
  

  

  

  هاي غير زبان در درس زبان انگليسي ي علل افت تحصيلي دانشجويان رشتهبررس

محمد رهبر
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  چكيده

توان شرايطي ايجاد  گذارند؟ چگونه مي ثير منفي ميأچه عواملي بر يادگيري ت
كرد تا زمينه حذف و يا تقليل اثر اين عوامل فراهم گردد؟ اهميت يادگيري زبان انگليسي 

 هاي زبان تخصصي، زبان عمومي و گاهاًاين درس با عنوان. ه نيستبر هيچ كس پوشيد
دهد كه اكثر  ولي واقعيت امر نشان مي. شود پيش براي همه دانشجويان ارائه ميزبان 

ت داشته اند و در اين مورد شكايتهاي زيادي به گوش دانشجويان در يادگيري آن اف
گذار باشند، تحقيق توانند تأثير مي از آنجايي كه عوامل زيادي در اين زمينه. رسد مي

تواند بر افت تحصيلي دانشجويان در  سي عواملي چند كه به نظر محقق ميحاضر به برر
پردازد و در  هاي غيرزبان موثر باشد مي ن انگليسي در بين دانشجويان رشتهدرس زبا

جامعه آماري اين پژوهش . اين رابطه تعداد شش فرضيه را مطرح نموده است
اشد كه براي ب نشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان ميزبان داهاي غير ويان رشتهنشجدا

 نفر از دانشجويان مذكور انتخاب شدند و آزمون 220اي به حجم  تحقيق هدف فوق نمونه
 نفري 220اين نمونه )  عدد29(هاي ناقص  اجرا گرديد سپس با حذف پاسخنامهروي آنها 

ابزار ).  نفر دانشجوي پاس كرده149شجوي افتاده و  نفر دان42( نفر تقليل يافت 191به 
به نشانه هاي ) 5 و 4، 3، 2، 1( زير مقياس 5اي بود كه داراي   گويه36تحقيق پرسشنامه 
 باشد كه تاثير كم، تاثير متوسط، تأثير زياد و تأثير خيلي زياد ميثير تأثير خيلي كم، تأ

 براي tها از آزمون  زيه و تحليل دادهاي تجبر. سنجد عوامل مؤثر بر افت تحصيلي را مي
ها نشان  تايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهن. مقايسه ميانگين دو گروه استفاده گرديد

دهد كه عواملي مانند مشكالت مالي خانواده، كمبود امكانات آموزشي و كتب درسي و  مي
 چنداني ندارند ثيرتأكمبود اساتيد با تجربه در افت تحصيلي دانشجويان در درس زبان 

                                       
1
  )ارشناس ارشد آموزش زبان انگليسيك(عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان 
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اين درس با عنوانهاي زبان تخصصي، زبان عمومي و گاهاًاين درس با عنوانهاي زبان تخصصي، زبان عمومي و گاهاًاين درس با عنوان. ه نيستبر هيچ كس پوشيد
ولي واقعيت امر نشان مي. شود پيش براي همه دانشجويان ارائه مي

دانشجويان در يادگيري آن افت داشته اند و در اين مورد شكايتهاي زيادي به گوش دانشجويان در يادگيري آن افت داشته اند و در اين مورد شكايتهاي زيادي به گوش دانشجويان در يادگيري آن اف
گذار باشند، تحقيق توانند تأثير مي از آنجايي كه عوامل زيادي در اين زمينه
تواند بر افت تحصيلي دانشجويان در سي عواملي چند كه به نظر محقق مي

هاي غيرزبان موثر باشد مين انگليسي در بين دانشجويان رشته
جامعه آماري اين پژوهش . اين رابطه تعداد شش فرضيه را مطرح نموده است

نشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان ميزبان داهاي غير ويان رشته
 نفر از دانشجويان مذكور انتخاب شدند و آزمون 220اي به حجم  تحقيق هدف فوق نمونه

 نفري 220اين نمونه )  عدد29(هاي ناقص  اجرا گرديد سپس با حذف پاسخنامه
شجوي افتاده و  نفر دان42( نفر تقليل يافت  شجوي افتاده و  نفر دان42(  نفر دانشجوي پاس كرده149 نفر دان42(

) 5 و 4، 3، 2، 1( زير مقياس 5اي بود كه داراي   گويه36تحقيق پرسشنامه 
ثير كم، تاثير متوسط، تأثير زياد و تأثير خيلي زياد ميثير كم، تاثير متوسط، تأثير زياد و تأثير خيلي زياد ميثير تأثير خيلي كم، تأ

زيه و تحليل دادهاي تجبر. سنجد عوامل مؤثر بر افت تحصيلي را مي زيه و تحليل دادهاي تجبر. سنجد  ها از آزمون  اي تجبر. سنجد 
تايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهن. مقايسه ميانگين دو گروه استفاده گرديد تايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهن.  ن. 
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ريزي آموزشي مناسب و مشكالت  انگيزه و عالقه كافي، عدم برنامهولي عوامل نبود 
  .ثير دارند تحصيلي دانشجويان در درس زبان تأمحيطي اجتماعي بر افت

  

  كلمات كليدي

  زبان، يادگيري، افت تحصيلي

  

  مقدمه

 آن ميان  تنوع و اختالف و، قوه ناطقهدر قرآن مجيد از ويژگي مهم انسان
اساسأ . هاي مهم پروردگار ياد شده است ي گوناگون به عنوان يكي از نشانههاامت

 ها در سايه ها توسط آنن الهي و هدايت و راهنمايي انسان و نزول ادياءارسال انبيا
توان گفت تصور عالم  از اين روست كه مي. ر گرديده استپذي اين ابزار مهم امكان

ن و يا وجود قوه سخنگويي و ايجاد ارتباطات اجتماعي انساني بدون در نظر گرفت
به همين دليل است كه گفته مي . ميان افراد و جوامع مختلف غير ممكن مي با شد

 ليكن ارتباط زبان ما فقط به همين فكر .اي بين فكر و عمل ماست زبان واسطه شود
يگران، با  دشود، بلكه زبان يك وسيله ارتباطي مهم با عمل خودمان مربوط نمي و

هاي انسان كه  اساسأ تمام آموخته. )1365آبادي  لطف(گذشتگان و آيندگان است 
در اين ميان دو  .پذير است  او امكانهشكل گفتاري دارد بوسيله زبان يا قوه ناطق

كنيم تا به فراسوي مرزهاي  وقتي تالش مي. شكلي از زندگي استزبانه شدن خود 
يعني با فرهنگي جديد، و -ي زبان جديدي راه يابيمزبان اول خود و به درون دنيا

زء جزء وجودمان به ج-شيوه جديدي از تفكر، احساسات و عمل آشنا شويم
 اينكه بتوانيم به زبان دوم پيامهايي را به طرز شود و براي نحوي متأثر مي

د را در آميزي رد وبدل نماييم، بايد كل وجود جسمي، ذهني و عاطفي خو موفقيت
كشور ما نيز كه مسائل در . )پور، رشد آموزش زبان نيلي(ر دخيل دهيم اين كا

هاي خارجي از اهميت چشمگيري برخوردار است ضرورت تجديد آموزش زبان

در قرآن مجيد از ويژگي مهم انسان
هاي مهم پروردگار ياد شده استي گوناگون به عنوان يكي از نشانه

ن الهي و هدايت و راهنمايي انسانها توسط آنن الهي و هدايت و راهنمايي انسانها توسط آنن الهي و هدايت و راهنمايي انسان و نزول ادياءارسال انبيا
ر گرديده استپذي اين ابزار مهم امكان ر گرديده استپذي  توان گفت تصور عالم . از اين روست كه مي. از اين روست كه مي. پذي 

انساني بدون در نظر گرفتن و يا وجود قوه سخنگويي و ايجاد ارتباطات اجتماعي انساني بدون در نظر گرفتن و يا وجود قوه سخنگويي و ايجاد ارتباطات اجتماعي انساني بدون در نظر گرفت
به همين دليل است كه گفته مي . ميان افراد و جوامع مختلف غير ممكن مي با شد

 ليكن ارتباط زبان ما فقط به همين فكر .اي بين فكر و عمل ماست زبان واسطه شود
شود، بلكه زبان يك وسيله ارتباطي مهم باعمل خودمان مربوط نمي
اساسأ تمام آموخته. )1365آبادي  لطف(گذشتگان و آيندگان است  اساسأ تمام آموخته. )1365آبادي  لطف( . )1365آبادي  لطف(

پذير است  او امكانهشكل گفتاري دارد بوسيله زبان يا قوه ناطق پذير است  او امكانهشكل گفتاري دارد بوسيله زبان يا قوه ناطق در اين ميان دو .شكل گفتاري دارد بوسيله زبان يا قوه ناطق
كنيم تا به فراسوي مرزهاي وقتي تالش مي. شكلي از زندگي استزبانه شدن خود 

يعني با فرهنگي جديد، و -ي زبان جديدي راه يابيمزبان اول خود و به درون دنيا
زء جزء وجودمان به ج-شيوه جديدي از تفكر، احساسات و عمل آشنا شويم زء جزء وجودمان به ج- ج-

 اينكه بتوانيم به زبان دوم پيامهايي را به طرز شود و براي نحوي متأثر مي
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اهد هستيم كند ما ش  روز به روز بيشتر اهميت پيدا ميههاي مربوط نظر در برنامه
 را در زير كه صدها ساعتآموز و دانشجو پس از آن كه امروزه هزاران دانش

هاي گوناگون زباني، ي كرده اند باز هم در حوزه مهارتهاي زبان سپرسقف كالس
ه سطح مطلوبي از توانايي دست گوش دادن، صحبت كردن، نوشتن و خواندن ب

. هاي تدريس رايج جستجو كرداين ناكامي را نبايد تنها در روشالبته علت . يابند نمي
بازنگري در كل خط مشي آموزشي كشور بلكه حل اين معضل آموزشي نياز به 

 آرمانها و هدفها ضرورت پيدا ها،اين مورد در درجه اول شناخت نيازدر . دارد
 و ، روش ها)كتابهاي درسي(عالوه برآن بايستي انتخاب محتوي درسي . كند مي

اي صورت گيرد كه با  نيز به شيوه) ارزيابي(هاي تدريس و اجراي آزمونها  شيوه
 و 35شماره  نامه تعليم و تربيت،لخلخالي، فص( ماهنگي داشته باشنداين اهداف ه

36(.  
هاي نسل  سل موفق رد و مردود شمردن خواستهمبناي خصوصيت هر ن

ستگي پا به عرصه باشد كه اگر چنين نبود شايد كشور متبوع به آه قبل از خود مي
اردي كه كسب موفقيت هميشه لذت بخش است و در مو .گذاشت جهل و نابودي مي
 وارد آمدن لطمه شود باعث آن دشوار بوده و منجر به شكست ميبه دست آوردن 

ل، ناسازگاري، منزوي بينتيجه آن واكنش هايي از ق. شود به شخصيت فرد مي
تحقيق و . )1380 ،الياسي( شود  مي…  وشدن، افزايش هزينه، ترك تحصيل

ايل ناشناخته صورت بردن به مس و شناخت مجهوالت و پي آگاهي پژوهش براي
داشته و همين امر  در انسان ميل به دانستن و كشف حقايق حالت فطري. گيرد مي
. مختلف بوده است هايدر پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روشاز عوامل مؤثر  يكي

مختلف را تجربه  هاي و حل مشكالت راه رسيدن به مقصود انسان همواره براي
 .نمايد را انتخاب ميكند و مناسب ترين راه و روش  مي

 مسئله حاد مسئله افت تحصيلي در نظام آموزشي اغلب به صورت يك  
هاي متنوع و گوناگوني تاثير يند يادگيري متغيرآمطرح است و چون در فر

كتابهاي درسي(عالوه برآن بايستي انتخاب محتوي درسي 
اي صورت گيرد كه با  نيز به شيوه) ارزيابي(هاي تدريس و اجراي آزمونها 

نامه تعليم و تربيت،لخلخالي، فص( ماهنگي داشته باشند نامه تعليم و تربيت،لخلخالي، فص(  لخلخالي، فص( 

مبناي خصوصيت هر نسل موفق رد و مردود شمردن خواستهمبناي خصوصيت هر نسل موفق رد و مردود شمردن خواستهمبناي خصوصيت هر ن
باشد كه اگر چنين نبود شايد كشور متبوع به آهستگي پا به عرصه باشد كه اگر چنين نبود شايد كشور متبوع به آهستگي پا به عرصه باشد كه اگر چنين نبود شايد كشور متبوع به آهقبل از خود مي

كسب موفقيت هميشه لذت بخش است و در مو.گذاشت جهل و نابودي مي
 وارد آمدن لطمه شود باعث به دست آوردن آن دشوار بوده و منجر به شكست ميبه دست آوردن آن دشوار بوده و منجر به شكست ميبه دست آوردن 

نتيجه آن واكنش هايي از ق. شود به شخصيت فرد مي نتيجه آن واكنش هايي از ق. شود  بيل، ناسازگاري، منزوي بيل، ناسازگاري، منزوي نتيجه آن واكنش هايي از قبينتيجه آن واكنش هايي از قبي. شود 
1380 ،الياسي( شود  مي…  وشدن، افزايش هزينه، ترك تحصيل

ايل ناشناخته صورت بردن به مس و شناخت مجهوالت و پي آگاهي پژوهش براي ايل ناشناخته صورت بردن به مس  بردن به مس 
داشته و همين امر در انسان ميل به دانستن و كشف حقايق حالت فطري

مختلف بوده استدر پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روش هايدر پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روش هايدر پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روشاز عوامل مؤثر  مختلف بوده است هاي  هاي
مختلف را تجربه  هاي و حل مشكالت راهرسيدن به مقصودانسان همواره براي مختلف را تجربه  هاي   هاي 
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هاي مختلف از مناظر متفاوت به اين پديده  گذارند خود باعث ايجاد نگرش مي
ن، كار محققين و پژوهشگراني اين گستردگي و كنكاش در ابعاد گوناگو. شود مي

كنند سخت كرده و هميشه مجال بررسي و كاوش  را كه در اين زمينه تحقيق مي
در امور مربوط به تحصيل و عوامل مؤثر بر آن به صورت محدودي پيش روي 

نها  تفوق در اين تحقيقلذا در جهت هدايت روند . پژوهشگران وجود داشته و دارد
هاي  س زبان را در حيطهفت تحصيلي دانشجويان در درثر بر اؤبخشي از عوامل م

صلي در تحقيق حاضر در صدد پاسخگويي به پرسش ا. كنيم بندي مي خاصي طبقه
 .دباش اين رابطه به قرار زير مي

هاي  ن شاغل به تحصيل در رشتهچه عواملي باعث افت تحصيلي دانشجويا
  د؟نشو س زبان ميزبان انگليسي در درغير

هاي پژوهشي در علوم تربيتي همانند خود اين علم گسترده  دامنه موضوع
حقيق همانند بنابراين به عقيده متخصصين انتخاب يك موضوع ت. و وسيع است

اين . گيرد دو عامل عمده محيط و شخص قرار ميثير رفتارهاي ديگر تحت تأ
ئه هاي زير ارا  اين راستا فرضيهدر. ثر استژوهش نيز از هر دوي اين عوامل متأپ

 :اند شده
مشكالت مالي خانواده در فراهم كردن امكانات الزم باعث افت تحصيلي  .1

 .شود ر درس زبان انگليسي ميدانشجويان د

يلي آنها در نبود انگيزه و عالقه كافي در بين دانشجويان باعث افت تحص .2
 .شود درس زبان انگليسي مي

 در انشجوياندعدم امكانات آموزشي الزم در دانشگاه باعث افت تحصيلي  .3
 .شود درس زبان انگليسي مي

 باعث زي آموزشي و فشردگي واحدهاي درسيري مسائل مربوط به برنامه .4
 .شود در درس زبان انگليسي ميدانشجويان افت تحصيلي 

.دباش اين رابطه به قرار زير مي
ن شاغل به تحصيل در رشتهچه عواملي باعث افت تحصيلي دانشجويا

  د؟نشو س زبان ميزبان انگليسي در در
هاي پژوهشي در علوم تربيتي همانند خود اين علم گسترده  دامنه موضوع

بنابراين به عقيده متخصصين انتخاب يك موضوع ت. 
دو عامل عمده محيط و شخص قرار ميثير رفتارهاي ديگر تحت تأ

 اين راستا فرضيهدر. ثر استژوهش نيز از هر دوي اين عوامل متأ

مشكالت مالي خانواده در فراهم كردن امكانات الزم باعث افت تحصيلي 
 .شود ر درس زبان انگليسي ميدانشجويان د

نبود انگيزه و عالقه كافي در بين دانشجويان باعث افت تحص
 .شود درس زبان انگليسي مي

 در انشجوياندعدم امكانات آموزشي الزم در دانشگاه باعث افت تحصيلي 
شود درس زبان انگليسي مي
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 در درس زبان  دانشجويانمشكالت محيطي و اجتماعي باعث افت تحصيلي .5
 .شود انگليسي مي

اساتيد با تجربه باعث افت تحصيلي مسائل مربوط به كتب درسي و كمبود  .6
 .شود  در درس زبان انگليسي ميدانشجويان

دهد كه ارتباط زيادي  المللي بدست آمده است نشان مي ينآنچه در مطالعات ب
هاي بعد تحصيلي وجود آموزان در سال يشرفت تحصيلي دانشبين مردود شدن و پ

1هاي آموزشي ابي پيشرفتالمللي براي ارزشي سط انجمن بيناين بررسي تو. ندارد
 

به طور كلي در يك رشته از تحقيقات نشان داده شده است كه .انجام گرفته است
 .)1998زاده  حسن( اثرات منفي تكرار پايه بسيار بيشتر از منافع مورد انتظار است

در .  وجود نداردگان مردوديالمللي شواهدي براي پذيرند  بينبنابراين در سطح
) 1379عليشاهي، (در ايران توسط عليشاهي صورت گرفته است اي هم كه  مطالعه

ند آتي ثيري در روأآموز ت اعالم شده است كه مردود شدن دانشاين نتيجه 
آموز و   روحي و رواني دانشهايماند خسارت تنها مي. تحصيلي وي ندارد

  ... .هاي مادي جامعه و خانواده وخسارت
 رج گفته است كه انتخاب ك3معاون آموزش و پرورش متوسطه ناحيه 

هاي  موزان باعث شكست و صرف هزينهآ نادرست رشته تحصيلي از سوي دانش
  .شود ها مي وده از سوي دولت و خانوادهبيه

يه گروهي از جامعه شناسان در توجيه و تحليل شكست تحصيلي نظر
ا  تحصيلي ي به نظر آنها شكست.)1372 ،منادي(اند  محروميت فرهنگي را ارائه داده

اجتماعي  است، يعني بايستي آن را به عنوان معلول عوامل افت يك مشكل اجتماعي
اي كه  در مطالعه.  براي رفع آن طرح كردهاي مناسب مختلف در نظر گرفت و راه

 در امريكا انجام گرفت نشان داده شد كه بين 1964توسط الن و همكاران در سال 

                                       
1
 International Association for Evaluation of Educational Acheivment  

به طور كلي در يك رشته از تحقيقات نشان داده شده است كه .انجام گرفته است
)1998زاده  حسن(اثرات منفي تكرار پايه بسيار بيشتر از منافع مورد انتظار است

در .  وجود نداردگان مردوديالمللي شواهدي براي پذيرند  بينبنابراين در سطح
عليشاهي، (در ايران توسط عليشاهي صورت گرفته است اي هم كه  مطالعه عليشاهي، (در ايران توسط عليشاهي صورت گرفته است  در ايران توسط عليشاهي صورت گرفته است 

ثيري در روأآموز ت اعالم شده است كه مردود شدن دانش
هايماند خسارت تنها مي. تحصيلي وي ندارد هايماند خسارت تنها مي.   روحي و رواني دانشماند خسارت تنها مي. 

  ... .هاي مادي جامعه و خانواده و
رج گفته است كه انتخاب ك3معاون آموزش و پرورش متوسطه ناحيه  رج گفته است كه انتخاب ك3  ك3

موزان باعث شكست و صرف هزينهآ نادرست رشته تحصيلي از سوي دانش
  .شود ها مي وده از سوي دولت و خانواده

گروهي از جامعه شناسان در توجيه و تحليل شكست تحصيلي نظر
 به نظر آنها شكست.)1372 ،منادي(اند  محروميت فرهنگي را ارائه داده

 است، يعني بايستي آن را به عنوان معلول عوامل افت يك مشكل اجتماعي
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 ،خير( عي او همبستگي وجود دارد اجتما-آموز و وضعيت اقتصادي لكرد دانشعم
باط بسيار  تحقيقات زيادي بر اين نكته تأكيد دارند كه افت تحصيلي ارت.)1365

به عبارت كلي تر وضعيت . آموز دارد قوي و نزديكي با ويژگيهاي خانوادگي دانش
 1آستين، اكلند(اجتماعي ـ اقتصادي خانواده رابطه معكوسي با افت تحصيلي دارد 

انجام گرفته، ) 1371 ،دزفوليان(پژوهشي كه توسط . )1967  و2، شا،196و ولفورد 
ادي والدين و دو دهد كه افت تحصيلي با فقر اقتصادي خانواده، بي سو نشان مي

پژوهشي كه در استان مركزي صورت . آموزان ارتباط دارد زبانه بودن دانش
 : دانسته استدخيلتحصيلي عوامل زير را در افت ) 1371 ،نادري نيا(گرفته 

 سوادي والدين بي .1

 مشاجرات خانوادگي .2

 سنگيني محتواي دروس .3

 هاتراكم جمعيتي كالس .4

شغل والدين، سواد : عواملي چون) 1364 ،خير( در شيراز يدر تحقيق ديگر
ل تولد و جو والدين، فوت والدين، وضعيت مسكن، تعداد اعضاي خانواده، مح

 .معرفي شده استگير فراثر در افت تحصيل ؤخانوادگي از عوامل م

) 1366سازمان برنامه و بودجه اصفهان،(در پژوهش ديگري در استان اصفهان 
درمقابل هر عامل ميدان تغييرات در صد . اند وامل زير را در افت شناسايي كردهع

 .تاثير آن در افت تحصيلي هم گزارش شده است

 ) درصد20-25(عوامل فردي  .1
 ) درصد20-25( عوامل خانوادگي .2
 )15-30(مل آموزشي عوا .3

                                       
1
Astin, Eckland   

2
 Shah,v. 

 دانسته استدخيلتحصيلي عوامل زير را در افت ) 1371 ،نادري نيا(گرفته 
سوادي والدين

مشاجرات خانوادگي
سنگيني محتواي دروس

تراكم جمعيتي كالسهاتراكم جمعيتي كالسهاتراكم جمعيتي كالس

شغل والدين، سواد : عواملي چون) 1364 ،خير( در شيراز يدر تحقيق ديگر
والدين، فوت والدين، وضعيت مسكن، تعداد اعضاي خانواده، مح

گير فراثر در افت تحصيل خانوادگي از عوامل مؤخانوادگي از عوامل مؤخانوادگي از عوامل م گير فراثر در افت تحصيل  معرفي شده استثر در افت تحصيل  معرفي شده استگير فرا  .گير فرا

سازمان برنامه و بودجه اصفهان،(در پژوهش ديگري در استان اصفهان 
درمقابل هر عامل ميدان تغييرات در صد . اند وامل زير را در افت شناسايي كرده

 .تاثير آن در افت تحصيلي هم گزارش شده است

) درصد20-25(عوامل فردي 
) درصد20-25( عوامل خانوادگي
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 ) درصد5- 10(ساير عوامل  .4

  آموز نيست وامل موثر در افت در اختيار دانشاز ع% 70لذا به طور متوسط 

دهد  نشان مي) 1367 ،خير(خير در تحقيق ديگر كه در اصفهان اجرا شده است 
 درصد باالترين نقش را 25/45كه وضعيت خانوادگي، پايگاه اجتماعي خانواده با 

 . داشته استفراگيرانرد تحصيلي در عملك

نشان داد كه نگرش معلمان نسبت به خود ) 1373 ،ساكي( در پژوهش ديگر
همچنين در پژوهش . آموزان تاثير دارد موفقيت و عدم موفقيت تحصيلي دانشدر 

موفقيت و عدم موفقيت  در  راآموز نگرش معلم نسبت به دانش) 1367 ،خير(ديگر 
قات در ديگر كشورها سازگار اين نتيجه را با نتايج تحقيو . ثر دانسته استؤاو م
 .اند يافته

 در  كاهش موفقيت تحصيلي معموالًفلپ ازدانشگاه گالسگو معتقد استآندرو
 نياز به يادگيرياست كه و زباني رابطه بين عدم تطابق توانايي هاي زبان مادري 

 :شود آن دارد، اين عدم تطابق تحت سه عنوان توضيح داده مي

 .دارد لهجه فرد به عنوان يك زبان نواقصي .1

 .شود منجر مي به مشكالت تحصيلي و زبان رسمي تفاوت بين لهجه محلي .2

دانشجويان كه از مواهب پيش از  بين زبان تعداد زيادي تفاوت هاي .3
 .زبان هدف را دارند نياز به يادگيري محروم بوده ولي اجتماعي هاي زمينه

و  ديداري هاي كه دانشجويان در رسانه انيقابل توجه است كه گاهاً زب
كه در كالس ارائه  با آن مواجه اند از نظر گرامر و واژگان با زباني شنيداري

رپ در تلويزيون و يا طبقه  زبان فوق در موسيقي. باشد گردد متفاوت مي مي
 .شود اجتماع به وفور استفاده مي كارگري

نگرش معلم نسبت به دانش) 1367 ،خير(ديگر  نگرش معلم نسبت به دانش) 1367 ،خير(ديگر  موفقيت و عدم موفقيت  در  راآموز ) 1367 ،خير(ديگر 
اين نتيجه را با نتايج تحقيو . ثر دانسته است اين نتيجه را با نتايج تحقيو .  اين نتيجه را با نتايج تحقيقات در ديگر كشورها سازگار اين نتيجه را با نتايج تحقيقات در ديگر كشورها سازگار و . 

 كاهش موفقيت تحصيلي معموالًفلپ ازدانشگاه گالسگو معتقد است
است كه نياز به يادگيرياست كه نياز به يادگيريو زباني است كه و زباني است كه رابطه بين عدم تطابق توانايي هاي زبان مادري و زباني رابطه بين عدم تطابق توانايي هاي زبان مادري و زباني رابطه بين عدم تطابق توانايي هاي زبان مادري 

 :شود آن دارد، اين عدم تطابق تحت سه عنوان توضيح داده مي

 .دارد لهجه فرد به عنوان يك زبان نواقصي

شود منجر مي به مشكالت تحصيلي و زبان رسمي تفاوت بين لهجه محلي
دانشجويان كه از مواهب پيش از  بين زبان تعداد زيادي تفاوت هاي دانشجويان كه از مواهب پيش از   از  

زبان هدف را دارندنياز به يادگيريمحروم بوده ولي اجتماعي هاي زمينه

كه دانشجويان در رسانهقابل توجه است كه گاهاً زب انيقابل توجه است كه گاهاً زب انيقابل توجه است كه گاهاً زب كه دانشجويان در رسانه اني و  ديداري هاي  اني
كه در كالس ارائه با آن مواجه اند از نظر گرامر و واژگان با زباني

رپ در تلويزيون و يا طبقه زبان فوق در موسيقي. باشد گردد متفاوت مي
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شود كه درمنزل مورد  ه ميمواج در كالس دانشجو با مجموعه واژه گاني
دارد كه  بيان مي 1)1999 گراس، (در تحقيق ديگري. گرفته است استفاده قرار نمي

و كار آنها  چگونه رفتار مادران طبقه متوسط با فرزندان خود در منزل با يادگيري
به  گويي مثال نحوه پاسخ براي. گذار استثيرنقش داشته و تأ در محيط آموزشي

باشد در مقابل توضيحات كامل   كوتاه يا با پاسخ ناقص مي معموالًاالت آنها كهسؤ
 .مادران طبقه باالتر

به نظر . است متغير مرتبط با افت تحصيلي آموز نيز يك جنسيت دانش
تحصيالت دبيرستان را به  رسد كه مردان نسبت به زنان به نسبت باالتري مي

را كه  اي نكته). 1970،  3ادي، فنس تماچر و اسپ1972، 2آستين (رسانند اتمام مي
در زنان  كه افت دارند، نسبت بيشتري نظر داشت اين است كه از آنهاييبايد مد

  تمايل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصيل

دارد، عجيب نيست كه  از آنجا كه نوع مؤسسه تقريباً با كيفيت آن همبستگي
آموزان در آموزشگاه تأثير  انشماندن د كيفيت مؤسسه نيز بر حضور و باقي

دريافت كه  ايالت ويسكانيسن براي در تحقيقي) 1971آستين، . (داشته باشد
تر فارغ التحصيل  ، نسبت به مؤسسات با كيفيت پائينمؤسسات با كيفيت باالتر

 .دارند بيشتري

 است كه تأثير زيادي از عواملي بطور بارز يكي فقر و محروميت اقتصادي
 فقر به همراه خود مسائل و مشكالت انساني. گذارد مي ل و مردوديبر ترك تحصي

 غذايي، بدغذايي، بيماري، خستگي و كم معيشت، گرسنگي سختي: از قبيل گوناگوني
و عدم وجود تفريح و استراحت در بردارد كه هر يك باعث مشكالت و  و افسردگي

                                       
1
 Gross  

2
 Astin 

3
 Fence Temacher 

تحصيالت دبيرستان را به رسد كه مردان نسبت به زنان به نسبت باالتري
را كه  اي نكته). 1970،  3، فنس تماچر و اسپادي، فنس تماچر و اسپادي، فنس تماچر و اسپ1972، 2آستين (رسانند اتمام مي

كه افت دارند، نسبت بيشترينظر داشت اين است كه از آنهايي
  تمايل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصيل

دارد، عجيب نيست كه از آنجا كه نوع مؤسسه تقريباً با كيفيت آن همبستگي
آموزان در آموزشگاه تأثير  انشماندن د كيفيت مؤسسه نيز بر حضور و باقي آموزان در آموزشگاه تأثير  انشماندن د   انشماندن د 

ايالت ويسكانيسن براي در تحقيقي) 1971آستين، . ( ايالت ويسكانيسن براي در تحقيقي) 1971آستين، . (  براي در تحقيقي) 1971آستين، . (
تر فارغ التحصيل ، نسبت به مؤسسات با كيفيت پائينمؤسسات با كيفيت باالتر

. 

است كه تأثير زيادي از عواملي بطور بارز يكيفقر و محروميت اقتصادي
فقر به همراه خود مسائل و مشكالت انساني. گذارد مي ل و مردودي فقر به همراه خود مسائل و مشكالت انساني. گذارد مي ل و مردودي . گذارد مي ل و مردودي

معيشت، گرسنگي سختي: از قبيل گوناگوني معيشت، گرسنگي سختي: از قبيل گوناگوني غذايي، بدغذايي، بيماري، خستگي و كم  سختي: از قبيل گوناگوني
و عدم وجود تفريح و استراحت در بردارد كه هر يك باعث مشكالت و 
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ن و  و يا ترك آاز ورود افراد به نظام آموزش و پرورش جلوگيري موانع براي
 .)27، ص 1367 امين فر، (آيد عدم موفقيت در آن به حساب مي

 نياز به كار نوجوانان و جوانان نيز كه در شرايط فقر و محروميت اقتصادي
بدين لحاظ كار . آيد به حساب مي ديگر از عوامل افت تحصيلي وجود دارد يكي

اعث حضور نامرتب آنان در افراد مانع رفتن آنان به كالس درس خواهد بود و يا ب
 و افت تحصيلي ترك تحصيل، مردودي براي گردد و اين امر نيز عاملي كالس مي

 .)1365امين فر (باشد  مي
عوامل مؤثر در افت  تحت عنوان بررسي  پژوهش ديگري1374  مجدالدين،

دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال  دانشجويان دوره كارشناسي تحصيلي
نفر  250 نمونه آماري كه بر روي نتايجي. انجام داده است 1373-74 تحصيلي

صد و  در9/ 43 دانشجويان پسر به ميزان:شده به شرح زير است آوري جمع
همچنين مجذور . افت تحصيل بودند  درصد داراي20دانشجويان دختر به ميزان 

درصد، جنس با  5 و آلفاي 1 با درجه ازادي =x 13,12نشان داد كه مقدار  كاي
كه دانشحويان پسر نسبت به دختر  به نحوي. دارد داري ارتباط معني افت تحصيلي

نشان داد با  همچنين درصد افت تحصيلي. شوند مي بيشتري دچار افت تحصيلي
با = x 16,41 و مجذور كاي. يابد افزايش مي افزايش سن دانشجويان، افت تحصيلي

رابطه   افت تحصيليدرصد نشان داد كه سن با 5 و آلفاي 3 درجه ازادي
 بيشتري سن بيشتر دچار افت تحصيلي دانشجويان با يعني. دارد داري معني
در  عوامل مهم افت تحصيلي با عنوان بررسي پژوهشي) 1375 (پوالدي. شوند مي

 نفر 400ت مورد نظر پسرانه شهرستان اهواز انجام داده كه جمعي دبيرستان هاي
. بوده اند و علوم انساني شته رياضي، تجربيآموزان اول تا چهارم سه ر از دانش

 عامل به عنوان عوامل مهم افت 10ها  داده پس از انجام تحليل عوامل بر روي
 درصد از كل 47 عامل به مقدار 10استخراج شد كه در مجموع اين  تحصيلي

مسائل مربوط به ) 1: كه عبارتند از. كنند را تبيين مي واريانس افت تحصيلي

عوامل مؤثر در افت تحت عنوان بررسي پژوهش ديگري1374  مجدالدين،
دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال دانشجويان دوره كارشناسي

انجام داده است 1373-74 تحصيلي انجام داده است 1373-74 تحصيلي نفر  250 نمونه آماري كه بر روي نتايجي.  1373-74 تحصيلي
صد و  در9/ 43 دانشجويان پسر به ميزان:شده به شرح زير است

همچنين مجذور . افت تحصيل بودند  درصد داراي20دانشجويان دختر به ميزان 
درصد، جنس با  5 و آلفاي 1 با درجه ازادي =x 13,12نشان داد كه مقدار 

كه دانشحويان پسر نسبت به دختر  به نحوي. دارد داري ارتباط معني افت تحصيلي
همچنين درصد افت تحصيلي. شوند مي بيشتري دچار افت تحصيلي

16,41 و مجذور كاي. يابد افزايش مي افزايش سن دانشجويان، افت تحصيلي
 افت تحصيليدرصد نشان داد كه سن با 5 و آلفاي 3 درجه ازادي

سن بيشتر دچار افت تحصيليدانشجويان با يعني. دارد داري معني
عوامل مهم افت تحصيليبا عنوان بررسي پژوهشي) 1375 (پوالدي. شوند مي

پسرانه شهرستان اهواز انجام داده كه جمعيت مورد نظر پسرانه شهرستان اهواز انجام داده كه جمعيت مورد نظر پسرانه شهرستان اهواز انجام داده كه جمعي
و علوم انسانيشته رياضي، تجربيآموزان اول تا چهارم سه ر
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 و آموزشگاهي مشكالت محيطي) 3 مشكالت خانوادگي) 2 آموزشي يريز برنامه
مسائل مربوط به ) 6مسائل مربوط به رشد ) 5 و اجتماعي مسائل رفتاري) 4

و  مسائل عمومي) 9 مسائل آموزشي) 8 مسائل مربوط به كتب درسي) 7امتحان 
  .اختالفات خانوادگي) 10

آموز  دود شدن دانشين نتيجه رسيد كه مربه ا اي در مطالعه عليشاهي
ماند  تنها مي). 1379عليشاهي، (ندارد  وي تحصيلي در روند آتي ثيريتأ

. ..جامعه و خانواده و  مادي هايآموز و خسارت دانش و رواني روحي هايخسارت
به دو دسته  از افت تحصيلي ناشي توان گفت كه خسارت هاي مي به طور كلي

كه يك سال  آموزي  بپذيريم هر دانش اگر.گردد مستقيم تقسيم ميمستقيم و غير
را  تكراري هاي  خانواده ناچار است مجدداً هزينهتكرار پايه داشته است دولت و

ضرب كردن هزينه متوسط سرانه كند با جمع و  صرف آموزش وي
توان ميزان خسارت را   در تعداد مردودين مي-خانواده و دولت -آموزي دانش

بدون پايان دوره، كه  ف شدن هزينه آموزش كسانيبه اين هزينه، تل. نمود محاسبه
در ) 1371نفيسي، (به هر حال در يك برآورد . اند را بايد افزود ترك تحصيل كرده

به دليل اين كه هر فرد مردود .  ميليارد ريال را اعالم كرده است208 رقم 65سال 
 د يعنيده نيز از دست مي فرصتي .بايست يك سال را در يك پايه تكرار كند مي

را كه ممكن است داشته باشد  شود و درآمدي يكسال ديرتر به بازار كار وارد مي
از دست رفته مردودين هم به  هاياز فرصت رقم خسارت ناشي. دهد از دست مي

طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش ) نفيسي(يليارد ريال بالغ شده است  م411
 ميليارد 800ان، ساالنه بالغ بر آموز دانش از افت تحصيلي خسارات ناشي) 1378(

از دست رفته،  هايهزينه و فرصت مهمتر از تكرار،). 1380بيابانگرد (ريال است 
آموزان از مدرسه و راندن آنها  از اخراج كودكان و دانش ناشي اجتماعي هايآسيب

ه افزايش سطح آموزش جامعه، دهد ك ها نشان مي بررسي. به كوچه و بازار است
ترافيك، دولت را در ارتباط با بهداشت عمومي، فقر، جرايم،  موميع هاي هزينه

از افت تحصيلي ناشي توان گفت كه خسارت هاي مي به طور كلي از افت تحصيلي ناشي   ناشي 
كه يك سال  آموزي  بپذيريم هر دانش اگر.گردد مستقيم تقسيم مي
را  تكراري هاي  خانواده ناچار است مجدداً هزينهتكرار پايه داشته است دولت و

ضرب كردن هزينه متوسط سرانه كند با جمع و صرف آموزش وي
خانواده و دولت -آموزي دانش خانواده و دولت -آموزي دانش توان ميزان خسارت را  در تعداد مردودين مي- -آموزي دانش

بدون پايان دوره، كه  به اين هزينه، تلف شدن هزينه آموزش كسانيبه اين هزينه، تلف شدن هزينه آموزش كسانيبه اين هزينه، تل. نمود محاسبه
در ) 1371نفيسي، (به هر حال در يك برآورد . اند را بايد افزودترك تحصيل كرده

به دليل اين كه هر فرد مردود .  ميليارد ريال را اعالم كرده است208 رقم 65سال 
نيز از دست مي فرصتي .بايست يك سال را در يك پايه تكرار كند نيز از دست مي فرصتي .  فرصتي .

را كه ممكن است داشته باشد شود و درآمدييكسال ديرتر به بازار كار وارد مي
از دست رفته مردودين هم به  هاياز فرصت رقم خسارت ناشي. دهد از دست مي

طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش ) نفيسي(يليارد ريال بالغ شده است  طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش ) نفيسي( ) نفيسي(
ان، ساالنه بالغ بر آموز دانش از افت تحصيليخسارات ناشي

مهمتر از تكرار،). 1380بيابانگرد (ريال است  مهمتر از تكرار،). 1380 هزينه و فرصت هايهزينه و فرصت هايهزينه و فرصت). 1380
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عكس قضيه ). 1366فرجادي، (دهد  كاهش مي. ..تصادفها، آلودگي، مرگ و مير و 
دولت  هاي ش ميزان آموزش به شهروندان هزينهبا كاه فوق نيز صادق است يعني

ها دقيقاً و يا خسارتهزينه  گرچه اين افزايش. يابد مذكور افزايش مي هاي در زمينه
قابل برآورد نيست اما با اخراج هر دانش آموز امكان بزه كار شدن و احتمال 

آيد اين است  درمجموع آنچه از سطور قبل برمي. معتاد شدن او را افزايش داده ايم
تقصير است يا تقصير و گناه وي بسيار اندك  ر جريان افت يا بيكه عمال فراگير د

  .است
  

 روش

 اي مقايسه  به موضوع پژوهش، روش تحقيق حاضر از نوع عليبا توجه
دانشجويان شاغل به تحصيل در  علل افت تحصيلي چون هدف بررسي .باشد مي

واحد قوچان در درس زبان  دانشگاه آزاد اسالمي غير زبان انگليسي هاي رشته
يق براساس اهداف و فرضيات تحق اي  پس از تهيه طرح تحقيق، پرسشنامه.باشد مي

 .تهيه شده و به دانشجويان شاغل به تحصيل جهت پاسخ دادن ارائه گرديده است
سشنامه پاسخ كه به عنوان نمونه برگزيده شده بودند، حضوراً به پر دانشجوياني

اده شده ها، نتايج استخراج و به كامپيوتر د پرسشنامه آوري پس از جمع. اند داده
به تجزيه و  (SPSS) علوم اجتماعي براي افزار آماري است و با استفاده از نرم

مورد مطالعه ما در اين تحقيق   جامعه آماري.تحليل اطالعات پرداخته شده است
زبان انگليسي در هاي غير صيل اين دانشگاه در رشتهدانشجويان شاغل به تح

n=2جهت بر آورد حجم نمونه از فرمول .  بوده اند1385-86نيمسال اول 

22

d

zs

 
 

 گيري سپس بااستفاده از روش نمونه.  شداستفاده و حجم مورد نياز محاسبه
باشد كل جامعه  در تحقيق مي گيري ساده كه معتبرترين روش نمونه تصادفي
برگزيده و پرسشنامه  و افراد نمونه از طريق جدول تصادفي گذاريكد آماري

 به موضوع پژوهش، روش تحقيق حاضر از نوع عليبا توجه
دانشجويان شاغل به تحصيل در علل افت تحصيليچون هدف بررسي
واحد قوچان در درس زبان دانشگاه آزاد اسالميغير زبان انگليسي

براساس اهداف و فرضيات تحق اي  پس از تهيه طرح تحقيق، پرسشنامه
تهيه شده و به دانشجويان شاغل به تحصيل جهت پاسخ دادن ارائه گرديده است

كه به عنوان نمونه برگزيده شده بودند، حضوراً به پر
ها، نتايج استخراج و به كامپيوتر د پرسشنامه آوري پس از جمع. اند داده

 (SPSS) علوم اجتماعي براي افزار آماري است و با استفاده از نرم

مورد مطالعه ما در اين تحقيق  جامعه آماري.تحليل اطالعات پرداخته شده است
زبان انگليسي در هاي غير دانشجويان شاغل به تحصيل اين دانشگاه در رشتهدانشجويان شاغل به تحصيل اين دانشگاه در رشتهدانشجويان شاغل به تح

جهت بر آورد حجم نمونه از فرمول .  بوده اند86-1385
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 نحوه انتخاب نمونه بر .گرديد آوري  به آنان ارائه و پس از پاسخ جمعجهت تكميل
با توزيع يكنواخت با  ساده و يا به صورت تصادفي آورد شده به صورت تصادفي

بوده   MATLAB 7 در محيطround (n*  rand(1,x))+1استفاده از دستور 
  .است

ار توصيفي براي محاسبه درصد هاي آمبراي عمليات آماري از روش
 آمار استنباطي ه و از روشهاي دانشجويان نسبت به سواالت پرسشنامپاسخ

. ، مقايسه دو ميانگين مستقل استفاده شده استtها از آزمون  براي آزمون فرضيه
با توجه به عدم وجود يك مقياس استاندارد شده در زمينه مورد مطالعه، ضمن در 

گويه  36با  اي  پرسشنامهليكرت بندي تهيه مقياس درجه نطر گرفتن اصول علمي
دانشجويان را مورد پرسش قرار   شكست و موفقيت تحصيليكه عوامل مؤثر در

مرتبط در زمينه  هاي ها، از پژوهش جهت تهيه و تدوين گويه.  تهيه شددهد، مي
دانشجويان و همچنين جهت استقالل  آموزان و دانش شكست و موفقيت تحصيلي

از كارشناسان  و همكاران و تعدادي آموزشي هاي سؤاالت از نظرات گروه نسبي
و اعتبار آن به شرح زير عمل  برآورد روايي براي. استفاده شده است علوم تربيتي

پرسشنامه در  استفاده شد يعني از روش روايي محتوي 1براي سنجش روايي. شد
ها اصالح  آوري، نظرات آن ه شد كه پس از جمعاز همكاران قرار داد اختيار تعدادي

 2به منظور سنجش اعتبار و پايايي. فتقرار گر ييد جمعيگرديد كه نهايتأ مورد تأ
كرانباخ مورد  لفباياجرا و نتايج با استفاده از آ  نفري30گروه  پرسشنامه بر روي
در مرحله اول ضريب بدست آمده مورد قبول قرار نگرفت لذا . سنجش قرار گرفت

 كرانباخ محاسبه و لفبايآن ضريب آ مجددأ با اصالحات الزم و دقت در اجراي
  .بدست آمد كه به پرسشنامه مذكور اعتبار الزم بخشيد/. 79ن مقدار آ

  

                                       
1
 validity 

2
 reliability 

با توجه به عدم وجود يك مقياس استاندارد شده در زمينه مورد مطالعه، ضمن در 
گويه  36با  اي  پرسشنامهليكرت بندي تهيه مقياس درجهنطر گرفتن اصول علمي

دانشجويان را مورد پرسش قرار  شكست و موفقيت تحصيليكه عوامل مؤثر در
جهت تهيه و تدوين گويه.  تهيه شددهد، مي جهت تهيه و تدوين گويه.  تهيه شددهد، مي مرتبط در زمينه  هاي ها، از پژوهش.  تهيه شددهد، مي

دانشجويان و همچنين جهت استقالل  آموزان و دانش شكست و موفقيت تحصيلي
و همكاران و تعدادي آموزشي هاي سؤاالت از نظرات گروه و همكاران و تعدادي آموزشي هاي   آموزشي هاي 
و اعتبار آن به شرح زير عمل  برآورد روايي براي. استفاده شده است

استفاده شد يعنياز روش روايي محتوي1براي سنجش روايي
از همكاران قرار داد اختيار تعدادي از همكاران قرار داد اختيار تعدادي آوري، نظرات آنه شد كه پس از جمع اختيار تعدادي

به منظور سنجش اعتبار و پايايي. فتقرار گر ييد جمعيگرديد كه نهايتأ مورد تأ
اجرا و نتايج با استفاده از آ  نفري30گروه  پرسشنامه بر روي اجرا و نتايج با استفاده از آ  نفري30گروه   كرانباخ مورد  لفباي  نفري30گروه  
در مرحله اول ضريب بدست آمده مورد قبول قرار نگرفت لذا . سنجش قرار گرفت

كرانباخ محاسبه و لفبايآن ضريب آ مجددأ با اصالحات الزم و دقت در اجراي
بدست آمد كه به پرسشنامه مذكور اعتبار الزم بخشيد
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  ها يافته

در اين تحقيق ابتدا ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس، حداقل و حداكثر 
  .محاسبه شده است عوامل مورد نظر انحراف معيار

  

  جدول شاخص هاي مركزي و پراكندگي داده ها در متغيرهاي تحقيق: 1جدول 
امكانات  هانگيز مالي

 آموزشي

 برنامه ريزي

 آموزشي

مشكالت محيطي، 

 اجتماعي

  كتاب و استاد

  تعداد 191 191 191 191 191 191

 ميانگين 5654/16 1571/17 8848/20 0733/9 2199/16 5916/13

انحراف  24876/6 20311/8 42049/10 16640/3 89346/6 09186/5

 استاندارد

 واريانس 04701/39 29099/67 5866/108 89986/9 51981/47 92709/25

 حد اقل 6 7 9 3 6 5

 حد اكثر 30 35 45 15 30 25

  :ها آزمون فرضيه
 براي مقايسه ميانگين دو گروه tهاي تحقيق از آزمون  براي آزمون فرضيه

  .مستقل استفاده شده است كه نتايج آن به شرح زير است
مكانات الزم باعث افت خانواده در فراهم كردن ا  مشكالت مالي:1 فرضيه
  .شود مي در درس زبان انگليسي دانشجويان تحصيلي

89346/6 16640/3 42049/10 20311/8 24876/6

51981/47 89986/9 5866/108 29099/67 04701/39
6 3 9 7 6

30 15 45 35 30

  :ها آزمون فرضيه
 براي مقايسه ميانگين دو گروه tهاي تحقيق از آزمون براي آزمون فرضيه

  .مستقل استفاده شده است كه نتايج آن به شرح زير است
مكانات الزم باعث افت خانواده در فراهم كردن ا مشكالت مالي

  .شود مي در درس زبان انگليسي دانشجويان تحصيلي
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  بر افت تحصيلي تعيين اثر مشكالت مالي براي tآزمون  : 2جدول

 tآزمون 

خطاي 

استاندارد 

 ميانگين

انجراف 

 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

سطح        

 معناداري

درجه 

 آزادي

  ارزش

t  
 افتاده 42 31/13 55016/5 85641/0

685/ 0 189 406/0- 40733/0 97214/4 67/13 149 
پاس 

 كرده

مشكالت 

 مالي

شود ميانگين نمرات مشكالت مالي خانواده در گروه   مالحظه مي2در جدول 
در گروه پاس كرده معادل  و ميانگين مشكالت مالي خانواده 31/13افتاده معادل

 و -406/0 معادل 189جه آزادي  محاسبه شده با در tقدر مطلق. باشد  مي67/13
بنا . ، لذا فرض صفر تأييد مي شودp< 05/0 است يعني 685/0سطح معناداري آن 
ن دانشجويا خانواده در افت تحصيلي گيريم كه مشكالت مالي براين نتيجه مي

در اين مورد . شود  رد مي1زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره هاي غير رشته
گار ساز1371، و دزفوليان 1375هاي خير ا نتايج پژوهشهاي اين پژوهش ب يافته

  .باشد  مي1967ن، اكلند و ولفورد و شاو هاي آستي  تضاد با يافتهبوده، ولي در
 در بين دانشجويان باعث افت تحصيلي نبود انگيزه و عالقه كافي: 2فرضيه 

 شود مي در درس زبان انگليسي دانشجويان

 بر افت تحصيلي  انگيزه و عالقه كافيتعيين اثر براي tآزمون  . 3جدول

 tآزمون 

 خطاي
استاندارد 
 ميانگين

انجراف 
 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

سطح 
 معناداري

درجه                                                                                  
 آزادي

 افتاده t  87475/0 66901/5 2199/16 42ارزش 

000 189 
951/3
- 

56430/0 88822/6 2282/17 149 
پاس 
 كرده

زه انگي
  و

 عالقه

 و ميانگين مشكالت مالي خانواده در گروه پاس كرده معادل  و ميانگين مشكالت مالي خانواده در گروه پاس كرده معادل  و ميانگين مشكالت مالي خانواده 31/13
 و -406/0 معادل 189جه آزادي  محاسبه شده با در tقدر مطلق. باشد  مي67/13

، لذا فرض صفر تأييد مي شودp< 05/0 است يعني 685/0سطح معناداري آن  >pلذا فرض صفر تأييد مي شود ، >p
خانواده در افت تحصيليگيريم كه مشكالت ماليبراين نتيجه مي

. شود  رد مي1زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره 
، و دزفوليان 1375ا نتايج پژوهشهاي خير ا نتايج پژوهشهاي خير هاي اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي اين پژوهش ب

ن، اكلند و ولفورد و شاو هاي آستي  تضاد با يافته ن، اكلند و ولفورد و شاو هاي آستي  تضاد با يافته   .باشد  مي1967هاي آستي  تضاد با يافته
نبود انگيزه و عالقه كافي: 2فرضيه  نبود انگيزه و عالقه كافي: 2فرضيه  در بين دانشجويان باعث افت تحصيلي: 2فرضيه 

شود مي در درس زبان انگليسي
tآزمون  . 3جدول tآزمون  . 3جدول بر افت تحصيلي  انگيزه و عالقه كافيتعيين اثر براي آزمون  . 3جدول

آزمون 
 خطاي

استاندارد 
ميانگين

انجراف 
معيار

ميانگين تعداد

درجه                                                                                  
آزادي

t  87475/0tارزش 87475/0  ارزش t  87475/0ارزش  66901/5 2199/16 42
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گروه  شود ميانگين نمرات كمبود انگيزه و عالقه  مالحظه مي3در جدول 
ميانگين نمرات كمبود انگيزه و عالقه گروه پاس كرده  2199/16 افتاده معادل

معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي  tقدر مطلق .است 2282/17معادل 
 لذا فرض صفر رد. باشد  ميp< 05/0 يعني000 و سطح معناداري آن -951/3
گيريم كه كمبود انگيزه  دار نتيجه مي به عبارت ديگر با وجود تفاوت معني. شود مي

تأثير دارد كه سازگار با  زبانهاي غير در افت تحصيلي دانشجويان رشته و عالقه
 2پس فرضيه شماره  .باشد  مي1366 اصفهان ن برنامه و بودجهيافته هاي سازما

  .شود مي تأييد
 الزم در دانشگاه باعث افت تحصيلي امكانات آموزشي كمبود: 3فرضيه
   شود مي در درس زبان انگليسي دانشجويان

  
 بر افت تحصيلي تعيين اثر كمبود امكانات آموزشي براي t نتايج آزمون :4جدول 

 tآزمون 

 خطاي
استاندارد 
 ميانگين

انجراف 
 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

سطح 
 معناداري

درچه 
 آزادي

 افتاده t  45952/0 97805/2 7619/8 42ارزش 

469/0 189 725/0- 26186/0 19642/3 1611/9 149 
پاس 
 كرده

كمبود 
امكانات 
 آموزشي

گروه  شود ميانگين نمرات كمبود امكانات آموزشي مالحظه مي 4در جدول
گروه پاس كرده  و ميانگين نمرات كمبود امكانات آموزشي 7619/8افتاده معادل

معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي  tقدر مطلق .است 1611/9معادل 
لذا فرض صفر تأييد . باشد مي p< 05/0 يعني 469/0 وسطح معناداري آن -725/0
م كه كمبود گيري دار وجود ندارد بنا براين نتيجه مي تفاوت معني يعني. شود مي

تأثير ندارد پس  زبانهاي غير در افت تحصيلي دانشجويان رشته امكانات آموزشي

  .شود مي تأييد
امكانات آموزشي كمبود: 3فرضيه امكانات آموزشي كمبود: 3فرضيه الزم در دانشگاه باعث افت تحصيلي كمبود: 3فرضيه

  شود مي در درس زبان انگليسي

t نتايج آزمون :4جدول  t نتايج آزمون :4جدول  تعيين اثر كمبود امكانات آموزشي براي  نتايج آزمون :4جدول  تعيين اثر كمبود امكانات آموزشي براي  بر افت تحصيلي  براي 

آزمون 
 خطاي

استاندارد 
ميانگين

انجراف 
معيار

ميانگين تعداد گروه

درچه 
آزادي

t  45952/0tارزش 45952/0  ارزش t  45952/0ارزش  97805/2 7619/8 42 افتاده

189 725/0- 26186/0 19642/3 1611/9 149
پاس 
كرده

شود ميانگين نمرات كمبود امكانات آموزشي مالحظه مي 4در جدول
و ميانگين نمرات كمبود امكانات آموزشي 7619/8 و ميانگين نمرات كمبود امكانات آموزشي 7619/8 گروه پاس كرده  7619/8

محاسبه شده با درجه آزادي tقدر مطلق.است1611/9معادل 
لذا فرض صفر تأييد  وسطح معناداري آن 
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ج تحقيقات آستين نتايج اين بخش از پژوهش با نتاي.شود  رد مي3فرضيه شماره 
  .باشد  در تضاد مي1971

 درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي مسائل مربوط به برنامه ريزي: 4فرضيه
  .شود مي در درس زبان انگليسي نشجوياندا باعث افت تحصيلي

  
  و آموزشي مسائل مربوط به برنامه ريزي تعيين اثر براي tنتايج آزمون  : 5جدول 

  برافت تحصيلي درسي واحدهاي  فشردگي

 tآزمون 

 خطاي
استاندارد 
 ميانگين

انجراف 
 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

سطح 
 معناداري

درچه 
 آزادي

 افتاده t  85815/0 56145/5 7371/15 42ارزش 

000 189 746/3- 90189/0 00897/11 3356/22 149 
پاس 
 كرده

برنامه 
 ريزي
 آموزشي

 ريزي گين نمرات مسائل مربوط به برنامهشود ميان  مالحظه مي5در جدول 
و ميانگين  7371/15گروه افتاده معادل درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي
گروه  درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي ريزي سائل مربوط به برنامهنمرات م

) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي tقدر مطلق  .است 3356/22پاس كرده معادل 
لذا فرض صفر . باشد مي p< 05/0 يعني 000سطح معناداري آن   و- 746/3معادل 

گيريم كه مسائل  دار وجود دارد بنا براين نتيجه مي تفاوت معني يعني. شود مي رد
ت تحصيلي در اف درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي ريزي بوط به برنامهمر

. شود مي  تأييد3تأثير ندارد پس فرضيه شماره  زبانهاي غير دانشجويان رشته
ريزي آموزشي   با بررسِي مسايل مربوط به برنامههاي اين پژوهش در رابطه  يافته

  .باشد  سازگار مي1375با نتايج پوالدي 
در  دانشجويان باعث افت تحصيلي و اجتماعي ت محيطيمشكال: 5فرضيه 

 .شود مي درس زبان انگليسي

آزمون  استاندارد 
ميانگين

معيار
ميانگين تعداد گروه

درچه 
آزادي

t  85815/0tارزش 85815/0  ارزش t  85815/0ارزش  56145/5 7371/15 42 افتاده

189 746/3- 90189/0 00897/11 3356/22 149
پاس 
كرده

گين نمرات مسائل مربوط به برنامهشود ميان  مالحظه مي5در جدول  گين نمرات مسائل مربوط به برنامهشود ميان  مالحظه مي5در جدول  شود ميان  مالحظه مي5در جدول 
و ميانگين  7371/15گروه افتاده معادل درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي

گروه  درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي ريزي سائل مربوط به برنامه
محاسبه شده با درجه آزاديقدر مطلق tقدر مطلق tقدر مطلق .است 3356/22پاس كرده معادل 

. باشد مي p< 05/0 يعني 000سطح معناداري آن   و- 746/3معادل 
گيريم كه مسائل دار وجود دارد بنا براين نتيجه مي تفاوت معني يعني. شود مي رد

در اف درسي واحدهاي و فشردگي آموزشي ريزي بوط به برنامه
. شود مي  تأييد3تأثير ندارد پس فرضيه شماره  زبانهاي غير دانشجويان رشته

ريزي آموزشي  با بررسِي مسايل مربوط به برنامههاي اين پژوهش در رابطه 
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 برافت تحصيلي و اجتماعي تعيين اثر مشكالت محيطي براي tنتايج آزمون : 6جدول

 tآزمون 

 خطاي
استاندارد 
 ميانگين

انجراف 
 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

سطح 
 معناداري

درچه 
 آزادي

 افتاده t  04912/1 79909/6 6667/14 42ارزش 

026/0 189 251/2- 69187/0 44539/8 8591/17 149 
پاس 
 كرده

مشكالت 
و  محيطي

 اجتماعي

شود ميانگين نمرات مسائل مربوط به مشكالت   مالحظه مي6در جدول
و ميانگين نمرات مسائل مربوط  6667/14 گروه افتاده معادل و اجتماعي محيطي

قدر مطلق  .است 8591/17گروه پاس كرده معادل  اعيو اجتم مشكالت محيطي به
t  026/0 وسطح معناداري آن -251/2معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي 

دار وجود  تفاوت معني يعني. شود لذا فرض صفر رد مي. باشد مي p< 05/0يعني 
 و اجتماعي گيريم كه مسائل مربوط به مشكالت محيطي دارد بنا براين نتيجه مي

دانشجويان رشته هاي غير زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره  در افت تحصيلي
نتايج حاصل از اين تحقيق در رابطه با مسايل فوق سازگار با . شود  تأييد مي3

 1366، و سازمان برنامه و بودجه اصفهان 1367، خير 1999يافته هاي گراس 
  .باشد مي

   

.است 8591/17گروه پاس كرده معادل  اعيو اجتم مشكالت محيطي
 وسطح معناداري آن -251/2معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي

>p لذا فرض صفر رد مي. باشد مي لذا فرض صفر رد مي. باشد مي  دار وجود  تفاوت معني يعني. شود . باشد مي 
گيريم كه مسائل مربوط به مشكالت محيطيدارد بنا براين نتيجه مي

دانشجويان رشته هاي غير زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره در افت تحصيلي
نتايج حاصل از اين تحقيق در رابطه با مسايل فوق سازگار با . شود  تأييد مي3 نتايج حاصل از اين تحقيق در رابطه با مسايل فوق سازگار با . شود  تأييد مي3 . شود  تأييد مي3

، و سازمان برنامه و بودجه اصفهان 1367، خير 1999يافته هاي گراس 
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كمبود اساتيد با تجربه باعث افت و  مسائل مربوط به كتب درسي: 6فرضيه 
  .شود مي در درس زبان انگليسي تحصيلي دانشجويان

  

و كمبود اساتيد با تجربه بر افت  تعيين اثر مسائل مربوط به كتب درسي براي tنتايج آزمون  : 7جدول 

  تحصيلي

 tآزمون 

 خطاي

استاندارد 

 ميانگين

انجراف 

 معيار

 ميانگين

تعدا

 د
 متغير گروه

سطح 

 داريمعنا

درچه 

 آزادي

ارزش 

t  
 افتاده 42 8096/17 63061/6 85641/0

 پاس كرده 149 2148/16 20872/6 86405/0 465/1 189 145/0

و  كتب درسي

كمبود اساتيد 

 با تجربه

 شود ميانگين نمرات مسائل مربوط به كتب درسي  مالحظه مي7در جدول 
و ميانگين نمرات مسائل 8096/17و كمبود اساتيد با تجربه گروه افتاده معادل 

 2148/16و كمبود اساتيد با تجربه گروه پاس كرده معادل  مربوط به كتب درسي
وسطح 465/1معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي  tقدر مطلق. است

بنا . شود لذا فرض صفر تأييد مي. باشد مي p< 05/0 يعني 145/0معناداري آن 
 و كمبود اساتيد با تجربه مربوط به كتب درسيگيريم كه مسائل  براين نتيجه مي
 1زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره هاي غير دانشجويان رشته در افت تحصيلي

هاي اين پژوهش با نتايج   به ذكر است كه در اين بخش يافتهالزم. شود رد مي
  . ناسازگاز است1375پژوهش پوالدي 

  
 گيري نتيجهبحث و 

هاي جمع آوري شده نتايج بدست آمده به طور   داده از تجزيه و تحليل دقيقپس
  .خالصه در زير آمده است

  :عوامل آموزشي و برنامه ريزي درسي مؤثر در افت تحصيلي
 درسي تراكم برنامه هاي -

189 465/1 86405/0 20872/6 2148/16 149 پاس كرده

شود ميانگين نمرات مسائل مربوط به كتب درسي  مالحظه مي7در جدول
و ميانگين نمرات مسائل 8096/17و كمبود اساتيد با تجربه گروه افتاده معادل 

و كمبود اساتيد با تجربه گروه پاس كرده معادل مربوط به كتب درسي
وسطح 465/1معادل ) 189 (محاسبه شده با درجه آزادي tقدر مطلق. است

لذا فرض صفر تأييد مي. باشد مي p< 05/0 يعني 145/0 لذا فرض صفر تأييد مي. باشد مي  . باشد مي 
و كمبود اساتيد با تجربهمربوط به كتب درسيگيريم كه مسائل براين نتيجه مي
زبان تأثير ندارد پس فرضيه شماره هاي غير دانشجويان رشتهدر افت تحصيلي

هاي اين پژوهش با نتايج  به ذكر است كه در اين بخش يافتهالزم. شود رد مي
  . ناسازگاز است1375پژوهش پوالدي 

گيري 

هاي جمع آوري شده نتايج بدست آمده به طور   داده از تجزيه و تحليل دقيق
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 مناسب تحصيلي ريزي عدم برنامه-

 و شايسته عدم وجود اساتيد كافي-

   با عاليق دانشجويان آموزشي عدم انطباق هدف و محتواي-
  علل فردي

و هيجاني،  عاطفي هاي و اساتيد، ميل و انگيزه، آشفتگيهوش، رابطه فراگيران
  و فراموشي جسمي نارسيهاي

  مشكالت خانوادگي
خانواده، اشتغال د انشجويان، فقدان والد يا والدين،  روابط و نظام ارزشي

 فرزندان والدين، غفلت والدين نسبت به نيازهاي بيسوادي

 جتماعيا مشكالت محيطي

مناسب، فقر و محروميت اقتصادي، كمبود وسايل  آموزشي عدم وجود فضاي
 و محلي گروهي، مهاجرت و انتقال، و عوامل منطقه اي و رسانه هاي آموزشي

 :باشد عالوه بر نكات فوق موارد زير قابل مالحظه مي

در داخل و خارج به  تحقيقات صورت گرفته درزمينه افت تحصيلي در بررسي-
... و  ـ اقتصادي اجتماعي از متغيرهاي و بسياري  رابطه بين افت تحصيليوجود

و فقر خانواده،  مثل سن، جنس، وضع  تأهل، وضع اشتغال، وضعيت اقتصادي
قبلي، و تحصيالت پدر و مادر، بعد خانوار اشاره شده است كه  سابقه تحصيلي

ير ها تأييد نگرديده از روابط بين متغ از آنها تأييد و بعضي در اين تحقيق بعضي
 .)1374ميرزايي، (است 

دار و معكوس است اين  معني بين بعد خانوار و معدل دانشجو ضريب همبستگي -
پرجمعيت از معدل پائين  خانواده هاي دهد كه دانشجويان داراي امر نشان مي

 باشند مي بيشتري افت تحصيلي برخوردارند، به عبارت ديگر داراي تري

خانواده، اشتغال د انشجويان، فقدان والد يا والدين، روابط و نظام ارزشي
فرزندان والدين، غفلت والدين نسبت به نيازهاي

جتماعيا مشكالت محيطي

مناسب، فقر و محروميت اقتصادي، كمبود وسايل  آموزشي عدم وجود فضاي مناسب، فقر و محروميت اقتصادي، كمبود وسايل  آموزشي   آموزشي 
گروهي، مهاجرت و انتقال، و عوامل منطقه اي و رسانه هاي آموزشي

 :باشد عالوه بر نكات فوق موارد زير قابل مالحظه مي

در داخل و خارج به تحقيقات صورت گرفته درزمينه افت تحصيلي
... و  ـ اقتصادي اجتماعي از متغيرهاي و بسياري  رابطه بين افت تحصيلي

و فقر خانواده، مثل سن، جنس، وضع  تأهل، وضع اشتغال، وضعيت اقتصادي
قبلي، و تحصيالت پدر و مادر، بعد خانوار اشاره شده است كه سابقه تحصيلي

از روابط بين متغير ها تأييد نگرديده از روابط بين متغير ها تأييد نگرديده از روابط بين متغاز آنها تأييد و بعضيدر اين تحقيق بعضي
 .)1374ميرزايي، (است 

دار و معكوس است اين  معني بين بعد خانوار و معدل دانشجو ضريب همبستگي دار و معكوس است اين  معني   معني 
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 خانواده و درآمد ماهيانه خانواده با وضعيت تحصيلي تصاديبين وضعيت اق -
به عبارت ديگر فقر خانواده باعث . وجود دارد داري رابطه معني) افت تحصيلي(

شاغل و (همچنين بين وضعيت اشتغال . گردد دانشجويان مي افت تحصيلي
به . مشاهده شد داري دانشجو رابطه معني با افت تحصيلي) غيرشاغل بودن

با كنترل معدل . شود او مي ت ديگر اشتغال دانشجو باعث افت تحصيليعبار
 .دار نيست اين رابطه معني) ضعف پايه تحصيلي(ديپلم 

) در دبيرستان و مردودي معدل ديپلم، سابقه تجديدي (بين ضعف پايه تحصيلي -
به عبارت ديگر ضعف . وجود دارد داري در دانشگاه رابطه معني با افت تحصيلي

 .گردد دانشجويان مي باعث افت تحصيلي تحصيليپايه 

 مختلف تفاوت در چگونگي هايدانش جويان كالس از علل تفاوت در يادگيري يكي -
از اساتيد بيشتر از اساتيد ديگر  اينكه بعضي. باشد استفاده از وقت كالس مي

وقت  كنند يعني مي موضوعات درسي وقت كالس را صرف آموزش و يادگيري
شود  مي ديگر صرف يادگيري هاياز كالسها مؤثرتر از كالس ضيكالس در بع

از زمان را به طور  ها در صد بيشتريكه دانش پژوهان اين كالس اي به گونه
پردازند و اين به نوبه خود نظريه نقش زمان آموزش را  مي فعال به يادگيري

 .بخشد تحكم مي

رسد كه در مورد  يكه گذشت، به نظر م با توجه به استدالل علت و معلولي
. باشد مي شكست تحصيلي، علت هميشه مقدم بر معلول و نسبت به آن خارجي

 اي لحظه شكست و يا پيروزي. شود پس خود فرد به عنوان عامل شناخته نمي
ها ه شكست و يا پيروزي، مجموعه شكستبلك. شوند نيستند و به يكباره ظاهر نمي

روزمره جستجو  ان آن را در كارهايتو باشد كه مي كوچك مي هاي و يا پيروزي
با توجه به اينكه فراگير بيشترين و بهترين ساعات روزانه را در محيط . كرد

تشخيص شكست تحصيلي،  براي معيار اصلي گذراند و از طرفي مي آموزشي

به عبارت ديگر ضعف . وجود دارد داري در دانشگاه رابطه معنيبا افت تحصيلي
 .گردد دانشجويان ميباعث افت تحصيلي تحصيليپايه 

مختلف تفاوت در چگونگيدانش جويان كالس هايدانش جويان كالس هايدانش جويان كالساز علل تفاوت در يادگيري
از اساتيد بيشتر از اساتيد ديگر  اينكه بعضي. باشد استفاده از وقت كالس مي از اساتيد بيشتر از اساتيد ديگر  اينكه بعضي. باشد   اينكه بعضي. باشد 

وقت  كنند يعني مي موضوعات درسيوقت كالس را صرف آموزش و يادگيري
از كالسها مؤثرتر از كالس ضي از كالسها مؤثرتر از كالس ضي ديگر صرف يادگيرياز كالسها مؤثرتر از كالس هاياز كالسها مؤثرتر از كالس هاي ضي

از زمان را به طور كه دانش پژوهان اين كالسها در صد بيشتريكه دانش پژوهان اين كالسها در صد بيشتريكه دانش پژوهان اين كالس
پردازند و اين به نوبه خود نظريه نقش زمان آموزش را  مي فعال به يادگيري

 .بخشد تحكم مي

رسد كه در مورد كه گذشت، به نظر م يكه گذشت، به نظر م يكه گذشت، به نظر مبا توجه به استدالل علت و معلولي
شكست تحصيلي، علت هميشه مقدم بر معلول و نسبت به آن خارجي

شكست و يا پيروزي. شود پس خود فرد به عنوان عامل شناخته نمي
ه شكست و يا پيروزي، مجموعه شكستبلك. شوند نيستند و به يكباره ظاهر نمي ه شكست و يا پيروزي، مجموعه شكستبلك. شوند  بلك. شوند 
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 باشد، پس بعد محيط آموزشي مي عنوان شده در محيط آموزشي دانستنيهاي
به  شناخته شود و عامل طبقه اجتماعي حصيليت هايشكست تواند عامل اصلي مي

  شود كننده محسوب مي عنوان تقويت

شود آن است كه در كل، اين فراگير تنها  كه از اين بحث حاصل مي نتيجه ديگري
متوجه فراگير است  و ظاهري البته شكست اولي. نيست كه شكست خورده است

 بطور كلي. خورده اندنيز شكست  عناصر ديگرتشكيل دهنده سيستم آموزشي ولي
 :توان گفت مي

با توجه به اينكه محيط آموزشي، خانواده و اجتماع . فراگير شكست خورده است-
را در اختيار او قرار دهند تا او با توجه به ظرفيت كار  اند امكاناتي كرده سعي

آينده بهتر در زمان تعيين شده، به سطح تعيين  وعملكردش، از اين امكانات براي
 براي شكستي, نرسيدن به اين سطح و استفاده نكردن از آن امكانات. برسدشده 

 .شود فراگير محسوب مي

عنوان شده توسط  هاي معلمان شكست خورده اند، زمانيكه معلومات و دانستني -
 يعني. كه او از قبل تعيين كرده است برسد و هدفي معلم، نتواند در راهي

را  تظار هست برساند و يا نتواند شرايطيكه ان نتوانسته فراگير را به سطحي
در هر حال معلم نيز شكست خورده . فراهم كند فراگير به سطح معيين برسد

 .است

را  و شرايطي كه نتوانند محيطي موقعي. اند پدر و مادرها، نيز شكست خورده -
از طرف آنها صورت  كه هيچگونه تشويقي موقعي. فرزندانشان فراهم كنند براي
نداشته باشند و  هيجگونه تماس و همكاري كه با محيط آموزشي موقعي. نگيرد

ير خوردار باشند،  خوبي با اين اوصاف فرزندانشان نتوانند از موقعيت تحصيلي
 .اند والدين نيز شكست خورده

با توجه به اينكه محيط آموزشي، خانواده و اجتماع . فراگير شكست خورده است
را در اختيار او قرار دهند تا او با توجه به ظرفيت كار  اند امكاناتي كرده سعي

آينده بهتر در زمان تعيين شده، به سطح تعيين وعملكردش، از اين امكانات براي
 براي شكستي, نرسيدن به اين سطح و استفاده نكردن از آن امكانات

 .شود فراگير محسوب مي

عنوان شده توسط  هاي معلمان شكست خورده اند، زمانيكه معلومات و دانستني عنوان شده توسط  هاي   هاي 
كه او از قبل تعيين كرده است برسد و هدفي معلم، نتواند در راهي

تظار هست برساند و يا نتواند شرايطيكه ان نتوانسته فراگير را به سطحي تظار هست برساند و يا نتواند شرايطيكه ان  كه ان 
در هر حال معلم نيز شكست خورده . فراهم كند فراگير به سطح معيين برسد

كه نتوانند محيطي موقعي. اند پدر و مادرها، نيز شكست خورده
از طرف آنها صورت كه هيچگونه تشويقي موقعي. فرزندانشان فراهم كنند

كه با محيط آموزشي موقعي. نگيرد كه با محيط آموزشي موقعي. نگيرد نداشته باشند و هيجگونه تماس و همكاري موقعي. نگيرد
ير خوردار باشند،  خوبي با اين اوصاف فرزندانشان نتوانند از موقعيت تحصيلي
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بين حاصل  زمانيكه نتواند تطابقي. نيز شكست خورده است موزشيمحيط آ -
زمانيكه به فرهنگ فراگيران . كند بدهد ميو آنچه كه جامعه طلب  محيط آموزشي

 ...و. از طبقات مختلف نتواند توجه كند

هايش را به  كه نتواند نيازها و خواسته وقتي. اجتماع نيز شكست خورده است -
رسيدن  براي كه نتواند امكانات كافي وقتي. پيشنهاد و ابالغ كند محيط آموزشي

كه نتواند از فارغ التحصيالن در  وقتي. دبه اهداف از پيش تعيين شده را، مهيا كن
بين فرهنگ حاكم بر  كه تضادي وقتي. مقاطع در جامعه استفاده كند تمامي

وجود داشته  حاكم بر محيط آموزشي جامعه و فرهنگ و خواسته ها و آرزوهاي
 .جامعه نيز شكست خورده است. باشد

 پيشنهادات

زبان، دانشگاه را  مقدماتي حتي بيش از سه چهارم دانشجويان بدون يادگيري
گردند كه هزينه اين افت  ترك كرده و به عنوان فارغ التحصيل وارد جامعه مي

دوش جامعه خواهد بود چرا كه بعداً بدون كسب اين مهارت مصدر  بر تحصيلي
كسب آن وقت و بودجه   برايگيرند ويا در جهت برآورد نياز مجدداً قرار مي كاري

 .دكنن الزم را هزينه مي
 :باشد شود به شرح زير مي كه ارائه مي هاييحل راه 

ملزم  آموزان را قبل از دادن مدرك نهايي بايد دانش انتفاعيو غير مدارس دولتي -
 كه البته اين حساسيت فشار را بر مسؤالن مدارس .به گذراندن امتحان زبان كنند

 . ببرنداوليه بيشتر خواهد كرد كه كيفيت كار خود را باال در سال هاي

دروس  هاي از هزينه را بايد وادار كرد كه بخشي و خصوصي مدارس دولتي -
 .آموختگان خود آنهاست بپردازند دانش را كه حاصل افت تحصيلي جبراني

حاكم بر محيط آموزشيجامعه و فرهنگ و خواسته ها و آرزوهاي
 .جامعه نيز شكست خورده است

زبان، دانشگاه را  مقدماتي حتي بيش از سه چهارم دانشجويان بدون يادگيري
گردند كه هزينه اين افت ترك كرده و به عنوان فارغ التحصيل وارد جامعه مي

دوش جامعه خواهد بود چرا كه بعداً بدون كسب اين مهارت مصدر 
كسب آن وقت و بودجه   برايگيرند ويا در جهت برآورد نياز مجدداً

 .دكنن الزم را هزينه مي
 :باشد شود به شرح زير مي كه ارائه مي هاييحل راه

آموزان را قبل از دادن مدرك نهايي بايد دانش انتفاعيو غير مدارس دولتي - آموزان را قبل از دادن مدرك نهايي بايد دانش انتفاعيو غير مدارس دولتي -  بايد دانش انتفاعيو غير مدارس دولتي -
 كه البته اين حساسيت فشار را بر مسؤالن مدارس .به گذراندن امتحان زبان كنند

اوليه بيشتر خواهد كرد كه كيفيت كار خود را باال در سال هاي اوليه بيشتر خواهد كرد كه كيفيت كار خود را باال در سال هاي  ببرند در سال هاي
دروس  هاي از هزينه را بايد وادار كرد كه بخشي و خصوصي مدارس دولتي -
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آنها  دانشجويان ضعف بنيه علمي از عوامل مهم و مؤثر در افت تحصيلي يكي 
يا حداقل كاهش آن دو راه اصالح اين امر  براي. در قبل از ورود به دانشگاه است

 :گردد حل پيشنهاد مي

با معدل  در كنكور داشتن ديپلم يا مدرك پيش دانشگاهي شرط نام نويسي -
كه معدل كمتر از آن را دارند وجود  كساني  باشد و اين امكان براي12حداقل 

مجدد  داشته باشد كه مجدداً بتوانند ديپلم با معدل باالتر را از طريق نام نويسي
ضعيف  كه بنيه علمي شود كساني اين مسئله باعث مي. در دبيرستان اخذ نمايند

 .خود بپردازند دارند با مرور مجدد دروس، به تقويت بنيه علمي

آن  از دروس اصلي در كنكور ورودي هستند و افت تحصيلي كه داراي كساني -
پيشنهاد  از چنين امري جلوگيري براي كنند؛ رشته نمره مورد نظر را كسب نمي

حد )  درس4حداقل (آن  درس اصلي در هررشته، براي قبولي شود كه براي مي
  .گردد  درصد نمره در اين دروس در كنكور الزامي20نصاب كسب حداقل 

 بر افت تحصيلي خانواده اثر قاطعي فقر و پائين بودن سطح اقتصادي -
با  ازمند وليجهت كمك به افراد ني دانشجويان دارد لذا الزم است تدابيري

 بضاعت صندوق حمايت از دانشجويان بيتأسيس . استعداد انديشيده شود
 بنيه علمي تا از دانشجويان پذيرفته شده در كنكور كه داراي. گردد پيشنهاد مي

  .هستند حمايت نمايد) مثالً معدل ديپلم باال (قوي

ر نظام را د است كه يك سياست كلي بنايي تدابير زيردراز مدت هاي برنامه
  .باشد جزييات به اين شرح مي برخي. طلبد مي آموزشي

عملكرد دانشجو در طول ترم  نحوه وارزشيابي: تجديد نظر در نظام ارزشيابي -
كه اين  باشد در صورتي وي از توانايي تواند بازخورد و انعكاسي مي تحصيلي

  .سازد ميتر باشد دانشجو را از نقاط ضعف و قوت خود آگاه تر  بازخورد واقعي
 محتوا و امكانات برنامه هاي: آموزشي برنامه درسي تجديد نظر در محتواي -

مشاغل مورد انتظار فرد و جامعه  باشد كه افراد را براي بايد به طريقي درسي

 .خود بپردازند دارند با مرور مجدد دروس، به تقويت بنيه علمي

از دروس اصليدر كنكور ورودي هستند و افت تحصيلي كه داراي كساني -
پيشنهاد  از چنين امري جلوگيري براي كنند؛ رشته نمره مورد نظر را كسب نمي

حد )  درس4حداقل (آن  درس اصلي در هررشته، براي قبولي شود كه براي مي
 درصد نمره در اين دروس در كنكور الزامي20نصاب كسب حداقل 

بر افت تحصيليخانواده اثر قاطعيفقر و پائين بودن سطح اقتصادي
جهت كمك به افراد نيدانشجويان دارد لذا الزم است تدابيري

صندوق حمايت از دانشجويان بيتأسيس . استعداد انديشيده شود صندوق حمايت از دانشجويان بيتأسيس .  تأسيس . 
تا از دانشجويان پذيرفته شده در كنكور كه داراي. گردد پيشنهاد مي

  .) هستند حمايت نمايد) هستند حمايت نمايد) مثالً معدل ديپلم باال

است كه يك سياست كلي بنايي تدابير زيردراز مدت هاي برنامه است كه يك سياست كلي بنايي  بنايي
جزييات به اين شرح مي برخي. طلبد مي آموزشي جزييات به اين شرح مي برخي. طلبد مي آموزشي   .باشد  برخي. طلبد مي آموزشي

عملكرد دانشجو در طول ترم : نحوه وارزشيابي: نحوه وارزشيابي: تجديد نظر در نظام ارزشيابي
باشد در صورتي وي از توانايي تواند بازخورد و انعكاسي
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 و تناسب بيشتر آنها با زندگي فردي هايها با تفاوت  تطابق بيشتر برنامه.آماده كند
 .كند شجويان ايجاد ميدر دان انگيزه بيشتري اجتماعي

دارند و چون به  كمتري شلوغ بازدهي هايكالس: كاهش تعداد دانشجويان كالس -
شود سقف كالس با حد اكثر  نگاه مي درس زبان به عنوان يك درس عمومي

توان از ازدهام كالس ها  مي آموزشي با گسترش فضاهاي. شود ظرفيت بسته مي
 و تقويتي جبراني هايكالس برقراري. دادكاهش  را تا حدي افت تحصيلي كاسته و

تواند به كاهش  ها موجود است نيز ميدر آن كه مشكالت بيشتري دروسي براي
 : و نهايتأ اينكه.كمك كند افت تحصيلي

برنامه  بايد به طريقي آموزشي هاي و دوره درسي هاي محتوا و امكانات برنامه -
مورد نياز  شان از يك سو ومشاغل مورد انتظار شود كه افراد را براي ريزي

 .جامعه از طرف ديگر تربيت نمايد

روشن و  كه تصويري درسي هايكتاب استفاده از وسايل كمك آموزشي در كنار -
 گذارد همچنين درصد فراموشي ملموس از آنچه فراگير ياد گرفته در اختيار او مي

 .تر است آنها پايين

 و شود كيد مي سطح باال تأدر بعضأ در طبقه متوسط بر موفقيت تحصيلي -
آنان در . در اين مورد دارند والدين از فرزندان خود درخواست و انتظار بيشتري

 فرزندان خود را به پيشرفت مستمر در تحصيل و آداب اجتماعي سطح وسيعي
ميل به  به مطالعه يا بطور كلي ايجاد شوق و عالقه دروني كنند، لذا ترغيب مي

 و هيجاني و  اين است كه والدين در ايجاد رابطه عاطفيمستلزم دانش و يادگيري
 .بكوشند فراگير دروني هاي تقويت انگيزه

در هر درس، كالس،  وعدم كارايي شناختن علل افت تحصيلي تحقيق بيشتر براي -
 ضروري نظام آموزشي بهتر كارايي برنامه ريزي دوره و سطح آموزشي، براي

 هاي تر بشناساند و راه را بهتر و دقيق  تحصيليتواند علل و عوامل افت بوده و مي
 .ارايه نمايد تري مقابله با آنها را به طور مشخص

: و نهايتأ اينكه.كمك كند افت تحصيلي
برنامه  بايد به طريقي آموزشي هاي و دوره درسي هاي محتوا و امكانات برنامه

شان از يك سو ومشاغل مورد انتظارشود كه افراد را براي
 .جامعه از طرف ديگر تربيت نمايد

روشن و  كه تصويري درسي هايكتاب استفاده از وسايل كمك آموزشي در كنار
گذارد همچنين درصد فراموشيملموس از آنچه فراگير ياد گرفته در اختيار او مي

 .تر است آنها پايين

 و شود كيد مي سطح باال تأدر بعضأ در طبقه متوسط بر موفقيت تحصيلي
در اين مورد دارندوالدين از فرزندان خود درخواست و انتظار بيشتري

فرزندان خود را به پيشرفت مستمر در تحصيل و آداب اجتماعي سطح وسيعي فرزندان خود را به پيشرفت مستمر در تحصيل و آداب اجتماعي سطح وسيعي  سطح وسيعي
به مطالعه يا بطور كليايجاد شوق و عالقه دروني كنند، لذا ترغيب مي

 اين است كه والدين در ايجاد رابطه عاطفيمستلزم دانش و يادگيري
 .بكوشند فراگير دروني هاي تقويت انگيزه

در هر درس، كالس،  وعدم كارايي شناختن علل افت تحصيليتحقيق بيشتر براي
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رس، افت تحصيلي و عدم كارآيي در هر دتحقيق بيشتر براي شناختن علل  -
ي نظام آموزشي كالس، دوره و سطح آموزشي، براي برنامه ريزي بهتر كاراي

تر بشناسند و  را بهتر و دقيق افت تحصيلي تواند علل و عوامل ضروري بوده و مي
  . تري ارايه نمايد هاي مقابله با آنها را بطور مشخص راه

  كتابنامه

والدين، جنس، افت  با جدايي رابطه افسردگي ، بررسي)1380(الياسي، محمد حسين، -
شرستان سنندج،  دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي و طبقه اقتصادي تحصيلي

 .مه طباطباييدانشگاه عال

كاهش آن، فصلنامه  و چگونگي  علل و عوامل افت تحصيلي).1367 (امين فر، مرتضي، -
 . بهار و تابستان14 و 13ره مسلسل تعليم و تربيت،  شما

 فصلنامه تعليم يا اتالف در آموزش و پرورش افت تحصيلي).  1365(امين فر، مرتضي،  -
 .زمستانپاييز و  . 8 و 7ره مسلسل و تربيت، شما

از افت تحصيلي، انجمن اوليا و  پيش گيري ، روش هاي)1380 (،بيابانگرد، اسماعيل -
 .مربيان، تهران

پسرانه  هايدر دبيرستان عوامل مهم افت تحصيلي ، بررسي)1375(پوالدي، محمد علي،  -
 .ارشد؛ اهواز شهرستان اهواز، پايان نامه كارشناسي

فرجادي، غالمعلي، : جمدر جهان سوم، متر قتصادي، توسعه ا)1366(. تودارو، مايكل -
  چاپ دوم، تهران، برنامه و بودجهجلد اول، 

مفهومي،  هايبر اساس ساخت ها و مواد آموزشي برنامه طراحي. خلخالي، مرتضي -
  .36 و 35فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

دانش آموزان در  و رابطه آن با زمينه خانوادگي ، شكست تحصيلي)1364( خير، محمد، -
 .مدارس شيراز، دانشگاه شيراز دوره ابتدايي

از ديدگاه معلمين و دانش  علل شكست تحصيلي ، مقايسه و بررسي)1367(خير، محمد،  -
 .2و1، شماره 67دانشگاه تهران، سال  ، نشريه علوم تربيتيموزانآ

 .مه طباطبايي

كاهش آن، فصلنامه  و چگونگي  علل و عوامل افت تحصيلي).1367 (امين فر، مرتضي،
 . بهار و تابستان14 و 13ره مسلسل تعليم و تربيت،  شما

يا اتالف در آموزش و پرورش).  1365( افت تحصيلي).  1365( افت تحصيلي).  1365(امين فر، مرتضي،  يا اتالف در آموزش و پرورش افت تحصيلي  افت تحصيلي
 .زمستانپاييز و  . 8 و 7ره مسلسل 

از افت تحصيلي، انجمن اوليا و  پيش گيري ، روش هاي)1380 (،بيابانگرد، اسماعيل
. 

عوامل مهم افت تحصيلي ، بررسي)1375(پوالدي، محمد علي،  عوامل مهم افت تحصيلي ، بررسي)1375( در دبيرستان  ، بررسي)1375(
.ارشد؛ اهواز شهرستان اهواز، پايان نامه كارشناسي

فرجادي، غالمعلي، : جمدر جهان سوم، متر قتصادي، توسعه ا)1366(. تودارو، مايكل - فرجادي، غالمعلي، : جم : جم
  چاپ دوم، تهران، برنامه و بودجه

ها و مواد آموزشي برنامه طراحي. خلخالي، مرتضي ها و مواد آموزشي برنامه طراحي.  بر اساس ساخت برنامه طراحي. 
  .36 و 35فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

دانش آموزان در و رابطه آن با زمينه خانوادگي، شكست تحصيلي)1364( خير، محمد، -
مدارس شيراز، دانشگاه شيراز
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ايي، اداره كل در دوره ابتد علل افت تحصيلي ، بررسي1371اكبر  دزفوليان، سيد علي -
 .4298استان همدان، سند شماره 

دانش  ، نگرش معلمان در مورد علل شكست و موفقيت تحصيلي1373ساكي،رضا،  -
، 73آموزان و ارتباط آن با موفقيت آنها در تدريس، فصل نامه تعليم و تربيت سال 

 .3 و 4شماره 
 و نيز آمار 1380-1357 هاي مركز آمار ايران در فاصله سال آماري هاي سالنامه -

 .شده توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم منتشر

دانش آموزان در روند  تكرار پايه بر عملكرد تحصيلي ، بررسي)1379(عليشاهي، مجيد،  -
 .ارشد، دانشگاه آزاد تهران  آنان، پايان نامه كارشناسي تحصيلي آتي

آستان قدس  شر معاونت فرهنگيرشد زبان، ن ، روانشناسي)1365(لطف آبادي، حسين، -
 .رضوي

، بررسي عوامل مؤثر در افت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي )1374(مجدالدين،  -
 .1373-74دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

از ديدگاه جامعه شناسي، فصل  تحصيلي ، تفسير شكست هاي)1372 (منادي، مرتضي، -
 .4و3نامه تعليم و تربيت،سال نهم، شماره هاي 

تحصيلي، پايان  و اجتماعي اقتصادي هايشناخت علت ، بررسي)1374(ميرزايي، اكبر،  -
 .ارشد؛ دانشگاه شيراز نامه كارشناسي

از شكست تحصيلي، فصل نامه تعليم و  ناشي هاي خسارت،)1371(نفيسي، عبدالحسين،  -
 .3تربيت، سال هشتم ، شماره 

اكبر سيف؛  يادگيري، ترجمه علي هاي ظريهبر ن اي ، مقدمه)1379(آر، .هرگن هان، بي -
 .نشر فرهنگ معاصر تهران: تهران

آموزش و  عالي شوراي زاده، الف در آموزش و پرورش، حسن، ات)1998(يونسكو،  -
  .پرورش

- Astin, A. 1972. Predicting academic performance in college. New 

York: Free Press. 

- Eckland, B. 1964. college dropouts who come back. Harvard 

educational review. 34, 402-420.(a). 

.ارشد، دانشگاه آزاد تهران آنان، پايان نامه كارشناسي
شر معاونت فرهنگيرشد زبان، ن ، روانشناسي)1365(لطف آبادي، حسين، شر معاونت فرهنگيرشد زبان، ن ، روانشناسي)1365( رشد زبان، ن ، روانشناسي)1365(

، بررسي عوامل مؤثر در افت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي )1374(مجدالدين،  -
.1373-74دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

از ديدگاه جامعه شناسي، فصل  تحصيلي ، تفسير شكست هاي)1372 (منادي، مرتضي، از ديدگاه جامعه شناسي، فصل  تحصيلي   تحصيلي 
.4و3نامه تعليم و تربيت،سال نهم، شماره هاي 

شناخت علت ، بررسي)1374( و اجتماعي اقتصادي هايشناخت علت ، بررسي)1374( و اجتماعي اقتصادي هايشناخت علت ، بررسي)1374(ميرزايي، اكبر، 
 .ارشد؛ دانشگاه شيرازنامه كارشناسي
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