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 چکیده

و با توجه به کمبود منابع مالی  شود میآموزشی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب  های نظامافت تحصیلی یکی از معضالت 

بررسی و تبیین علل افت حاضر  ی مقالههدف از برخوردار است.  یخاص اهمیتو انسانی و استفاده بهینه از امکانات آموزشی از 

 . در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع آن از روش کیفی وباشد می آنانایجاد انگیزه در  های روشو  آموزان دانشتحصیلی 

 و ترین قدیمی عنوان به تحصیلی افت مسئله تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که-شیوه توصیفی

 وضعیت با فراگیران موجود علمی وضعیت بین فاصله که است بوده اخیر های دهه در ایران وپرورش آموزش مسئله انگیزترین بحث

 .است گردیده روانی اجتماعی و اقتصادی، های خسارت به منجر و است رفته فراتر آن مقبول و معقول حد از ها آن انتظار مورد

ظرفیت یادگیری او  تدریج بهدر هنگام تحصیل بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی  آموز دانشافت تحصیلی یعنی اینکه  درواقع

در کل  قبل سیر نزولی داشته باشد و های سالنمرات او نسبت به ماه قبل یا  که طوری بهکاهش یافته و یا تکرار پایه داشته باشد 

و مطلوب به سطح نامطلوب است. افت تحصیلی عالوه بر  بخش رضایتاز سطح  آموز دانشکاهش عملکرد درسی و تحصیلی 

 .شود مینیز  شوپرور آموزشفردی و خانوادگی دارد باعث به هدر رفتن بودجه  ازنظرکه  ناپذیری جبرانضررهای 

 ، مدرسه.آموزان دانش، وپرورش آموزشافت تحصیلی، انگیزه،  واژگان کلیدی:



 

 

 

 مقدمه

امروزه انسان وارث بيست قرن تجربه علمي و فرهنگي است. در عصر حاضر، تمام جوامع دنيا به سوي تحول 

هااي الالي دنيااي جدياد      و ترويج مطالعه از مؤلفهگام برميدارند. و مقوله کتابخواني، دسترسي به اطالعات 

 . است

عات، عامل مهم توسعه و ايجاد فرهنگ محسوب مي شوند و کم و کيف پيشرفت فرهنگي هار  المطالعه و اط

کتااب باراي تعلايم و تربيات     « 5فرد يا جامعه بستگي مستقيم به ميزان خواندن و کيفيت آنچه ميخوانناد  

کنناده سرنوشات قطعاي زنادگي      اندازه مهم است چون تعياي   بيت دارد. بينوشته شده و نقش تعليم و تر

 .بشري است

مطالعه و اطالعات، عامل مهم توسعه و ايجاد فرهنگ محسوب مي ّ شوند و کم و کيف پيشرفت فرهنگي هار  

کتااب باراي تعلايم و تربيات     « 5فرد يا جامعه بستگي مستقيم به ميزان خواندن و کيفيت آنچه ميخوانناد  

بينسکي بياندازه مهم است چاون تعيينکنناده سرنوشات    «نوشته شده و نقش تعليم و تربيت دارد. به عقيده 

(و نيز براي رسيدن به رشد و شکوفايي علمي، فرهنگي،  16،ص 6831قطعي زندگي بشري است (شعارينژاد، 

 .د عادت همگاني مستمر و هدفمند وجود نادارد و اقتصادي هيچ راهي بهجز گسترش فرهنگ مطالعه و ايجا

طبيعي است که براي نيل به اي  مقصود، کتابخانههاي آموزشگاهي و ايجاد عادت باه مطالعاه در کودکاان و    

در سالهاي اخير به سبب دگرگونيهاي بنيادي و ژرف ناشي  .نوجوانان بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد

نهادهاي جامعه، بهسازي کيفيت آموزش و پرورش نيز از توجه ويژهااي برخاوردار    از انقالب اسالمي ايران در

شده است. در اي  برهه از زمان، آنچه که در رأس همه عوامل و عنالر، حرکتي پايدار و پويا را باراي تاداوم   

انه فرهناگ اسات. خوشابخت    شعور و شور اسالمي و انقالبي و استمرار نظام ديني ما ضروري ميکناد، مساهله  

هاي قوي و مانا، و نگرشها و پويشاهاي فرهنگاي ماا ازآ ااز رساالت       برخورداري فرهنگ ارزشمند ما از ريشه

از سوي خداوند تا پيشينه پربار فرهنگي ما، يعني شمار کتابها و   خواندنم با فرمان الالشأن اس پيامبر عظيم

و اهالي داناش و انديشاه و بيانش در عرلاه      آوران نگاران و ظهور و وجود بزرگان و نام ها و کتاب کتابخانه

را از برتري ، زيباتري  » کتاب و کتابخانه«شکوفايي تمدن وگسترش فرهنگ مکتوب) ما را متقاعد ميکند که 

از  1 .و مهمتري  تجليات فرهنگي بدانيم و آن را از گرانسنگتري  پديادهها و مياراث بشاري بهشامار آوريام     

اندازه هم که رشد کند جاايگزي  همچناي ، تيچنار مطلقاي باراي کتااب        روانشناسان، معتقد است بشر هر

.(بنابراي  کتابهاي مدرن نيز کتاب هستند، نه چيز ديگر، وليک  عرضه  9،ص 6831منصوري، )نخواهد يافت 

 .آنها با ابزار جديد است مانندآموزشهاي الکترونيک



 

 

 

 سياستگذاري            )کالن يهاي استراتژ( کالن و سازماني راهکارهاي

 آموزشگاهي و آموزشي             )اي مدرسه( آموزشگاهي و آموزشي ابزاري راهکارهاي

 محيط فرهنگي و اجتماعي بستر            فرهنگي و اجتماعي راهکارهاي

 فرهنگي بسترسازي            کتابخواني و مطالعه هاي زمي  راهکارهاي

 رشته و س  منابع، تناسب              کتابخواني و مطالعه محتوايي راهکارهاي

 يادگيري حيطه در             )آموزشي( کاربردي -اي برنامه راهکارهاي

 ها کارگاه و مطالعه فنون و ها مهارت حيطه در             )کتابخواني اي مطالعه( مهارتي راهکارهاي

 جمعي ارتباط وسايل              )ارتباطي( اي رسانه راهکارهاي

 

جهان از  کشورهای. امروزه ترک تحصیل و افت تحصیلی در تمام باشد میافت تحصیل یکی از معضالت آموزش در جهان 

 کشورهاینظام آموزشی ایران مانند بسیاری از  و حتی مسئوالن نظام آموزشی است. وپرورش آموزشمباحث و مسائل  ترین عمده

 مانده باقیهنوز این مشکل الینحل  گرفته انجام حال تابهکه  هایی کوشش رغم علیو  برد میدر حال رشد از یک سلسله بیماری رنج 

 {1.}است

حاد مطرح  صورت بهدر بسیاری از کشورهای جهان سوم  وپرورش آموزشافت تحصیلی در نظام  مسئلهآنچه مسلم است اینکه، 

، دقت در مصرف، جویی صرفهاین امر  که ؛که میدانیم منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است طور هماناست. 

 کشور ما نیز افت تحصیلی یکی ازدر  {2}.سازد میاجتماعی را الزامی -مختلف اقتصادی های بخشتخصیص این منابع به 



 

 

و  دهد میریال بودجه کشور را به هدر  میلیارد ها ده رسالهاست که  وپرورش آموزشام و مشکالت کنونی نظ مسائل ترین مهم

اجتماعی که همان نیروی  های سرمایه ترین عظیم ترتیب این بهو  کند میخارج  وپرورش آموزشنیروهای بالقوه انسانی جامعه را از 

مشکلی است  ترین کننده نگراندر مدرسه  آموز دانشدر جامعه امروز افت آموزشی و عدم موفقیت . ماند می ثمر بیانسانی است، 

که والدین و مربیان با آن مواجه هستند. ترک تحصیل، اعتیاد و فشار روانی که ممکن است حتی منجر به خودکشی شود تنها برخی 

 از مشکالتی هستند که شکست در مدرسه به همراه دارد در بسیاری از موارد معضل افت آموزشی و شکست در مدرسه یکی از

پیامدهای افت آموزشی برای جامعه بسیار گرانبار است  که ازآنجایی. {3}شوند میبروز مشکالت جدیدتر محسوب  عالئماولین 

ارائه راهکارهای الزم برای رفع این مشکالت گوناگون و بغرنج ضروری به نظر  و همچنینبر آن  مؤثربررسی علل و عوامل 

 .رسد می

 وع(اهمیت و ضرورت موض) مسئلهبیان 

و از سوی دیگر خود آفریننده  مختلف است های بحراندستخوش  سو یکجهان سوم از  کشورهاینهاد تعلیم و تربیت در 

دیگر نهادهای  او نه ب کند میاست که این نهاد نه اهداف مشخصی را دنبال  برخاسته ازآنجادیگری است. مشکل  های بحران

این بخش از  نیافتگی توسعهبا نیازهای جامعه تناسب ندارد. علت اصلی  کرده تحصیلدانش افراد  رو ازاین ،اجتماعی هماهنگ است

کشورهای جهان  ویژه به ،بزرگ نظام آموزشی در کشورهای مختلف های بحرانیکی از . جهان نیز ضعف نظام آموزشی است

مسائل  ترین مهمو امروزه نیز از  ستآموزشی بوده ا مسئوالن موردتوجه دیربازاست که از  (افت و شکست تحصیلی) مسئله ،سوم

 مسئلهاص خود به این خ های دیدگاه برحسبروانشناسان و...  ،جامعه شناسان ،. بسیاری از مربیانرود میبه شمار  وپرورش آموزش

 {4}اند نگریسته

 البته .باشند می تأمل قابلنیز مانند سایر کشورها ریشه در عوامل مختلف دارد که بسیار مهم و افت و شکست تحصیلی در کشور ما 

 تنها نه باره دراینولی باید اعتراف کرد که زیادی جهت بررسی این موضوع صورت گرفته است  های تالشاخیر  های سالدر 

 .ایم داشتهبلکه افت تحصیلی بیشتری نیز  ،ایم نیافتهتوفیقی 

از کشورهای جهان سوم  وپرورش آموزشمسئله افت تحصیلی در نظام  حاد مطرح است.  صورت بهدر بسیاری 

، دقت در مصرف و جویی صرفهمنابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است و این مسئله، 

به  لزامی  های بخشتخصیص این منابع  ا اقتصادی و اجتماعی را  افزایش سریع سازد میمختلف  نابراین  ب  .

یازمند جمعیت  لعد میرا  ها آناز درآمد ملی  ای عمدهورها، بخش تعلیم این کشن در اغلب این  که درحالی. ب

یازمندکشورها هنوز همه کودکان  یافتهتعلیم به مدارس راه  ن ند ن  ها آن ساالن بزرگو تعداد زیادی از جمعیت  ا

یز به حجم این مشکالت افزوده  عالوه هستند، سواد بی ن در {5}. شود میبر آن مشکل افت تحصیلی در مدارس 

نیز افت تحصیلی یکی از مشکالت کنونی نظام  یارد ریال  ها ده ساله همهاست که  وپرورش آموزشکشور ما  میل

آن است که افت تحصیلی  دهنده نشانآماری از مدارس کشور  های افتهی .دهد میبودجه کشور را به هدر 

از منابع مالی ملی و استعدادهای  صورت به مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا اشکال دیگر آن مقادیر زیادی 

به میان  .کند میانسانی جامعه را تلف  افت تحصیلی سخن  بیشتر مردم درصد آید میهرگاه از   آموزان دانش، 

و ترک تحصیل  ها ودیمرد که یدرحال ،کنند میمردودی و یا ترک تحصیل کنندگان از مدارس را یادآوری 



 

 

از افت تحصیلی یک دوره آموزشی  آموزان دانش کل بهکنندگان یک دوره آموزشی نسبت  آن دوره، بخشی 

ن ؛شود میمحسوب  به این درصدها محدود  افت تحصیلی تنها  ، بلکه در حوزه مسائل آموزشی شود میاما 

بال دارد. تری گستردهمفهوم  به دن  {6}را 

یک  آموزان دانشافت تحصیلی دارای دو جنبه کمی و کیفی است. افت تحصیلی کمی عبارت است از درصد 

ند نتوانستهدوره آموزشی که به سبب مردود شدن و یا ترک تحصیل  به پایان  ا با موفقیت  آن دوره تحصیلی را 

به نارسایی در  یز  ن آموزشی و یا عدم  شده تعیین یها هدفبه  یابی دستبرسانند. در مفهوم افت تحصیلی کیفی 

از این  یک دوره  التحصیالن فارغاست. لذا تفاوت بین دانش و مهارت  شده اشاره ها هدفتحقق بخشی 

افت تحصیلی کیفی نشان  شده تعیین های هدفآموزشی و  ا  ب مانند  چیز چیه .دهند میبرای این دوره را 

تعلیم و تربیت ناقص، بودجه  تنها نهنیست، زیرا  مؤثر آموزان دانشضایعات تعلیم و تربیت در سرنوشت ما و 

نان را هنگام تحصیل در مدرسه تر مهم، بلکه از همه دهد میملی را هدر  ، قسمتی از عمر کودکان و نوجوا

 {7}کند میکامالً تلف 

یافتد،  ب اتفاق  بلوغ  موجب بروز ناکامی در فرد  تواند میهمچنین اگر بخش اعظم این افت تحصیلی در دوران 

نی  های سالکه در  دهد میدر مورد کیفیت آموزشی نشان  شده انجام های ارزشیابیشود.  به فراوا با توجه  اخیر 

افراد مدرسه رو، تغییرات  ما حاصل نشده  وپرورش آموزشکیفی در نظام  ازلحاظ توجهی قابلتعداد مدارس و 

یا اتالف کاربرد است. نان  وپرورش موزشآدر  1اصطالح افت  اقتصاددا  آناناست و لذا  شده گرفتهاز زبان 

باید به محصول نهایی  ای اولیهکه بخشی از سرمایه و مواد  کنند میرا به صنعتی تشبیه  وپرورش آموزش را که 

یاورده است. شاید این تشبی درنتیجهتبدیل شود، تلف نموده است و  ن بار  به  نتظار را در جامعه  ا ه مطلوبیت مورد 

نباشد و اصطالح قصور در تحصیل یا واماندگی از تحصیل   تر مطلوبچندان خوشایند کارشناسان آموزشی 

اختیار نهاد رسمی تعلیم و تربیت قرار  ای بودجهمنابع مالی و  نظر ازنقطه باوجوداین{8} باشد. که جامعه در 

 .است رادارمشاغل کارآفرین اقتصادی جهان  ترین بزرگیکی از  وپرورش آموزش، بدون شک دهد می

برنامه ها دولتبسیاری از  امهرا در رأس سایر  وپرورش آموزش،  ند دادهخود قرار  های برن مورد  در .ا

توسط  آموزان دانشآن در پیشرفت تحصیلی  تأثیربه تحصیل و میزان سواد والدین و  ها خانواده مندی عالقه

تایج حاصله نشان  شده انجامتحقیقاتی « ورود کارتون» ن که مشخصه اصلی کودکان تیزهوش  دهد میاست که 

ند داشتهی پرمهر و محبتی ها خانواده آناناین است که  به یادگیری  ها آنو خود والدین  ا عالقه وافری 

ند داشتهفرزندانشان  ، هنوز جایگاه واقعی خود را ها تالشکشور ما، علیرغم تمامی  وپرورش آموزش امروزه .ا

نیم میپیدا نکرده است.  است. زیرا کیفیت برتر آموزشی،  تر مهماز کمیت آن  وپرورش آموزشکه کیفیت  دا

فراهم کند. امروزه این حقیقت بر همگان روشن شده که  آموزان دانشرا در بین  تری عمیقتحوالت  تواند می

ارتقای کیفیت آموزشی از س آموزان دانش ایر متغیرها نظیر کیفیت معلم و امکانات و تجهیزات و در 

 {9}بر این اهمیت تأکید کنیم. پسهستند.  تر مهم مراتب بهآموزشی  های برنامه

                                                           
1 - Wastage 



 

 

مثبتی که تعلیم و تربیت و آموزش در جهان  تأثیربا توجه به مطالب فوق و نقش ارزنده تعلیم و تربیت در جامعه امروز و با توجه به 

بسیار ضروری و  آموزان دانشایجاد انگیزه در  های روشو  آموزان دانشو تبیین علل افت تحصیلی  بررسی واکاوی، ؛امروز دارد

دستگاه تعلیم و تربیت تمام تالش خود را در جهت نیل به هدف و  اندرکاران دستکه الزم است عوامل و  رسد میمهم به نظر 

 کاهش افت تحصیلی در جامعه انجام دهند.

 ژوهشاهداف پ

 بیان معنا و مفهوم افت تحصیلی. -

 بیان معنا و مفهوم انگیزه. -

 آموزان دانشبررسی و بیان دالیل افت تحصیلی درسی در  -

 .آموزان دانشایجاد انگیزه درسی در  های راهبررسی و بیان  -

 پژوهش های سؤال

 افت تحصیلی چیست؟ -1

 انگیزه چیست؟ -2

 ؟شود می آموزان دانشچه دالیلی باعث افت تحصیلی درسی  -3

 ؟شود می آموزان دانشانگیزه درسی در و افزایش  ایجاد باعثچه عواملی  -4

 پژوهشروش 

های تحقیق و روابط های کمی، متغیر. در پژوهششود میبه دو نوع کمی و کیفی تقسیم  طورکلی به پژوهش معموالً

های کیفی، محقق با معانی، مفاهیم، اما در پژوهش ؛گیردقرار میها با استفاده از ارقام و آمار مورد ارزیابی ها و جامعهدر نمونه ها آن

های زیادی مطرح است. شاید بتوان گفت ها بحثدر مورد این پژوهش{11ها سروکار دارد. }و توصیف پدیده خصوصیات

است و هدف از  های اجتماعیهای کیفی درک پدیدهاست. هدف پژوهش ها آنتمایز بین این دو نوع پژوهش در هدف  ترین مهم

های تفسیری از و در پی توصیف تر انعطاف قابلکیفی،  های روش طورکلی بهمعلولی است.  -های کمی تعیین روابط علیپژوهش

های کمی انعطاف کمتری دارند و پژوهش آنکه حالنگر در نظر گرفت. یک بررسی کل توان میها هستند و این پژوهش را پدیده

 {11متمرکز هستند. } ءنگری(جز) فردیهای بر متغیر

پژوهش  های محدودیتو مواردی که در بخش  ها محدودیتو با در نظر گرفتن یکسری از  با توجه به موضوع مورد تحقیقبنابراین 

ی . بدین ترتیب که کلیهباشد میاستنتاجی  -تحلیلی ی شیوهحاضر از نوع کیفی و به  ؛ پژوهشمفصل به آن اشاره خواهد شدطور  به

 آموزان دانشبر تحصیل  تواند میو دالیل آن و نقشی که  آموزان دانشاسناد و مدارک موجود مرتبط با موضوع افت تحصیلی 

 قرار گرفته است. وتحلیل تجزیهو  موردمطالعه آنانداشته باشد و همچنین راهکارهای ایجاد و افزایش انگیزه در 

 پیشینه پژوهش

کاهش نسبی فعالیت درسی و  ، به معنایشود مینیز یاد  (academic or school failure)افت تحصیلی که از آن با عنوان 

 و ترین قدیمی عنوان به تحصیلی افت مسئله .باشد میدر مقایسه با دوره نسبی قبل از آن   در یک دوره نسبی آموز دانشمطالعه یک 

 وضعیت با فراگیران موجود علمی وضعیت بین فاصله که است بوده اخیر های دهه در ایران وپرورش آموزش مسئله انگیزترین بحث



 

 

 .است گردیده روانی اجتماعی اقتصادی، های خسارت به منجر و است رفته فراتر آن مقبول و معقول حد از ها آن انتظار مورد

 تشبیه صنعتی به را وپرورش آموزش و شده گرفته انان د اقتصاد زبان از ،وپرورش آموزش ر د اتالف یا تحصیلی  افت اصطالح  کاربرد

 به را انتظار  مورد و مطلوب نتیجه و ه کرد تلف ، شد می یل تبد نهایی محصول به  باید که را اولیه  مواد و سرمایه از بخشی که  کند می

 {12.}است تر مطلوب تحصیل ر د گی واماند و قصور اصطالح  کاربرد البته است. ه نیاورد بار

ی لیتحصو  شورفت یپ در زشیو انگ نقوش  و آمووزان  دانش یلیتحص افت در مؤثر عوامل( در پژوهشی به بررسی 1397)رنجبر و عراقی 

 منظوور  بوه  آمووز  دانوش  در هدف داشتن و انگیزه تقویت اندوزی؛ دانش ضرورت و دانایی به اعتقاد تقویتنتایج نشان داد  پرداختند.

 منظور تحصیلی؛ شده ترسیم های هدف به رسیدن جهت آینده برای ریزی برنامه در کمک او؛ های تالش و ها حرکت به دادن جهت

 تواند در افزایش انگیزه و کاهش افت تحصیلی مؤثر واقع شود. می یادگیری و مطالعه برای سالیانه و ماهیانه روزانه ی برنامه داشتن

 مشمول پسر آموزان زندگی دانش کیفیت و تحصیلی انگیزش ( در پژوهشی به مقایسه1393) مهمویی و قریشی کارشکی، مؤمنی

توصیفی  -آموزانی که با ارزشیابی کیفی سنتی پرداختند. نتایج نشان داد بین انگیزش تحصیلی دانش با ارزشیابی توصیفی ارزشیابی

ع ارزشیابی بر میزان بنابراین نو آموزانی که تحت سنجش ارزشیابی سنتی هستند، تفاوت معناداری ندارند؛ شوند با دانش سنجش می

 انگیزه تأثیری ندارد.

های  دورکین، نارسایی{6}دانند آموزان عامل مؤثر می انکینسون و همکاران، میزان سهم بهره هوشی را در افت تحصیلی دانش 

 {7}داند نمیتأثیر  جسمی مانند ضعف بنیه، عدم وجود سالمت عمومی، ضعف بینایی، ضعف شنوایی و ... را در افت تحصیلی بی

ریزی، میزان اضطراب امتحانی، توجه و تمرکز  بیابانگرد، عوامل فردی مانند میزان بهره هوشی، انگیزه، هدف، روش مطالعه، برنامه

سازی و  دارد که عدم مهارت در آزمون نژاد، بیان می شعاری{8}داند آموزان مؤثر می و غیره را در میزان افت تحصیلی دانش

 .هاست آموزان، از عوامل مؤثر در پسرفت آن ح سؤاالت با بهره هوشی دانشمتناسب نبودن سط

بیابانگرد عالوه بر عوامل فردی، شرایط عاطفی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خانواده، مهارت معلمان و میزان رابطه اولیا و مربیان و 

ی فقر اقتصادی، حتی در فقدان عوامل منفی فردی، از بروز تأثرات منف{8}دهد قرار می موردتوجهغیره را در مورد مشکل مربوطه، 

گوید که پیشرفت تحصیلی در میان  تحقیق، می 23تلویزیون: بیانبانگرد با تحلیل  تأثیر. دیدگاه محمد پارسا، انکارناپذیر است

ه کمتر از ده ساعت تماشا آموزانی ک کنند )در مقایسه با دانش آموزانی که در هفته ده تا پانزده ساعت تلویزیون تماشا می دانش

 طور بهلی کنند(، در باالترین حد است و سپس با افزایش ساعت تماشا، از بیست تا چهل ساعت در هفته، میزان پیشرفت تحصی می

 یابد چشمگیری کاهش می

)درآمد  رحمانی، در تحقیقات خود اثبات کرده است که بین مسئله افت تحصیلی و عواملی مانند وضعیت اجتماعی خانواده

افضلی  {12د}داری وجود دار خانواده و سطح سواد والدین(، روش تدریس دبیر، سؤاالت امتحانی و امکانات مدرسه رابطه معنی

عنوان عوامل مؤثر بر  در مقاله پژوهشی خود، متغیرهای عوامل آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، خانوادگی و جنسیت را، به

مستقیم طالق، تزریق  تأثیر {13.}داند ر کرده و عامل آموزشی را مؤثرترین عامل در این امر میآموزان ذک افت تحصیلی دانش

های وسواس در دختران و پسران، بروز افسردگی در  زدگی است. ایجاد زمینه مستقیم عواطف رنجور از جمله خشم، گیجی و بهت

و غیره از تأثیرات دیگر طالق است و پیامدهای این عوارض، قراری  های اضطراب، بی کودکان و نوجوانان، به وجود آمدن زمینه

 {14.}کند میآموزان در مدرسه بروز پیدا  نزول کارکرد دانش صورت به



 

 

های مربوطه، اعالم  ای را افسردگی، افت تحصیلی و گرایش به الگوبرداری از صحنه های رایانه افتاده حال، در تحقیقی، اثرات بازی

های اخالقی،  های فناوری اطالعات، در زمینه ای به عصر مجازی دارد ولی منکر آسیب بینانه نگاه خوشجاللی {15}دارد می

 آموزان دانش دیدگاه از تحصیلی انگیزش افت علل ( بررسی1391) فیاضی طاهری و{16}اجتماعی نیست -پزشکی و فرهنگی

 که داد نشان پژوهش های را موردبررسی قرار دادند. یافته ها آن خانوادگی های زمینه و جنسیت به توجه با دانشگاهی پیش دوره

 سطح و انگیزشی عوامل با ارتباط در. برخوردارند پسران به نسبت باالتری انگیزشی سطح از و فردی خانوادگی عوامل در دختران

 به نسبت باالتری انگیزش از خانوادگی عامل در اند داشته دبیرستانی تحصیالت که پدرانی که فرزندان شد مشخص پدر تحصیالت

 عامل در که شد داده نشان مادر تحصیالت سطح و عامل این با ارتباط در. اند بوده برخوردار بودند، سواد بی که پدرانی فرزندان

 یا سواد بی مادرانشان که فرزندانی به نسبت بیشتری انگیزش از اند داشته تحصیالت دبیرستانی که رانی د ما فرزندان مدرسه

 عامل بعد در بیشتری تحصیلی انگیزش از دار خانه مادران فرزندان همچنین .اند بوده برخوردار اند، داشته ابتدایی تحصیالت

 نشد مشاهده داری معنی تفاوت فردی و خانوادگی در ابعاد که درحالی برخوردارند شاغل مادران فرزندان به نسبت اجتماعی،

 پژوهش های یافته

کاهش نسبی فعالیت درسی و  ، به معنایشود مینیز یاد  (academic or school failure) عنوانافت تحصیلی که از آن با 

 15کسی که طی سه ماه نمرات در حد  مثالً .باشد میدر مقایسه با دوره نسبی قبل از آن   در یک دوره نسبی آموز دانشمطالعه یک 

در حال حاضر نسبت به سه ماه  گوییم میکسب کرده،  12داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود 

ضعیف نبوده حتی کسی  آموزان دانشپیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل 

، دو نمره نسبت به دوره قبل افت کند میکسب  16داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود  18ه چند ماه پیش نمرات حدود ک

 {5} .دارد

 تشبیه صنعتی به را وپرورش آموزش و شده گرفته انان د اقتصاد زبان از ،وپرورش آموزش ر د اتالف یا تحصیلی  افت اصطالح  کاربرد

 هب را انتظار  مورد و مطلوب نتیجه و ه کرد تلف ، شد می یل تبد نهایی محصول به  باید که را اولیه  مواد و سرمایه از بخشی که  کند می

 .است تر مطلوب تحصیل ر د گی واماند و قصور اصطالح  کاربرد البته است. ه نیاورد بار

 است. وره د پایان از پیش تحصیل ترک و وره د یک ر د تحصیلی پایه تکرار منظور ، شود می تحصیلی  افت از صحبت وقتی

  موعد از قبل تحصیل ترک رسه، مد از مطلق غیبت چون تحصیلی، شکست مختلف های جنبه شامل تحصیلی  افت دیگر عبارت به

 . شود می تحصیالت نازل کیفیت و آموزش مقرر های سال و آموز انش د حصیلیت سنوات میان نسبت تحصیلی، پایه تکرار مقرر،

 به {01}.است نامطلوب سطح به بخش رضایت سطح از آموز انش د رسی د و تحصیلی  عملکرد کاهش تحصیلی  افت از منظور

 ظرفیت ریج تد به متوسط، یا تحصیلی موفقیت وره د یک از  بعد تحصیل هنگام ر د آموز انش د یعنی تحصیلی  افت دیگر عبارت

 نزولی سیر قبل های سال یا قبل ماه به نسبت او نمرات طورکلی به . باشد اشته د تحصیلی پایه تکرار یا و یافته کاهش او گیری یاد

 آموزی سواد ر د ضعف هرگونه به عام مفهوم نظراز آموزشی، اتالف شاخص عنوان به حصیلیت  افت.  هد د می نشان  خود از محسوس

 آموزشی اف اهد ر د شکست و آموزشی انتظارات ن نشد محقق از عبارت خاص مفهوم ازنظر اما ؛ شود می گفته سوادی بی  وجود یا و

 ی ود مرد ی، ید تجد رسه، مد از گریز شکل به تحصیلی های ناکامی . گیرد برمی ر د را گیری یاد - هی د یاد  فرآیند ر د نابسامانی و است

 {15} هستند. قائل خاصی ارتباط انگیزه و تحصیلی افت مفهوم بین روانشناسان . رسد می ظهور  منصه به تحصیلی ترک و



 

 

. شود می هدف نوعی سوی به رفتار هدایت موجب که کند می اشاره ارگانیزم درونی حالت به انگیزش روانشناسان، اعتقاد بنابر

 {16. }کرد تعریف آن دهنده جهت عامل و انسان های فعالیت محرک نیروی عنوان به توان می را انگیزش طورکلی به

 .انگیزه همان چرایی رفتار انسان است

 .معنای تحریک و ترغیب آمده استانگیزه اسم مصدر انگیزیدن است و در لغت به 

 .دهد میانگیزه در اصطالح به معنای میل و رغبتی است که انسان برای رسیدن به هدف از خود نشان 

 .دهد میهر قدر این انگیزه و رغبت در انسان بیشتر شود، تالش بیشتری برای رسیدن به هدف از خود نشان 

 .تار اوستانگیزه وضعیت درونی فرد است که محرک اصلی رف

 {14}کند میو آن را هدایت  دهد می. رفتار او نیرو دهد میانگیزه نیرویی است که به رفتار انسان جهت 

. در اصطالح کند میانگیزه، در لغت به معنای سبب و دلیل و چیزی است که کسی را به کاری وادار اذعان داشت  توان میبنابراین 

، محرک رفتار است که همان عامل و نیروی درونی است و سوی یکشده است. از  نیز مفهومی است که دو جنبه در آن لحاظ

در رفتار، به هدفی توجه دارد؛  تأثیر ی جنبهو از سوی دیگر، دارای نتیجه و هدف است که همیشه از  شود میرفتار فرد را موجب 

است که از سویی، به محرک  دومنظورهگفت انگیزه، مفهومی  توان می. بنابراین، شود میهیچ رفتاری بدون انگیزه انجام ن چراکه

عاملی درونی که موجب »شاید بتوان آن را چنین تعریف کرد: {13}رفتار و از سوی دیگر، به نتیجه و هدف رفتار اشاره دارد. 

 «.شود میرفتار فرد 

و از  آمده حساب به وپرورش آموزشعوامل درون سازمانی  عنوان به بعضاً، که مؤثرندلل و عوامل متعددی در بروز افت تحصیلی ع

امکانات و وسایل  توان مین سازمانی وشود. از عوامل در نظام تعلیم و تربیت یاد می سازمانی برونعوامل  عنوان بهبعضی دیگر 

 و کودکان خانوادگی عوامل و شرایط مولود تحصیلی افت موارد از بسیاری در سازمانی برون عوامل میان از و  مطلوب آموزشی

از دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی،  تحصیلی افت بر مؤثر خانوادگی عوامل و شرایط که چند هر و است جوانان و نوجوانان

طرف  از فرهنگی جدا نیست، اما چنین نیست که همیشه نامناسب بودن شرایط خانوادگی نتیجه شرایط نامناسب اقتصادی باشد.

آموزان باشد، یکی  نیازهای دانش کننده تأمینتواند  دیگر وجود شرایط مناسب مادی و امکانات اقتصادی در خانواده به تنهائی نمی

 {16}.آید حساب بهدر افت تحصیلی  مؤثراز عوامل 

 از: اند عبارت آموزان دانشدالیل افت تحصیلی  ترین مهم

 آموز دانشغرق شدن در تکنولوژی و زندگی ماشینی دلیل موفق نبودن 

از  توجهی قابلاز ابزارآالت تکنولوژی است که زمان  ازحد بیشامروزی استفاده  آموزان دانشیکی از بارزترین علل افت تحصیلی 

 .سازد میالزم نیز دور را از برنامه غذایی سالم و تحرک  ها آنحتی  یو گاه کند میرا پر  ها آنساعات روزانه 

 والدینش افسردگی و آموز دانش افسردگی

http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C.p4680


 

 

فراتر از حاالت  تأثیراتی مرور بهوالدین باید به هوش باشند که هر نوع عالئم افسردگی در فرزندشان را بایستی جدی بگیرند چراکه 

بزرگی روی تحصیل و یادگیری او در مدرسه خواهد گذاشت؛ عالوه بر این ناراحتی و  ی صدمهروحی او خواهد داشت و 

 {17}.شود آموز دانشدلیلی برای تشدید افت تحصیلی  تواند میافسردگی یکی از والدین نیز 

 آموز دانشناتوانی در انجام وظایف از دالیل موفق نشدن 

باید تشویق شوند تا هر کاری را که کامل نکردند، از کار متوقف نشوند. به کودک خود کمک کنید تا مناطقی را  آموزان دانش

که نیاز  طور همانقدرت ندهید تا به دنبال کمک بیشتر در مدرسه باشند،  ها آنرا شناسایی کند و به  دهد میمشکالت  ها آنکه به 

سریع عمل کند و یا کار دشواری را انجام دهد. به تعویق اندازی نیز  ازحد بیش تواند میکودک خود هشدار دهید که ن به .است

. یادگیری شود مییی برای اتفاقات بد در آینده شود و انجام این کار باعث ساخت و الگو اضطراب و استرس منجر به تواند می

 .جدید ممکن است همیشه آسان نباشد یک سوژهیک مهارت جدید یا 

  نفس اعتمادبه ترس از شکست و عدم

 تواند می ازحد بیشدر نقاط قوت خود جلوگیری کند. اعتماد  آموز دانشاز ایجاد یک  تواند می نفس عزتیا  نفس اعتمادبه عدم

 ها آنشود. برای برخی از کودکان، عدم تفکر موفق کافی است که مانع از تالش  آموزان دانشو بهبود نقاط ضعف  تائیدمانع از 

. دهیم میو سپس به راه خود ادامه  گیریم میدرس  هایمان شکستابتدا، کودکان باید بدانند که همه ما از  های زمانهمان  از .شود

 {17}.جدید قبل از اینکه بتوانند ماهرانه شوند، نیازمند تمرین و تکرار هستند های مهارتتمام 

 در مدرسه آموز دانشتکا به دیگران از دالیل موفق نشدن ا

، توسعه دهند. هر کودکی شوند میکه وارد مدرسه  ای لحظهکودک خود را تشویق کنید تا استقالل تحصیلی و پاسخگویی را از 

و تجهیزات مناسب به هر  ها کتابکردن همه وظایف و تکالیف، بردن  کامل مسئول یادگیری خودش است:باید بداند که او 

، باید علت و معلول آورند نمیانی که زیاد برنامه و تکالیف مدرسه را آموز دانش .را به خانه بردن چیز همهکالس؛ و هر شب 

یاد  ها آنخوب در مراحل اولیه راه بسیاری از دانشجویان عالی است و به  ای مطالعهروال عادی و عادات  جادیا .رفتارشان را بفهمند

که در یک منطقه خاص در حال مبارزه هستند، با معلم فرزندتان  شوند میمتوجه  ها آنتا خودشان را هدایت کنند. اگر  دهد می

 {18}.و یا به دنبال یک معلم خصوصی باشید صحبت کنید

 و به تعویق اندازی کارهاضعیف  زمان مدیریت های مهارت

تا آخرین  طورمعمول به. دانشجویانی که کند میاز یک پروژه یا مقاله عبور  سرعت به آموز دانشکه یک  دانند میاغلب معلمان 

ارائه کرده و به عملکرد ضعیف در امتحانات دسترسی  غیراستاندارد های تالشتا تکالیف خود را تکمیل کنند،  کنند میلحظه صبر 

را  فیتکالاز جایمان بپریم، کارها را انجام دهیم، گرامر و  ها امتحانو  آزمونطبیعی ما این است که در زمان  زهیغر هند داشت.خوا

و ابزارهای دیگر و تشویق  ها تقویمرا از سنین پایین تشویق کنید. با ارائه دادن محصوالت گرافیکی،  آموزان دانشانجام دهیم. 

برای  ها آنعادات مطالعاتی سازمان یافته باشند، آمادگی بهتر  توسعه درحالند توان می تر کوچک آموزان دانش .ها آناستفاده از 

بگویند  ها آنتا به  کنند میموفق به والدین یا معلمان تکیه ن آموزان دانشانتقال از دبیرستان به کالج و دو دنیای کامالً متفاوت است. 

 {4}.در حال نزدیک شدن هستند آزمون های تاریخرند و یا زمانی که که تکالیف در چه زمانی قرار دا

 آموزان دانشاظهارات نامناسب در حضور 

هستند. گاهی دیده شده تعدادی از معلمان بعضی اوقات در سر  ها معلم آموزان دانشگاهی اوقات یکی از عوامل افت تحصیلی 

که تحصیل در  فرستند می آموزان دانشو ناخواسته این پیغام را برای  کنند میکالس درس شروع به شکایت از وضع مادی خود 
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باید آینده بهتر را در بازار کار جستجو  گردند میندارد و کسانی که در جستجوی وضع مادی بهتری  ای فایدهشرایط امروز جامعه 

افت تحصیلی  ساز ینهزمن انحراف از تحصیل و همی کند میرا منحرف  آموزان دانش سوءکنند. باید به خاطر داشت که این تبلیغات 

  .شود می ها آن

 

 خود را تقویت کنید آموز دانش نفس اعتمادبه

و سبب افت  دارد میرا از تالش و خودباوری باز  آموزان دانشیکی از عواملی است که  آموزان دانشدر  نفس اعتمادبهکمبود 

 های خالقیتخود کمک کنند تا خودشان را باور کنند و بتوانند  آموزان دانش. والدین باید به شود می ها آنتحصیلی شدید 

تحصیلی خودشان را بروز دهند. ترس از رفوزه شدن یا گرفتن نمرات بد در امتحانات آخر سال یکی از عوامل خطرناکی است که 

را به عقب هل  ها آنو  کند مییف را ضع آموزان دانشاز شکست، انرژی  ترس .شود می آموزان دانشسبب افت تحصیلی شدید 

را از امتحانات کاهش  ها آنبودید ترس  آموز دانشبا صحبت کردن و تعریف خاطراتی از دورانی که خودتان نیز  شود می. دهد می

راه مبارزه  ها آن. والدین باید به رسند میخیلی زودرنج هستند و به همین علت زود به مرز افسردگی  آموزان دانشدهید. بعضی از 

به خاطر این است که  آید میخود بیاموزید تمام مشکالتی که بر سر هر انسانی  آموز دانشبا مشکالت را بیاموزند. باید به فرزند 

خود بیاموزید که مقاومت و استقامت را  آموز دانش. به فرزند خواهند مینتوانند خوب پیشرفت کنند و مشکالت نیز همین را  ها آن

 نفس اعتمادبهکه شما در راه تقویت  مؤثریویت کند. البته والدین خود باید الگوی مناسبی برای فرزندان باشند. هر گام در خود تق

تقویت انگیزه  جای بهوقتی معلمی  مثالً خواهد شد ها آنتحصیلی آینده  های پیروزیبرای  سازی زمینه دارید میفرزندتان بر 

که پول در بازار ریخته و با گفتن این که ما هم اشتباه  گوید می ها آنب نمرات بهتر به برای ادامه تحصیل و کس آموزان دانش

 گونه اینبود  ها اینیا اگر رفته بودیم به بازار، حاال وضع ما بهتر از  زنیم می سروکله ها پوک کلهکردیم آمدیم معلم شدیم و با شما 

و سبب  گذارد می تأثیر آموزان دانش، همین پیام در ذهن آورند میرا پایین و مقام معلم  کنند میافکار را در سر کالس درس مطرح 

 {6}.شود می ها آنانحراف ذهنی 

ی را عوض کند و سبب آموز دانشسرنوشت  تواند میبه همین ترتیب والدین نیز در افت تحصیلی خیلی نقش دارند. یک حرف 

 التحصیل فارغدرخصوص آینده و  آموزان دانشدلسردی او از ادامه جدی تحصیالت شود. باید مراقب اظهاراتی که در حضور 

که درس خواندن به بیراهه  آورند میبود. بعضی از والدین ناخواسته این طرز فکر را در ذهن فرزندان خود به وجود  شود میشدن 

هستند و از اظهارات اطرافیان نزدیک خود الگوبرداری  یتجربگ کمفرزندان شما در سن  ازآنجاکهطر داشته باشید رفتن است. به خا

 {3} داشته باشد. ها آنمنفی بر  تأثیراتچیزهایی را بیان کرد که  ها آننباید در حضور  کنند می

 دوستان ناباب

معاشرت با افراد ناباب است. فراموش نکنید که دوستان در  شود می آموزان دانشیکی از عوامل دیگر که سبب افت تحصیلی شدید 

کنترلی روی دوستان فرزندان خود داشته باشید و  غیرمستقیم طور بهدارند. بکوشید  مؤثریسرنوشت فرزندان شما نقش خیلی 

زیادی با افکار و  آموزان دانشدرسه باشید. در م کنند میبا دیگران در خارج از محیط خانواده برقرار  ها آنکه  هایی ارتباطمراقب 

 یعتاًطبمثبت و گاه نامطلوبی روی فرزند شما داشته باشند.  تأثیراتند توان می ها آنمتفاوت وجود دارند که همگی  های شخصیت

را به دوستی قبول نکند. بکوشید عالوه  یهرکسید به او بیاموزید توان میید همراه فرزند خود باشید، ولی توان میشما همیشه ن

 {4}.داشته باشید ها آنشناختی از دوستان نزدیک فرزندان خود شناختی نیز از خانواده  برداشتن

 غذا و بیماری 
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شته باشد. والدین همواره باید مراقب جسم و روح فرزندان خود باشند و به نقش دا آموزان دانشدر افت تحصیلی  تواند میبیماری  

باید غذای مناسبی میل  آموزان دانشقائل شوند.  ای ویژهتحصیل بخصوص هنگام امتحانات اهمیت  های سالدر طول  ها آنتغذیه 

همواره در  خورند نمیانی که غذای کافی آموز دانشکنند تا انرژی مورد نیاز برای یادگیری در سر کالس درس را داشته باشند. 

 {19}.گیرند نمیسر کالس درس خسته، افسرده و زودرنج هستند و چیزی یاد 

 غیر همجنس سوی بهکشش  

 های فعالیتکه سبب انحراف  دهند میزودرسی  های عشقدبیرستان دل به  -راهنمایی  های سالدر فاصله  آموزان دانشخیلی از  

صرف انرژی خود برای مطالعه  جای به آموزان دانش. در چنین شرایطی شود میاز مطالب درسی به احساسات زودگذر  ها آنذهنی 

و از مسیر اصلی  کنند میو تمام تالش خود را برای جلب توجه طرف مذکور متمرکز  دهند میدل به احساسات خود و طرف مقابل 

ند برای بازگشت مجدد توان میوالدین  .دهد میخود را نشان  سرعت به آموزان شدان. باید دانست کمبود عاطفه در شوند میمنحرف 

در این خصوص ایفا کنند. ارتباط برقرار کردن با غیرهمجنس در طول  مؤثریخود به مسیر اصلی زندگی نقش  آموز دانشفرزند 

. به شود میستند سبب تغییر هدف و عالقه ه آموزان دانشسرنوشت سازی در آینده  های سالآخر دبیرستان که  های سالتحصیل در 

انی که از آموز دانش. رساند میرا به پیروزی  ها آنخود بیاموزید که دوست داشتن درس و نه دوست داشتن دیگران  آموزان دانش

 {21}انگیزه هم برای پیروزی ندارند. اند نساختهدرس راهی برای رسیدن به هدف 

 تکلیف خانه 

جهت پر  ای وسیله منزله به آن رادر خدمت یادگیری است لذا نباید  ای وسیلهو  فن، دار هدفدر منزل فعالیتی  آموزان دانشتکلیف 

مطابقت داشته  آموزان دانشو عالیق  ها تواناییتلقی نمود. تکلیف باید با  آنانو یا سرگرم کردن  آموزان دانشکردن اوقات فارغت 

در منزل صرف امور درسی کند. ولی گهگاه این  آموز دانشمدت زمانی که الزم است مدت تکلیف باید متناسب باشد با باشد. 

 {11}.شود میکه موجب خستگی و دلسردی  شود میتحمیل  آموزان دانشتکالیف سنگین بر  ؛ وشود میتناسب رعایت ن

عمدتاً این سه مورد را  آنانبه انجام تکالیف را جویا شد.  شان یلیم یباز محصلین علل  مطالعاتش( در یکی از 1966کرزیک )» 

علل را به ترتیب  ترین مهمآموزگاران نیز  _تماشای تلویزیون  _عدم جذابیت تکالیف  _درون خانه  های مزاحمتابراز داشتند: 

باید در خصوص زمانی که  معلم «.اند کردهزیاد بودن تکالیف و عدم رسیدگی و کنترل اولیاء ذکر  _عدم عالقه به درس و مدرسه 

و... اطالعات کافی داشته و بر این  و نیز از عالقه پشتکار، استعداد، سرعت عمل کند میبرای انجام تکلیف صرف  آموز دانشهر 

 {17}، تکلیف برای خود انتخاب کند.ها آنخود از بین  دلخواه به آموز دانشگاه نیز  ؛ وتکلیف تعیین کند آموز دانشاساس برای 

 آموزان دانشجایگاه والدین در پیشگیری از افت تحصیلی 

بتدایی روحیه مسئولیت ا از همان دوره  باید  یان  یا و مرب را  ها آنپذیری را در کودکان به وجود آورند و  اول

به فراخور سنشان، مسئولیت این مسیر  یاورند و در  ب بار  به همنوع،  به  افرادی مسئول و خدمتگزار   ها آنهایی 

لعه  را مورد بازخواست قرار دهند. ها آنواگذار کنند و در چارچوب مسئولیتشان  نی که دارای آموز دانشمطا ا

از هم گسیختگی  ویژه بهیکی از عوامل مؤثر براین پدیده مسائل خانوادگی  دهد میافت تحصیلی هستند نشان 

نزوا، جو اجتماعی، رو سوادی کمخانواده،  ا با والدین، مشکالت عاطفی،  ه  انی خانواده، عدم ارتباط صمیمان

نواده، شغل والدین، میزان تفاهم والدین، حضور یا عدم حضور والدین، وضعیت  پدر و مادر، میزان درآمد خا

 .گذارد میفراوانی  تأثیر آموز دانشکه در سالمت روحی و جسمی  باشد میتحصیلی سایر خواهران و برادران 



 

 

از شرایط خانوادآموز دانش بانی و حمایت عاطفی والدین خود برخوردار نیست و ی که  گی مناسب و پشتی

یازهای روحی و  احتیاجات خود دچار  یپ در شود مین تأمین اش روانین به تحصیل یا ترک  توجهی بیارضای 

یازها از سوی والدین الزمه موفقیت هر  پاسخ .شود میآن  ه ن ب برخی از  که درحالیاست  آموز دانشگفتن 

نتظار موفقیت دارند. آموز دانشوالدین بدون آگاهی از وظیفه خود در قبال  ا  {21}فقط از او 

تایج یک تحقیق نشان  دارد،  آموز دانشفراوانی در کیفیت تحصیلی  تأثیرکه میزان تحصیالت والدین  دهد مین

بهت ویژه بهزیرا والدین تحصیل کرده  خواهند بود و  ها آنرین یاور پدران در حل مشکالت درسی فرزندان 

ن می از تعلیم و توا برای فرزندان خویش الگوهای بسیار زیبایی  سال تحصیلی، آغازی  آغاز باشند. تربیتند 

برای یک شروع خوب   تأثیراست که همراهی و حمایت شما والدین  ذکر انیشا موفقیت است. یسو بهدوباره 

به این هدف دارد. ن به سزایی در راه رسیدن  ا  پذیری مسئولیت ها ینگرا ب و عالقه به موفقیت فرزندان همیشه 

ادامه  شود میآغاز سال تحصیلی شروع  بارها والدینی را مشاهده  در .یابد میو طی دوران تحصیل  طول هفته 

یا کنیم می  تحصیلی های فعالیت خصوص در را خود های نگرانی و کرده مراجعه مشاوره مراکز  که به مدارس 

براز فرزندانشان بال راهکارهای مناسب برای کنند می ا به دن  حاضرند. هستند ها آن تحصیلی پیشرفت  و 

نتخاب بهترین ¬ههزین ا ا ها آزمون، ها معلم، ها کالسهای هنگفتی را صرف  ب ، کتاب و ... کنند و توقع دارند 

بینند. ب کافی است؟ بدون شک  ها هزینهصرف پرداخت این  ایآ این کار پیشرفت تحصیلی را در فرزندان خود 

نتخاب صحیح و مطمئن ن ا  آغاز به این هدف دسترسی پیدا کرد. توان میبدون حمایت و پیگیری مداوم و 

دوران متوسطه تحصیلی شروع جوانی است در این مرحله دوران کودکی و نوجوانی پشت سر گذاشته و دوران 

یاز به حمایت و پشتیبانی والدین دارد و این  شود مینوجوانی شروع  پرتالطم ن ا این دوران  ب برخورد صحیح  که 

 {19}.نماید میجلوگیری  آموزان دانشخود از افت تحصیلی 

 از این زاویه بررسی نمود؛ توان میاز سویی دیگر عوامل افت تحصیلی را 

 آموز دانش خود به مربوط عوامل

 درصود  که است داده نشان مطالعات است، ذهنی های توانائی و هوش کمبود تحصیلی افت در مهم عوامل از یکی شک بدون 

 رفتوار  هدایت موجب که است انگیزه دیگر فردی عاملت. اس فرد ذهنی ناتوانی علت به تحصیلی افت موارد از%( 13) اندکی بسیار

 را تحصویلی  افوت  دالیول  از یکوی  محققوان . اسوت  فردی هر حرکت موتور درواقع انگیزه. شود می مطلوب هدف نوعی سوی به فرد

 دارای کوه  آمووزانی  دانوش . اسوت  فوردی  تحصویلی  افت عوامل از دیگر یکی جسمی های نارسایی. دانند می پیشرفت انگیزه نداشتن

 دسته این. باشند داشته فعالیت و کوشش کافی اندازه به توانند نمی نیستند، برخوردار کامل عمومی سالمت از و هستند ضعیف ای بنیه

 بوه  عادی طور به که آموزانی دانش موارد بعضی در. مانند بازمی درسی پیشرفت از ها بیماری انواع به ابتال استعداد بودن دارا خاطر به

 افوت  در کوه  فوردی  علول  ازجملوه . شووند  موی  تحصویلی  افوت  دچار فردی علل به دارند، نیز خوبی عملکرد و داشته اشتغال تحصیل

 {19}.برد نام را انگیزه و توجه توان می است مؤثر تحصیلی

 خانواده به مربوط عوامل



 

 

 کوردن  مسواعد  بوا  که است، خانواده تحصیل، به نسبت آموز دانش نگرش گیری شکل در مؤثر عامل ترین مهم گفت بتوان شاید

 خوانواده  مالی فقر آموزان دانش تحصیلی افت عوامل ترین مهم از یکی. خودگردند فرزندان پیشرفت باعث توانند می خانواده محیط

 یکدیگر با والدین ارتباط نحو است، خانواده محیط امنیت دیگر، مورد. باشد مؤثر تحصیلی پیشرفت بر غیرمستقیم تواند می که است

 نقوش  درسی های ماندگی عقب جبران و آموزان دانش های غیبت به مربیان و والدین رسیدگی همچنین. دارد ها بچه روی مستقیم اثر

 توأثیر  آمووزان  دانوش  تحصویلی  موفقیوت  عودم  و موفقیوت  بور  نیز والدین از یکی حضور عدم. دارد آنان تحصیلی پیشرفت در مهمی

 آمووزان،  دانوش  در توانود  می را فراوانی عاطفی مشکالت و مسائل زیاد احتمال به مادر یا پدر دادن دست از که طوری به. دارد مستقیم

 .(1397)رنجبر و عراقی،  بگذارد اثر ها آن تحصیلی موفقیت بر درنتیجه و کند ایجاد اول متوسطه و ابتدایی دوره مخصوصاً

 مدرسه به مربوط عوامل

 پورورش  در عامول  تورین  مهم خانواده از بعد مدرسه درواقع. دارد ای ویژه جایگاه جامعه تربیت و تعلیم نهادهای میان در مدرسه

 برناموه  معلوم،  تدریس شیوه. کرد جستجو مدرسه در باید را آموزان دانش درسی شکست یا و تحصیلی افت علت گاهی. است افراد

 آمووزان  دانوش  عمومواً  کوه  اند گذاشته ساعاتی در یا هم سر پشت را سخت نسبتاً دروس مثالً نشده طراحی درست که مدرسه درسی

 هوای  ارزیوابی  و تحصویلی  سوال  طوول  در مکورر  طور به معلمان تعویض کالس، فیزیکی شرایط معلم، های داوری پیش. هستند خسته

 تحصویلی  افوت  در علول  دیگور  از آموزشی کمک وسایل فقدان و کالس نامناسب کنترل آموزان، دانش عملکرد از معلمان نادرست

 {21}.هستند آموزان دانش

 اجتماع به مربوط عوامل

 آمووزان  دانش مدرسه در. است ناباب افراد با معاشرت شود می آموزان دانش شدید تحصیلی افت سبب که دیگر عوامل از یکی

 داشته شما فرزند روی نامطلوبی گاه و مثبت تأثیرات توانند می ها آن همگی که دارند وجود متفاوت های شخصیت و افکار با زیادی

 متوسوطه  هوای  سوال  فاصله در آموزان دانش از خیلی. شود می آموزان دانش در تحصیلی افت سبب طوالنی تعطیالت همچنین. باشند

 زودگوذر  احساسوات  بوه  درسی مطالب از ها آن ذهنی های فعالیت انحراف سبب که دهند می زودگذری های عشق به دل دوم - اول

 .شود می

 یدرس کتب یمحتوا

 سوطح . شوود  موی  تودوین  متخصوص  اساتید وسیله به درسی کتب تألیف و تحقیق دفاتر توسط درسی کتب محتوای ما کشور در

 معلوم  تقاضوای  و آمووز  دانوش  نیواز  بوه  نسوبت  و بووده  ضوعیف  شاگرد و معلم کتب محتوای با درگیر عوامل با کتاب مؤلفین ارتباط

 درسوی  محتووای  تعیوین  بوه  خود تحصیلی رشته پشتوانه به متخصصان لذا. ندارد وجود نزدیک از شناخت حداقل یا هستند اطالع بی

 منطقوی  دهی سازمان یک که کند می ایجاب آموزشی برنامه در اطالعاتی اصلی منبع عنوان به مدون درسی های موضوع. اند پرداخته

 و موؤثر  نحووی  بوه  بتوانود  آموزشی مجموعه تا باشد شده تعیین پیش از باید تدریس های گام حتی. باشیم داشته شده تعیین پیش از و

 {22}.بپردازد دانش انتقال به کارآمد



 

 

 معلم یعلم سطح

 و درس طورح  و ریوزی  برناموه  روانشناسوی،  تربیتوی،  هوای  زمینوه  بوا  بایود  معلوم . اسوت  علمی تخصص یک از فراتر چیزی معلمی

 ای رشته تخصص به دستیابی از بعد معلمین که دانشگاهی سطح در دقیق ریزی برنامه یک با امر این که باشد آشنا آموزش های شیوه

 {9}.شوند وارد آموزش جریان به کامل تسلط از بعد و ببینند دوره رفتاری علوم در باید

 آموزان دانش یعاطف طهیح با ییناآشنا

 و انگیوزه  کوه  درصوورتی  و اسوت  صوفر  تقریبواً  انگیزه ایجاد نیست فراگیران نیازهای و عالیق اساس بر یادگیری که سیستمی در

 او بورای  درونوی  محورک  و کنجکواوی  شگفتی، ایجاد واقعی مسائل با کودک شدن مواجه است الزم یادگیری برای درونی رغبت

 شوند می نائل معلومات و دانش کسب به آموزان دانش ما سیستم در .ندارد بیرونی های محرک و تنبیه و تشویق به احتیاج و نماید می

 سیسوتم  از انتظوار  تورین  مهوم . باشود  پایودار  و معنادار باید یادگیری که درصورتی است ها آن حافظه بر متکی و صوری و سطحی اما

 خوود  تدبیر و باعقل و کنند تفکر تا کنیم می مواجه واقعی مسائل با را فرزندانمان اندازه چه تا ما حال. است عقالنی تربیت آموزشی

 {17.}است اخالقی و اجتماعی عاطفی، عقالنی، بعد در رشد تربیت و تعلیم موضوع. بپردازند مسئله حل به

 ها آنویادگیری  آموزان دانشدرپیشرفت تحصیلی  انگیزهنقش  

کم  و توجهدقت  فراگیری مطالب درسی است و مهم در از عوامل و توجهدقت  : وجودآموزان دانش در و توجهایجاد هوشیاری 

 با توسل، آموزان دانش و دقتبرای افزایش سطح توجه  و مربیانمعلمان  نی؛ بنابراگردد می آموزان دانش سبب یادگیری ضعیف در

 کالس درس، در معلم باید قتیدرحق مطالب درسی جلب نمایند. را به آموزان دانشند توجه توان یم مختلف، های روش و به تدابیر

معلم  یرفتارها ،ها و گفتهمطالب  و آسانی یا سختی سهولتو  یدگیچیپ کردن مطالب، دار یمعن کند. را بازینقش یک محرک 

 و دقتتوجه  طورمعمول به همه تخته، بر رویمعلم  های نوشته تیفیک ،قرار دادن را مخاطب و همهازقبیل نگاه کردن یکسان 

آن  آموزان دانش در و دقتتوجه  ایجاد از بعد تواند میآموزشی  تدابیر از با استفاده معلم .دهد می قرار ریتحت تأثرا  آموزان دانش

 های موضوع و آموختننسبت به یادگیری  آموزان دانشبودن عالقه  زیاد یا کم گرید یاز سو سطح مطلوب حفظ نماید. در را

مختلف  یها درس در آموزان دانشیادگیری  تجارب ارتباط دارد. ها موضوعاین  با برخورد در ها آنمختلف درسی به تجارب 

 های موضوعیادگیری  رابطه با در ها تواناییباشد، سبب ایجاد تصوراتی نسبت به  یدرپ یپ های شکستیا  ها تیموفق صورت بهوقتی 

که  معتقد باشد آموز اگر دانش{22}.دهد می تأثیر قرارتحت  مشابه، های موضوع رابطه با در را ها آنحتی انگیزه  و شود میمختلف 

 ها و آنفراداده  گوش دیجدبه مطالب  و دقت یمند عالقه مطالب جدید موفق بوده است با مشابه بایادگیری مطالب  در درگذشته،

یادگیری مطالب مشابه درگذشته منجر به  مانند زینکه یادگیری مطالب جدید  رامی آموزد، اما اگر به این اعتقاد رسیده باشد

و منفی ابتدا مشخص  مثبت و یها زهیانگاین  نشان نخواهد داد.عالقه  خود به یادگیری آن مطلب از نسبت شکست خواهد شد،

 که روند یم پیش آنجا و تا ابندی یم، گسترش یمنف ایتجارب مثبت  شیبا افزا اما هستند، در مدرسهخاص  های موضوعبه  محدود

وجود  از حاکی تحصیلی نخست یها ارسال خصوصاً مدرسه دانش آموزان در محیط تجارب اگر. رندیگ یرا فرام دروس تمام

 نیچن اهد شد.خو تکرار زین آتی یها ارسال نفس اعتمادبه شیو افزا تتیموفق احساس تجارب باشد، در مدرسه اقتیو ل یستگیشا

تحمل  و بدوندهد  میخود تعمزندگی واقعی  را بهحین تحصیل آن  در زیآم تیموفقبراین تجارب  هیبا تکبود  قادر خواهدفردی 

 ،شود میکه در مدرسه آموخته  یستگیشااحساس لیاقت  نیا زندگی غلبه کند. در شدید یها و استرس فشارها ،ها آن بحر سختی بر

شکست وعدم شایستگی طی  تجارب دیگر، یاز سو استفاده کند. یا نانهیب واقع یها از روشمسائل  در حل سازد می قادرا ر یو

http://www.sh-az.blogfa.com/post-190.aspx
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 بر ارتباطات و شود می یشانیو پر ینیب خودکم حقارت و از احساسسبب ایجاد عالئمی  آموزان  دانش در در مدرسهسالیان تحصیل 

 {23.}نیز تأثیرمی گذارد از مدرسهخارج  یایدر دن ها آن

 و پیشرفت تحصیلیانگیزه 

نظیر آمادگی،  یعوامل .برای یادگیری عوامل بسیاری وجود دارد که باید رعایت شوند تا بتوان گفت یادگیری صورت گرفته است

 .بر یادگیری انگیزه است مؤثرین عامل تر مهماما … انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس معلم و

 {2}.دهد میحرکتی برای یادگیری از خود نشان ن آموز دانشانگیزه نباشد  که یزمانتا  درواقع

 که محیطی است عوامل دیگری و فردی عوامل یکی .داد جای کلی دوطبقه در توان می را تحصیلی برانگیزش مؤثر عوامل

 و شکست افت با تحصیلی، انگیزش کمبود یا فقدان دیگر، طرف از .باشد اجتماع می و مدرسه خانواده، محیط دربرگیرنده

رفتار،  به جهت دادن و برانگیختن در که کنند می تلقی فرایندی را انگیزش معموالً روانشناسان دارد. مستقیم رابطه تحصیلی

 در. دهند می نسبت تالش فقدان به را های خود شکست و تالش و توانایی به را خود های موفقیت باال، باانگیزه است. افراد بااهمیت

 {1}دانند  مربوط می توانایی فقدان به را هایشان شکست و عوامل بیرونی به را خود های موفقیت معموالً پایین باانگیزه افراد مقابل،

ای  ویژه اهمیت از آن پیرامون مطالعه جهت ازاین و نام برد تحصیلی موفقیت برای عامل ترین مهم عنوان به توان می انگیزه از

 است. برخوردار

 آموز دانش با مؤثر ارتباط ایجاد

 آموز دانش برای تواند می مختلف های معلم با داشتن سروکار است، دشواری کار آموزان دانش و فرزندان در کردن ایجاد انگیزه

 و باشد جذاب بسیار دیگر آموز دانش برای و نبوده جالب اصالً آموز دانش یک برای موضوع یک است ممکن نباشد، راحت

 بود. خواهد تحصیلی پیشرفت جدی موانع از یکی انگیزه نداشتن دانیم می که طور همان

 برقرار آموز دانش با عالی ارتباط یک بتواند معلم اگر بود. خواهد وی تحصیلی پیشرفت برای موانع این رفع معلمان و والدین وظیفه

 تمام باعالقه و گرفت خواهد بهتری انگیزه است، مفید او برای بگیرد یاد است قرار که درسی که کند ثابت او به بتواند و کرده

 کرد. خواهد معطوف یادگیری به را خود توجه

 باشید. رگذاریتأث آموزان دانش برای

 باارزش بسیار کنید می که هایی صحبت که دهید نشان کنید، جلب را اعتمادشان  کنید، ایجاد خوب احساس یک آموزان دانش در

 اشتیاق با باشید، خوبی سخنران کنید سعی کنید ایجاد انگیزه آموزان دانش در بتوانید و باشید رگذاریتأث بتوانید اینکه برای هستند،

 .دیدار نگه آراسته همیشه را خود ظاهر و باشید داشته باالیی انرژی که نکنید فراموش کنید، صحبت

 آموز دانش به شده داده های فعالیت و تکالیف انجام مقابل در مناسب برخورد ،آموزان دانش در انگیزه ایجاد های روش از یکی

 داشته آموز دانش انگیزه شیبرافزا مثبتی اثر رگذاریتأث ای جمله نوشتن با توان می کنید، اعالم او به را آموز دانش قوت نقاط است،

 بسزایی کمک آموز دانش انگیزه و تالش افزایش به است مهم شما برای او موفقیت اینکه دادن نشان با توانید می حتی شما باشید،

 {7}کنید.

 کنند. بیان را خود نظرات بخواهید آموزان دانش از

 دقت با برای را ها آن انگیزه ندارد، اهمیتی آموزان دانش نظر که شود رفتار یا گونه به و کند صحبت کالس در معلم فقط اینکه

 موردش در کالس در که ای مسئله مورد در را آموزان دانش نظر اگر داد. خواهد کاهش کالس در حضور یا و کردن گوش

 به بیشتری ی عالقه صورت این به و شود می داده اهمیت نظرشان و ها آن به که شد خواهد ثابت ها آن به بپرسید شود می صحبت

 {8}شد. خواهد بیشتر کالس در شرکت و درس به دادن گوش به ها آن انگیزه و داد خواهند نشان شده انیب موضوعات



 

 

 بیاموزند. را ها درس این باید چرا دهید نشان

 آن به توجهی چنان آن قبالً که کنید صحبت به شروع موضوعاتی مورد در که باشد بهتر شاید آموزان دانش در انگیزه ایجاد برای

 دست به را اعتمادشان کنید سعی و کنید صحبت دهد انگیزه ها  آن به تواند می کنید می احساس که موضوعاتی مورد در اید، نداشته

 به بهتر تا کرد خواهند سعی و داد خواهند گوش شما های صحبت به بیشتری دقت با کردند پیدا اعتماد شما به که زمانی بیاورید،

 {23}بپردازند. درس یادگیری

 نداند حقیقت در و باشد نداشته او برای جذابیتی است ممکن دیا کرده انتخاب آموز دانش به آموزش برای که موضوعی نیب نیدرا

 موضوع این یادگیری اینکه از آموزان دانش کردن آگاه با توانید می شما بنابراین دارد، او برای ای فایده چه مبحث این یادگیری که

 شد. خواهد بیشتر آن یادگیری برای وی انگیزه و عالقه شک بدون دارد شان واقعی زندگی و ها آن آینده و زندگی در یریتأث چه

 

 آموزان دانش در یادگیری به و عالقه توجه و حفظ برانگیختن برای پیشنهادهایی 

یاد را  آناندارند. اسامی « تعلق»شما به کالس  ها و آنعالقه دارید  ها آننشان دهید که به  خود آموزان دانش* معلمین گرامی به 

 بگیرید.

 لزوم در صورت*   کنید یق( تشویبهداشت تحصیلی،) یآموز دانششوراهای  از انواعاستفاده  با را آموزان دانش* همکاری میان 

یک حرکت ورزشی ساده  مثالًاستراحت کوتاهی  فرصت ،و سختساعات تدریس طوالنی  یانو م یدده ییرتغ خود کاری یوهدر ش

 {16}کنید. را فراهم

 .دهید تشکیل مسائل گذاشتن یاندر م برای یجلسات همکاری، روح تشویق برای*  

در  ها مشوق تأثیر. یدورشو یاد عدم یادگیری را های یانو ز ها یتو محدودگوشزد کنید  آموزان دانش را به* ارزش یادگیری 

به پاسخ  یدنو رسنمره خوب  آموزان دانش یبرا .نماید یم ارضا را افراد های یزهانگ : مشوق عاملی است که دستیابی به آن،یزهانگ

 یافراد برا هستند که یو عاملمثبت بوده  های کننده یتتقوهمان  ها مشوق درواقع .آیند یم حساب به هردو مشوقصحیح یک مسئله 

 {24}.نمایند یمدستیابی به آن کوشش 

 کنند: توجه یرزبه موارد  که شود یموالدین گرامی توصیه  به معلمین و

را تدریس  یوهدر ش و تنوعامکان خودداری کرده  حد یکنواخت تا یها از روش و استفاده کننده کسلارائه مطالب از  * معلمان

 .یندنما یزپرهمتکلم وحده بودن  و از کنند یترعا

امر  ینا ،ینبنابرا مطالب نسبت مستقیم دارد، یو سادگ یچیدگیپ ،یتازگ مطالب، بودن دار یمعنشاگردان به  و دقت* میزان توجه 

 {7}.خواهد داد یشرا افزا آموزان دانش و دقتحین درس توجه  رفتار معلم در ییرتغ با همراه

درست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری  از عملکردپس  احسنت ،مرحبا کالمی مانند عالی، های یقاز تشو* استفاده 

 .گردد می

 به نقاط ضعف و آنانتوجه هرچه بیشتر  و برای دادن بازخورد ای یلهوس عنوان بهتنها  آموزان دانش از نمرات ینو معلم* والدین 

 {3}برای تنبیه. ای یلهوس عنوان به نه یادگیری ایشان استفاده کنند، یزانو مقوت خود 



 

 

 موفقیت ساده مطالب یادگیریدر  شاگردان ابتدا تا در دهند ارائه مشکل به از ساده متوالی صورت به آموزشی مطالب معلمان* 

 .یابد افزایش بعدی های یادگیری در کسب ها آن یزهو انگ آورند بدست

 {26}ورزند. یخوددار ،آموزان دانش یندر برقابت وهم چشمی  ایجاد * معلمین از

 {6}.کنند یجادا افزایش سرعت یادگیری را ینهزم ساده، و آشنا و اصطالحات ها از مثال با استفاده* معلمین 

 یزاناز ماطالعات و آگاهی  یآور جمعنقش مراجعه به کتابخانه  یفایا آموزشی، های یباز گروهی، یها بحثاز * استفاده 

که ایجاد  رسد می یادآوری این نکته مهم به نظر در انتها. گردد می آموزان دانش در و توجهپیشرفت خود سبب افزایش عالقه 

 های یشهو اندید اظهار عقابه  آموزان دانش یقتشو ،و شکستموفقیت  از عدم و اضطراببدون احساس ترس  یادگیریآزاد فضای 

 و مناسب تر یعسر یریدر فراگ مهم یاربس امور از خودهای  یستگیو شا ها یتوانائ و قبولدرنتیجه افزایش حس مسئولیت  و خود

 {11}تراست.

 گیری نتیجه 

 تأثیر ای جامعهنهایتاً بر پیشرفت و توسعه هر  چراکهتعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از اهمیت شایانی برخوردار است 

. شناخت کند میو موجبات افت تحصیلی را فراهم  گذارد می تأثیر. متأسفانه عوامل زیادی بر جریان آموزش گذارد می

کاهش این معضل کمک نماید. بخشی از این افت ناشی از مشکالت  ٔ  درزمینه ریزی برنامهبه  تواند میاین عوامل 

 نیازهای انسانی تلقی ترین یادیبنحاضر یکی از  در عصرورش وپر آموزش .نظام آموزشی است موجود در

در حال یادگیری دانش و فنون جدید باشد  دائماًکه افراد  کند میپیچیده و متحول ایجاب  جامعه. زندگی در این شود می

و چند ساعت از روز را به مطالعه اختصاص بدهند. این عمل به واقعیت نخواهد پیوست مگر فرد از انگیزش درونی برای 

 تر رنگ کمبنابراین بدون داشتن انگیزه برای تحصیل و یادگیری امکان دستیابی به موفقیت ؛ یادگیری برخوردار باشد

باید مکمل  ها مشوقو  ها پاداشبلکه انگیزه بیرونی نظیر  شود میخواهد شد. تنها انگیزه درونی عامل موفقیت محسوب ن

را در تمایل فرد به تحصیل و  یتیبااهمنقش عمده و  تواند میانگیزش درونی باشد. در چنین شرایطی است که انگیزش 

پایین بودن  آموزان دانشو بارزترین مشکالت تحصیلی  ترین یعشایکی از  است که شده ثابتبه تجربه  .نماید ها یا مطالعه

مختلف ایجاد انگیزش از سوی والدین و معلمان برای ایجاد  های روشنادرست  یریکارگ بهانگیزش تحصیلی است. 

 آنانبلکه تأثیرات منفی در انگیزش تحصیلی  شود میمؤثر واقع ن تنها نه آموزان دانشمطالعه در  یهروحانگیزش و 

 درایران  وپرورش آموزش مسئله یزترینانگ بحثو  ترین یمیقد عنوان بهافت تحصیلی  مسئلهدر حقیقت . گذارد یم

از حد معقول و  ها آناخیر بود ه است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار  یها دهه

 .اقتصادی، روانی و اجتماعی شد ه است یها خسارتمقبول آن فراتر رفته است و منجر به 
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