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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1641 بهار، 1، شماره 8دوره   

46 -73صفحات   

 ی دوم متوسطه بر پیشرفت تحصیلی در مدارس دوره مؤثربررسی برخی عوامل 
 

 فاطمه بیت سیاح

 حمیدیه شهرستان پرورش و آموزش دوم، دوره متوسطه آموزشگاه مدیر فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 

 چکیده

پیشرفت »، میت خاصی برخوردار استی دوم تحصیلی از اهخصوص در دورابعادی که در نظام آموزشی کشور به ازجمله

 امر در موفقیت یا و مشخص تحصیلی ترم یک دروس آموزان در گذراندنباشد که به معنی موفقیت دانشمی« تحصیلی

والدین ، های آموزش و پرورشآموزان را رقم میزند و همواره از دغدغهی شغلی دانشآینده چراکهاست؛  دروس مطالب یادگیری

 یابیهدف زمینه در آموزشی نظام موفقیت یدهندهنشان هر جامعه در تحصیلی پیشرفت و موفقیت چراکهن است؛ آموزاو دانش

 امر بدین پوشاندن عمل جامعه برای تالش درواقع نظام در این هاکوشش است. بنابراین؛ تمام فردی نیازهای رفع به توجه و

 اجتماعی توسعه اقتصادی امر در اثربخش و حساس مقاطع و هادوره از ییک متوسطه دوم دوره که ازآنجاییشود. می تلقی

 سوی به نهادن گام برای آن بر عوامل مؤثر و پیشرفت تحصیلی خصوصاً مقطع و دوره این به توجه است فرهنگی و آموزشی

ادی دخیل بوده که در این در این امر عوامل زی .رسد نظرمی به ضروری فرهنگی و آموزشی بحث در ویژهبه پیشرفت و توسعه

ای صورت گرفته است برآنیم به چند عامل مهم در پیشرفت مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 تحصیلی دوره دوم متوسطه بپردازیم.

 

 آموزدانش، دوره متوسطه دوم، موفقیت تحصیلی، پیشرفت تحصیلیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 که باشدمی پیشرفت تحصیلی و تحصیلی موفقیت یفرد موفقیت عالئم از یکی امروزه متغیر و پیشرفته دنیای در تردید ونبد 

 و دانش و عزم پیشرفت با رابطه مستقیم کشوری هر ترقی بود. نخواهد پذیرامکان کشوری هیچ ترقی و توسعه آن بدون

 شوند. تربیت خالق و متفکر افراد این که شود مگر نمی حاصل یزن تحصیلی و علمی پیشرفت دارد. کشور آن تکنولوژی

 پرورش و آموزش ارزشیابی در مهم هایشاخص از یکی، شودمی نامیده نیز« تحصیلیپیشرفت» گاهاً که موفقیت تحصیلی 

 آمیزموفقیت تکامل و رشد، کودکان سرنوشت به پرورش نسبت و آموزش نظام اخص طوربه و جامعه کل اعم طوربه و است

 کسب و شناختی ابعاد از اعم، گوناگون جوانب آموزان دردانش دارد انتظار و است نگران و مندعالقه جامعه در آنها جایگاه آنان

 تعالی یابند.  و پیشرفت باید که چنانآن، شخصیتی و عاطفی ابعاد در نیز و هاتوانایی و مهارت

 نظام این هایو تمام کوشش است پرورش و آموزش ارزیابی در مهم هایصشاخ از یکی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت 

 عوامل به است الزم، آموزان دانش در پیشرفت تحصیلی به رسیدن برای شود.می تلقّی امر این به پوشاندن عمل یجامه درواقع

  گردد. مبذول خاصی توجه آن در مؤثر

و  بسیار مهم بوده و تربیت تعلیم اندرکاران و دست در نظر محققین شههمی آموزان دانش تحصیلی بر پیشرفت مؤثرعوامل  

-جامعه، بسیاری از مربیان .دارد تحصیلی از سال آموزان رشد دانش رو به و مستمر از یادگیری حکایت تحصیلی پیشرفت

اند. در این مقاله که رائه دادههای خاص خود به این مسئله نگریسته و راه حل هایی اشناسان و... بر حسب دیدگاهروان، شناسان

ای صورت گرفته است برآنیم به چند عامل مهم در پیشرفت تحصیلی با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 دوره دوم متوسطه بپردازیم.

 

 موفقیت تحصیلی -2

 صورت به تحصیلی موفقیت چند هر، دآورمی بدست خود تحصیلی اهداف تحقق در فرد که پیشرفتی میزان تحصیلی موفقیت 

 بهترین اما، است شده تعریف نیز استاندارد و شخصی معیارهای به رسیدن یا و تحصیلی مختلف هایدوره در باال کسب نمره

 ایشده تعریف اهداف به رسیدن تحصیلی موفقیت است: تعریف این کرد بیان توانمی موفقیت تحصیلی در مورد که تعریفی

  شود.می تبدیل ضروری امر یک به اهداف کردن مشخص، تعریف این به توجه دارد. با ذهن خود در فرد هر که است

 خواندن فهم، مانند )درک درسی موضوع چند یا یک در آموزاندانش موفقیت از است عبارت تحصیلی موفقیت، تعبیر دیگر به 

 بر این اصطالح شود. همچنینمی گیری اندازه تحصیلی هشد میزان هایآزمون توسط هاییپیشرفت عددی( چنین محاسبه یا

 (. 1331، دارد. )رحمتی داللت شودمی ارزیابی مدرسه کار در که طور آن، کالس در فرد پیشرفت

 

 پیشرفت تحصیلی -3

یره این اصطالح به معنای موفقیت تحصیلی است برای تعیین پیشرفت تربیتی به صورتی که از تستهای حساب و دیکته و غ 

 شود به کار رفته است.نتیجه می

 اهداف به پرورش و نهاد آموزش یا و سازمان و شود برآورده مورد نظر درسی و آموزشی سطح اینکه یعنی تحصیلی پیشرفت 

 پایه و دروس در قبولی افزایش و نمرات با سطح معموال تحصیلی پیشرفت شود. ترنزدیک خود شده تعیین پیش از تحصیلی

 (.1374، است. )فخرایی راههم تحصیلی
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 ی دوم متوسطه بر پیشرفت تحصیلی در مدارس دوره مؤثربررسی برخی عوامل  -4

 سطح تحصیالت والدین -1 -4

سطح تحصیالت  .باشدگذارد سطح تحصیالت والدین میمی مؤثرفرزندان تأثیر بسیار  پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل که بر 

ان امروز است پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت، و علوم مختلف مدیون والدین یکی از عوامل مقبولیت پیشرفت بشر در جه

این عامل مهم است هر کشوری برای اینکه به بهترین پیشرفت در علم دست یابد به والدینی نیاز دارد که با درک عمیق به 

-شود. تنها جوامعی توانستهیهمه مسائل راه درست و صحیح به فرزندشان نشان دهند که جز در سایه والدین با سواد میسر نم

که از سطح سواد باال برخوردار  های تغذیه، پوشاک، بهداشت و آموزش از میان بردارنداند که تمام مشکالت خود را در زمینه

 .باشند

از  تحصیلی تأثیر داشته باشد. افت تحصیلی یکیتواند بر افتپایین بودن تحصیالت خانواده یکی از پارامترهایی است که می 

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

 (.1383)سعدی پور،  ها به دنبال دارد.آموزان داشته، نگرانی نامطلوبی برای خانوادهروانی دانشسالمت

 کنند: یفرزندان در دو نکته خالصه م یلیتحص شرفتیبه پنقش خود را درباره کمک  یرانیا یهاخانواده

 و تدارک امکانات  هیتهالف: 

 با فرزندشان در درس خواندن  یهمراهب: 

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

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

توانند با محیط شود و در نتیجه بهتر میتأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس آنها می

 او والدین که کودکی که حالی در ها شودآن هایاستعداد خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشد و شکوفایی

 (.1384، افروز. )کنندمی حقارت احساس خود در بلکه کنند؛نمی آنها وجود به افتخار تنها نه ندارند خوبی تحصیالت

و  یلیتحص شرفتیاز عوامل مهم در پ یکی، یکتب درس یآموز، برخورد معلمان و محتواخانواده دانش یاقتصاد طیشرا کنار در 

و  ندینما یخانواده احساس پشت گرم طیها در محشود. اگر بچهیمحسوب م نیدانش آموزان سواد والد لیترک تحص یحت ای

 یصورت با دلگرم نیا کنند در یشان مآنها کمک یایباشند که اول مئنآمد مط شیپ شانیبرا یمشکل یهرگاه از نظر درس

 نخواهند شد.  یلیحصت یماندگخوانند و دچار عقبیدرس م یشتریب

 آزاد و مطالعه دانش و عزم کسب فرهنگی و اجتماعی وجه به نسبت فرزندان نگرش بر والدین تحصیالت و سواد میزان سطح 

 برای مطالعه توسعه به لزوم توجه عملی بین نسلی و و انسانی سرمایه انتقال آشکار اهمیت نکته این کند.می جلوه بیشتر

 نشان می دهد. را آتی هاینسل مطالعاتی و علمی یانسان سرمایه نگهداشت

 

 خانواده روابط و محیط  -4-2

را  یلیعوامل موجبات افت تحص نینقصان هرکدام از ا ایدارد که نبود و  یبستگ یبه علل و عوامل متعدد یلیتحص تیموفق 

بر روند  رگذاریعوامل تاث نیاز مهمتر یو عوامل خانوادگ یطی، عوامل محرندهیادگی یلیسازد. هوش و استعداد تحصیفراهم م

است که به  تیچنان حائز اهم فرزندان آن یلیتحص تیموفق شک نقش خانواده دریبدانش آموزان است.  یلیتحص شرفتیپ

http://bankmaghaleh.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa/
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 یریثأتواند تیم یمتعدد لیبه دال تیو ترب میبرجسته و ممتاز در نظام تعل گاهیبا آن جا خانواده. ستیبهانه قابل کتمان ن چیه

  .داشته باشد یآموزش یهاتیشگرف در فعال

-بدون تردید خانواده اولین و مهمترین عاملی است که بر تربیت اجتماعی جوانان تأثیر مثبت و مفید دارد تجربه بشری نمایان 

بستگی روحی و فکری افراد آن جامعه ، ثبات و پایداری نظام اجتماعی به توانایی و آمادگی جسمی، گر این است که سالمت

 شود. دارد. اساس سالمت افراد ابتدا در محیط خانواده گزارده می

 اندیشمندان بوده است. خانواده اش از دیرباز مورد توجهخانواده واحدی اجتماعی با ابعاد گوناگون است که به دلیل جایگاه ویژه 

یابد. خانواده اولین ا وجود فرزندان تکامل میگیرد و بیک سلول یا واحد اجتماعی است که با ازدواج یک زن و مرد تشکیل می

نظارتی و کنترل ، آموزشی، درمانی، بهداشتی، تواند با فراهم کردن زمینه زیستی و ژنتیکی حمایتیواحد اجتماعی است که می

 (.1386، فرخود را تضمین نماید. )جهان، آفرینی اعضاءنشاط، امیدبخش

شوند و کودکان و نوجوانان و جوانان در رفتار اعضای خانواده مل و اصول در آن تجربه میخانواده اولین نهادی است که این عوا 

تر از خانواده تا جوانان و نوجوانان الگوی عملی و نمونه عینی آنها تر و مطمئننشینند و چه محیطی مناسبآنها را به نظاره می

 ش آنها را به کار بندند.را در زندگی خانوادگی ببینند و در عرصه زندگی اجتماعی خوی

 زیخودش ن ندیبی خود را مشغول مطالعه م نیکه والد یآموزدارد. دانش ینقش مهم یلیتحص شرفتیخانواده در پ طیمح 

کمک و  نیکند. بنابرایانتخاب م یلیتحص یهمانند ساز یالگو نیشود و آنها را به عنوان بهتریبه درس خواندن م قیتشو

توان کار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده یو نم یاست ضرور یامر نیط والدفرزندان توس ییراهنما

هستند و از آنها  نیاعمال و رفتار والد ریثأتگذرانند و تحتیرا در منزل م یادیآموزان اوقات زغافل شد. دانش نهیزم نیدر ا

 درس را دارند.  نهیدر زم ییانتظار کمک و راهنما

 وتریاو کامپ یکه برا ستیدانش آموز باهوش باشد آن ن کی نیتواند متوجه والدیکه م یو قصور یکاست نیبزرگتر نیبرابنا 

خود سطح فکر  یهایگریها و ناش یانگاراست که با سهل نیبلکه ا ؛را نتوانند اجابت کنند شیهاخواسته ریسا اینخرند و 

 آورند.  نییخانواده را پا

کننده  نییتع یدهند عامل اصلیخانه انجام م در تعامل خود با کودکان در نیاند که آنچه والدنشان داده یاریبس یهاپژوهش 

 گاهیمربوط به پا یهاتیخصوص ریسا ای التیتحص زانیم ای نیاست نه سطح درآمد والد یدرس شرفتیو پ یکالم یهاییتوانا

و نه فقط سطح  یسطح تعامل را با فرزندان داشته باشند که از سطح فکر نیو موثرتر نیتوانند بهتریم ینیآنان. والد یاجتماع

مهم  اریخانواده بس یو فرهنگ یسطح فکر یارتقا ایافت و  نقش پدر و مادر در نیبرخوردار باشند. بنابرا یباالتر التیتحص

 است. 

 و دارند جامعه در هاخانواده که است ینقش گیرد قرار توجه مورد بیشتر خانواده به اهمیت شد خواهد سبب که از عواملی 

 سیستم از بخشی عنوان به خانواده به اگر لذا، باشند داشته نقش آموزدانش پیشرفت عدم و در پیشرفت توانندمی چگونه اینکه

 خواهد درک قابل بیشتر جامعه تربیتی نظام اصالح و اجتماعی فردی و تربیت راستای در خانواده وظیفه قطعا شود نگاه جامعه

 خود هایمسئولیت و ببرند پی خود و سازنده مؤثر جایگاه به و یابد رشد هاخانواده در کلی نگاه و ارزش این که است امید بود

 تحول سبب و اصولی تأثیرگذار تربیتی هایروش از پیروی با دهند انجام درستی به جامعه پیشرفت و فرد تربیت راستای در را

  (.1334، بشوند. )صابری آن کلی نایمع به تربیت فرآیند در
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  و خانهمدرسه  بینارتباط  -4-3

 یتیدو نهاد ترب نیا نیفرزندان را بر دوش دارند لذا ارتباط ب تیو ترب میتعل فهیخانه و مدرسه هر دو وظ یآنجا که نهادها از 

را به شکل  شیخو تیو ترب میا رسالت تعلهخانواده یتواند بدون همکارینه مدرسه م چراکهرسد، یبه نظر م یالزم و ضرور

 یلیو رفع مشکالت تحص حیصح تیتوانند بدون ارتباط مستمر با مدرسه در جهت تربیم هاو نه خانواده دیاجرا نما حیصح

 مناسب انجام دهند.  یفرزندان خود اقدام

نوع  کی جادیدو نهاد باعث ا نیا نیاط بارتب نکهیشود. اول ا یم هیمدرسه و خانه توص نیمهم ارتباط ب لیبه دو دل اصوال 

خواهد بود که  نیا یهماهنگ نیشود. حسن ایخانه و مدرسه م نیب یو آموزش یتیها و انتظارات تربها، روشدر هدف یهماهنگ

و  ی، دلزدگیفرزندان که موجب بروز سرخوردگ یتیترب خصوصاًو  یلیها در امور تحصها و تعارضیاز بروز تضادها و دوگانگ

 شود. یم یریفرزندان ندارد، جلوگ یجز سردرگم یاجهیشود و نتیدر فرزندان م یافسردگ

آگاه  شتریفرزندانشان بهتر و ب یازهاین و یلیتحص تیاز وضع نیگردد تا والدیکه موجب م زین لیدل نیبا مدرسه به ا ارتباط 

 گردد. یم هیاست توص یر خانواده الزم و ضروربهت یتیارائه نقش ترب یرا به دست آورند که برا یشوند و اطالعات

مختلف و عدم اطالع از  نیفرزندانشان در سن یسن یهایژگیو یواقع یازهایبا ن یکاف ییعدم آشنا لیبه دل نیوالد یبرخ 

افت و نه تنها موجب بروز  ندیاجرا نما یحیخود را به طرز صح یتیو حما ینظارت یهاتوانند نقشیآنان نم یلیتحص تیوضع

 .رندیگیاز آنان فاصله م یعدم شناخت کاف لیبه دل زیبلکه روز به روز از فرزندان خود ن ؛شوندیدر فرزندان خود م یلیتحص

 یمناسب برا یآموزش یهاو شرکت در کالس انیو مرب اءیارتباط مستمر با مدرسه و شرکت منظم در جلسات انجمن اول

 یتیو حما یبعد نظارت تیتقو یاست برا یمختلف راهکار مناسب یسن یهادر دورهفرزندان  یازهایها و نیژگیبا و ییآشنا

 .ردیها قرار گمورد توجه خانواده میدواریفرزندان که ام برابرها در خانواده

 مهمترین از یکی مشارکت نوع این که مدرسه امور اداره و آموزاندانش پیشرفت تحصیلی ارتقای در هاخانواده مشارکت 

 در هاخانواده مشارکت هاستسازمان سایر و آموزاندانش والدین جدی مشارکت نیازمند که است آموزشی و ای تربیتینهاده

 مدارس سمت به آموزشی نظام بیرونی عوامل مالی و تربیتی، آموزشی، فرهنگی، علم، معنوی امکانات جذب مدرسه باعث امور

 احساس به سو یک از امر این اند.گرفته عهده بر خود فرزندان آموزش در یاویژه نقش والدین ما جامعه شود. امروزه در می

 آموزشی نظام که است سهمی از ناشی دیگر سوی از و، شودمی مربوط عزیزانشان یآینده به آنان نسبت نگرانی مسئولیت

 گذاشته است. آنان یعهده بر کشور

چه  که بدانند اندمشتاق و، نیستند برخوردار کافی دانش و اطالعات از خطیر مسئولیت این برابر در والدین اغلب حال هر به 

 و زندگی برای را هاخانواده خصوصاً جامعه افراد، تحوالت و تغییرات با همگام که کندمی تالش کشوری هر لذا بکنند؟ باید کار

نظام طریق از مناسب و کیفیت با هایآموزش سازیفراهم طریق از سازیآماده لذا کند. آماده آینده دنیای در موفقیت میل به

 و خانه تعامل کردن زیبا روی بر مادی و فکری تمرکز و توجه عطف به نیاز این و شودمی میسر جامعه افراد برای های آموزشی

طریق  از هاخانواده علمی و ایحرفه هایصالحیت و هاقابلیت افزایش، مدارس در خانواده مشارکت اصلی رسالت مدرسه است.

 (.1334، است. )بیگی ...و فکری مشارکت و حضور فرهنگ کردن نهادینه و خانواده هایآموزش
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 هاكالسی هم یا و همساالن، دوستان -4-4

توان اثر آن را باشد که به سختی میآموزان گروه دوستان و همساالن میدر پیشرفت تحصیلی دانش مؤثریکی دیگر از عوامل  

آموز تأثیر دارد. اخالق و رفتار گروه دوستان نه و خانواده قلمداد نمود و چه بسا به موزات خانواده بر روی دانشکمتر از عامل خا

و در ، منظم و فعال باشند، باشد تالشگرآموز عضو آن میگذارد به طوری که اگر گروهی که دانشآموز تأثیر میبشدت بر دانش

هر کدام به تنهایی افرادی فعال و  آموز عضو این گروهفعال داشته باشد دانش کارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شرکت

های اجتماعی باشند افراد اجتماعی خواهند بود و بر عکس هم اگر گروه دوستان بی حال و یا فعال در بزهکاری ها و ناهنجاری

 آن نیز در چنین مسیری حرکت خواهند کرد. 

( 1ج 436، )آمدی« مّن اِتّخّذّ اّخا مُّن غِیرّاختیار اّلجاهُ اِالضطرار الِی المُرافِقّه االشرار»یند: فرماعلی)ع( میدر این خصوص امام 

 دهد.کسی که نسنجیده و نا آزموده با دیگران پیمان دوستی ببندد ناگزیر به رفاقت و دوستی با اشرار و افراد فاسد تن در می

پذیرند همان گروه دوستان و رفیقان است که یت آن را با شوق و اشتیاق میآموزان عضوپس اولین گروه اجتماعی که دانش 

باید با دقت و داشتن معیار اصولی در انتخاب دوست با کسانی رفاقت کنند که همنشینی و انس با آنان سبب خشنودی خداوند 

)محمدی « اّعانُّک عّلیّ العّمل فّهُُِو الصِّدیق الشّفیُِقالِّدار باقیهّ و  مّن دُعاکّ الِّی»فرمایند: گردد. امام علی )ع( در این خصوص می

 (341:1341، ری شهری

 هستند و محیطی اجتماعی مهم عوامل ازجمله همگنان گروه عبارتی به یا و هاکالسی هم و همساالن دوستان بنابراین گروه 

 علت به آموزان دهند. دانشمی قرار خود أثیرت تحت او را ترغیب به پیشرفت تحصیلی و تمایل ازجمله فرد رفتارهای تمام که

 برداری نمونه و تقلید آنان رفتارهای از همواره، کنندمی سپری هاهم کالسی و دوستان با مدرسه در را خود زمان بیشتر اینکه

 (. 1373، زادهشوند. )زالبر پیشرفت تحصیلی می مبنی آنان و تمایالت انگیزه تأثیر تحت و کنندمی

 باشند مندعالقه علمی خود هایآگاهی بردن باال جهت در پیشرفت تحصیلی به همساالن و دوستان گروه اعضای هر اینبنابر 

 .یافت خواهد افزایش پیشرفت تحصیلی برای فرد ترغیب و عالقه نسبت همان به

 

  والدین شغل -4-5

پژوهش براساس است. والدین اشتغال أله وضعیتآموزان مسدانش در بر پیشرفت تحصیلی مؤثر اقتصادی مهم عوامل از یکی 

 نظر از شغلی منزلت و جایگاه، درآمد میزان شغلی رضایت از نظر مطلوب شغل دارای آنها والدین که افرادی های مختلف

 هواسط به غیردرسی و یا وسایل کمک آموزشی کتب خرید نظر از هم آنان فرزندان، برخوردارند جامعه در اجتماعی و اقتصادی

 (.1383، ای ندارند. )مرادمنددغدغه شغل نوع لحاظ از والدین دستمزد و درآمد

 از بالطبع، باشند مناسبی برخوردار اشتغال و شغل وضعیت از اجتماعی و اقتصادی نظر از والدین اگر گفت توانمی کلی به طور 

 از مطلوبی شغل از والدین اگر برعکس و نمایند راهمرا ف خود فرزندان خواسته توانندمی راحتی به و برخوردارند بهتری درآمد

شرایط کمی را برای فرزندان خود ، باشند داشته های خانواده راهزینه تأمین هایدغدغه بیشتر و نباشند برخوردار خود نظر

  توانند مهیا کنند که این امر رابطه مستقیم با میزان پیشرفت تحصیلی آنان دارد.می
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 آموزدانش )آزاد( درسیمطالعه غیر  -4-6

 که است درسی مطالعه کنار در مطالعه غیر درسی به توجه پیشرفت تحصیلی به دستیابی برای موجود راهکارهای یکی از 

 .باشد مثمرثمر تحصیلی پیشرفت در تواندمی مندخالق و عالقه، متفکر افراد تربیت بر عالوه آزاد و غیردرسی مطالعه

 به اکتفا اما، گیرد قرار می استفاده مورد تربیت و تعلیم اهداف پیشبرد برای و است آموزش ابزارهای از یکی کتاب یمطالعه 

 و عزم حصول و آموختن راه به ظاهر که هر چند تحمیلی و کتابی پرورش و آموزش تعبیری به و درسی کتاب یا چند یک

 حوزه و سست را او فعال ذهن و کندمی سلب از دانش آموز را کردن فکر نیروی درواقع اما، سازدمی هموار و کوتاه را دانایی

 را او بینی واقع حس و تمیز قوه و فکری استحکام و دارد می باز را او دانش حقیقی کسب از سازدمی تنگ را او ذهنی فعالیت

 (.1377، برد.)استگیرمی بین از

 راستای در آموزاندانش تا شود تلقی اساسی یک نیاز عنوان به باید آموزشی نظام درون در کتابخواخی و کتاب یمطالعه بحث 

 به مداوم جستجوی و تحقیق و پشتکار و جدیت با و شوند مندبهره غیردرسی کتب از آن بهتر درک برای و درسی مطالب

 .یابند دست تری مطلوب یادگیری

 پرورش و وزارت آموزش مصوب رسمی درسی کتب فقط آموزاندانش مطالعه حد ما کشور مدارس اکثر در امروزه متأسفانه 

 در که مختلفی هایپژوهش که می پردازند آزاد و غیر درسی منابع و کتب مورد در به خصوص مطالعه امر به کم بسیار و بوده

 به نسبت حتی ما کشور در آموزان دانش یمطالعه که میزان دارد امر این به غیردرسی )آزاد( اشاره کتب مطالعه کمبود زمینه

. نیست قیاس قابل اصال پیشرفته کشورهای با مقایسه در مقدار این البته است و تر پایین توسعه حال در کشورهای از برخی

 (.1376، )شریف مقدم

 تکمیل درواقع و نماید ایجاد بیشتر پژوهش و دانستن برای آموزاندانش در را عالقه انگیزه و تواندمی غیردرسی کتب مطالعه 

به  و کنجکاوی و پژوهش برای شوق و شور بتواند و باشد مدارس در درسی کتب محتوای و با موضوعات ارتباط در و کنند

 .آید حساب به تحصیلی پیشرفت برای انگیزه نوعی آن دنبال

 

 ای آموزشیبازهای رایانه -7-4

 پیدا سنتی شکل یک، گذشته سالیان یط ما پرورش و آموزش که دارد داللت امر این بر نظریات و گرفته انجام هایپژوهش 

 محفوظات گرفتن یاد حول ترمی چرخد و بیش آمد روز نه و سنتی شکل به شناختی موضوعات چرخه بر و عمدتاً است کرده

 در منفعل صورت به تدریس قدیمی هایشیوه با توانرا نمی آموزان امروزیدانش که است این اساسی مساله لذا، زندمی دور

آوری فن از استفاده با تدریس هایروش بهبود با توانمی لذا، کرد تدریس را درسی هایمفاهیم کتاب آنان برای و اندنش کالس

 نمود.  کمک درسی مطالب یادگیری تسریع به های آموزشی

مورد  کالس در را ها آن از استفاده محققان بیشتر 1980 دهه در که است آموزشی ایرایانه هایبازی، هاآوری فن از این یکی 

 به، هستند یادگیری قدرتمند های محیط در مفاهیم انتقال در هابازی که اظهار داشتند و اند داده قرار تحلیل و بررسی

 آنها تحصیلی پیشرفت و کند رنگ کم یا و را حذف ها آن اشتیاق و انگیزه فقدان، تواندمی آموزشی ایرایانه هایبازی کارگیری

 .بخشند بهبود درسی مفاهیم در یادگیری را

 بدون کنند تا یادگیرندگان می خطر فراهم و بی امن فضایی هستند؛ یادگیری برای جذاب ایها شیوهبازی 
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 برای چنین ابزار قدرتمندی به ها را بازی چه بگیرند. آن خطا کنند و تصمیم واقعی دنیای شبیه در دنیایی، از شکست ترس

 تطابق یادگیری اثربخشی در حوزه شده اصول ثابت ها با جدیدترین بازی که است این، کرده لتبدی کالسی های آموزش ارائه

 (.1383، دارند. )والیتی

ها بازی این بسیار متغییر است. آن مخاطبان سنی گروه عصر حاضرند که هایبازی ترینرایج، ایرایانه هایبازی، میان در این 

زیرا ، باشند مؤثرافراد  توانند در آموزشمی، شوند کار گرفته به شخصی هدفهای هب رسیدن و در جهت شکل مناسب به اگر

، است. )احمدی روزمره زندگی هایمهارت آوردن دست به برای راهبرد خوبی، آن تصحیح امکان و خطا و همچنین آزمون

1331 .) 

 

 مدیر در پیشرفت تحصیلی نقش -5

 ارتباط در مدرسه مدیر است. مدرسه مدیر، آموزانبر پیشرفت تحصیلی دانش مؤثر آموزشی کادر و اجرایی عوامل از دیگر یکی 

 آموزان و همچنینپیشرفت تحصیلی دانش خصوص در باالتر مراجع با و رایزنی ارتباط قدرت همچنین و معلمان با همکاری با

 . نمایند ایفاء ندتوانمی مهمی نقش مطالعه به آموزان دانش ترغیب زمینه در والدین با ارتباط نحوه

 فرهنگ ترویج و برای آموزش خاص هاییدوره ایجاد به آموزاندانش در مطالعه افزایش و ایجاد برای توانندمی مدارس مدیران 

 در هادوره این نمایند اقدام والدین و آموزان دانش، معلمان برای کتب درسی و غیر درسی جهت پیشرفت تحصیلی مطالعه

 (.1387، آموزان است. )پوالدیارزش آینده و شغل دانش و تاهمی شناساندن جهت

 

 گیرینتیجه

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

ی خود قتصادی هر کدام به نوبهکه عواملی فردی و اجتماعی و ا، دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش نتایجدارد پرداخته شد. 

به عنوان مثال  آموزان از حضوری پر رنگ برخودار هستند. و گاها یک عاملی مکمل عامل دیگر استدر موفقیت تحصیلی دانش

 ، مؤثرند دانش آموزان پیشرفت تحصیلی انگیزۀ بر همساالن با تعامل و دانش آموز و معلم بین دوستانه و مطلوب رابطه

 شک بدون که باشند می تحصیلی پیشرفت و موفقیت ضلع سه فرزند و مدرسه، خانواده توان نتیجه گرفت کهمی به طور کلی 

، نظارت. گردد می وارد آموزان دانش بر جدی رفتاری و تحصیلی هایآسیب، گانه سه یرابطه این در اختالل ایجاد در صورت

 توسط آموز دانش ذهن در مثبت های انگاره ایجاده و مدرسه با ثبتم تعاملی فضای ایجاد در کنار خانواده پیگیری و کنترل

 ولی، شد خواهد آموزان دانش استعدادهای شکوفایی و رشد برای قدرتمندترین ابزار یکدیگر کنار در آموزشی عوامل و معلمین

 دارد. رهای بیشتپژوهش و بررسی به نیاز، دارد را تأثیر کمترین و بیشترین عامل کدام که موضوع این
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Abstract 
One of the dimensions that is of particular importance in the country's educational system, especially in the 

second round of education, is "academic achievement", which means students' success in passing the courses of 

a specified semester or success in learning the subjects, because it determines the future of students' careers and 

is always one of the concerns of education, parents and students, because success and academic achievement in 

Each community demonstrates the success of the educational system in targeting and paying attention to meeting 

individual needs. Therefore, all efforts in this system are in fact an attempt to cover up this. Since secondary 

school is one of the sensitive and effective courses in the field of socio-economic, educational and cultural 

development, paying attention to this period and the period, especially academic achievement and the factors 

affecting it to step towards development and progress, especially in educational and cultural discussions, seems 

to be detrimental. In this paper, many factors have been involved in this paper which has been done by 

descriptive and analytical method based on library studies and we aim to deal with some important factors in the 

academic achievement of secondary school. 

 

Keywords: Academic Achievement, Academic Achievement, Secondary School, Student 
 

 

 

 

 

 

 


