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:لیديواژه هاي ک       

 
  دانش آموزان ،افت تحصیلی، عوامل خانوادگی

  

                                                
 گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، واحد ایالم: نویسنده مسئول  

  
Email: ghazban1359@yahoo.com 

  ده چکی

-یا شرایط زمانی) موقعیت(مکان- قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانایی هاي آدمی را زمان:مقدمه
لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل خانوادگی موثر بر افت . تعیین کرده و جهت می دهد) موقعیت(مکانی

  .آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان است تحصیلی دانش 
جامعه آماري آن شامل دانش آموزان دختر و  .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است :ها مواد و روش 

که با روش نمونه گیري تصادفی ساده .  بود 90-91 پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر درسال تحصیلی
ه و یافتن دانش به منظور جمع آوري داده ها با مراجعه به مدارك و اسناد موجود در مدرس.  نفر انتخاب شد97

 شد و  SPSSداده ها به ترتیب وارد نرم افزار. آموزانی که دچار افت شده اند پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد
براي تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
 

.شد
ی فرزندان در دو گروه بر اساس نتایج به دست آمده بین عوامل خانوادگی با افت تحصیل: ي پژوهشیافته ها   

اقتصادي، سطح -عوامل خانوادگی بررسی شده شامل پایگاه اجتماعی. دختر و پسر رابطه معناداري وجود دارد
تحصیالت در خانواده، داشتن امکانات و نا به سامانی و مشکالت در خانواده می باشد که با افت تحصیلی رابطه 

  .معنادار دارند
فاوت استعدادها واقعیتی است که در سنین مختلف خود را نشان می دهد بنا بر این ت: نتیجه گیريبحث و       

ایجاد جو سازنده و ارتباط بین خانه و مدرسه فرد  از اهم وظایف مسئوالن است که به طور پویا در حل مشکالت و 
.مسائل دانش آموزان و خانواده هاي آنان موثر است
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مقدمه
تـرین نهادهـاي      آموزش و پرورش یکـی از قـدیمی              

، اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انـسان    
هـا در روابـط متقابـل بـه شـکل        در پاسخ به نیاز انسان   

آموزش و پرورش رسمی    . ابتدایی خود وجود داشته است    
 حاضر به صورت یـک نظـام فراگیـر، ابتـدا     از اوایل قرن 

جوامع پیـشرفته و متعاقـب آن سراسـر جوامـع در حـال          
اي نیست کـه    پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه     

ــته    ــشرفت آن نداش ــول و پی ــشی در تح ــام نق ــن نظ ای
  )2.(باشد
رغـم   خانواده به عنوان یـک نهـاد اجتمـاعی علـی             

ر رشد روانـی بهنجـار و   هاي بسیار هنوز هم د      دگرگونی
هاي فرهنگی هر جامعه کارکرد اساسـی را           انتقال ارزش 

به عهده دارد و بایـد بـراي قـوام و تحکـیم جایگـاه آن          
اي صـورت     ملـی و منطقـه    -هاي جهـانی     ریزي   برنامه
  رشد و تکامل و فعال شـدن اسـتعدادها و توانـایی      . گیرد

 هاي هر شخص مستلزم وجـود خـانواده سـالم، جامعـه           
)  مکـانی مـؤثر    -مجموع شرایط زمـانی   (سالم و موقعیت  

هاي آمـوزش      ها از ضرورت   سالم است و توام بودن آن     
  )1.(و پرورش مؤثر و موفق است

هـاي مهـم     افت تحـصیلی امـروز یکـی از نگرانـی            
همـه  . اندرکاران تعلیم و تربیت است       ها و دست    خانواده

کـشورهاي  آموختگـان در     ساله تعـداد زیـادي از دانـش       
 اي به نام افت تحـصیلی مواجـه         مختلف جهان با پدیده   

هاي هنگفت اقتصادي که       این پدیده عالوه بر زیان    . اند  
  به دلیل تکرار پایه یا صرف هزینه مجـدد بـراي دانـش            

پذیرد، آثار سوئی بـر سـالمت روحـی            آموخته انجام می  
افت تحصیلی عـالوه بـر      . گذارد  آموز بر جاي می      دانش

ر سـوء اقتـصادي در شـکل ملـی تـأثیري نـاگوار بـر           آثا
آموزان داشته و نگرانـی نـامطلوبی          سالمت روانی دانش  

  )3.(ها به دنبال دارد  براي خانواده
تجارب خانوادگی می تواند در عملکرد تحصیلی      

کودك مؤثر باشد و از این رو در زندگی بعدي کودك 
 نشان می یکی از پژوهش ها). 4(،سزایی دارده اثر ب
بیشتر دانش آموزانی که از مدرسه ترك تحصیل دهد 

داراي درآمد پایین می کنند از خانواده هاي هستند که 
 که دانش آموزانی که از خانواده نشان دادنتایج . هستند

 شانس ترك هاي کم درآمد جامعه هستند معموالً

برابر خانواده هایی است که درآمدي  تحصیلشان دو
به عبارت ). 5(،د پایین جامعه دارند درص20بیش از 

 اقتصادي خانواده رابطه -دیگر وضعیت اجتماعی
  )6.(با افت تحصیلی داردمعکوس 

شکست تحصیلی یکی از عواملی است که موجب       
کاهش کارایی نظام آموزشی از جمله در مقطع متوسطه 
  شده و شامل تکرار پایه یا ترك تحصیل در کالس

 آثار ،هر یک از این نتایج. باشد   میهاي اول دبیرستان
  مفهوم.)7(،گذارد  هاي آموزشی می  نامطلوب بر نظام

 و زودرس تحصیل ترك تکرار پایه، به را تحصیلی افت
. دهد می نسبت افراد تحقیق و آموزش کیفیت کاهش

موفقیت دانش  عدم معیار تشخیص کلی، طور هب
 و تکوینی بیارزشیا و امتحانات در آنان عملکرد آموزان،
  .است نهایی
اند   ال مواجهوبسیاري از والدین و مربیان با این س     

آموزان به رغم برخورداري از   که چرا تعدادي از دانش
 تحصیل به خصوص  امکانات آموزشی و رفاهی در دوره

دوره متوسطه در برخی از دروس با شکست تحصیلی 
ش عوامل اساس تحقیقات انجام شده نق بر. اند  مواجه

شخصیتی قابل توجه است دیگر تحقیقات انجام شده 
اي پیچیده و   در زمینه شکست تحصیلی را مسئله

  . داند  معادل ترکیبی از عوامل مختلف می
 افت تحـصیلی در     انجام گرفته درباره  پژوهش هاي        

غرب بسیار فراوان بوده و اعتبارات قابل تـوجهی بـراي           
اقتـصادي  -کل اجتمـاعی  پژوهش در زمینه رفع این مش     

هاي انجام شـده در        در بررسی پژوهش  . داده شده است  
گرایش عمده در زمینه توضیح و مقابله با افت         سه  غرب  

  :تحصیلی وجود دارد
هاي   مهارت(افت تحصیلی و عوامل فردي     

، )راهبردها و مطالعات یادگیري-خودباوري-شناختی
 روش تدریس(افت تحصیلی و عوامل آموزشگاهی

هاي درسی شرایط و مقررات   معلمان محتوا و برنامه
، افت تحصیلی و عوامل )حاکم بر مدرسه

تحصیالت، -اجتماعی-وضعتی اقتصادي(خانوادگی
  )8(.)...حجم خانواده و

دانش آموزانی که بیشترین افت تحصیلی رو داشتند      
). 9(درآمد پایینی داشتند،از میان خانواده هاي بودند که 

ژوهش نشان می دهد که تشویق فرزندان به نتایج پ
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یادگیري در خانه و انتظارات واقع بینانه والدین از 
سزایی در موفقیت ه عملکرد مدرسه اي فرزندان تاثیر ب

  )10(.تحصیلی آنان دارد
هاي   مطالعه رابطه مثبتی بین ارزشاین در       

هاي واقعی فرزندان وجود   پیشرفت والدین و پیشرفت
ها   رسد در همه فرهنگ  ین رابطه به نظر میدارد ا

-چنین بین پایگاه اجتماعی هم). 11(،صادق باشد
بعد خانواده، تحصیالت والدین، پایگاه (اقتصادي

با افت تحصیلی ) اقتصادي خانواده و نگرش خانواده
 و علل افت تحصیلی بر ،)12(،رابطه معنادار وجود دارد

 فقر فرهنگی، اساس پژوهش ها شامل فقر اقتصادي، 
  )13.(مشکالت خانوادگی و آموزشی است

در تقسیم بندي دیگري علل افت تحصیلی را به       
-1 ،)14(،دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد

  مسائل خانوادگی  -2 اجتماعی -روانی-شرایط اقتصادي
چنین عواملی نظیر ساختار خانوادگی، فقر و مسائل  هم

میت، زبان و محل سکونت و اقتصادي، نژاد و قو
جنسیت ارتباط نزدیکی با شکست تحصیلی دانش 

  )15(.آموزان دارند
 در صـد    47،  2008طبق دفتر آمار آمریکا، در سـال             

کسانی که درآمد کم داشـته انـد، دوران متوسـطه را در             
دبیرستان طی نکرده اند  این نکته قابل توجه است کـه            

 »ن فقیـر فـردا هـستند      کودکان فقیر امروز، بزرگـساال    «
جوانانی که قبل از موعد مدرسه را ترك می کنند، آینده           

هـاي   کـه بـه راه     شغلی مبهمی داشـته و احتمـال ایـن        
  )16(.خالف کشیده شوند، بیشتر است

 تحصیلی را نباید نادیده گرفت زیـرا از طرفـی           افت      
بین افت تحـصیلی، مـردودي و تـرك تحـصیل رابطـه           

تی که به بررسی ارتباط بین مـردودي        مطالعا. وجود دارد 
و ترك تحصیل در دبیرستان پرداخته اند همـواره نـشان    
داده اند که اکثر دانش آموزانی که تجربه مردودي دارند          

برخــی از محققــان . عاقبــت مدرســه را رهــا مــی کننــد
گزارش کرده اند که ترك تحصیل کننـدگان پـنج برابـر      

 بنـا . دودي دارنـد  بیشتر از دیگر دانش آموزان تجربه مـر       
طور جدي در جهت کاهش افت تحـصیلی  ه  اگر ب این بر

و نهایتاً مردودي و ترك تحصیل اقدام شود منابع جامعه        
ابع انسانی، این گنجینه هـاي ملـی بـه هـدر     نخصوصاً م 

  )6.(خواهد رفت

بر این با توجه با اهمیت عوامل خانوادگی در افت  بنا
عوامل تحصیلی، هدف اصلی این تحقیق بررسی 

موزان دختر و  آ خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانش
شهر می باشد تا   اول متوسطه شهرستان درهسال پسر 

با شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن بتوان 
کارایی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم و دانش 

  .هاي جوان هموارتر کرد  را براي پیمودن نسل
  مواد و روش ها

روش ایــن پــژوهش توصــیفی از نــوع همبــستگی       
دختـر  آموزان پسر و      ي پژوهش، دانش  جامعه آمار  .است

 دچـار افـت     1390مـاه   سال اول متوسطه کـه در خرداد      
  یعنـی مجمـوع دانـش     .  را تـشکیل مـی دهنـد       اند  شده

اند در خرداد ماه همان سال مدرك          آموزانی که نتوانسته  
ن کـار بـا مراجعـه بـه اداره          قبولی را دریافت کنند که ای     

هـا    شهر و بررسـی امتحانـات آن    آموزش و پرورش دره   
 97که با روش نمونه گیري تصادفی ساده       . انجام گرفت 

   .نفر انتخاب شد
 مراجعه بـه مـدارك و       -1: ابزار گردآوري اطالعات        

اسناد موجود در مدرسه براي یافتن دانـش آمـوزانی کـه         
  استفاده از نتـایج امتحانـات آن       دچار افت شده اند که با     

پرسـش نامـه بـسته پاسـخ محقـق          -2 .ها بررسی شـد   
  .ساخته

نامه محقق ساخته  در این پژوهش از پرسش     
نامه استاندارد براي این  استفاده شده، زیرا پرسش

ال وس 32نامه داراي  این پرسش. منظور وجود نداشت
ینه نامه در زم سواالت پرسش . می باشدپنج گزینه اي
هاي شخصی، متغیرهاي مربوط به فقر  هاي ویژگی

اقتصادي مانند میزان درآمد و منزلت شغلی سرپرست 
خانوار، انسجام خانوادگی مثل رابطه عاطفی با خانواده و 

متغیرهاي مربوط به ....  و میزان پیگیري والدین
فرهنگ فقر نظیر میزان تحصیالت والدین، زیربناي 

ذران اوقات فراغت نوجوانان، واحد مسکونی، چگونگی گ
نوع مالکیت مسکن، مدت اقامت در منطقه و میزان 

نامه با توجه به  محتواي پرسش. تعلقات قومی می باشد
مطالب علمی موجود در کتب و مقاالت و بر اساس 

به منظور تعیین روایی . چارچوب پنداشتی تهیه گردید
ه به نام ابزار، اعتبار محتوا و جهت پایایی آن، پرسش

 نفر از دانش آموزان تکمیل 20صورت تصادفی توسط 
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دست آمد که ه  ب83/0آلفاي کرونباخ   میزانگردید و
  . نامه می باشد نشان دهنده اعتبار موثق پرسش

بعـد از اخــذ مجوزهــاي مــورد نیــاز بــا مراجعــه بــه       
مدارس، دانش آموزان را از اهداف تحقیق آگاه نمـوده و           

بعد از اجراي   . اختیارشان قرار دادیم  نامه ها را در      پرسش
دست آمده بـا اسـتفاده   ه نامه ها داده هاي خام ب   پرسش

با روش ضریب همبستگی اسـپیرمن     SPSS از نرم افراز  
  .مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته شد

   پژوهشیافته هاي 
ـ        دانش 97مجموع  از       ـ  ـآموزي که بـه عن مونه ـوان ن
 6/20ر و ـهــا پــس  د آنـ درصــ4/79: خاب شــدندـانتــ

 درصد در شـهر و  9/64دهد،   درصد را دختر تشکیل می    
 3/77هـم چنـین     . شـدند درصد در روستا متولـد       1/35

ــی و   ــه دولت ــه 6/20درصــد در مدرس ــد در مدرس  درص
 مـشغول بـه    مـدارس  درصد در سـایر  1/2غیرانتفاعی و   
  . اند  تحصیل بوده

درصــد اظهــار نمودنــد کــه از نظــر تحــصیالت،  5/48 
شان فاقد سواد یا سـطح سوادشـان در حـد ابتـدایی             پدر

درصـد، پدرشـان در     9/30وضعیت تحصیلی   . بوده است 
درصد فوق دیپلم و لیـسانس       5/15حد سیکل یا دیپلم،     

 درصد در حد فوق لیـسانس و بـاالتر بـوده    2/5و حدود   
آمـوزان بـه قـرار زیـر           میزان تحصیالت مادر دانش   . اند  

درصد  2/39واد و ابتدایی،    س   درصد بی  5/48: بوده است 
 1/3درصد فوق دیپلم و لیسانس و        2/8سیکل و دیپلم،    

 درصد فوق لیسانس و باالتر که درصد بیـشترین را بـی           
  . دادند  سواد و یا در حد ابتدایی تشکیل می 

اند کـه    آموزان اظهار نموده   درصد دانش 6/18حدود      
درصد 4/12  درصد کارگر،  1/37پدرشان کارمند یا معلم،     

درصد هم جزء سـایر      8/26درصد نظامی،    2/5کشاورز،  
 میـزان   1 جـدول شـماره      .آمدنـد    مشاغل به حساب می   

شکل را نـشان    ــ ب توجه به رفع م    ـتوجه والدین بر حس   
  .می دهد

  
 توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب توجه به رفع مشکالت و نیازهاي اساسی. 1 شماره جدول 

  درصد  فراوانی  رفع مشکالت
  2/7  7  خیلی زیاد

  30/10  10  زیاد
  6/20  20  متوسط

  46  45  کم
  46/15  15  خیلی کم

  100  97  جمع
     
  
 درصـد از   6/20نشان می دهد کـه       1 شماره    جدول    

دانش آموزان اظهار داشته اند که در حـد متوسـطی بـه             
ها رسـیدگی شـده      رفع مشکالت و نیازهاي اساسی آن     

رصد از دانـش آمـوزان عنـوان         د 46در عین حال    . است
نموده اند کـه در حـد کمـی بـه مـشکالت و نیازهـاي                

 30/10کـه    ن آن ـضم. ده است ـها توجه ش   اساسی آن 
ها نیز از توجه زیـاد بـه رفـع مشکالتـشان            درصد از آن  

 میـزان رضـایت دانـش       2جدول شماره   . سخن گفته اند  
 نـشان   رارم و عـاطفی خـانواده       ـیط گ ـحموزان را در م   آ

  .هدمی د
  

 توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب محیط گرم و عاطفی خانواده. 2  جدول شماره 
  درصد  فراوانی  عاطفی خانواده

  15/5  5  بسیار عالی
  15/5  5  عالی

  46/15  15  متوسط
  45/48  47  کم

  77/25  25  خیلی کم
  100  97  جمع
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 45/48 بیـانگر آن اسـت کـه    2  شـماره نتایج جـدول     

ش آموزان وجود محـیط گـرم و عـاطفی در         درصد از دان  
 15/5در مقابـل    . کم دانسته اند  به میزان   خانواده خود را    

درصد از دانش آموزان، محیط خانواده خود را تا حد زیاد           

اره ـمـ ـدول ش ـج .وده اند ـابی نم ـفی ارزی ـاطـرم و ع  ـگ
شکالت ــ ل م ـنه حـ  ـیـ ـن در زم  ـوجه والدی ـیزان ت ـ م 3
ان ـشــ سمی را نــ ی و ج ـ روحـ  رـوزان از نظ  ـمآش  ـدان

  .می دهد
  

 توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب توجه به مشکالت روحی و جسمی فرزندان. 3  شمارهجدول
  درصد  فراوانی  توجه به مشکالت روحی

  15/5  5  خیلی زیاد
  46/15  15  زیاد

  6/20  20  متوسط
  45/48  47  کم

  30/10  10  خیلی کم
  100  97  جمع

       
 45/48 نشان مـی دهـد کـه         3  شماره یج جدول نتا     

درصد از دانش آموزان عنوان داشته اند که به مـشکالت     
ها در خـانواده شـان در حـد کمـی            روحی و جسمی آن   

 درصد از دانش آموزان،     6/20در مقابل   . توجه شده است  

د آن  ـ درصـ  64/15ها  ــط و تن  ـتوسـه را م  ــوجـن ت ـای
ــ ــاد دانـرا زی ـــسـ ــ .دـته ان ــ4ماره ـشــدول ـج طه ـ راب

خانواده را  ــ  ءضاــ ایر اع ـوزان با س  ـش آم ـفی دان ـاطـع
  . ان می دهدـشـن

  

 توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب رابطه صمیمانه و عاطفی بابرادر و خواهر. 4  شمارهجدول
  درصد  فراوانی    رابطه صمیمانه و عاطفی

  30/10  10  خیلی زیاد
  37/12  12  زیاد

  77/25  25  متوسط
  23/41  40  کم

  30/10  10  خیلی کم
  100  178  جمع

     
 نشانگر آن اسـت کـه   4 شماره  توزیع فراوانی جدول     
 درصد از دانش آموزان وجود رابطـه صـمیمانه و           23/41

. برادر و خواهر خود را در حد کمی دانسته انـد           عاطفی با 
ها نیز این رابطـه را در    درصد از آن77/25در عین حال  

  . درصد در حد زیاد ارزیابی نموده اند30/10  وحد متوسط

    هاي مربوطه به فرضیه   یافته
سامانی و ه ب اقتصادي، نا-بین پایگاه اجتماعی: فرضیه

مشکالت، سطح تحصیالت، امکانات و توجه در خانواده 
با افت تحصیلی فرزندان رابطه معنادار وجود 

  )5جدول شماره .(دارد
  

  مون ضریب همبستگی اسپیرمن بر متغیرهاي پژوهشنتایج آز: 5شماره جدول 
  سطح معناداري  سطح اطمینان  مقدار ضریب هبستگی  تعداد  عوامل خانوادگی 

  000/0  05/0  766/0  97  پایگاه اجتماعی اقتصادي با معدل
  000/0  05/0  561/0  97  نابسامانی و مشکالت در خانواده با معدل

  000/0  05/0  741/0  97  تحصیالت در خانواده با معدل
  000/0  05/0  653/0  97  امکانات و توجه و معدل
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 با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی اسـپیرمن            
 ,r=0.653,  r=0.741براي متغیرها به ترتیب  مساوي

r=0.561, r=0.766 درصد که بـا )P<0.001(  رابطـه ،
ــین پایگــاه اجتمــاعی ــا-ب ــصادي، ن ــ  اقت ســامانی و ه ب

ه، تحصیالت در خانواده و امکانات و       مشکالت در خانواد  
  .باشد  توجه با افت تحصیلی از نظر آماري معنادار می

   بحث و نتیجه گیري
 نظـام آموزشـی بـه عنـوان         ،در رویکردهاي علمـی        

ن بایــد  آماشــین یــا صــنعتی تــصور مــی شــود کــه در
فراگیران بر اساس کیفیت مورد انتظار تحول یابنـد و در           

رد انتظـار حاصـل نـشود در قالـب          صورتی که بازده مـو    
  .شکست و اتالف منابع آموزشی قرار می گیرد

در مورد دالیل و علل افت تحصیلی، دیـدگاه هـا و                 
نظرات مختلفی توسط صاحب نظران و اندیشمندان این        

معناي این سخن آن است کـه       . حوزه ارائه گردیده است   
مجموعــه اي از عوامــل وجــود دارنــد کــه باعــث افــت 

ن اتـالف نیـروي انـسانی و غیـر          آلی و بـه تبـع       تحصی
 از ایـن منظـر بـراي        .انسانی نظام آموزشی مـی گردنـد      

مـوزان بایـد    آنش  ایافتن عوامل موثر بر افت تحصیلی د      
 ،اقتــصادي-عوامـل خـانوادگی نظیــر، پایگـاه اجتمـاعی    

ـ  نـا  ، توجـه  ، امکانـات  ،سطح تحـصیالت در خـانواده      ه ب
ــانواده  ــشکالت در خ ــامانی و م ــورد س ــرار   م ــه ق توج

  )17،18.(داد
هدف پـژوهش حاضـر بررسـی عوامـل خـانوادگی                 

سـال  آموزان دختـر و پـسر     موثر بر افت تحصیلی دانش   
نتـایج حـاکی از   . شـهر بـود    اول متوسطه شهرستان دره  

ـ  اقتصادي، نا-معنادار بودن متغیرهاي پایگاه اجتماعی     ه ب
سامانی و مـشکالت در خـانواده، سـطح تحـصیالت در          

واده و امکانات و توجه در خانواده بـا افـت تحـصیلی       خان
این یافته با پـژوهش هـاي دیگـر مبنـی بـر تـاثیر               . بود

ــر افــت تحــصیلی هــم ســو مــی   عوامــل خــانوادگی ب
  )19،13،11،9،8(.باشد
طـور کـه یافتـه هـاي ایـن پـژوهش و سـایر           همان    

پژوهش ها نشان می دهند افت تحصیلی یـک معـضل           
 براي پیشگیري از آن بایستی      مهم و چند وجهی است و     

 از عوامل مـؤثر     یکی. به نقش عوامل متعدد توجه داشت     
. مـردودي عوامـل خـانوادگی اسـت        بر افت تحصیلی و   

مطالعات نشان داده اند کـه کودکـان بـا خـانواده هـاي             
تحصیالت و درآمد پایین، کودکانی که در خـانواده        فقیر،

رد مـردودي  ها مشاجرات زیاد است، بیشتر احتمال دا      آن
 تحـصیل   كاز عوامل دیگري که با تـر      . را تجربه نمایند  

سطح موفقیت شغلی والدین، نبـودن پـدر و        . رابطه دارند 
مادر و وسائل کمک آموزشی در خانه را مـی تـوان نـام             

می توان با تقویت رابطه مدرسه و خانواده از طریـق    . برد
هـاي خـاص مثـل     هاي عملی و تشکیل گـروه    آموزش

میار، تأثیر سوء عوامل خـانوادگی هـر چنـد       هاي ه  گروه
انجمـن اولیـاء و مربیـان مـی     .  را به حداقل رساند   كاند

در . تواند در جهت این هـدف گـام جـدي تـري بـردارد             
زمینه عوامل فردي مؤثر بر افت تحصیلی مـی تـوان بـا       
توجه به استعدادهاي بالقوه فرد از طریق آمـوزش هـاي           

طفی، هیجـانی،   هاي عـا   مناسب در جهت رفع آشفتگی    
 انگیـزه دانـش     تقویـت مشکالت رفتـاري و بـه منظـور         

چـون پـایین بـودن سـطح        .ه ریـزي کـرد    ـآموزان برنام 
تحصیالت والدین یکی از عوامل موثر بر افت تحـصیلی     
است، ایجاد جو سازنده و ارتباط بـین خانـه و مدرسـه از     

د در  ـباشـ    ت مـی  ـلیم و تربی  ـوالن تع ئـاهم وظایف مس  
ـ      یـایی کـه مـ    ـادهـ ـکی از نه  این راستا ی   قش ـتوانـد ن

فعالی داشته باشد انجمن اولیاء و مربیان اسـت کـه بـه              
آمـوزان و      طور پویا در حل مـشکالت و مـسائل دانـش          

چنــین در ایجــاد نگــرش و  هــاي آنــان و هــم  خــانواده
انگیزش مثبت در والدین نسبت به کسب علـم و دانـش       

ـ ـاولبه . دـته باشـتواند نقش موثري داش    می  شـیاي دان
هـا در    هاي درسـی، نقـش آن        وزان در مورد فعالیت   ـآم  

ــضاي مناســ    ــصیلی و ف ــشرفت تح ــت و پی ب ـموفقی
ـ   ـودکان بـه مـ    ـري، ترغیب ک  ـیادگی ري، ـطالعه و یادگی

محدود شدن جامعـه آمـاري    . ات الزم داده شود  ـالعـاط
ــ   ــهر از محدودی ــتان دره ش ــه شهرس ــن  ـب ــاي ای ت ه

ـ    ـنهاد مـی شـ    ـشــ ذا پی ـود، ل ـش ب ـژوهـپ ن ـود کـه ای
ی ـم ده ـمیـتان براي تع  ـقاط اس ـایر ن ـا در س  ـرهـغیـمت
  .ودـررسی شـج بـتایـن
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Abstract 
Introduction: The scope of growth and acti-
vation of human talents and abilities are de-
termined and directed by time-place (posi-
tion) or time-place condition. This study ai-
med to investigate familial factors involved 
in the dropping out of first grade high 
school female and male students. 

  
 Method & Materials: This descriptive res-
earch was a correlation study. Statistical 
community included entire high school boy 
and girl students of Dareshahr city in the 
academic year, 2011-2012. Collectively, 97 
subjects were selected by a randomized clu-
ster sampling method. In order to collect 
data, we referred to the documents of stu-
dents with academic failure. Data were ga-
thered using a researcher made ques-
tionnaire.  The collected data were analyzed 
by the statistical method, Spearman corre-
lation coefficient.  

 
 Findings: Our findings indicated a signif-
icant relationship between familial factors 
and educational failure in girls and boys st-
udents. Amongst familial factors, the socio-
economic and educational levels, resources, 
attention disorders and family problems had 
significant relationships with academic 
failure. 
 
Discussion & Conclusion: The difference in 
talents is a reality that comes into view du-
ring different ages. So, creating a cons-
tructive atmosphere and communication 
between home and school is one of the 
most important tasks of authorities to dyn-
amoically solve those problems that affect 
students and their families. 
 
 Keywords: academic failure, family facto-
rs, students 
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