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چکیده
افت تحصيلي ،كاهش عملكرد تحصيلي دانشآموز از سطح رضايتبخش به سطح نامطلوب است و يكي از مشكالت عمده ي
نظام هاي آموزشي در دنياي كنوني است بطوري كه هر سال مقادير زيادي از امكانات مالي و نيروهاي انساني ،آموزشي و
پرورشي به اين معضل اختصاص مي يابد .براساس نظر معلمان در درجة اول مسائل خانوادگي و اجتماعي و سپس به ترتيب
عدم توانايي و عدم كوشش سبب افت تحصيلي دانشآموزان شده است .از ديدگاه دانشآموزان علل شكست در مرتبة اول به
عدم كوشش و درجة دوم و سوم به ترتيب مسائل خانوادگي و اجتماعي و عدم توانايي نسبت داده اند .نداشتن اعتماد به نفس
كافي ،عدم برنامه ريزي دقيق از لحاظ زمان و ميزان مطالعه روزانه ،عدم انگيزش دروني براي تحصيل و مطالعه ،نداشتن هدف
واقعي و عيني و روشن از تحصيل ،نداشتن روش مطالعه مناسب براي دروس مختلف ،عدم وجود مهارت درست مطالعه ،عوامل
فيزيولوژيكي و جسمي مانند ضعف بينايي و شنوايي و غيره ،عوامل ذهني و رواني مانند ميزان هوش و قدرت حافظه و سالمت
رواني اختالف خانوادگي و خانواده آشفته ،طالق فيزيكي يا رواني والدين ،وجود نامادري يا ناپدري و غيره؛ اختالف فرزندان با
خانواده مانند لجبازي با والدين و اعتراض به جو خانواده؛ وابسته و متكي نمودن فرزندان به والدين در امور درسي و تكاليف
منزل از دوران ابتدايي؛ تحقير ،سرزنش و مقايسه نادرست فرزندان با همساالن موفق و در نتيجه پايين آوردن اعتماد به نفس و
خود پنداري آنان؛ تغييرات منفي در خانواده مانند ورشكستگي سياسي و اقتصادي و اعتياد و غيره؛ تغيير در جهت ارتقاي
سريع و غير مترقبه سطح اقتصادي يا اجتماعي خانواده و از خود باختگي و غافلگير شدن فرزندان و انواع انحرافات؛ بحران
هوّيت و مسائل ارزشي از جمله علل افت تحصيلي مي باشد .شناخت علل فردي ،اجتماعي از يكطرف و علل ساختاري و
آموزشي نظام تعليم و تربيت از طرف ديگر مسائل را پيچيدهتر كرده است .بدين منظور براي كاهش افت تحصيلي ميتوان از
تغيير و نوآوري آموزش در عرصه تعليم و تربيت ،نظام ارزشيابي ،روشهاي تدريس ،مشاركت و آموزش اولياء و سبكهاي
مديريت مدارس بهره گرفت.
واژههای كلیدی :افت تحصيلي ،انگيزش ،پيشرفت تحصيلي
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 .9مقدمه
عملكرد ضعيف تحصيلي و كم آموزي اختالفي است بين ظرفيت يا توانايي بالقوه فرد و عملكرد وي كه منجر به گرفتن نمرات
پايين تر از آنچه هوش قادر به اكتساب آن هستند مي شود .اين تعريف شامل نمرات پاييني كه ناشي از هوش محدود باشد
نمي شود و تنها افرادي را در بر مي گيرد كه از لحاظ هوش متوسط باال بوده ولي از لحاظ تحصيلي كمتر موفق هستند و به
طور غيرمنتظره عملكرد ضعيف تحصيلي از خود نشان مي دهند [.]9
چنين عدم موفقيت در شكوفايي بالقوه تحصيلي را حدوداً در  92درصد كودكان سنين مدرسه و  93الي  23درصد نوجواناني
كه در كلينيك هاي روان پزشكي تحت درمان هستند تخمين زده اند .جواناني كه نمي توانند يا بي ميل به استفاده بالقوه از
نيروي عقالني خود هستند ،معموالً پيشرفتهاي آموزشي و شغلي را كه در حيطه توانايي آنهاست از دست مي دهند مطالعات
طولي همبستگي مثبت بسيار بااليي بين تالش عقالني پيشرفت تحصيلي و سطح شغلي در دوران بزرگسالي را نشان داده
است[.]8
الگوهاي پيشرفت ناكافي تحصيلي اغلب در سالهاي اوليه مدرسه ظاهر شده و تا دوره نوجواني ريشه دارتر مي شود .تحقيقات
نشان مي دهد كه  23درصد دانش آموزان دبستان اولين شكست تحصيلي را در دوم دبستان 52 ،درصد تا چهارم دبستان و23
درصد تا دوم متوسطه اول تجربه مي كنند .سپس از آغاز اين الگو به عنوان يك دوره معيوب عمل خواهد نمود .زمينه ضعف
دانش آموزان ناموفق در درسي كه قبالً در آن با شكست مواجه شده اند ،اعتماد به نفس آنها را پايين مي آورد و فقدان انگيزش
و لذت در يادگيري به تدريج منجر به اختالف بيشتري بين توانايي بالقوه و عملكرد تحصيلي مي شود [.]9
علل افت تحصيلي ،پيشرفت ناكاف ي تحصيلي ،ناشي از علل مختلف است .احتما ًال علي رغم وجود هوش عمومي مناسب در بين
بچه هاي دبستان ،بي دقتي معمول ترين دليل عملكرد ضعيف تحصيلي است اين مسئله كه در اواخر دوره كودكي شروع و تا
دوران نوجواني ادامه مي يابد ،بطور فزاينده از عوامل اجتماعي فرهنگي و روانشناختي ناشي مي شود .اين عوامل شامل انگيزش
پايين ،امكانات محدود ،كيفيت معين رشد يا آسيب شناسي رواني احساس خاص انزجار نسبت به جريان يادگيري ناسازگارانه،
تعامل خانواده مي باشد [.]93

 .9-9افت تحصیلی
افت تحصيلي به معناي نزول از يك سطح باالتر به سطحي پايينتر است .افت تحصيلي يكي از مشكالت عمده ي نظام هاي
آموزشي در دنياي كنوني است و هر سال مقادير زيادي از امكانات مالي و نيروهاي انساني ،آموزشي و پرورشي به اين معضل
اختصاص مي يابد .ناكامي تحصيلي به شكل گريز از مدرسه ،تجديدي ،مردودي و ترك تحصيلي به منصه ظهور ميرسد [.]2
به تجربه ديده شده كه در دورة متوسطه اول نسبت به دورههاي ابتدايي و متوسطه دوم افت تحصيلي بيشتري وجود دارد .اين
موضوع را ميتوان به وضعيت خاص اين دوره كه دانش آموز با يد دروس متنوع تري را نسبت به دوره ابتدايي بگذراند و
همچنين به بحران بلوغ و مشكالت آن كه در اين دوره اتفاق ميافتد نسبت داد [.]6
معموالً مشاهده ميشود كه ميزان ترك تحصيلي كرده ها و افرادي كه مردود ميشوند در مقاطع تحصيلي متوسطه اول و
متوسطه دوم در پسران بيشتر از دختران است ،اين تفاوت را احتماالً به عوامل زير ميتوان نسبت داد [همان منبع]:
• دختران اوقات فراغت خود را بيشتر درخانه مي گذرانند و فرصت و امكان سرگرمي در بيرون از منزل را كمتر از پسران دارند
و بيشتر مطالعه ميكنند.
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• معموالً دختران به نمره قبول شدن بيش از پسران اهميت ميدهند و انگيزه قويتري دارند.
• دختران به حضور در كالس درس بيشتر از پسران اهميت مي دهند و از مطالب كالس بيشتر يادداشت برداري ميكنند.
• تعداد دانشآموزان دختر در كالسها كمتر از پسران است و تراكم دانشآموز پسر دركالسها بخصوص در نواحي دورافتاده
بيشتر است.

 .9-2مبانی روانشناختی افت تحصیلی
 .9-2-9شرایط اجتماعی و اقتصادی :كودكاني كه والدين آنها از قدرت اقتصادي -اجتماعي پايينتري برخوردارند و
خانوادههاي آنها با محروميتهاي اقتصادي مواجه ميباشند ،افت تحصيلي بيشتري دارند.
 .9-2-2شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی :عدم امكانات مطلوب تحصيلي و شرايط آموزشي معموال عواملي
هستند كه در ايجاد افت تحصيلي دخيل ميباشند .امكاناتي از قبيل مدرسه ،كالس ،كتابهاي درسي مناسب و بهرهمندي از
معلمان باسواد و كارآمد ،همه از عواملياند كه از پيدايش افت تحصيلي پيشگيري ميكنند.
 .9-2-3شرایط فیزیولوژیك یادگیرنده :معموالً شرايط فيزيولوژيك دانشآموزان در مدارس ما مورد غفلت قرار ميگيرند،
بعضيها دچار ضعف شنوايي هستند (حدود  9درصد سخت شنوا هستند) .بعضي ضعف بينايي دارند.
 .9-2-4شرایط روانی  -حركتی :مانند دانشآموزاني كه مبتال به صرع ميباشند (حدود  9درصد دانشآموزان مدارس ما
صرع دارند ).يا دانشآموزاني كه دچار لكنت زبان هستند ،از آنجا كه نميتوانند افكار خود را بازگو كنند ،دائم ًا در فشار رواني،
اضطراب و تنش به سر ميبرند.
 .9-2-5سازش نایافتگی رفتاری :كودكاني كه به ناسازگاري عاطفي مبتال هستند ،از نظر رفتاري با محيط سازش ندارند و از
يك تعامل بين فردي به نحو مطلوب برخوردار نيستند 22 .درصد از اين كودكان در مدارس چون سازگاري با خود و محيط
ندارند ،افت تحصيلي بيشتري دارند .به طور كلي رفتارهايي از قبيل بيش فعالي ،بي توجهي ،كمرويي ،در خود فروماندگي و
پرخاشگري همه تحت عنوان سازش نايافتگي رفتاري خوانده ميشوند و در ايجاد افت تحصيلي موثرند.
 .9-2-6شرایط عاطفی و روانی :شايد بتوان گفت اين مورد در كشور ما عامل اصلي افت تحصيلي ميباشد .همواره سخن بر
سر اين است كه ميان ظرفيت بالقوه كودكان و آنچه انجام ميدهند ،فاصلهاي وجود دارد .امروزه روانشناسان معتقدند نبايد
صرفاً به دنبال سنجش هوش كودكان بود بلكه بايد ظرفيت يادگيري آنها را به دست آورد ،زيرا همواره ظرفيت يادگيري بچهها
بسيار بيشتر از آن است كه ميآموزند [.]9

 .9-3عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان
 .9-3-9عوامل مربوط به خود دانش آموز :بدون شك يكي از عوامل مهم در افت تحصيلي كمبود هوش و توانائي هاي
ذهني است ،مطالعات نشان داده است كه درصد بسيار اندكي(  )% 13از موارد افت تحصيلي به علت ناتواني ذهني فرد است.
عامل فردي ديگر انگيزه است كه موجب هدايت رفتار فرد به سوي نوعي هدف مطلوب مي شود .انگيزه در واقع موتور حركت
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هر فردي است .محققان يكي از داليل افت تحصيلي را نداشتن انگيزه پيشرفت مي دانند .نارسايي هاي جسمي يكي ديگر از
عوامل افت تحصيلي فردي است .دانش آموزاني كه داراي بنيه اي ضعيف هستند و از سالمت عمومي كامل برخوردار نيستند،
نمي توانند به اندازه كافي كوشش و فعاليت داشته باشند .اين دسته به خاطر دارا بودن استعداد ابتالء به انواع بيماري ها از
پيشرفت درسي باز مي مانند .در بعضي موارد دانشآموزاني كه به طور عادي به تحصيل اشتغال داشته و عملكرد خوبي نيز
دارند ،به علل فردي دچار افت تحصيلي مي شوند .از جمله علل فردي كه در افت تحصيلي مؤثر است ميتوان توجه و انگيزه را
نام برد.
 .9-3-2عوامل مربوط به خانواده :شايد بتوان گفت مهمترين عامل مؤثر در شكل گيري نگرش دانش آموز نسبت به
تحصيل ،خانواده است ،كه با مساعد كردن محيط خانواده مي توانند باعث پيشرفت فرزندان خود گردند .يكي از مهمترين
عوامل افت تحصيلي دانش آموزان فقر مالي خانواده است كه مي تواند غيرمستقيم بر پيشرفت تحصيلي مؤثر باشد .مورد ديگر،
امنيت محيط خانواده است ،نحوة ارتباط والدين با يكديگر اثر مستقيم روي بچهها دارد .همچنين رسيدگي والدين و مربيان به
غيبتهاي دانشآموزان و جبران عقبماندگي هاي درسي نقش مهمي در پيشرفت تحصيلي آنان دارد .عدم حضور يكي از
والدين نيز بر موفقيت و عدم موفقيت تحصيلي دانشآموزان تأثير مستقيم دارد .به طوري كه از دست دادن پدر يا مادر به
احتمال زايد مسائل و مشكالت عاطفي فراواني را ميتواند در دانشآموزان ،مخصوصاً در دورة ابتدايي و متوسطه اول ايجاد كند
و در نتيجه بر موفقيت تحصيلي آنها اثر بگذارد.
 .9-3-3عوامل مربوط به مدرسه :مدرسه درميان نهادهاي تعليم و تربيت جامعه جايگاه ويژه اي دارد .در واقع مدرسه بعد از
خانواده مهمترين عامل در پرورش افراد است .گاهي علت افت تحصيلي و يا شكست درسي دانش آموزان را بايد در مدرسه
جستجو كرد .شيوه تدريس معلم ،برنامه درسي مدرسه كه درست طراحي نشده مثال دروس نسبتاً سخت را پشت سر هم يا در
ساعاتي گذاشته اند كه عموم ًا دانش آموزان خسته هستند .پيشداوري هاي معلم ،شرايط فيزيكي كالس ،تعويض معلمان به طور
مكرر در طول سال تحصيلي و ارزيابي هاي نادرست معلمان از عملكرد دانش آموزان ،كنترل نامناسب كالس و فقدان وسايل
كمك آموزشي از ديگر علل در افت تحصيلي دانش آموزان هستند.
 .9-3-4عوامل مربوط به اجتماع :يكي از عوامل ديگر كه سبب افت تحصيلي شديد دانش آموزان مي شود معاشرت با افراد
ناباب است .در مدرسه دانش آموزان زيادي با افكار و شخصيت هاي متفاوت وجود دارند كه همگي آنها مي توانند تاثيرات
مثبت و گاه نامطلوبي روي فرزند شما داشته باشند .همچنين تعطيالت طوالني سبب افت تحصيلي در دانش آموزان مي شود.
خيلي از دانش آموزان در فاصله سالهاي متوسطه اول  -دوم دل به عشقهاي زوگذري مي دهند كه سبب انحراف فعاليت هاي
ذهني آنها از مطالب درسي به احساسات زودگذر مي شود[.]18
 .9-3-5محتوای كتب درسی :در كشور ما محتواي كتب درسي توسط دفاتر تحقيق و تاليف كتب درسي به وسيله اساتيد
متخصص تدوين مي شود .سطح ارتباط مولفين كتاب با عوامل درگير با محتواي كتب معلم و شاگرد ضعيف بوده و نسبت به
نياز دانش آموز و تقاضاي معلم بي اطالع هستند يا حداقل شناخت از نزديك وجود ندارد .لذا متخصصان به پشتوانه رشته
تحصيلي خود به تعيين محتواي درسي پرداخته اند .موضوع هاي درسي مدون به عنوان منبع اصلي اطالعاتي در برنامه
آموزشي ايجاب مي كند كه يك سازماندهي منطقي و از پيش تعيين شده داشته باشيم .حتي گام هاي تدريس بايد از پيش
تعيين شده باشد تا مجموعه آموزشي بتواند به نحوي موثر و كارآمد به انتقال دانش بپردازد.
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 .9-3-6سطح علمی معلم :معلمي چيزي فراتر از يك تخصص علمي است .معلم بايد با زمينه هاي تربيتي ،روانشناسي،
برنامه ريزي و طرح درس و شيوه هاي آموزش آشنا باشد كه اين امر با يك برنامه ريزي دقيق در
سطح دانشگاهي كه معلمين بعد از دستيابي به تخصص رشته اي بايد در علوم رفتاري دوره ببينند و بعد از تسلط كامل به
جريان آموزش وارد شوند.
 .9-3-7ناآشنایی با حیطه عاطفی دانش آموزان :در سيستمي كه يادگيري براساس عاليق و نيازهاي فراگيران نيست
ايجاد انگيزه تقريباً صفر است و در صورتي كه انگيزه و رغبت دروني براي يادگيري الزم است مواجه شدن كودك با مسائل
واقعي ايجاد شگفتي ،كنجكاوي و محرك دروني براي او مي نمايد و احتياج به تشويق و تنبيه و محرك هاي بيروني ندارد.
در سيستم ما دانش آموزان به كسب دانش و معلومات نائل مي شوند اما سطحي و صوري و متكي بر حافظه آنها است در
صورتي كه يادگيري بايد معنادار و پايدار باشد .مهمترين انتظار از سيستم آموزشي تربيت عقالني است .حال ما تا چه اندازه
فرزندانمان را با مسائل واقعي مواجه مي كنيم تا تفكر كنند و با عقل و تدبير خود به حل مسئله بپردازند .موضوع تعليم و
تربيت رشد در بعد عقالني ،عاطفي ،اجتماعي و اخالقي است [.]19

 .9-4راهکارهایی برای كاهش افت تحصیلی
افت تحصيلي موضوعي غير قابل حل نيست ،اما حل آن هم يكباره و ناگهاني و با شيوههاي آني ميسر نيست .براي مقابله با اين
پديده ،به برنامهريزيهاي درازمدت و زيربنايي احتياج است [.]2
 .9-4-9برنامههای درازمدت یا بنیادی :اين برنامهها تدابير زيربنايي است كه يك سياست كلي را در نظام آموزشي ميطلبد.
برخي از جزييات اين روشها عبارتند از:
 -1تجديد نظر در نظام ارزشيابي.
-9كاهش تعداد دانشآموزان هر كالس.
 -9ارزيابي هوشي دانشآموزان قبل از دبستان.
 -9فراهم كردن امكانات آموزش و پرورش.
 .9-4-2برنامههای كوتاه مدت :جزئيات اين برنامهها به شرح زير است:
-1تهيه به موقع كتابهاي درسي و فراهم آوردن وسايل كمك آموزشي.
 -9همكاري نزديك اولياء مدرسه و والدين.
 -9ارزيابي عملكرد معلمان و تشويق معلمان كارآمد.
 -9تقويت انگيزههاي دروني دانشآموزان.
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همچنين تغيير در نگرشهاي آموزشي معلمان ،تغيير در سبكهاي مديريت مدارس ،نوآوري در روشهاي تدريس ،اصالح
فرآيند ياددهي -يادگيري و توجه به مشاركت مردمي ميتواند در كاهش مسائل آموزش و پرورش به ويژه افت تحصيلي مثمر
ثمر باشد[.]12
 .9-4-3بهرهگیری از مطالعات تطبیقی :يعني استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه مي تواند مؤثر باشد .به عنوان
مثال در هند راه هاي زير را به كار بردهاند:
 -1روشهاي موثر تدريس عرضه گرديد.
 -9بازآموزي معلمين آغاز شد.
 -9بين والدين و معلمين رابطه نزديكتر ايجاد شد.
در كشور پاكستان بيشتر روي بازآموزيها تاكيد شده و بازآموزي معلمين را سرلوحه كار خود قرار دادهاند و معتقدند كه اين
كار بايد شامل آموزش مهارتهاي تدريس ،بازنگري محتواي دروس و آموزش مهارتهايي باشد كه انگيزه دانشآموزان را به
درس و تحصيل يشتر كند[.]1
همچنين براي كاهش افت تحصيلي عالوه بر راههاي درون سازماني به راههاي برون سازماني نيز نياز است .مثال كاهش عالئق
افراد به تحصيالت به ويژه در پسران ،به خاطر نبود بازار كار مناسب و شايسته براي دانشآموختگان است كه اين مهم عامل
جدي در كاهش انگيزش تحصيلي در آنها ميشود ،به طوري كه نابرابريهاي آموزشي در شهر و روستا و نيز نابرابريهاي
جنسيتي (دختران در مقابل پسران) در تحصيالت عاليه كه در يك دهه اخير بر عكس چند دهه قبل در نظام آموزش و پرورش
و نظام آموزش عالي كشور ما رخ داده است ،به دليل عدم تطابق نيازهاي بازار كار به تخصص فارغالتحصيالن مدارس و
دانشآموختگان دانشگاههاست [.]16
 .9-4-4از دیگر عوامل موثر در كاهش افت تحصیلی می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
تقويت اعتقاد به دانايي و ضرورت دانش اندوزي؛ تقويت انگيزه و داشتن هدف در دانش آموز به منظور جهت دادن به حركت ها
و تالش هاي او؛ كمك در برنامه ريزي براي آينده جهت رسيدن به هدف هاي ترسيم شده تحصيلي؛ منظور داشتن برنامه ي
روزانه ماهيانه و ساليانه براي مطالعه و يادگيري ،بطوري كه پدران و مادران ضمن مشورت با فرزندان دانش آموز خود اقدام به
تهيه برنامه نموده و به نكات زير توجه داشته باشند:
تعيين ساعت خواب ،وقت نظافت و انجام عبادت ،اوقات صبحانه نهار و شام ،ساعات حضور در مدرسه و ايام مربوطه ،تعيين
ساعاتي براي انجام تكاليف درسي و مطالعاتي ،ساعات گذراندن اوقات فراغت روزانه و هفتگي بايد مشخص شود ،آشنا نمودن
دانش آموزان با اصول و روش هاي صحيح مطالعه و ساعات و شرايط فيزيكي مناسب براي مطالعه [.]5
داشتن فضاي خانوادگي مناسب به لحاظ فيزيكي عاطفي و اجتماعي و والدين با سواد و متعادل ،داشتن اعتماد به نفس و اراده
ي قوي و پشتكار زياد ،انجام نرمش و حركات شاد و مفرّح و تقويت قواي روحي و جسمي براي جلوگيري از بيماري و بي
حوصله گي ،فراگيري راهكارهاي مناسب به منظور كاهش اضطراب در هنگام امتحانات ،تغذيه مناسب ،خوردن صبحانه به
منظور تامين قند خون ،آهن ،كلسيم ،پتاسيم ،يد ،مواد معدني و ويتامين هاي الزم براي بدن به منظور باال بردن توان
يادگيري ،پرهيز از شب زنده داري،
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تماشاي بيش از حد تلويزيون ،ويدئو ،ماهواره و رفتن به مهماني تا دير وقت كه باعث خواب آلودگي دانش آموز در روز بعد مي
شود و افت تحصيلي و يادگيري را به همراه دارد [.]13
ثبت نام در مدارس خوب و موفق با امكانات مناسب فيزيكي تجهيزاتي و آزمايشگاهي و داشتن امكانات مدرن نظير وسايل
سمعي بصري كتابخانه سالن مطالعه و  ، ...برخورداري از آموزگاران و دبيران صادق ،عالم ،مومن و با تجربه ،شركت در كالس
هاي تقويتي و استفاده از معلمان با تجربه باعث كاهش افت تحصيلي شده و بذر اميد را در دل دانش آموز مي كارد و موجب
موفقيت تحصيلي آنان خواهد شد ،اداره كالس ها ي درس به شيوه پژوهش محور توسط دبيران و تقيت روحيه تفكر و آزمايش
و تجربه و بث و استدالل در دانش آموز ،تشريح كليه مقررات تحصيلي و امتحاني ابراي دانش آموز و اولياء او ضمن تشريح
جدول مربوط به بارم بندي و بودجه بندي دروس به دانش آموز ،آگاهي يافتن دانش آموز از روش هاي ارزشيابي كتبي (تستي-
كلي-كوتاه جواب) و شفاهي [.]9
داشتن برنامه هاي غير درسي منظم براي عبادت ،تفريح ،گردش ،استراحت و گذران اوقات فراغت ،داشتن دوستان عالقمند به
تحصيل و يادگيري و دوري كردن از دانش آموزان درس گريز ،شركت دانش آموزان در بازديد هاي علمي ،هنري ،فرهنگي ،فني
و حرفه اي به منظور باال بردن انگيزه دانش آموزان ،كنترل ميزان شنوايي وسنجش بينايي دانش آموزان ،پرهيز معلمين دروس
عمومي و غير پايه از واگذاري تكاليف و تحقيقات زياد به دانش آموز كه باعث افت تحصيلي در دروس بنيادين مي شود ،آشنا
نمودن دانش آموزان به جنبه هاي كاربردي بعضي مطالب درسي به منظور باال بردن انگيزه يادگيري ،كنترل و نظارت والدين
بر رفت و آمد هاي فرزندان در سنين بلوغ به منظور جلوگيري از بروز تشديد رفتار هاي جفت يابي و خود نمايي هاي دختران و
پسران كه مهمترين عامل افت تحصيلي است خصوصا كه اين قضيه در سال هاي اخير بيشتر مشهود است بطوري كه بعد از
تعطيلي مدارس ساعت ها گروهي از آن ها در خيابان ها پرسه مي زنند يا در سنين دبيرستان در سفره خانه ها ي سنتي
حضور مي يابند [.]19

 .9-7نقش انگیزش درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها
ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان :وجود دقت و توجه از عوامل مهم درفراگيري مطالب درسي است و دقت و توجه
كم سبب يادگيري ضعيف دردانش آموزان مي گردد .معلم با استفاده از تدابير آموزشي مي تواند بعد از ايجاد توجه و دقت در
دانش آموزان آن را در سطح مطلوب حفظ نمايد .از سوي ديگر كم يا زياد بودن عالقه دانش آموزان نسبت به يادگيري و
آموختن موضوع هاي مختلف درسي به تجارب آنها در برخورد با اين موضوع ها ارتباط دارد [.]15
تجارب يادگيري دانش آموزان در درس هاي مختلف وقتي به صورت موفقيت ها يا شكست هاي پي درپي باشد ،سبب ايجاد
تصوراتي نسبت به توانايي ها در رابطه با يادگيري موضوع هاي مختلف مي شود و حتي انگيزه آنها را در رابطه با موضوع هاي
مشابه ،تحت تأثير قرار مي دهد .گر تجارب داتش آموز از محيط مدرسه خصوصاً درسالهاي نخست تحصيلي حاكي از وجود
شايستگي و لياقت در مدرسه باشد ،تجارب احساس موفقيت و افزايش اعتماد به نفس درسالهاي آتي نيز تكرار خواهد شد
[.]11
 .9-8خسارتهای ناشی از افت تحصیلی
 .9-8-9هزینههای تحمیلشده به دولت:
الف :اتالف هزينههاي جاري اداره موسسات آموزشي توسط دولت.
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ب :اتالف سرمايهگذاريهاي ثابت براي احداث و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي.
 .9-8-2هزینههای تحمیلشده بر خانواده:
الف :اتالف هزينههاي مستقيم خانواده مثل پرداخت حق ثبتنام ،هزينه لوازمالتحرير.
ب :اتالف هزينههاي حمل و نقل ،ارتباطات براي رفت و آمد دانشآموزان به مدرسه.
 .9-8-3خسارتهای وارده به دانشآموزان شکست خورده شامل:
الف :هزينه فرصت از دست رفته بر اثر ديرتر راه يافتن به بازار كار.
ب :خسارتهاي ديگري كه بر فرد وارد ميشود مثل سرخوردگي ،احساس حقارت و بيكفايتي و خودپنداري منفي.
به نظر ميرسد كه بعد رواني اجتماعي خسارتها كه به دانشآموز و خانواده او وارد ميشود ،بهمراتب ضربات رواني جديتري
نسبت به بعد مادي خانواده بر فرد تحميل ميكند و متأسفانه جبران زخمهاي شكست تحصيلي بهكندي انجام ميشود [.]19

 .2پیشنهادهایی برای برانگیختن و حفظ توجه و عالقه به یادگیری دردانش آموزان:
 .1معلمين به دانش آموزان خود نشان دهيد كه به آنها عالقه داريد و آنها به كالس شما «تعلق» دارند.
 .9همكاري ميان دانش آموزان را با استفاده از انواع شوراهاي دانش آموزي (تحصيلي  ،بهداشتي) تشويق كنيد.
 .9درصورت لزوم درشيوه كاري خود تغيير دهيد و ميان ساعات تدريس طوالني و سخت ،فرصت استراحت كوتاهي مثالً يك
حركت ورزشي ساده رافراهم كنيد.
 .9براي تشويق روح همكاري ،جلساتي براي درميان گذاشتن مسائل تشكيل دهيد.
 .2ارزش يادگيري رابه دانش آموزان گوشزد كنيد و محدوديت ها و زيان هاي عدم يادگيري را يادآورشويد.
 .6معلمان از ارائه مطالب كسل كننده و استفاده از روش هاي يكنواخت تاحد امكان خودداري كرده و تنوع در شيوه تدريس
رارعايت كنند و از متكلم وحده بودن پرهيز نمايند.
 .5ميزان توجه و دقت شاگردان به معني دار بودن مطالب ،تازگي ،پيچيدگي و سادگي مطالب نسبت مستقيم دارد ،بنابراين،
اين امر همراه با تغيير در رفتار معلم حين درس توجه و دقت دانش آموزان را افزايش خواهد داد.
 .8استفاده از تشويقهاي كالمي مانند عالي ،احسنت پس از عملكرد درست شاگردان سبب افزايش و تقويت يادگيري مي گردد.
 .2والدين و معلمين از نمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسيله اي براي دادن بازخورد و توجه هرچه بيشتر آنان به نقاط ضعف
و قوت خود و ميزان يادگيري ايشان استفاده كنند ،نه بعنوان وسيله اي براي تنبيه.
 .13معلمان مطالب آموزشي بصورت متوالي از ساده به مشكل ارائه دهند تا در ابتدا شاگردان در يادگيري مطالب ساده
موفقيت بدست آورند و انگيزه آنها دركسب يادگيري هاي بعدي افزايش يابد.
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 .11معلمين از ايجاد رقابت وهم چشمي در بين دانش آموزان ،خودداري ورزند.
 .19معلمين بااستفاده ازمثال ها و اصطالحات آشنا و ساده ،زمينه افزايش سرعت يادگيري را ايجاد كنند.
 .19استفاده ازبحث هاي گروهي ،بازي هاي آموزشي ،ايفاي نقش مراجعه به كتابخانه وجمع آوري اطالعات و آگاهي از ميزان
پيشرفت خود سبب افزايش عالقه و توجه دردانش آموزان مي گردد .در انتها يادآوري اين نكته مهم به نظرمي رسد كه ايجاد
فضاي آزاد يادگيري بدون احساس ترس و اضطراب ازعدم موفقيت و شكست ،تشويق دانش آموزان به اظهار عقايد وانديشه
هاي خود و در نتيجه افزايش حس مسئوليت و قبول توانائي ها و شايستگي هاي خود از امور بسيار مهم در فراگيري سريع تر
و مناسب تراست.

 .3نتیجهگیری
مسئله افت تحصيلي به عنوان قديميترين و بحثانگيزترين مسأله آموزش و پرورش ايران در دهههاي اخير بوده است كه
فاصله بين وضعيت علمي موجود فراگيران با وضعيت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به
خسارتهاي اقتصادي ،رواني و اجتماعي گرديده است [.]12
تحقيقات انجامشده نشان ميدهد در كشور ما شكست تحصيلي زياد و پرحجم بوده و از همان سال اول ابتدايي گريبانگير
برخي از دانشآموزان ميشود .تحليلهاي آماري نشان ميدهند كه اين پديده در ايران نيز همانند ساير جوامع گزينشي بوده و
همه طبقات به يك نسبت با آن مواجه نيستند .اين امر در مناطق محروم و روستايي و در ميان حاشيهنشينان شهرها بسيار
عميقتر است [.]8
متأسفانه گهگاه در ارائه آمار و ارقام ،دقت الزم صورت نميگيرد تا ميزان و حجم واقعي معضالت آموزشي و فرهنگي مشخص
گردد .وقتي در مواردي مانند مسئله بي سوادي آمار متفاوتي از  99تا  99درصد ارائه ميشود ،چگونه انتظار داريم برنامهريزي
درستي در اين مورد بنماييم .متأسفانه بدتر از اين ،پاك كردن صورت مسئله ،به جاي حل مسئله در بحث افت تحصيلي قابل
تأمل است .يعني به جاي مردودي و تجديدي ،اجازه تكرار امتحان در نوبتهاي متوالي را به معني كاهش افت تحصيلي بيان
ميكنند[.]19
شناخت علل فردي ،اجتماعي از يك طرف و علل ساختاري و آموزشي نظام تعليم و تربيت از طرف ديگر مسائل را پيچيدهتر
كرده است بدين منظور براي كاهش افت تحصيلي ميتوان از تغيير و نوآوري آموزش در عرصه تعليم و تربيت ،نظام ارزشيابي،
روشهاي تدريس ،مشاركت و آموزش اولياء و سبكهاي مديريت مدارس بهره گرفت [.]9
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