده خطر به فرزندان روانی

 و شخصیتی هایویژگی آن در که داشتند شرکت عادی ایهخانواده و طالق معرض در هایخانواده گروه دو پژوهشی در 

-ویژگی همچنین است گرفته قرار بررسی مورد عادی هایخانواده و طالق معرض در هاینوجوانان خانواده تحصیلی پیشرفت
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 روان از طالق در معرض هایخانواده نوجوانان که دادمی نشان بررسی نتیجه گردید. مقایسه ها آن والدین های شخصیتی

 (.0830، بودند. )آسانی برخوردار کمتری تحصیلی پیشرفت و بیشتر رنجوری

 کند تسهیل را ها آنتحصیلی  پیشرفت و شده فرزندان عاطفی امنیت ایجاد باعث تواند می یکدیگر با والدین خوب روابط 

 و عاطفی ناسالم روابط معرض در کودکانی که روحی هایآسیب که گفت توانمی حتی که است به قدری روابط این اهمیت.

 تک به صورت والدین از یکی فوت یا طالق علت به که کودکانی است از بیشتر دارند قرار یکدیگر به نسبت والدین خشونت

 با والدین بد روابط از حاصل روانی فشارهای متغیر دو بین که کرد تأکید مطلب این توان برمی لذا کنند؛می زندگی سرپرست

 (.0878، دارد. )سمواتیان وجود ارتباط آموزاندانش تحصیلی افت واده وخان در هم

 

 عوامل آموزشی -4 -3

، معلمان وضعیت به مربوط آموزشی باشد. عواملعوامل مربوط به مدرسه و معلم می، ی دیگر از عوامل افت تحصیلیدسته 

باشد. عدم امکانات می… و درسی کمک و آموزشی تامکانا، و ارزیابی آموزش هایشیوه، درسی برنامه،  درس کالس، مدرسه

 باشند.مطلوب تحصیلی و شرایط آموزشی معموال عواملی هستند که در ایجاد افت تحصیلی دخیل می

 

 شرایط اجتماعی و اقتصادی -4-4

موزان آهای رشد ذهنی و اجتماعی از عوامل مهم افت تحصیلی دانشهای محیطی و کمبود محركبه طور کلی محرومیت 

العاده پایین بوده و تواما با فقر اقتصادی و است. کودکانی که متعلق به خانوادهایی هستند که از تبار اقتصادی و اجتماعی فوق

های رشد و پیشرفت اجتماعی حاکم بر جامعه نیز در چگونگی تبلور انگیزه -شرایط اقتصادی، های محیطیفرهنگی و محرومیت

 (.0871، ان نقس بسزایی دارند. )افروزآموزبا افت تحصیلی دانش

های اقتصادی با محرومیت ها آنهای تری برخوردارند و خانوادهاجتماعی پایین -از قدرت اقتصادی ها آنکودکانی که والدین  

ن کودکا، وحشت و ناامنی حاکم باشد، ای که دیکتاتوریافت تحصیلی بیشتری دارند همچنین در هر جامعه، باشندمواجه می

 شوند.دچار افت تحصیلی می

 متونی با، دشوار می اندیشند امتحاناتی به، کنندمی ناشناخته تحصیالتی به شروع آموزاندانش پایین طبقات هایخانواده در 

 آرامش با باالتر اقتصادی – اجتماعی طبقات متعلق به آموزاندانش که حالی در پندارند.می مشکل را ها آن که شوندمی مواجه

-موقعیت و هاموضوع به تا بینندمی آموزش خود خانواده های در و متوسط باال طبقات کودکان کنند.می صحبت ها آن درباره

 طبقه کودکان که صورتی در دهند. پاسخ مثبتی طور به ...و امتحان دادن، هوشی آزمون مثالً انجام مدرسه با مرتبط های

 در است قرار که اگر شوندنمی بزرگ اندیشه این با آنان همچنین بکنند. را خود سعی تمام که بینندنمی آموزشی پایین چنین

 کنند.  کار خوب مدرسه در باید شوند موفق زندگی

 

 آموزانهای جلوگیری از افت تحصیلی دانشراه -5

 این با مقابله نیست برای میسر آنی هایشیوه با و ناگهانی و یکباره هم آن حل اما نیست حل قابل غیر موضوعی تحصیلی افت 

 ضمانت و باشند اجتماعی هایاساس واقعیت بر که هاییبرنامه است. احتیاج بنایی زیر و مدت دراز های ریزیبرنامه به پدیده

 (.0838، باشند. )شکاری داشته را آموزشی ریزیبرنامه اصول از یکی عنوان به اجرایی
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 بنیادی یا مدت دراز هایبرنامه -5-1

 ذیل شرح به هاروش این جزئیات از طلبد. برخیمی آموزشی نرام در را کلی سیاست یک که است زیربنایی تدابیر هابرنامه نای 

 باشد:می

 ارزشیابی نظام در نظر تجدید 

 کالس هر آموزاندانش تعداد کاهش 

  آموزاندانش هوشی ارزیابی 

 دبستان از قبل پرورش و آموزش امکانات کردن فراهم 

 

 مدت: كوتاه هایبرنامه -5-2

 آموزشی کمک وسایل آوردن فراهم و درسی هایکتاب موقع به تهیه  

 والدین و مدرسه اولیاء نزدیک همکاری 

 کارآمد معلمان تشویق و معلمان عملکرد ارزیابی 

 مدیریت هایسبک در تغییر به معلمان آموزشی هاینگرش در تغییر همچنین، آموزاندانش درونی هایانگیزه تقویت 

 کاهش در تواندمی ... و مردمی- مشارکت به توجه، یادگیری یاددهی فرآیند اصالح، تدریس هایروش در نوآوری، مدارس

 باشد.  مثمرالثمر تحصیلی افت ویژه به پرورش و آموزش مسائل

 

 گیرینتیجه

دانش آموزان دوره متوسطه دوم دارد در جستار پیش رو به برخی از عوامل اصلی که هر کدام نقش موثری در افت تحصیلی  

اقتصادی و آموزشی هر کدام ، خانوادگی و اجتماعی، که عواملی فردی، دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش نتایجپرداخته شد. 

به  آموزان از حضوری پر رنگ برخودار هستند. و گاها یک عاملی مکمل عامل دیگر استی خود در افت تحصیلی دانشبه نوبه

 مؤثرند. دانش آموزان افت تحصیلی بر همساالن با تعامل و دانش آموز و معلم بین دوستانه و مطلوب رابطهوان مثال عن

 را میلی بی یا تنبلی، دارد احتیاج دقیق مطالعه به تحصیل در آموزان دانش شکست بررسی دلیل که باورند این بر پژوهشگران 

 معلم و در مدرسه گاه، خانواده در باید را آموزان دانش شکست علت دانست. گاهی تحصیلی افتادگی عقب تنها دلیل تواننمی

ویژه جایگاه جامعه تربیت و تعلیم در میان نهادهای کرد. مدرسه جستجو اقتصادی وضعیت و آموزشی نظام و جامعه در گاه و

 از یکی که نمود ادعا توانمی سو دیگر در پرورش افراد است. از عامل مهمترین خانواده از بعد مدرسه واقع در دارد. ای

 محیط کردن مساعد با که، است خانواده و والدین، تحصیل به آموز نسبت دانش نگرش گیریشکل در مؤثر عوامل مهمترین

 گردند. خود فرزندان پیشرفت باعث توانند می خانوادگی از گسیختگی جلوگیری و خانواده
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 پیشرفت میانجیگری انگیزش با، دانشجویان تحصیلی عملکرد بر روان سالمت (.نقش0830) غالمرضا، آسانی .0
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Abstract 
One of the problems and problems in our educational system is "academic failure". Academic failure is one of 

the most important concerns of family and education practitioners today. This concern is mostly due to the future 

dependence of children on their success in education. Every year, a large number of graduates in different 

countries of the world are faced with a phenomenon called "academic failure", in addition to the adverse 

economic effects at the national level, has an adverse effect on students' mental health and causes concerns for 

families. Understanding and investigating the types of academic failure and research on the causes and causes of 

them can provide us with accurate and comprehensive information about the characteristics and disadvantages of 

the existing education system. In this paper, which has been done by descriptive and analytical method based on 

library studies, we aim to investigate the four factors affecting students' academic failure. 
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