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 چکيده
 

 

 تحقيق روش :روش. بود پرداخته آموزاندانش تحصيلي افت علل بررسي به حاضر پژوهش :هدف

 حقيقت آماري جامعه. آیدمي حساب به پيمایشي تحقيق یک نوع نظر از كه است تحليلي توصيفي

 011 تعداد نمونه حجم برآورد براي و پاوه شهر دخترانه هايدبيرستان اول سال آموزاندانش يكليه

 حاصل جنتای  :گيری نتيجه و ها یافته. شدند انتخاب ساده تصادفي گيرينمونه روش طریق از نفر

 وضعيت آموز،دانش رواني و جسمي شرایط چون عواملي كه داد نشان تحقيق هايفرضيه بررسي از

 چون امليعو چنينهم و بلندمدت در تحصيلي افت در تأثير بيشترین با خانواده فرهنگي و اقتصادي

 نحوه و مدرسه محيط ناقص، آموزش تحصيلي، گذر آسان شرایط ها،كتاب ناگهاني شدن حجيم

 .باشند تأثيرگذار آموزاندانش تحصيلي افت بر توانندمي مدت كوتاه در جدید معلمان تدریس

 .عوامل مؤثرآموزان، دانش افت تحصيلي، :یديکل واژگان

 

 مقدمه

 و مقدار زیرا باشد، هدف همين متوجه باید مدرسه هاي فعاليت تمام. است آموزان دانش یادگيري بردن پيش مدرسه در عمده هدف

 غييرت موجب امر این و بگيرد یاد را مطلبي آموز دانش هرگاه. كند مي روشن را مدرسه هاي فعاليت ميزان كه است آموزان دانش یادگيري نوع

 .شود مي آموز دانش رفتار در تغييراتي موجب آميز موفقيت یادگيري تجارب دیگر عبارت به و شد خواهد وي رفتار

 را موزآ دانش است توانسته اندازه چه كه بداند یا و بفهمد را خود هاي كوشش اثر تواند مي معلم كه است امتحان و ارزیابي وسيله به 

 باشد، وسيله یک كه این جاي به امتحان چه چنان. است بوده موفق حد چه تا نيز خود و كند كمک نظر مورد هاي هدف به رسيدن راه در

 در اندازد، مي مخاطره به را پرورش و آموزش حقيقي هاي هدف و گذارد مي سوء اثرات آموزشي فرآیند كل بر آید، شمار به اصلي هدف یک

 مي عاليتف امتحان در شدن قبول و نمره كسب براي فقط آموزان دانش و گذاشته تأثير یادگيري و تدریس چگونگي بر امتحان حالتي چنين

 گردديم ضعيف فراگيران نوآوري و استدالل و تفکر قدرت نتيجه در و پردازند مي مطالب كردن حفظ به نمره دریافت براي آموزان دانش. كنند

 يلتحص ترک نهایت در و تحصيلي افت ميزان افزایش و پيشرفت عدم به منجر موارد این همه. شود مي معلم و درس از آنها خستگي موجب و

پایه اول متوسطه در دروسي مثل ریاضي ،فيزیک، شيمي و... با ضعف شدید تحصيلي مواجه  اكثر دانش آموزان در .گردد مي آموزان دانش

هستند كه به اعتقاد مدیران ودبيران ضعف علمي دانش آموزان در دوره راهنمایي وشرایط آسان گذر تحصيل دردوره راهنمایي این ضعف 
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 را خود آموزان دانش كه سازد مي قادر را معلم تنها نه تحصيلي، پيشرفت ارزیابي یا امتحان صحيح هاي شيوه از استفاده .تشدید نموده است

 رتيبت این به. كند ارزیابي نيز را تدریس روش تواند مي مداوم ارزیابي براساس بلکه كند، راهنمایي پرورش و آموزش هاي هدف به رسيدن در

 انتخاب و براي و تحصيلي مراحل پایان در تنها كه نيست اي وسيله امتحان بنابراین. كند جلوگيري آموزان دانش تحصيل ترک از تواند مي

 .[7] .گيرد انجام مختلف هاي موقعيت در و باشد تدریس جریان در و مداوم طور به باید امتحان بلکه رود، كار به تر شایسته و مستعد افراد

ترین مسائلي باشد، از شایعهاي مطالعه ميمهارتي عدم به كارگيري ( كه در نتيجهUnderachievementي افت تحصيلي)مسأله 

كند. افت تحصيلي عبارت است از كاهش عملکرد تحصيلي و درسي است كه فرد و نظام آموزشي را در رسيدن به اهدافش با شکست مواجه مي

اخص افت و فعلي فرد بهترین شفرد از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب. با توجه به این تعریف، مقایسه و سنجش عملکرد تحصيلي قبل 

 .[5]تحصيلي است

آمادگي قبلي  ،[01]، عزت نفس فرد  [4]، عالقه به مطالعه [5]ي فرد برخي از عوامل ایجاد كننده افت تحصيلي عبارتند از: انگيزه 

لعه صحيح. كمک به دانشجویان و ها و راهبردهاي مطا( و عدم به كارگيري شيوه0371ریزي مدیریت زمان )ده بزرگي و موصلي، برنامه، [3]

شان هایي كه الزمه موفقيت تحصيليها هم براي درک و شناخت شرایطي كه در دانشگاه با آن مواجهند، و هم براي فراگيري مهارتراهنمایي آن

هاي آموزشي در این راهکار در قالب خدمات مشاوره و راهنمایي و برگزاري كارگاه .است از راهکارهاي موجود براي حل این مشکالت است

 شود. هاي تحصيلي به دانشجویان ارایه ميزمينه

شود كه هر ساله ميلياردها موضوع افت تحصيلي یکي از معضالت موجود نظام آموزش و پرورش هر كشوري است. زیرا این امر سبب مي

ز این طریق به هدر رود و نيز تعداد كثيري از نيروهاي بالقوه انساني از پرورش و تربيت صحيح باز بماند. بنابراین تومان از بودجه كشور ا

 باشد.ترین وظایف نظام آموزش و پرورش در هر كشوري ميهاي مقابله با آن یکي از مهمشناخت علل و عوامل این افت و راه

هاي مقرر آموز و سالحصيلي چون غيبت مطلق از مدرسه، ترک تحصيل دانشهاي مختلف شکست تافت تحصيلي شامل جنبه

 چه كه باید باشد كسب محفوظات به جاي معلومات است.آموز در مقایسه با آني تحصيلي، كيفيت نازل تحصيالت دانشآموزشي، تکرار پایه

ه ي آموزشي كه بآموزان یک دورهاز درصد دانشكنند. افت كمي عبارت است افت تحصيلي را به افت كمي و افت كيفي تقسيم مي

هاي تعيين اند آن دوره را با موفقيت بگذرانند و منظور از افت كيفي نارسایي در رسيدن به هدفسبب مردود شدن یا ترک تحصيل نتوانسته

ن هاي تعييي آموزشي و هدفیک دوره التحصيالنها است. بنابراین تفاوت بين دانش و مهارت فارغشده و یا عدم تحقيق بخشي از این هدف

 .[5] دهد.شده براي این دوره افت كيفي را نشان مي

هاي حاصل از جریان مشاوره اي به دانش آموز كمک مي كند تا بر اساس اطالعات وشناسایيشغلي و حرفه يهمشاورهدایت تحصيلي، 

تصميم گيري زماني عاقالنه ومناسب خواهد بود كه فرد از  خود انتخاب نماید.ترین تصميم را در باره شغل آینده ترین وعاقالنهبتواند مناسب

اي عالوه بر اطالع از فنون وروش هاي مشاوره مشاور شغلي وحرفه توانایي ها ومحدودیت هایش آگاه باشد و امکانات شغلي جامعه را بشناسد.

ول اص. ع وچگونه اطالعات شغلي وحرفه اي را در دسترس مراجع قرار دهدباید قوه تشخيص وقضاوت صحيح را نيز دارا باشد وبداند كه چه موق

اطالعات زماني در اختيار مراجع قرار  :یعني. ه اطالعات در زمان مناسبیارا -0: گردندزیر را در جریان مشاوره شوستروم وبرومر متذكر مي

این كار الزم است در زمينه شناخت مراجع وسایر موارد كه به ایجاد براي  گيرد كه مراجع آمادگي كامل براي درک و پذیرش آن را دارا باشد.

با توجه به سن و موقعيت مراجع باید  تواند به مراجع كمک چنداني كند.عينيت اطالعات. اطالعات ذهني نمي -1. انجامدروابط صميمانه مي

راي هر چه ملموس تر كردن این لطالعات بهتر است از ابزاري ب قابل درک واستفاده باشند ه شده كامالًیروشي انتخاب گردد كه اطالعات ار

پيشنهادات مشاور باید پس از  ومشاغل. هپيشنهاد حرف -3.وخالصه شغل استفاده نمود تصاویر مختلف، فيلم و فرهنگ مشاغل، مثل بروشورها،

س ه پيشنهاد عکیپس از ارا ع زیاد بيگانه نباشد.شناسایي مراجع انجام گيرد تا نوع حرف و مشاغل پيشنهاد شده با عالئق واستعداد مراج

اطمينان از درک  -4. هاي كالمي وغير كالمي مراجع باید دقيقا مورد بحث وبررسي قرار گيرد واز آن ها نتيجه گيري به عمل آیدالعمل

 بهتر است گام به گام عمل كرده و ار بندد.ها را درک نماید و به كمفيد خواهند بود كه مراجع آن ثر وؤه شده زماني میاطالعات ارا اطالعات.

 اي از مطالببيان خالصه ایم اطالعات بعدي را در اختيار او قرار ندهيم.تا زماني كه از درک كامل اطالعات توسط مراجع اطمينان حاصل نکرده

فت تحصيلي یکي از موضوعاتي است كه ا .تواند به ما اطمينان دهد كه وي مطالب را به خوبي درک كرده استه شده توسط مراجع ميیارا

 (0335)شهيدي، شاید همه دانش آموزان در طول سالهاي تحصيل خود با آن دست و پنجه نرم كرده باشند. 

كند و آموزان، خانواده است. خانواده اولين مکاني است كه كودک در آن زندگي ميیکي از عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي دانش

گيرد، بنابراین خانواده به عنوان سال اول زندگي شکل مي 6اند كه شخصيت كودک در شناسان بر این عقيدهبسياري از روانشود. تربيت مي

طور افت تحصيلي وي داشته باشد از جمله عوامل خانوادگي موثر تواند نقش بارزي در پيشرفت تحصيلي و هميناولين نهاد اجتماعي مي

ت محيط خانواده، شرایط اجتماعي و اقتصادي، تحصيالت و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضا و اشتغال مادران توان شرایط عاطفي و امنيمي

آموز و درس و تحصيل او چگونه برخورد كنند و در الگوهاي تربيتي خود براي چه نوع رفتارهایي ارزش قائل را نام برد. این كه والدین با دانش
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آموز نسبت به تحصيل است. چنانچه نگرش خانواده نسبت به مدرسه، معلمان و درس گيري نگرش دانشلشوند یکي از اجزاي اساسي در شک

كنند تفاوت وجود داشته باشد، طبيعي است كه به تدریج فرزند آنها نيز نگرش منفي نسبت گویند و آنچه عمل ميمنفي باشد یا بين آنچه مي

ادها، هاي منفي، تضگونه نگرشياري علت افت تحصيلي یا شکست تحصيلي به وجود اینبه درس و تحصيل پيدا خواهد كرد. در موارد بس

توانند در هایي است كه والدین ميغني كردن محيط خانواده از دیگر روش .گرددمساعد نبودن شرایط خانواده از نظر عاطفي، رواني و... برمي

ي تنها محيط مساعدي را براها والدین به طور ناخواسته و ناآگاهانه نهنوادهپيشرفت تحصيلي فرزندان خود نقش داشته باشند. در بعضي خا

هاي مختلف و مزاحم به انجام آموزان در محلي آكنده از سر و صدا و محرکورزند كه دانشكنند، بلکه اصرار ميمطالعه فرزندان ایجاد نمي

ط در هر شرایطي قابل انجام است. شرای يز مانند كارهاي دیگر )مثال كار یدي(كنند مطالعه و انجام تکاليف نتکاليف بپردازند. آنها تصور مي

 .آموز دارداقتصادي خانواده نيز تاثيري بسزا در پيشرفت یا افت تحصيلي دانش

 بوجود ميتميص و صفا از آكنده محيطي باشند نتوانسته والدین چنانچه. دارد ها بچه روي مستقيم تاثير یکدیگر با والدین ارتباط نحوه

 و هكرد امنيت عدم احساس شدیداً هابچه. گردد مي درگيري و تشنج كانون به مبدل خانواده آورند ، حيثيت افراد خانواده حفظ نشده محيط

وجود نداشته و زندگي لذت بخش نباشد ناچاراً بچه براي مادرصميميت  و پدر بين وقتي در داشت خواهند خانواده محيط از گریز در سعي

 جستجوي خوشي ها و تفریحات دیگر پي هرزگي مي رود.

در بعضي خانوادها رسم براینست كه والدین بطور كالمي به كودک توصيه مي كنند كه درس بخواند اما هيچگاه عمالً رفتار درس 

یا افت تحصيلي دانش آموزان  سواد والدین از عوامل مهم در پيشرفت خواندن كودک را تقویت نکرده و براي آن ارزش عملي قائل نمي شوند.

محسوب مي شود اگر بچه ها در محيط خانواده احساس پشتگرمي نمایند و هرگاه از نظر درسي مشکلي برایشان پيش آمد مطمئن باشند كه 

دین در امر سواد وال اولياء آنها را كمک مي كنند در اینصورت با دلگرمي بيشتر درس مي خوانند و دچار عقب ماندگي درسي نخواهند شد.

 تحصيل فرزند نقش دوجانبه اي دارد . از یک سو براي آنها جنبه كمکي دارد و از سوي دیگر انگيزه اي براي درس خواندن آنها مي شود . اما

 خویش انكودك به كمکي تحصيلي و آموزشي نظر از توانند نمي تنها نه بي سوادي والدین نيز آسيب دوجانبه اي دارد زیرا این قبيل والدین

 .[6] .هستند خود فرزندان براي نامناسبي تقليدي الگوي بلکه نمایند

تنهایي به اندازه مجموعه عوامل متعدد بر تواند بهمشکالت ناشي از مدرسه بخصوص مشکالت ناشي از معلم و شيوه تدریس وي مي

آموز دارد شامل مدرسه كه تاثير مستقيم بر افت تحصيلي دانشآموز تاثير بگذارد. برخي دیگر از مشکالت ناشي از روند آموزش و تحصيل دانش

آموز هاي دانشآموز، عدم رسيدگي به علت غيبتهاي دانشهاي درسي، توبيخ و تنبيهكيفيت فضاي آموزشي، تغييرات پي در پي محتواي كتاب

آموز، خانه و این عوامل كه بيشتر آنها از اختيار دانش توان گفتآموزان ميو... هستند. در مورد عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي دانش

ارزش آموزان براي پيشرفت در اجتماع، كممدرسه خارج هستند شامل مواردي چون كمبود امکانات تحصيلي در اجتماع، عدم انگيزه دانش

 يرس بد ایدرس نظم  ميرمستقيو غ نديب يمعلم را م افهيشدن مدرک تحصيلي و نداشتن امکانات رفاهي معلمان است. دانش آموز لباس و ق

 يكالس، وسعت و نور كالس، نوع اداره عموم واریدر و د يحت رديگ يدرس خشونت م ایو  محبتمهر،  ،يدرس خوش اخالق رد،يگ يم ينظم

 .[01] دارد يتينقش ترب یيدانش آموز دوره ابتدا تيمدرسه در شکل گرفتن شخص

هاي دخترانه شهرستان پاوه در آموزان سال اول دبيرستانبررسي علل افت تحصيلي دانش»كنم:  آن چه در عنوان پژوهش دنبال مي

 باشد.مي 43 -44سال تحصيلي 

 

 يقهدف و روش تحق

 كه تاس تحليلي توصيفي تحقيق روش وباشد مي« آن بر مؤثر عوامل و آموزان دانش تحصيلي افتبررسي » هدف كلي این پژوهش 

 براي و پاوه شهر دخترانه هايدبيرستان اول سال آموزاندانش يكليه تحقيق آماري جامعه. آیدمي حساب به پيمایشي تحقيق یک نوع نظر از

 .شدند انتخاب ساده تصادفي گيرينمونه روش طریق از نفر 011 تعداد نمونه حجم برآورد

 ابزارها

محقق ساخته افت تحصيلي استفاده شده است. براي تنظيم این ابتدا از ابزار پژوهشي كه در این بررسي به كارمي رود از پرسشنامه 

معلمان مقطع دبيرستان سئواالتي پرسيده شده و بعد نظرات آنها گردآوري شدند و در ميان مقاالت و صاحب نظران نيز چيزهایي گرد آوري 

يران قرار گرفت تا اگر اصالحاتي نياز باشد در آنها بدهند و گشت و پرسش نامه موردنظر ساخته شد. پرسشنامه بعد از تهيه باز در اختيار دب
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نهایتاً این كه پرسشنامه براساس مقياس ليکرت و پنج گزینه ) خيلي كم، كم، متوسط، زیاد و خيلي زیاد( را مورد ارزیابي و سنجش قرار 

 ( انجام شده است. 5، 4، 3، 1، 0دهد. روش نمره دهي به پرسشنامه مورد نظر در مقياس ليکرت و به ترتيب از ) مي

 

 

 آن تحليل و تجزیه و هایافته

 

 فرضيه اول:
 هاي دخترانه شهرستان پاوه رابطهآموزان سال اول دبيرستانرسد بين شرایط آسان گذر تحصيلي و  اُفت تحصيلي دانشبه نظر مي 

 است.( آمده7است كه نتایج آن در جدول )استفاده شدهمعناداري وجود دارد. براي آزمون این فرضيه از ضریب همبستگي پيرسون 

 ( مربوط به آزمون ضریب همبستگي پيرسون براي فرضيه اول پژوهش0جدول)

 گذر تحصيلي /  افت تحصيليشرایط آسان آزمون آماري

 614/1 همبستگي پيرسون ضریب

 111/1 سطح معناداري

 011 تعداد معتبر

تر آموزان سال اول دخگذر تحصيلي در دانشآزمون پيرسون بين دو متغير افت تحصيلي و شرایط آساننتایج به دست آمده از انجام 

باشدو سطح معناداري آن مطلوب مي 614/1دهد.  در این باره ضریب همبستگي برابر با هاي شهر پاوه رابطه معناداري را نشان ميدبيرستان
( 0 /01) ژوهش رود. بنابراین فرضيه اول پگذر تحصيلي باال باشد ميزان افت تحصيلي نيز باال ميان كه شرایط آسان. یعني به هر ميز

 گيرد.مورد تأیيد قرار مي

 

 :دوم يهفرض

ان هاي دخترانه شهرستآموزان سال اول دبيرستانهاي قبل و افت تحصيلي دانشرسد بين هدایت تحصيلي ناقص در سالبه نظر مي

 است.(آمده1است كه نتایج آن در جدول )رابطه معناداري وجود دارد. براي آزمون این فرضيه از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شدهپاوه 

 ( مربوط به آزمون ضریب همبستگي پيرسون براي فرضيه دوم پژوهش1جدول)

 هدایت تحصيلي نادرست / افت تحصيلي آزمون آماري

 546/1 ضریب همبستگي پيرسون

 111/1 سطح معناداري

 011 تعداد معتبر

آموزان سال اول دختر نتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير افت تحصيلي و هدایت تحصيلي ناقص در دانش

معناداري آن مطلوب و سطح  546/1دهد.  در این باره ضریب همبستگي برابر با هاي شهرستان پاوه رابطه معناداري را نشان ميدبيرستان

)باشدمي 0 /01) پژوهش  شود. بنابراین فرضيه. یعني به هر ميزان كه هدایت تحصيلي ناقص باشد ميزان افت تحصيلي نيز بيشتر مي

 گيرد.مورد تأیيد قرار مي

 

 :ومس يهفرض
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هاي دخترانه شهرستان پاوه رابطه معناداري اول دبيرستانآموزان سال ها و افت تحصيلي دانشرسد بين حجيم زیاد كتاببه نظر مي

 است.( آمده3است كه نتایج آن در جدول )وجود دارد. براي آزمون این فرضيه از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده

 

 

 

 ( مربوط به آزمون ضریب همبستگي پيرسون براي فرضيه سوم پژوهش3جدول)

 افت تحصيلي/  هاحجم زیاد كتاب آزمون آماري

 414/1 ضریب همبستگي پيرسون

 110/1 سطح معناداري

 011 تعداد معتبر

آموزان سال اول دختر ها در دانشنتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير افت تحصيلي و حجم زیاد كتاب

باشدو سطح معناداري آن مطلوب مي 414/1همبستگي برابر با  دهد. در این باره ضریبهاي شهر پاوه رابطه معناداري را نشان ميدبيرستان

( 0 /01) شود. بنابراین فرضيه سوم پژوهش مورد ها بر ميزان افت تحصيلي در كوتاه مدت نيز افزوده مي. یعني با حجيم زیاد كتاب

 گيرد.تأیيد قرار مي
 

 فرضيه چهارم:

هاي دخترانه شهر پاوه رابطه معناداري وجود دارد. آموزان سال اول دبيرستانو اُفت تحصيلي دانششرایط خانواده رسد بين به نظر مي

 است.( آمده4است كه نتایج آن در جدول )براي آزمون این فرضيه از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده

 

 

 ارم پژوهش( مربوط به آزمون ضریب همبستگي پيرسون براي فرضيه چه4جدول)

 / افت تحصيلي شرایط خانواده آزمون آماري

 773/1 ضریب همبستگي پيرسون

 111/1 سطح معناداري

 011 تعداد معتبر

هاي آموزان سال اول دختر دبيرستاننتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير افت تحصيلي و شرایط خانواده در دانش

باشدو سطح معناداري آن مطلوب مي 773/1دهد. در این باره ضریب همبستگي برابر با معناداري را نشان ميشهرستان پاوه رابطه 
( 0 /01)  گيرد.پژوهش مورد تأیيد قرار ميفرضيه چهارم . وضعيت و شرایط خانواده بر ميزان افت تحصيلي تأثيرگذار است. بنابراین 

 

 فرضيه پنجم:
هاي دخترانه شهر پاوه رابطه آموزان سال اول دبيرستانرسد بين محيط مدرسه و نحوه مدیریت آن و اُفت تحصيلي دانشميبه نظر 

 است.( آمده5است كه نتایج آن در جدول )معناداري وجود دارد. براي آزمون این فرضيه از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده

 گي پيرسون براي فرضيه پنجم پژوهش( مربوط به آزمون ضریب همبست5جدول)

 / افت تحصيليمدرسه  تیریمد يو نحوه طيمح آزمون آماري
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ضریب همبستگي 

 پيرسون
645/1 

 111/1 سطح معناداري

 011 تعداد معتبر

 آموزان سال اولدانشنتایج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير افت تحصيلي و محيط مدرسه و نحوه مدیریت آن در 

و سطح معناداري آن  645/1دهد.  در این باره ضریب همبستگي برابر با هاي شهرستان پاوه رابطه معناداري را نشان ميدختر دبيرستان

)باشدمطلوب مي 0 /01)  .نجمپ بنابراین فرضيه. یعني شرایط محيط مدرسه و نحوه مدیریت آن بر ميزان افت تحصيلي تأثيرگذار است 

 .گيردمورد تأیيد قرار مي پژوهش

 گيرینتيجه و بحث

 رد كه چه آن اما. باشدمي اجتماعي و مدرسه خانوادگي، فردي، عوامل جمله از زیادي عواملي تأثير تحت آموزدانش یک تحصيلي اُفت

 اضطراب و استرس قبيل از رواني اختالالت كه(  جسمي و رواني) فردي عوامل همچنين و خانوادگي عوامل تأثير است تأثيرگذار بسيار ميان این

 تواندمي و دارد نهاآ فرزندان تحصيالت در بسزایي نقش هاخانواده فرهنگي و اقتصادي وضعيت. باشندمي آنها ترینمهم از افسردگي چنين هم و

 ودخ این كه باشد داشته بسزایي نقش آموزدانش رواني مشکالت ایجاد در حتي و بياورد وجود به را آموزاندانش تحصيلي تزلزل هايپایه

 با طمحي و شرایط بيندمي كه همين و رودمي باالتر مقطع به ترپایين مقطع یک از كه آموزيدانش. گرددمي آنها تحصيلي افت ساززمينه

 وفق جدید شرایط با را خود شده كه قيمتي هر با كه كندمي سعي و شودمي تغيير دچار نيز فکري نظر از بالفاصله كند،مي فرق كالً گذشته

 وتاهك هرچند اختالالت سري یک به مبتال فرد نباشد، مهيا و آماده تغيير این براي فرد جسمي یا و روحي و اقتصادي وضعيت اگر حال. دهد

 .باشد داشته او تحصيالت بر مستقيم تأثير تواندمي عوامل همين و شودمي دور مدرسه و درس از نتيجه در و گرددمي مدت

 كه ردك توجه باید اما. هستند تأثيرگذار تحصيلي افت در زیادي عوامل كه شودمي دیده آمد دست به تحقيق این نتایج از كه چه آن

 لعوام و هاكتاب حجم چنينهم و مدرسه محيط و فضا تغيير لذا. باشندمي دبيرستان مقطع اول سال آموزاندانش تحقيق این در هاآزمودني

 باشد مدت وتاهك تحصيلي افت این كه این اما باشند تأثيرگذار توانندمي تحصيلي افت در شوندمي روروبه آن با دبيرستان مقطع در كه دیگري

 خانواده شرایط اما. كند طي را رشد روبه روند همان دوباره و دهد وفق شرایط با را خود سریع خيلي آموزدانش دارد احتمال و است زیاد بسيار

 این كه كندمي سعي و شودمي زیاد توقعاتش و انتظارات رودمي باالتر مقاطع به آموزدانش كه هرچه. اندبوده ساز سرنوشت و حساس هميشه

 و شود روبرو مشکالتي با راه این در اگر. كند جبران...  و پوشش تغيير دادن، قيافه تغيير پول، قبيل از ابزارهایي با را توقعات و انتظارات

 درگير روحي اختالالت و مشکالت با را خود مدتي براي و گيردمي فاصله درس از قطع طور به او گيرند قرار راهش سر در هایيمحدودیت

 .گرددمي افت دچار درسي نظر از لذا و كندمي
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