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Abstract 
Introduction: This study aimed to present present a program for academic 

empowerment of Martyr and Veteran Students and also to identify factors and 

provide operational suggestions to improve the academic achievement of this 

group of students and at the same time to expand the existing literature and 

provide new perspectives on the achievement of Martyr and Veteran Students.  

Method: This research has a developmental and exploratory nature. Participants 

included all students with academic failure, teachers and principals and 

assistants of SHAHED schools, educational experts of the Martyr Foundation of 

Sanandaj, as well as the General Directorate of Education and parents of 

students with academic failure. In the present study, 44 interviews were 

conducted. Before presenting the educational empowerment program for Martyr 

and Veteran students, the most important reasons and factors of academic failure 

as well as strategies to reduce academic failure and increase academic 

achievement were reviewed and the presented program is based on academic 

failure factors. 

Results:  The academic empowerment program consists of five stages. The 

stages are named 1. determination or need assessment, 2. academic planning; 3. 

academic supervision and Follow up; 4. implementation and 5. the academic 

empowerment program named as the Martyr and Veteran students evaluation 

and feedback. 

 Each stage of the program includes the presentation of strategies and actions at 

the individual level of students, parents and families, school, foundation, and the 

General Directorate of Education in the province and the organization of the 

Martyr Foundation.  

Discussion and Conclusion: The proposed program can be used as an 

operational plan at the beginning of the school year to improve academic 

achievement and reduce the dropout of Martyr and Veteran students in the 

country by the Ministry of Education and the Foundation for Martyrs and 

Veterans Affairs. 

Discussion and Conclusion: The proposed program can be used as an 

operational plan at the beginning of the school year to improve academic 

achievement and reduce the dropout of Martyr and Veteran students in the 

country by the Ministry of Education and the Foundation for Martyrs and 

Veterans Affairs. 
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 و شاهد آموزاندانش تحصیلی توانمندسازی برنامه ارائه
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 دهیچک
 ی ب  ی ت  نمسدیررا ی تحصرری ا   نشب نا ه  ر ئه فت تحصرری ا و  شررسایرراوا ل     باهدفپژوهش حاضرر   مقدمه:

آ    ن  پیش فت تحصی ا  ون  یته      نش    یجهت  رتقا ااتیلم  واشسها ها ی ر ئه پآ    ن شاهد و  وثارگ  و همچسین  
  یت.   شده نجام

ها و  ه     یو تح  ی  آنجاکه گ  آور زین اشسای    ر .   لحاظ روش ا کتشاف  اتی اه و  ی ون پژوهش ت یعه  روش:
یتفا ه    روش  ا  کیفاص رت  روش پژوهش به ص رت گ فته،  ا ی   ه بس هوهمچ ن نظ  افیک بز رو    طاللات، با  

 ر ی  فت تحصرری ا،  ع مان و  دو  ن و  عاونین  د رش شرراهد،  آ    ن    نش کسسدگان شررا   ک یه شررارکت .باشررد
یسسدج و همچسین    ره ک               یتان  شه  شهید  شا بسیا   یان آ    شسا یتان و و لدون      وپ ورشآ   شکار یتان ک    

ض       نش صاحبه   40آ    نا که   ر ی  فت تحصی ا ب  ند که  ر  طالعه حا یت.  شده  نجام  ر     بز ر گ  آوری    
  نوت هم شاهد و  وثارگ ،  آ    ن   نشب نا ه ت  نمسدیا ی تحصی ا      ر ئهب  . قب      افتهویاختار ها  صاحبه نیمه     ه

 الو  و ل      فت تحصی ا و همچسین ر هکارهای کاهش  فت تحصی ا و  فز وش پیش فت تحصی ا ب ریا شد و          
یت. ب  ی    شده  ر ئهب نا ه  یسجا   بتسا ب  ل      فت تحصی ا   صاحبه     لتبار ستخ ج    تح ی    ها و نیز ب نا ه  نتاوج  

غی    گانخب  ت یط    ور با خ ر ( و هایکسسدگان )ح قه شارکت  ت یط  با بیسا روش  و ت  نمسدیا ی تحصی ا      
ا  ر ئه  ئ دل نهائا و نیز ب نا ه نها  صالحا نظ  ت     روافت پس و  یتفا ه  یاتید(    نف  پژوهش ) و  ر کسسدهش کت
 شد.  

یاش نتاوج   نتایج: ضعیت وا           ب   یت.   ح ه  ول تحت لس  ن تعیین و شا   پسج   ح ه   صی ا  یا ی تح ب نا ه ت  نمسد
  روزی تحصی ا؛ ی  ین   ح ه نظارت و پیگی ی تحصی ا؛  ر   ح ه چهارم تحت لس  ننیا یسجا؛  و ین   ح ه ب نا ه

 ر شرریابا و با خ ر    شرراهد و  وثارگ  تحت لس  نآ    ن   نشحصرری ا  ج   و آخ ون   ح ه ب نا ه ت  نمسدیررا ی ت
یطح ف  ی   نش      نام یت  تژی و  قد  اتا  ر  شا    ر ئه   شدند.  ر ه    ح ه ب نا ه  آ    ن، و لدون و خان   ه،  گذ ری 

 وپ ورش  ر یطح  یتان و نیز یا  ان بسیا  شهید  یت.   دریه، بسیا  و    ره ک  آ   ش
لس  ن وک ب نا ه لم یاتا  ر شرر وس یررال تحصرری ا ب  ی  رتقای   ت  ند بهب نا ه پیشررسها ی  ا گیری:نتیجه بحث و

شررراهد و  وثارگ   ر یرررطح کشررر ر ت یرررط و  رت     آ    ن   نشپیشررر فت تحصررری ا و کاهش  فت تحصررری ا     
 وپ ورش و نیز بسیا  شهید و    ر  وثارگ  ن   ر  یتفا ه ق  ر گی  .آ   ش
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 مقدمه
ترین عامل موفقیت هر نظام آموزشی، میزان عملکرد مهم

و یک نظام آموزشی را زمانی  [1است ]تحصیلی فراگیران آن 
توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشمی

های مختلف تحصیلی، دارای بیشترین آموختگان آن در دوره
 یکی آموزاندانش تحصیلی . عملکرد[2باشد ]و باالترین رقم 

 های تحصیلیموفقیت دادن نشان برای مناسب هاینشانگر از

روند اصلی در آموزش ملی عنوان یکرود و بهمی شمار به آنان
آموز در محیط های دانشتمامی درگیریو به [3] مطرح است

مدرسه اشاره دارد که دربرگیرنده خودکارآمدی، تأثیرات 
. [4] ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش باشدهیجانی، برنامه

ی بوپرورش منظور از عملکرد تحصیلی دستیادر نظام آموزش
و  [5]های آموزشی موردنظر در هر دوره آموزشی به هدف

. [6] آموزان در دروس مختلف استبرونداد یادگیری دانش
آموزان و مقایسه نتایج ، سنجش عملکرد دانشگریدانیببه

دهنده پیشرفت وی و با اهداف آموزشی، نشان شدهکسب
 یادگیری، افزایش میزان . افزایش[7است ]افزایش عملکرد 

تحصیلی  پایه و دروس در آموزاندانش قبولی و نمرات سطح
نیز به معنای پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی، 

ها و سایر مراکز آموزشی است که برونداد مدارس، دانشگاه
طورکلی پیشرفت . به[8است ]نشانه مهمی از کسب اهداف 

های بسیار مهم در پیشعنوان یکی از مشخصهتحصیلی به
های علمی بینی وضعیت آتی ازلحاظ کسب صالحیت و مهارت

 تحصیلی پیشرفت. [9] گیردو عملی مورداستفاده قرار می

 توجهمورد دیرباز از که است هاییسازه از یکی آموزاندانش

. است داده اختصاص خود به را بسیاری هایپژوهش و بوده
 را شرایطی اندکوشیده همواره تربیت و تعلیم متخصصین

 خود از را تحصیلی کارآیی بیشترین محصلین تا نمایند فراهم

 است این مدارس نقش ترینمهم امروزه بنابراین ؛دهند نشان

. [10] نمایند یاری تحصیلی پیشرفت در را آموزاندانش که
بینی عملکرد تحصیلی، تعیین متغیرهای مناسب جهت پیش

پردازان و نظریههای پژوهشی است. ترین حوزهعمده ازجمله
محققان برای ارائه نظریات خود پیرامون پیشرفت تحصیلی، 
خواهان شواهد تحقیقی و تجربی در مورد عوامل تأثیرگذار بر 

های آموزشی گوناگون ها و نظامعملکرد تحصیلی در فرهنگ

                                                           
1. Helal  
2. Mureithi & Mwangi 

 .[11]هستند 
های پیشرفت تحصیلی همچون بسیاری از پدیده

یژگی فردی، خانه، مدرسه آموزشی، از ترکیب عواملی چون و
عنوان عوامل پذیرد. بررسی این عوامل بهو جامعه تأثیر می

مؤثر در پیشرفت تحصیلی بخش مهمی از تحقیقات آموزشی 
 تحصیلی پیشرفت در. [12] را به خود اختصاص داده است

 [2] یآموزش و خانوادگی فردی، سطح عوامل متفاوتی مانند
های تدریس ها و روشا، نگرشو عوامل انگیزشی ازجمله باوره

و همچنین از عوامل مختلفی  [13] رگذارندیتأثمعلمان نیز 
های ذهنی و مانند ظرفیت شناختی، هوش و توانایی

های شخصیتی، وضعیت شناختی مانند ویژگی متغیرهای غیر
 [15] 1. هالل[14]پذیرد اقتصادی تأثیر می -اجتماعی

فرهنگی و عوامل دریافت که عوامل اجتماعی، عوامل 
عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشخانوادگی به

ترین عامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان و مهم
آموزان، عوامل فردی شامل خودتنظیمی، خودپنداره و 

کفایت منابع  [16] 2باشد. مورئیتی و مونگیخودکارآمدی می

 تحصیلی آموزشی و یادگیری تأثیر مستقیم بر عملکرد
اما نگرش معلمان به استفاده از این منابع  دارد؛آموزان دانش

ین دارد. همچنآموزان دانشتأثیر کمتری بر عملکرد تحصیلی 
ای معلمان حمایت و پشتیبانی مدیریت از پیشرفت حرفه

باشد. میآموزان دانشعامل مهم و تأثیرگذاری بر عملکرد 
یانگر آن بود که ب [17] و همکاران 3نتایج پژوهش احمد

زان آمودانشمتغیرهای مشارکت والدین، نحوه تدریس، انگیزه 
 د.تأثیر دارآموزان دانشو خود پنداره بر پیشرفت تحصیلی 

( عوامل درونی )فردی( شامل هوش، 1994) 4پالسون

نفس، خودکارآمدی نفس، اعتمادبهانگیزش، خودپنداره، عزت
)محیطی( شامل خانواده و مکان کنترل و نیز عوامل بیرونی 

ها و های محیط خانواده، شیوه تربیتی والدین، ارزش)تفاوت
ی انتظارات والدین، سطح تحصیالت والدین( معلم و نحوه

آموزان، تجهیزات و فضای آموزشی را ارتباط او با دانش
بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشعنوان بهترین پیشبه

 پوش و همکارانارجمند سیاه. [18]آموزان ذکر کرده است 
نیز دریافتند که ساعات مطالعه، جنسیت، طبقه  [19]

نفس سهم بیشتری در  اجتماعی والدین و میزان عزت

3. Ahmad  
4. Powlson 
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 و همکار ن لیال ی یما                                                             تحصی ا  فت   ر ی  وثارگ  و شاهد آ    ن  نش تحصی ا ت  نمسدیا ی ب نا ه  ر ئه

اگرچه مختصات خانواده آموزان دارد. پیشرفت تحصیلی دانش
های حاکم بر تواند از ابعاد گوناگونی مانند ساختار ارزشمی

های فرزند قعات والدین، شیوهخانواده، نحوه انتظارات و تو
فرزندان، سطح  اقتصادی، تعداد –، پایگاه اجتماعییپرور

سواد و شخصیت و منش والدین و... بر پیشرفت تحصیلی 
(، نشان 1994) 1فرزندان تأثیر بگذارد، اما مطالعات طولی بلوم

دهد آنچه که والدین در تعامل با فرزندان خود انجام میمی
ها اصلی در رابطه با تأثیرگذاری آن کنندهییندهند، عامل تع

-بر پیشرفت فرزندانشان است، نه سطح درآمد یا سایر ویژگی

توان ادعا می یطورکلهای مربوط به پایگاه اجتماعی و... به
های ای ویژگیهای خانواده در ایجاد پارهکرد برخی از ویژگی

به تواند جنمرتبط با پیشرفت تحصیلی نقش دارد که هم می
 .[20] یمثبت داشته باشد و هم جنبه منف

در نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی، یکی از مشکالت شایع 
در نظام آموزشی بسیاری از کشورهای جهان، پدیده افت 

های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی تحصیلی است که زیان
 ابعاد مختلف کند و ازها و فرد میها، خانوادهمتوجه دولت

. [21] قرارگرفته است پژوهشگران مطالعه و موردبررسی
ای جدید نیست؛ بلکه با پیدایش اگرچه افت تحصیلی پدیده

توان گفت ای مطرح بوده است و میآموزش رسمی مدرسه
یک نظام آموزشی کارا، کمترین افت تحصیلی و باالترین 

. در این زمینه تالش برای شناسایی [22] بازدهی را دارد
عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و ارائه راهبردها و انجام 
اقداماتی در جهت کاهش خسارات ناشی از افت تحصیلی، 

بسیاری از عوامل در  .[8]مستلزم پژوهش در این زمینه است 
آموزان تأثیر دارند سطوح مختلف بر روی افت تحصیلی دانش

 انسانی مشکالت ویژهبه مشکل یک علل نکرد پیدا که برای

 زیرا کرد بسنده علت یک به توانتنها نمی اجتماعی و

 دارند پیوند یکدیگر با زنجیره یک همانند اجتماعی هایپدیده

 برای بنابراین هستند؛ دخیل مشکل یک آمدن وجود در به و

 قرار موردتوجه گوناگون مسائل باید تحصیلی افت علل یافتن

 در مختلفی عوامل شدهتحقیقات انجام مبنای . بر[23]گیرد 

 و هاشناسایی آن که دارند دخالت فراگیران تحصیلی افت
 عملکرد روی بر هاآن منفی اثرات کاهش برای ریزیبرنامه

 وپرورشآموزش اندرکارانهمه دست مهم وظایف از فراگیران

 بندی علل و عوامل افت تحصیلی در. در تقسیم[21] باشدمی
وپرورش، عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل نظام آموزش

توان نام برد. ازجمله و نیز اجتماعی را می [24] آموزشی
ریزی تحصیلی؛ هوش، استعداد و سطح عوامل فردی برنامه

؛ نبود [24] ؛ اضطراب[21] توانایی تحصیلی یادگیرندگان
های عاطفی و انگیزه تحصیلی؛ نداشتن توجه؛ آشفتگی

                                                           
1. Bloom  

را می [25] های جسمی و نداشتن هدفهیجانی؛ نارسائی
توان به شیوه تدریس، توان نام برد. در عوامل آموزشی می

شرایط فیزیکی کالس، ارزشیابی نادرست، مشکالت مربوط 
نظام آموزشی در زمینه محتوای آموزشی، فقدان وسایل به

 بهداشتی، گرمایشی و سرمایشی، انگیزه کم معلم اشاره کرد
. عوامل خانوادگی ازجمله رابطه نزدیک والدین و فرزند، [21]

گرایانه های مثبت والدین درباره تحصیل، انتظارات واقعنگرش
درباره پیشرفت، ابراز عالقه والدین و توجه به عملکرد تحصیلی 
فرزندان، ازجمله عواملی است که در پیشرفت شخص در 

شده، علل ن. در کنار عوامل بیا[21] مدرسه نقش دارد
اجتماعی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افت و پیشرفت 

توان ابعاد زیر را برای آن آموزان است که میتحصیلی دانش
 کردگان؛ عدمتحصیل ازجمله بیکاری [26]در نظر گرفت 

 درآمد شاغلین و میزان تحصیالت با شغل ارتباط وجود

دیگر است. باغ  مشاغل با مقایسه در کردهتحصیل شاغلین
ترین عوامل مرتبط با ضعف عملکرد نیز مهم [27]شیخی 

آموزان را شامل معلمان، خانواده، واقعیات تحصیلی دانش
های ارتباطی و کالن اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، فناوری

ریزی نظام فضای مجازی، ساختار و نحوه برنامه
مکانات و های ارزشیابی، کتب درسی، اوپرورش، شیوهآموزش

 تجهیزات آموزشی و زمان دانسته است.

سال جنگ بین ایران  8دانیم در طول که میهمانطوری
و عراق بسیاری از مردان و زنان و حتی کودکان ایرانی کشته 
و اسیر شدند. در این بین اسارت و کشته شدن زنان و مردان 
به معنای از دست رفتن ستون خانواده و سرپناه و همچنین 

ستی فرزندانی شد که در سن مدرسه بودند. این مساله سرپر
آموزانی که پدر باعث شد که دولت مدارس شاهد، ویژه دانش

و یا مادرانشان در جنگ اسیر، جانباز و یا شهید شدند، را 
های جنگ و نیز تاسیس کند. نبود پدر یا مادر در طول سال

، جانباز و شهید شدن والدین برای کودکان در سن مدرسه
اثرات روحی و روانی و نیز تربیتی و آموزشی منفی بر جا 
گذاشت. اگرچه دولت سعی کرد که با تاسیس این مدارس و 

های امکاناتاتی و زیرساختی مناسب و نیز فراهم کردن زمینه
مدیران و معلمان و به طور کلی کادر آموزشی دارای تخصص 

 یا ضعف از اثرات منفی نبود والدین در بین این کودکان و
سرپرستی ناشی از مسایل مربوط به اسارات و یا جانبازی و 
در نتیجه در بعضی از موارد واگذاری سرپرستی این کودکان 
به پدربزرگان و مادربزرگانی تحت عنوان قیم بکاهد، اما 
همچنان شاهد نقاط ضعف و کمبودهای تحصیلی و درنتیجه 

آموزان این افت تحصیلی ناشی از این عوامل در بین دانش
 عملکردوضعیت  مدارس بوده و هستیم. در این میان بهبود
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یکی  آموزان مدارس شاهددانش موفقیت تضمین و آموزشی

 و متخصصان مدیران گذاران،سیاست اصلی یهااز دغدغه

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت درواقع،. است تربیت و تعلیم

 و است وپرورشآموزش ارزیابی در مهم هایشاخص از یکی
 عمل یجامه درواقع برای نظام، این هایکوشش تمام

با این دیدگاه آموزش پرورش . [28] است امر این به پوشاندن
ها و استعدادهای کند تا با توجه به تواناییهر کشور تالش می

اخص و در  طوربهآموزان آنان را در زمینه تحصیلی دانش
اعم رشد دهد و این امر جز  طوربههای مختلف زندگی زمینه

آموزان و در سایه بررسی در حوزه عوامل مؤثر عملکرد دانش
شود، امکانها میآنچه موجب پیشرفت و یا افت تحصیلی آن

شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری  گریدانیببهباشد. پذیر نمی
های موجود در و پیشرفت تحصیلی، رفع مشکالت و نارسایی

مهم است و کشف متغیرهای تأثیرگذار بر  نظام آموزشی
بینی متغیرهای مؤثر عملکرد تحصیلی به شناخت بهتر و پیش

. در این زمینه، تعیین و اجرای [29]انجامد در مدرسه می
بینی پیشرفت تحصیلی مداخالت مناسب بر متغیرهای پیش

تواند از افت تحصیلی های آموزشی میدر محیط
 [30کند ]ض خط هستند، جلوگیری یادگیرندگانی که در معر

برای ارائه آموزان دانشبر عملکرد  مؤثرو شناسایی عوامل 
. در همین [15است ]و مؤثر ضروری  موقعبهخدمات حمایتی 

 -آموزش مداخالت انگیزشی [31] زمانی و طالع پسندراستا 
عنوان عامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و عملکرد رفتاری را به

نیز  [32]و همکاران  1ردند و گرانشلتحصیلی معرفی ک

دریافت که رابطه مثبت مستقیم و غیرمستقیم بین 
جود وآموزان دانشهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی استراتژی

های ی برنامهارائهی جابهامروزه تمرکز آموزش دارد. درنتیجه 
آموزان آموزشی یا مدیریت رفتار کالسی، به پرورش دانش

تحقیق ها یافته .[33است ]و راهبردی تغییر کرده  زهیباانگ
که وقتی معلمان با همکاری مشاوران نشان داد  [34]شیربگی 

آموزان در مدرسه و با حمایت والدین، خدماتی را برای دانش
کنند، رضایت را در محیط کالس میخطر افت تحصیلی ارائه

نفس از لحاظ رفتار، پیشرفت تحصیلی و عزت
 نیازی   ،فرتمنائی تحقیقنتایج همچنین  .آورندوجودمیبه
نشان داد که دانشجویان ممتاز در مقایسه با  [35] امینی و 

دانشجویان مشروط از بهره هوشی باالتری برخوردارند، 
                                                           

1. Grunchel  

تر است و از پیشینه تحصیلی )معدل ها قوینفس آنعزت
همچنین معلوم شد اکثر  دیپلم( بهتری برخوردارند.

درصد( غیربومی و اکثر  8/88دچار افت تحصیلی )دانشجویان 
عالوه، این درصد( بومی هستند. به 8/53دانشجویان ممتاز )

یافته حاصل شد که دانشجویان دختر در مقایسه با 
 .دانشجویان پسر عملکرد تحصیلی بهتری دارند

شده و نیز بررسی اهمیت مسئله توجه به مطالب بیان با
وجه ت شاهد و ایثارگر و همچنین باآموزان افت تحصیلی دانش

به اینکه بسیاری از تحقیقات در این حوزه محدود به 
آموزان شاهد و روی دانش دانشجویان و مطالعات اندکی بر

شده و این دسته از تحقیقات تنها به شناسایی ایثارگر انجام
های کمی و از عوامل و دالیل افت تحصیلی از طریق روش

گرفته و در بهترین حالت تنها به ذکر  طریق پرسشنامه صورت
این تحقیق مواردی پیشنهاد عملیاتی بسنده شده است، 

تنها با روشی کیفی و از طریق مصاحبه به کشف تجربه افت نه
معلمان، مدیران و نیز  والدین، آموزان،تحصیلی از نگاه دانش

آموزان شاهد و ایثارگر اداره کل کارشناسان آموزشی دانش
وپرورش سنندج و نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران شآموز

استان کردستان پرداخته است، در همین راستا با تدوین 
آموزان شاهد و برنامه توانمندسازی تحصیلی برای دانش

ایثارگر دارای افت تحصیلی گامی جدید در حل این معضل 
گونه حالی است همان آموزشی مهم برداشته است. این امر در

آموزان شاهد و بیان شد، توجه به این مبحث در دانشکه 
تنها باشد؛ عدم توجه به آن، نهایثارگر بسیار حائز اهمیت می

هزینه بسیار زیادی در پی دارد، بلکه دورنمای پیشرفت و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را مبهم کرده 

. [25] شودو موجب کاهش کارایی درونی نظام آموزشی می
 اساس درنتیجه مسئله اصلی این پژوهش این است که بر

آموزان شاهد شده مؤثر بر افت تحصیلی دانشعوامل شناسایی
ای برای توانمندسازی تحصیلی دانشچه برنامهو ایثارگر 

 ارائهتوان آموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی می
 نمود؟

 

 های پژوهش سوال
آموزان شاهد و ایثارگر تحصیلی دانشعوامل مؤثر بر افت 

 کدام است؟
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توان برای توانمندسازی تحصیلی دانشای را میچه برنامه
 نمود؟ ارائهآموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی 

 

 روش پژوهش
 پژوهشبه اینکه  با توجهرویکرد این پژوهش کیفی و 

نشای برای توانمندسازی تحصیلی دابرنامه حاضر به ارائه
 سترشبه گ آموزان شاهد و ایثارگر پرداخته و در این راستا

پیشرفت  نهیدر زم دیجد یاندازموجود و ارائه چشم اتیادب
 پژوهشی، کندشاهد و ایثارگر کمک می آموزانتحصیلی دانش

 زین یشناسدارد. ازلحاظ روش یاکتشاف یتیماه و ایتوسعه
 بزارو ا ها، با استفاده از روشداده لیو تحل یازآنجا گردآور

 یشناسروشلذا . است کیفی صورت گرفته، روش یفیک
 این انجام برای مورداستفاده شناختیروش رویکرد کیفی،

تحلیل مصاحبه روش عنوانبهای نظریه زمینه و است پژوهش
 انتخاب شد. ها

-در این پژوهش از نوع نمونه مورداستفادهگیری نمونه

گیری محقق به سراغ هدفمند است. در این نوع نمونهگیری 
پژوهش  موردنظر نهیزم درآن دسته از افرادی رفته است که 

 موردمطالعهاز اطالعات بیشتری برخوردار و در معرض پدیده 
ا ی« مطلعین»اند. این افراد را )یعنی افت تحصیلی( بوده

ق محق نامند. مطلع کسی است کهمی« بانان اطالعاتیدروازه»
ا ی یموردبررستواند از طریق ارتباط با او در مورد موضوع می

بعدی از آن اطالعاتی کسب کند. مطلع بایستی دارای چندین 
آشنایی  موردمطالعهاینکه با جامعه  ازجملهویژگی باشد: 

داشته باشد، در آن جامعه زندگی کند و یا ارتباط نزدیکی با 
ه، مطلعین کلیدی . در این مطالع[36باشد ]آن داشته 

اند که مورد مصاحبه( شامل افرادی بوده کنندگانمشارکت)
اهد آموزان شبه شکل مستقیم در پدیده افت تحصیلی دانش

تعمدی و  صورتبهاند. انتخاب این افراد و ایثارگر درگیر بوده
است که دارای بیشترین دانش، اطالعات  شدهانجامبا این نیت 

اند. حجم بوده موردمطالعهبا موضوع  و قدرت تحلیل در رابطه
به  اینظریه زمینه روش در ژهیوبهنمونه در مطالعات کیفی و 

سطح اشباع نظری بستگی دارد. اشباع نظری زمانی اتفاق 
افتد که محقق به این نتیجه برسد که در یک مرحله از می

زیاد شده و مفاهیم جدیدی  آمدهدستبهکار شباهت مفاهیم 
شود که در مطالعات گفته می حالنیباا. [37]کنند ظهور نمی

 20ای حجم نمونه نباید کمتر از کیفی مبتنی بر نظریه زمینه
 شدهانجاممورد مصاحبه  40. در مطالعه حاضر [38باشد ]نفر 

آموزان دارای نفر از دانش 8کنندگان شامل مشارکت است.
دارس نفر مدیر و معاونین م 8نفر معلم،  8افت تحصیلی، 

نفر کارشناسان آموزشی بنیاد شهید شهرستان  4شاهد، 
 وپرورشآموزشنفر کارشناسان آموزشی اداره کل  4سنندج، 

آموزانی نفر از والدین آن دسته از دانش 8استان کردستان و 
 1که دارای افت تحصیلی بودند که در جدول شماره 

 پژوهش آمده است. کنندگانمشارکتای مشخصات زمینه

 

 پژوهش کنندگانمشارکتای مشخصات زمینه . 1جدول شماره 

 مقطع تحصیلی مدرسه ناحیه آموزشی پایه تحصیلی جنسیت  شماره

1 

ش
دان

ان
وز

آم
 

 متوسطه اول شهیده سودابه احدی یک نهم دختر

 متوسطه اول شهیده مهری رزاق طلب دو نهم دختر 2

 متوسطه اول شهید رضا خدامرادپور دو نهم پسر 3

 متوسطه اول شهید اقبال وطنخواه یک هشتم پسر 4

 متوسطه دوم شهید یداهلل محمدی دو دهم پسر 5

 متوسطه دوم شهید مسعود قصری یک یازدهم پسر 6

 متوسطه دوم شهیده شهال هادی یاسینی دو دوازدهم دختر 7

 متوسطه اول شهیده سودابه احدی یک دهم دختر 8

 سابقه کل مدیریت سابقه تدریس سن تحصیالت جنسیت  
سابقه مدیریت در 

 مدارس شاهد

9 

هد
شا

س 
دار

ن م
یرا

مد
 

 2 3 21 47 لیسانس مرد

 1 27 - 47 لیسانسفوق زن 10

 4 12 24 48 لیسانسفوق مرد 11

 11 11 5 45 لیسانس زن 12
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 4 9 29 50 لیسانس مرد 13

 1 13 19 38 لیسانس زن 14

 9 - 17 47 لیسانس زن 15

 1 4 19 37 لیسانسفوق مرد 16

 سن تحصیالت جنسیت  
سابقه کل 

 تدریس
 - سابقه تدریس در مدارس شاهد

17 

ان
لم

مع
 

 - 12 28 47 لیسانس مرد

 - 4 9 40 لیسانس زن 18

 - 10 26 49 دیپلمفوق زن 19

 - 2 27 52 لیسانسفوق مرد 20

 - 2 24 45 لیسانسفوق مرد 21

 - 1 1 32 لیسانسفوق مرد 22

 - 16 25 45 لیسانسفوق زن 23

 - 2 12 37 لیسانس زن 24

 سن تحصیالت جنسیت  
سابقه کل 

 خدمت

سابقه خدمت در امور شاهد و 

 ایثارگران
 محل خدمت

25 

ان
اس

شن
کار

 

اداره کل  21 29 49 لیسانس مرد

 وپرورشآموزش
اداره کل  5 27 47 لیسانسفوق مرد 26

 وپرورشآموزش
 اداره کل بنیاد شهید 22 26 47 لیسانس مرد 27

 اداره کل بنیاد شهید 20 25 51 لیسانس مرد 28

 1ناحیه  3 22 43 لیسانس مرد 29

وپرورش آموزش

 1ناحیه  4 23 41 لیسانس مرد 30 سنندج

وپرورش آموزش

 2ناحیه  1 17 42 لیسانس مرد 31 سنندج

وپرورش آموزش

 2ناحیه  8 24 48 لیسانس مرد 32 سنندج

وپرورش آموزش

 سنندج

ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه آوری دادهابزار جمع
ه مصاحبه این است کاین نوع دلیل انتخاب ساختاریافته بود. 

د در تولییافته دست و پای محقق را نه مانند مصاحبه ساخت
عمیق اطالعات وسیع و  بندد و نه مانند مصاحبهاطالعات می
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محقق کوشید تا  .[39سازد ]گاه غیرضروری فراهم می
دار، بر مبنای اینکه چه نوع اطالعات خاصی، صورت هدفبه

هایی را انتخاب های اولیه، موردنیاز است نمونهدر پی یافته
کنندگان فهم شرکتهای تجربی با توجه به سطح کند. پرسش

 افرادو با تمرکز بر روی مسائل مربوط به تحقیق در میان 
ها و های واگرا و همگرا در گروهگنجانده شد. داده درگیر،
های خاص قرار گرفتند، زیرا در روش کیفی پژوهشگر طبقه

شده را از هم های مختلف درک یک پدیده تجربهابتدا شیوه
های مختلف، از این شیوه کند سپس، درون هرکدامجدا می

گردد و نهایتاً تفسیرها و معانی روابط بین عناصر تعیین می
در این سازد. که از این تجارب منتج شد را مشخص می

یافته و ضبط های نیمه ساختارپژوهش پس از انجام مصاحبه
ها روی کاغذ انجام شد. شیوه سازی آنها، کار پیادهآن

« روش سطر به سطر»بر اساس ها وتحلیل مصاحبهتجزیه
شده است. برای هر سطر طبق معنای که از آن انجام

شده است. شده است، مفهوم یا برچسبی تعیینبرداشت
ای بوده است که بیشترین فضای گونهانتخاب مفاهیم به

معنایی آن سطر یا جمله را پوشش دهد. بر اساس این شیوه، 
شده و مفاهیم در اولین ها استخراجمفاهیم اولیه همه مصاحبه

آمده است. در مرحله بعد، از دستمرحله کدگذاری باز به
یک  -های معناییبر اساس شباهت –مجموع مفاهیم اولیه 

اند که به لحاظ سری کدهای عمده و متمرکز پدیده آمده
معنایی، فضای معنایی کلیه مفاهیم اولیه زیرمجموعه خود را 

مرحله بعد در قالب مقوالت  اند. این کدها دردر برگرفته
شریح . در تقرار گرفتنددر ارتباط  باهمتر در یک دسته انتزاعی

هر یک از کدهای محوری تالش شده است که به توضیح و 
توصیف مفصل کدهای باز پرداخته شود و برای هر یک از 

ها وجود مربوط به مصاحبه قولها، چندین نمونه نقلآن
از حجم مقاله از متن مصاحبه تنها داشت که به دلیل کاستن 

 است. شدهاستفادهدر بخش تدوین برنامه 

 در کمی، تحقیقات در پایایی و روایی مرسوم هایروش

 هاپژوهش این گونه روایی ارزیابی و کاربرد ندارند کیفی بخش

 ندارد. پایایی اهمیت ارزیابی و گیردمی قرار بررسی مورد

 و لینکولن ارزیابی روش با کیفی پژوهش اعتباریابی و روایی
 انتقال و باورپذیری، روایی بخشی معیار چهار پایه بر گوبا

پذیرد. روایی می صورت پذیری تأیید و بخشی اعتماد پذیری،
 و است تحقیق هاییافته بودن به معنی پذیرفتنی بخشی
 پژوهش این است. در کمی پژوهش درونی در روایی معادل

ها اعتبارسنجی نتایج مستخرج از تحلیل مصاحبه برای برای
بازبینی توسط  پژوهش و در محقق شدن از روش عمیق

 روش های بازخورد( استفاده شد. درکنندگان )حلقهمشارکت

 در مصاحبه از حاصل نتایج کنندهمشارکت اعضای بازبینی

 تایید مورد تا شودمی داده قرار مصاحبه شونده اعضاء اختیار

خصوص  در آمده بعمل . توافق[40]گیرد راراعضاء ق
 75 بین کنندهافراد مشارکت با پذیرفته صورت هایکدگذاری

 از کدهای مستخرج تعداد مثال طور به بود. درصد 87الی 

 14 تعداد که بود کد 16 پژوهشگر توسط هااز مصاحبه یکی

 توافق میزان بنابراین بود، کنندهفرد مشارکت توافق مورد کد

برنامه توانمندسازی  ارزیابی منظور بود. همچنین به 87%
 شد و روش کیفی و کمی عمل دو به تحصیلی پیشنهادی

با  آمده کدگذاری و کدهای بدست و تحلیل اعتبار فرایند
شامل دو مدیر، دو معلم و  کنندگانمشارکت از نفر 6 کمک

دو کارشناس مدارس شاهد انجام و بعد از اعمال نظرات 
امه تدوین شده نهایی به تائید این افراد رسیده اصالحی برن

 نهایی مورد مدل و شد قلمداد مثبت هاارزیابی است. تمامی

 از اطمینان برای مرحله این در پژوهشگر قرار گرفت. تایید

 برنامه توانمندسازی تحصیلی، از مراحل و کدهای تک تک

 پنل ( باCVRمحتوایی ) نسبت ارزیابی شاخص روش

 شده، طراحی الوشه توسط که کمی روش به و متخصصان

 متخصصان محتوایی از نسبت شاخص تعیین پرداخت. برای

 قسمتی سه طیف براساس را کد هر تا شد درخواست

 " و ،"ندارد ضرورتی ولی است مفید" ،"است ضروری"

 مطابق فرمول هاپاسخ سپس نماید. بررسی "ندارد ضرورتی

زاده براساس منابع متعدد از جمله حاجی گردید. محاسبه
 پنل افراد نفر تعداد  7تا  5روایی برای  مقدار حداقل [41]

 شده محاسبه مقدار که /. باشد و درصورتی99متخصصان باید 

 پذیرفته مولفه محتوای آن اعتبار باشد باالتر این مقدار از

 شرکت پنل در متخصص 6 تعداد پژوهش این شود. درمی

برنامه  کدهای از آمده ( بدستCVRمیزان ) و کردند
 دهد.می نشان محتوایی باالیی را روایی درصد بود که100

ها در بخش کیفی، استفاده از روش وتحلیل دادهتجزیه روش
 Maxqdaافزار نرم 11تحلیل داده بنیاد و با کمک نسخه 

 انجام شد.
 

 هایافته
فت تحصیییلی دانش    مل مؤثر بر ا هد عوا و  آموزان شیییا

 ایثارگر کدام است؟
 آموزاندانشبرنامه توانمندسازی تحصیلی  ارائهقبل از 

دالیل و عوامل افت تحصیلی و  نیترمهمشاهد و ایثارگر، 
همچنین راهکارهای کاهش افت تحصیلی و افزایش پیشرفت 

 مبتنی بر عوامل افت شدهارائهتحصیلی بررسی شد و برنامه 
رکیب عوامل افت ت 2تحصیلی است. در جدول شماره 

آموزان، والدین، کارشناسان، معلمان و دانش ازنظرتحصیلی 
 آمده است. برگزارشدههای مدیران مستخرج از مصاحبه
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 آموزان، والدین، کارشناسان، معلمان و مدیرانترکیب دالیل افت تحصیلی ازنظر دانش .2جدول 

 خرده عامل عامل

 نییو پشتکار پا تالش؛ نییپا زهیانگ؛ نییپا یعلم هیبن فردی

 خانوادگی

 پذیری والدین(؛ عدم مسئولیتنیوالد نظارت کمبودتوجهی والدین به وضعیت درسی؛ بی) رهاشدگی تحصیلی

والدین و ها؛ احساس خأل و عدم حضور یکی از والدین؛ اختالف و کشمکش شدید مشکالت روحی و روانی خانواده) کمبود عاطفی

 وجود کمبودهای عاطفی(

 های فاحش فرهنگی و شکاف نسلی(پایین بودن سطح سواد اولیاء؛ تفاوت) فقر فرهنگی

 امکاناتکمبود 

 سازمانی/مدیریتی

حمایت نهاد در نهادهای مرتبط و عدم ؛ ساختار ضعیفیلیتحص تیوضع به نسبت ادیبنی ناکاف نظارت) ساختار حمایتی ضعیف نهاد

 ت تحصیلی(رفع مشکال

نام مدارس شاهد؛ اهمیت در حد بخشنامه و دستورالعمل؛ عدم تحقق اهداف برنامهی ثبتنامهعدم رعایت شیوه) عدم رعایت بخشنامه

 آموزان از طبقه مرفه در مدارس شاهد(های اجراشده و جذب دانش

 (کمبود شدید بودجه و اعتبارات و عدم تأمین اعتبارات الزم) تأمین مالی ضعیف

 ایمدرسه

 عدم رصد وضعیت تحصیلی توسط معاونین آموزشی و کمبود نیروی انسانی ثابت و مجرب و توانمند() کمبود نیروی انسانی

 )جو پلیسی و جو و فضای مدرسه( مدرسه روحبی یفضا

 عدم ارتباط مداوم بین مدرسه و خانه() خانه-روابط ضعیف مدرسه

 های نابجا در کالس درس؛ جو حاکم بر مدرسه(شوخیمزاحمت گروه همساالن؛ ) اثر همساالن

 آموزان؛ عدم هدایت تحصیلی(عدم آموزش و راهنمایی صحیح دانش) ضعیف یلیتحص تیحما

 آموزشی

 تفکر غلط قبولی درهرصورت و نمرات غیرواقعی() گیری آموزشی سهل

 هوش(های فردی و عدم توجه به سطح شده )عدم توجه به تفاوت عدم آموزش فردی

 شناسی تربیتی و تدریس(ناآشنایی با اصول روان) های نوین آموزشیاستفاده نکردن از روش

 کالسی
 (های نابجا در کالس درس و جو حاکم بر مدرسهمزاحمت گروه همساالن؛ شوخی) اثر همساالن

 آموزان و عدم هدایت تحصیلی(عدم آموزش و راهنمایی صحیح دانش) هدایت تحصیلی ضعیف

 ونیقان
 برخورداری از مزایای ایثارگری؛ تأثیر منفی امتیاز ویژه() ایثارگری ییایاز مزا یبرخوردار

 اطمینان نسبت به آینده شغلی خود؛ اولویت در استخدام() ضمانت استخدامی

 
ترین ها مهماساس کدگذاری مصاحبه در مرحله بعد بر

 آموزانرای ارتقا عملکرد تحصیلی دانشها براهکارها و برنامه
آموزان و ازنظر دانش 3شاهد و ایثارگر در جدول شماره 

ازنظر معلم، کارشناسان و مدیران  4والدین و در جدول شماره 
 آمده است.

 آموزان و والدینراهکارهای ارتقا عملکرد تحصیلی ازنظر دانش .3جدول 

 عامل خرده عامل

 ؛ تغییر سبک زندگی؛ ارتقا انگیزهتالش؛ و تکرار نیتمر فردی

 خانوادگی
 ؛از برخوردهای منفی والدین پرهیز؛ نیوالدوضعیت تحصیلی توسط  یریگیو پ یبررسی؛ ریادگیآموزان در با دانش نیوالد یهمراه

 ؛ نقش حمایتی و نظارتی خانوادهمطالعه یاتاق اختصاص داشتن

 مستمر بر مدارس یریگینظارت و پ؛ در مورد مدرسه و معلمان جووپرس سازمانی

 ایمدرسه
و  یبررسی؛ نیوالد یریادگیو  ییدانا یارتقا؛ و عالقه زهیانگ جادیای؛ و جبران یتیتقو هایی؛ کالسحیو تفر یعلم یاردوها یبرگزار

 اخالقی و یدرس تیوضع یریگیپ
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 و همکار ن لیال ی یما                                                             تحصی ا  فت   ر ی  وثارگ  و شاهد آ    ن  نش تحصی ا ت  نمسدیا ی ب نا ه  ر ئه

 یمهارت در زبان فارس ارتقاء؛ سیتدر نیمعلم ح یکاف حاتیتوض؛ بتیدرس در صورت غ تکراری؛ آموزش یازهایتوجه به ن آموزشی

 ایمشاوره
 ،یلیتحص ییو راهنما مشاوره؛ خارج از مدارس رانیتوسط دب ی؛و جبران یتیتقو یهاکالس؛ توسط مشاور یلیو تحص یدرس یزیربرنامه

 یو رفتار یاخالق

 
 آموزان شاهد و ایثارگر ازنظر معلم، کارشناسان و مدیرانراهکارهای ارتقا عملکرد تحصیلی دانش .4جدول 

 خرده عامل عامل
 و مدرسه و معلم تحصیل ؛و ارزش گاهیجا فیتعری؛ لیبا شروع سال تحص یدر سبک زندگ رییتغ فردی

 خانوادگی
 نیوالد یو همکار یهمراه؛ نیمستمر والد یلیو نظارت تحص یریگیپ؛ آرام در خانه یعاطف جوی؛ تیدر خصوص نقش حما نیوالد یسازآگاه

 با مدرسه

 سازمانی
 ادیبن یظارتن فیبه تکال توجه؛ مدارس تیبر فعال یاصول نظارت؛ دیشه ادیبن یمال تیحمای؛ لیافت تحص یبرا یگذاراستیو س یزیربرنامه

 های خصوصیحمایت مالی از تشکیل کالس؛ مجرب و دلسوز یکادر آموزش انتخاب؛ دیشه

 ایمدرسه
 رائها؛ ها(و رفتن به خانه آن اءیاول داری)د اری دارید طرحی؛ فرد یهاگذاشتن به تفاوت احترامی؛ و مهارت یآموزش ازنظر نیوالد یتوانمندساز

 ؛کارآمد و مجرب یروهاین یریکارگبهی؛ تراکم کالس زانیبه م توجهی؛ با کادر تخصص یلیتحص یزیرمشاوره و برنامه
 آموزی؛ برگزاری جلسات مشترک با والدین و دانشآموزش تیوضع لیوتحلهیتجزی؛ بررسی و علم یاردوها یبرگزار

 قانونی
 از یبرخ اصالح؛ موجود در کنکور هیاز سهم نهیبه استفادهی؛ و آموزش یشغل یهاهیسهم حذف؛ نیریآموزان شاهد از سادانش کیعدم تفک

 یلیتحص یهانامهنییو آ نیقوان

و باالخره ترکیب هم این عوامل افت تحصیلی و نیز 
 1و نمودار شماره  5شده در جدول شماره راهکارهای ارائه

 آمده است.

 آموزان، والدین، کارشناسان، معلمان و مدیرانآموزان ازنظر دانشترکیب عوامل افت تحصیلی و راهکارهای ارتقا عملکرد تحصیلی دانش .5جدول 

 
ادغام  باهمعامل درگیری و مشاجره خانوادگی با کمبود عاطفی  .1

 شدند.
 ادغام شدند. باهمعامل سطح پایین سواد والدین با فقر فرهنگی  .2
 م شدند.دغاباهم اعامل ضعف در یادگیری با بنیه علمی  .3
غام اد باهمعامل تالش و پشتکار پایین با تمرکز حواس پایین  .4

 شدند.

عامل نظارت و پیگیری مستمر بر مدارس با عامل نظارت اصولی  .5
 ادغام شدند. باهمبر فعالیت مدارس 

ریزی مشاوره و برنامه عامل ایجاد انگیزه و عالقه با عامل ارائه .6
 ادغام شدند. باهمتحصیلی با کادر تخصصی 

جو عاطفی آرام در خانه با عامل پرهیز از برخوردهای منفی والدین  .7
 ادغام شد. باهم
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سازی والدین در خصوص نقش حمایتی با همراهی و عامل آگاه .8

 همکاری والدین با مدرسه در هم ادغام شدند.
با شروع  یزندگیر در سبک عامل کاهش زمان بازی با تغی .9

 ادغام شدند. باهمتحصیلی 

 

 

 و معلمان کارشناسان، والدین، آموزان،دانش ازنظر ایثارگر و شاهد آموزاندانش تحصیلی عملکرد ارتقا راهکارهای و تحصیلی افت عوامل ترکیب .1 نمودار
 (نهایی مدل) مدیران

 
 

توان برای توانمندسییازی تحصیییلی   ای را میبرنامه  چه  
صیلی    دانش شاهد و ایثارگر دارای افت تح  ئهاراآموزان 
 نمود؟

ده شبرنامه توانمندسازی تحصیلی ارائه 6در جدول شماره 
که شامل پنج مرحله است. مرحله اول تحت عنوان تعیین 

 سطح فردی شامل دوره آموزشیوضعیت یا نیازسنجی در 
 ریزی درسی؛ خودباوری؛ خودموفقیت؛ انگیزه؛ برنامه)

نفس( و تغییر در سبک زندگی با شروع یادگیری؛ اعتمادبه
سال تحصیلی است. برای مثال در زمینه تغییر سبک زندگی 

 کند که:بیان میآموزان دانشیکی از 
و  بازیگوشیباید بیشتر درس بخوانم و تالش کنم. از »

 «.خواب و تلویزیون تماشا کردن کم کنم
عنوان نمونه اداره کل را به 3و یا گفته کارشناس شماره 

 بندی نقطه نظرات این بخش بیان کرد.در جمع
کمک به  نیترمهمی والدین با فرزندان وگوگفت»

. اختصاص زمانی دینمایمآموزان پیشرفت تحصیلی دانش
ی مدرسه و خارج روزانهی اتفاقات رهدربا وجوپرسمعین برای 

و معلمان و ...  هایبازی دوستان، درباره وگوگفتاز مدرسه و 
تغییر در سبک زندگی با شروع سال تحصیلی مانند ساعت  -2

ایجاد  -4 .، ورزش و تفریح ودهایدوبازدیدخواب، بیداری، 
 -5عادت مطالعه، ارتباط با مدرسه، نظارت در انجام تکالیف. 

 ...«.ی و خوانکتابقویت عادات خوب مثل خواب بعدازظهر، ت
 توان به گفته بعضیو یا در زمینه تأثیر دوره آموزشی می 

کرده بودند خوبی به این مسئله اشارهکه بهآموزان دانشاز 
 شده بود که:استناد کرد. ازجمله اینکه بیان

ینممن خودم عالقه به خواندن ندارم والدین کاری »
مدرسه »بود که معتقد  1شماره  آموزدانشیا  ؛ و«بکنند ندتوان
تواند با مشاوره کردن مرا به درس خواندن تشویق و ترغیب می

 .«کند و در من ایجاد انگیزه و عالقه کند
خانواده( فراهم کردن امکاناتی ازجمله ) در سطح والدین

سازی والدین در خصوص داشتن اتاق اختصاصی مطالعه؛ آگاه
دوراز تنش و نقش حمایتی و فراهم کردن محیطی آرام و به

اید بآموزان دانشهایی هستند که والدین این درگیری فعالیت
 کند که:آموزان بیان میانجام دهند. برای مثال یکی از دانش
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یک اتاق اختصاصی برایم مهیا کنند  توانستندیموالدین »
ی بتوانم هر وقت که خواستم درس راحتبهکه مستقل باشم و 

 «بخوانم و مزاحم کسی نباشم
و یا اینکه یکی از معلمان در این خصوص به اهمیت نقش 

 اشاره داشته است.آموزان دانشحمایتی والدین در کمک به 
ی پیوسته برای والدین و سرپرستان در هاکالسبرگزاری  

وزش و آم تیفیباکدر ارتباط  هاآنخصوص نقش حمایتی 
 یادگیری فرزندانشان.

کند که داشتن محیط بیان میآموزان دانشو یا یکی از 
دوراز تنش و درگیری در پیشرفت تحصیلی او چقدر آرام و به

 اهمیت دارد.

دوراز تنش و باید محیطی آرام و به» 6شماره  آموزدانش
 «درگیری برایم فراهم کنند

ل و مدرسه در سطح مدرسه تعریف جایگاه و ارزش تحصی
و معلم؛ توانمندسازی والدین ضعیف ازنظر آموزشی و مهارتی، 

احترام گذاشتن به آموزان و سازی با سایر دانشهمسان
هایی است که بایستی ترین گاماز مهم های فردیتفاوت

بندی نقطه نظرات این عنوان نمونه در جمعبرداشته شود. به
 بخش بیان کرد.

ی هابرنامهالدین بایستی اوالً با و» 7کارشناس آ.پ شماره 
تحصیلی آموزشگاه فرزندشان و همچنین بنیاد امور ایثارگران 
در این موارد هماهنگی الزم داشته باشند. ثانیاً خودشان 

 آموزدانشمستقیم پیگیر امور تحصیلی و رفتاری  صورتبه
ی با مربیان و معلمان آموزشی اسازندهباشند و ارتباط و تعامل 

و پیشنهادهای فوق  هاتالشجدای از  ضمناً اشته باشند.وی د
آموزان در نظر ی باید برای خود اولیای ضعیف این دانشاچاره

امور از  گونهنیاآگاهی دادن به خود اولیا در  ازجملهگرفت. 
ی هاکالسطرف بنیاد شهید و امور ایثارگران با برگزاری 

 «.اندیشید هاآنآموزشی برای 
که مورد  های فردیاحترام گذاشتن به تفاوتو همچنین 

 تأکید کارشناسان بوده است.

و عدم مقایسه با های فردی با احترام گذاشتن به تفاوت»
 .«ها را با یکدیگر مقایسه نکنیمآموزان، هرگز آندانشیکدیگر 

 ریزی وتوان به اقدام برنامهدر سطح بنیاد و اداره کل می
یلی از سوی بنیاد شهید و اداره گذاری برای افت تحصسیاست

اشاره کرد. برای آموزان دانشوپرورش برای این کل آموزش
 شده بود که:مثال بیان

از سوی  هاآنی دقیق و اصولی و پیگیری هایزیربرنامه»
ونه  وپرورشآموزش ثارگرانیامور امسئوالن گروه شاهد و 

 .«فقط معلم را در منگنه قرار دهند
نامه توانمندسازی تحصیلی تحت عنوان دومین مرحله بر

گذاری شده است. در این مرحله و در ریزی تحصیلی نامبرنامه

تمرین و تکرار ) ریزی درسیتوان به برنامهآموز میسطح دانش
ریزی درسی توسط مشاور اشاره کرد. ها( و برنامهکردن درس

 کند که:در این زمینه بیان می 6آموز شماره دانش
شتر درس بخوانم و تالش کنم و سعی کنم که با باید بی»

درگیری پدر و مادرم به اعصابم مسلط باشم و بتوانم 
 .«را بخوانم میهادرس

 با نیوالدی همکار وی همراهخانواده(: ) در سطح والدین

از  منظم در جلسات انجمن اولیاء و مربیانو شرکت  مدرسه
و  یهمراهاقداماتی است که والدین بایستی انجام دهند. 

و نیز کمک در خانه از اقداماتی  با مدرسه نیوالد یهمکار
 است که والدین انجام خواهند داد. برای مثال:

فرزندان بیش از تدارک »که  کندیمیکی از والدین بیان 
امکانات و کنترل تحصیلی به والدینی نیاز دارند که با ارتقای 

فکری خانواده خود به ارتقای سطح  یهایریادگیو  هاییدانا
 نیبهترین و مؤثرتر توانندیوالدینی م، بنابراین کمک کنند

سطح تعامل را با فرزندان داشته باشند که از سطح فکری 
باالتری برخوردار باشند؛ بنابراین نقش پدر و مادر در افت و 

 ؛ و«یا ارتقای سطح فکری و فرهنگی خانواده بسیار مهم است
بله. تا حدی که »که  کندیمیان ب 8یا یکی از والدین شماره 

ی هادرسکنم. در توانایی و تسلطم باشد به فرزندم کمک می
 .«را بلد نیستم هادرسو بقیه  پرسمیمشفاهی رو 

دیدار اولیاء و رفتن ) در سطح مدرسه نیز طرح دیدار یار
ریزی تحصیلی با کادر ها( و ارائه مشاوره و برنامهبه خانه آن

میزان تراکم کالسی؛ برگزاری جلسات تخصصی؛ توجه به 
 با ارتباطآموزان با مدیر و مشاور؛ مشترک والدین و دانش

و تکرار درس در  یلیتحص شرفتیپی دارا و همتا آموزاندانش
هایی است که مدرسه انجام خواهد داد. صورت غیبت فعالیت

عنوان یک راهکار مهم در نظر برای مثال طرح دیدار یار به
 شده بود که:بود و بیان شدهگرفته
صحبت با اعضای خانواده و پیگیری مشکالت  (دیدار یار»
ی هابرنامهتشویق و قدردانی از این عزیزان در  –آنان 

 آموزشگاه.
با کادر  یلیتحص یزیرمشاوره و برنامه ارائههمچنین 

 ی نیز مدنظر بوده است.تخصص

ارائه مشاوره تحصیلی با کادرهای » 7معلم شماره 
صورت عمومی های متفاوت و مختلف نه بهتخصصی در زمینه

 «.و به چند جلسه در سال بسنده شود
توجه به میزان تراکم کالسی نیز از اقداماتی است که 

 شده بود که:تواند انجام دهد. برای مثال بیانمدرسه می

معلم فرصت پیدا  کهیطوربه هاردهپایین آوردن نرم »
 «.آموزان را رصد کندکند وضع تحصیلی این دانش

آموزان با مدیر برگزاری جلسات مشترک والدین و دانش
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 شده بود:و مشاور که بیان

آموزان با مدیر برگزاری جلسات مشترک والدین و دانش»
 «.و معاون و مشاور و تأکید راهکارها

 یکی از کارشناسان بیان کرده بود که:
 یازهایکافی با ن ییرخی والدین به دلیل عدم آشناب»
سنی فرزندانشان در سنین مختلف و عدم  یهایژگیو و واقعی

 و نظارتی یهانقش توانندینم اطالع از وضعیت تحصیلی آنان
 موجبتنها نه و نمایند اجرا صحیحی طرز به را خود حمایتی

 ازروز روزبه بلکه شوندیم خود فرزندان در تحصیلی افت بروز
خت کافی از آنان فاصله شنا عدم دلیل به نیز خود فرزندان

ارتباط مستمر با مدرسه و شرکت منظم در جلسات  .رندیگیم
آموزشی  یهاانجمن اولیاء و مربیان و شرکت در کالس

فرزندان در  یازهایو ن هایژگیبا و ییمناسب برای آشنا
 «.گامی مهم خواهد بود سنی مختلف یهادوره

نیز از اقداماتی  بتیدرس در صورت غ تکرارو باالخره 
 است که معلمان در مدرسه انجام خواهند داد.

ی مکرر این نوع از هابتیغپیگیری » 7معلم شماره 
«. ناحیه وپرورشآموزشآموزان و انعکاس آن به دبیر و دانش
معلمان باید در صورت غیبت » 2شماره  آموزدانش
د دهنتکرار کنند که این کار را انجام نمی آموزان درس رادانش
تر گویند باید خودتان جبران کنید. درس را بهتر و واضحو می

 .«تدریس کنند
توان به حمایت مالی در سطح بنیاد و اداره کل نیز می

کنکور و تشکیل  بنیاد شهید جهت شرکت در کالس
 صورت پایگاه در شهرستان اشاره کرد.های جبرانی بهکالس

 برای مثال یکی از مدیران بیان کرده بود که:

آموزان جهت شرکت حمایت مالی دانش» 5مدیر شماره 
 .«های برترهای کنکور در آموزشگاهدر کالس

سومین مرحله برنامه توانمندسازی تحصیلی تحت عنوان 
نظارت و پیگیری تحصیلی است. در این مرحله و در سطح 

 تحصیلی نظارت وی ریگیپتوان به والدین )خانواده( می

و بازدید از مدارس طور مداوم و مستمر اشاره  نیوالد مستمر
 کرد. در این زمینه یکی از معلمان بیان کرده بود که:

ترین کمک به وگوی والدین با فرزندان مهمگفت»
نماید. اختصاص زمانی آموزان میپیشرفت تحصیلی دانش

ی مدرسه و خارج زانهی اتفاقات رووجو دربارهمعین برای پرس
ها و معلمان و ی دوستان، بازیوگو دربارهاز مدرسه و گفت

...». 
در سطح مدرسه پیگیری و توجه ویژه مدارس به غیبت و 

اخالقی از اقداماتی است  بررسی و پیگیری وضعیت درسی و
 شده بود که:که بایستی انجام شود. برای مثال بیان

 و دریافت آموزدانشی پیگیری وضعیت رفتاری و اخالق»
. معرفی آموزدانشنکات مثبت و منفی رفتاری و آموزشی 

ی و تحصیلی. تشویق و امشاورهی هاکالسبه  آموزدانش
 «.به مطالعه مؤثر و مفید آموزدانشترغیب 

و باالخره در سطح بنیاد و اداره کل نظارت اصولی بر 
مدارس؛ فعالیت مدارس؛ انتخاب مدیران شایسته برای این 

توجه و رسیدگی ویژه به امور مشاوره و هدایت تحصیلی دانش
آموزان و توجه و رسیدگی مطلوب به تخصیص امکانات و 

هایی است که انجام ترین گامفضاهای آموزشی مناسب از مهم
 شود.می

ی نیروهای کارآمد و مجرب و متخصص دروس ریکارگبه 
 پایه در طرح پراکنده شاهد

گذاری شد. در سطح اجرا نام م تحت عنواندر مرحله چهار
های تقویتی و جبرانی نام در کالسخانواده( ثبت) والدین

خارج از مدرسه از اقداماتی است که بایستی صورت گیرد. 
 شده بود که:برای مثال بیان

های آموزشی جهت جبران و تقویت تشکیل کالس»
عی و در صورت یک فرآیند نه مقطها در دروس بهای آنپایه
 .«زمان کوتاه نزدیک فصل امتحاناتیک

 بیان کرده بود که: 4آموز شماره و نیز دانش
های تقویتی و جبرانی بگذارند ولی نه در روز کالس»

ها چون اصالً بچه ها که تعطیلی خودمان است.پنجشنبه
به بعد میان کالس.  11یا اگه بیان از ساعت  حوصله ندارند و

ا ظهره خوان تشکیل بدهند در بعدهفته مییا اگر در روزهای 
 .«باشد

کارگیری نیروهای کارآمد و مجرب در سطح مدرسه به
های دروس پایه؛ تهیه دفترچه مخصوص جهت ثبت فعالیت

کارگیری دبیران خارج از آنان؛ برگزاری اردوهای علمی و به
های تقویتی و جبرانی از مدرسه جهت برگزاری کالس

 شود. برای مثال:ه انجام میراهکارهایی است ک
در آغاز سال تحصیلی جهت »4کارشناسان بنیاد شماره 

شناخت و شناسایی عوامل اجرایی و آموزشی مدرسه و 
 «.برگزار گردد روزهکی یاردوهاآموزان همچنین دانش
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نامهو باالخره در سطح بنیاد و اداره کل اجرای دقیق آیین
انتخاب کادر آموزشی های موجود در طرح شاهد؛ دخالت در 

دلسوز در مدارس شاهد و سرکشی به مدارس توسط  مجرب و
توان نام برد. برای مثال کارشناس بنیاد شماره اداره کل را می

 کند که:در این زمینه بیان می 3
ی اداره کل، ستاد اجرایی شاهد بهتر جابهبه نظر بنده »

ای ضعف آموزان داردانش ستیبایم. ستادهای شاهد باشدیم
موردی شناسایی و جهت رفع افت  صورتبهو افت تحصیلی را 

تحصیلی آنان بر اساس اصول مشاوره و هدایت تحصیلی 
اما ستادهای شاهد فقط به  آورندعملی الزم به زیربرنامه

 «.ندینمایمموارد مالی و ظاهری قضیه توجه 
دلسوز در  دخالت در انتخاب کادر آموزشی مجرب و

و سرکشی به مدارس توسط اداره کل نیز از مدارس شاهد 
 اقداماتی است که بایستی صورت بگیرد. برالی مثال:

نظارت و در صورت لزوم »به  4کارشناسان بنیاد شماره 
دلسوز در تمامی  دخالت در انتخاب کادر آموزشی مجرب و

 «سطوح مدارس شاهد و طرح پراکنده
 که: اشاره داشته و یکی از والدین بیان کرده بود

تواند با نظارت و پیگیری مستمر بر اداره کل هم می» 
آموزان را بررسی و در صورت مدارس وضعیت این دانش

کنم در این رابطه مشکل آن را برطرف کند که فکر می
 «.کاری وجود داردکم

 عدمتوان به باالخره در سطح سازمان بنیاد شهید می
های ین؛ حذف سهمیهریسا از شاهد آموزاندانش کیتفک

 کنکور در موجود هیسهم از نهیبه استفادهشغلی و آموزشی؛ 
های بنیاد و نامهو اصالح برخی از قوانین و آیین

ایثارگر  آموزان شاهد ووپرورش در امور تحصیلی دانشآموزش
 اشاره داشت. در این زمینه یکی از مدیران بیان کرده بود که:

ی و آموزشی ایشان حذف ی شغلهاهیسهمدر درجه اول »
 .«آموزان صورت گیردی با سایر دانشسازهمسانو 

و  کنکور در موجود هیسهم از نهیبه استفادهو یا در زمینه 
وپرورش های بنیاد و آموزشنامهاصالح برخی از قوانین و آیین

ایثارگر یکی از  آموزان شاهد ودر امور تحصیلی دانش
 کارشناسان بیان کرده بود که:

ی بنیاد و هانامهنییآنیاز به اصالح برخی از قوانین و »
و آموزان شاهد در امور تحصیلی دانش وپرورشآموزش

 «ثارگریا
بیان کرده بود  7وپرورش شماره و یا کارشناس آموزش 
 که:

بودن این  زهیانگیبدر بسیاری از موارد عوامل »
یرواقعی به انتظار حمایت واقعی یا غ توانیمآموزان که دانش

آموزان قوانین مربوط به امور ایثارگران این دسته از دانش
 «.اشاره کرد

و آخرین مرحله برنامه توانمندسازی تحصیلی 
ارزشیابی و بازخورد  شاهد و ایثارگر تحت عنوانآموزان دانش

ارزشیابی از  آموز خوداست. در این مرحله و در سطح دانش
ست. شده اظر گرفتهپیشرفت تحصیلی اقدامی است که در ن

ن آموزاوتحلیل وضعیت آموزشی دانشدر سطح مدرسه تجزیه
ای و صورت دورهطرح شاهد؛ مقایسه وضعیت تحصیلی به

 و شاهدیی اجرا ستاد بهی لیتحص عملکرد منظم انعکاس
والدین اقداماتی است که بایستی صورت بگیرد. برای مثال 

 :یکی از کارشناسان بنیاد بیان کرده بود که
 یازهایکافی با ن ییبرخی والدین به دلیل عدم آشنا 

سنی فرزندانشان در سنین مختلف و عدم  یهایژگیو و واقعی
 و نظارتی یهانقش توانندینم اطالع از وضعیت تحصیلی آنان

 موجبتنها نه و نمایند اجرا صحیحی طرز به را خود حمایتی
 ازروز روزبه بلکه شوندیم خود فرزندان در تحصیلی افت بروز

خت کافی از آنان فاصله شنا عدم دلیل به نیز خود فرزندان
ارتباط مستمر با مدرسه و شرکت منظم در جلسات  .رندیگیم

آموزشی  یهاانجمن اولیاء و مربیان و شرکت در کالس
فرزندان در  یازهایو ن هایژگیبا و ییمناسب برای آشنا

 گامی مهم خواهد بود. سنی مختلف یهادوره
و باالخره در سطح بنیاد و اداره کل پیگیری امور تحصیلی 

آموزان و انعکاس به والدین از اقداماتی است که در دانش
 راستای توانمندسازی تحصیلی بایستی انجام شود.
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 هد و ایثارگرآموزان شابرنامه توانمندسازی تحصیلی دانش .6جدول 

 
 
 
 
 

 گیریبحث و نتیجه
شناسایی عوامل موثر بر افت  باهدفپژوهش حاضر 

ای برای برنامهآموزان شاهد و ایثارگر و تدوین تحصیلی دانش
شپیشرفت تحصیلی دان یجهت ارتقاتوانمندسازی تحصیلی 
متن  حاصل ازنتایج است.  شدهانجامآموزان شاهد و ایثارگر 

عوامل افت تحصیلی شامل  نیترمهمنشان داد که  هامصاحبه
بنیه علمی پایین؛ انگیزه پایین؛ تالش و  ازجملهعوامل فردی 

پشتکار پایین و نیز عوامل خانوادگی شامل کمبود امکانات؛ 
توجهی والدین به وضعیت درسی، بی) یلیتحصرهاشدگی 

 ، کمبود(یری والدینپذوالدین؛ عدم مسئولیت نظارت کمبود
ها؛ احساس مشکالت روحی و روانی خانوادهشامل )عاطفی 

خأل و عدم حضور یکی از والدین؛ اختالف و کشمکش شدید 
شامل والدین؛ وجود کمبودهای عاطفی( و فقر فرهنگی 

های فاحش فرهنگی؛ پایین بودن سطح سواد اولیاء؛ تفاوت)
انگاری شکاف نسلی( و همچنین عوامل آموزشی شامل سهل

تفکر غلط قبولی درهرصورت؛ نمرات غیرواقعی(، ) یآموزش
های فردی؛ عدم عدم آموزش فردی شده )عدم توجه به تفاوت

های نوین توجه به سطح هوش( و استفاده نکردن از روش
شناسی تربیتی و تدریس( ناآشنایی با اصول روان) یآموزش

عدم ) یانسانای هم شامل کمبود نیروی بود. عوامل مدرسه
رصد وضعیت تحصیلی توسط معاونین آموزشی؛ کمبود نیروی 

و جمدرسه )روح انسانی ثابت و مجرب و توانمند(، فضای بی
خانه پلیسی؛ جو و فضای مدرسه(، روابط ضعیف مدرسه و 

ارتباط مداوم بین مدرسه و خانه(، اثر همساالن عدم )
های نابجا در کالس درس؛ )مزاحمت گروه همساالن؛ شوخی

عدم آموزش ) فیضعجو حاکم بر مدرسه( و حمایت تحصیلی 
آموزان؛ عدم هدایت تحصیلی( و و راهنمایی صحیح دانش

هاد نعوامل سازمانی/مدیریتی شامل ساختار حمایتی ضعیف 
تحصیلی؛ ساختار  وضعیت به نسبت بنیاد ناکافی نظارت)

حمایت نهاد در رفع مشکالت نهادهای مرتبط؛ عدم ضعیف
ی نامهعدم رعایت شیوهها )تحصیلی(، رعایت نکردن بخشنامه

نام مدارس شاهد؛ اهمیت در حد بخشنامه و دستورالعمل؛ ثبت
آموزان از های اجراشده؛ جذب دانشعدم تحقق اهداف برنامه

کمبود ) فیضعه در مدارس شاهد( و تأمین مالی طبقه مرف
 هباالخرشدید بودجه و اعتبارات؛ عدم تأمین اعتبارات الزم( و 

 مزایای) یثارگریاعوامل قانونی شامل برخورداری از مزایایی 

 یاستخدامایثارگری؛ تأثیر منفی امتیاز ویژه( و ضمانت 
( ماطمینان نسبت به آینده شغلی خود؛ اولویت در استخدا)

، [21همکاران ]ها با نتایج تحقیقات کاستا و بودند. این بافته
و باغ شیخی  [26]، دارابی [25]، امرایی [24] ینیحسحاجی 

 همسو است. [27]
 نیترمهمدر بخش راهکارهای مرتبط با افت تحصیلی 

راهکارهای فردی شامل تمرین و تکرار؛ تالش؛ تغییر در سبک 
زندگی با شروع سال تحصیلی؛ تعریف جایگاه و ارزش تحصیل 

 و مدرسه و معلم؛ ارتقا انگیزه، راهکارهای خانوادگی شامل

آموزان در یادگیری؛ بررسی و پیگیری همراهی والدین با دانش
 تصاصیوضعیت تحصیلی توسط والدین؛ داشتن اتاق اخ

مطالعه؛ جو عاطفی آرام در خانه؛ همراهی و همکاری والدین 
با مدرسه؛ نقش حمایتی و نظارتی خانواده و راهکارهای 
آموزشی شامل توجه به نیازهای آموزشی؛ تکرار درس در 
صورت غیبت؛ توضیحات کافی معلم حین تدریس؛ ارتقاء 

مل ای شامهارت در زبان فارسی و همچنین راهکارهای مدرسه
های تقویتی و برگزاری اردوهای علمی و تفریحی؛ کالس

جبرانی؛ ارتقای دانایی و یادگیری والدینی؛ بررسی و پیگیری 
وضعیت درسی و اخالقی؛ توانمندسازی والدین ازنظر آموزشی 

های فردی؛ طرح دیدار و مهارتی؛ احترام گذاشتن به تفاوت
رائه مشاوره و ها(؛ ایار )دیدار اولیاء و رفتن به خانه آن

ریزی تحصیلی با کادر تخصصی؛ توجه به میزان تراکم برنامه
کارگیری نیروهای کارآمد و مجرب؛ بررسی و کالسی؛ به

وتحلیل وضعیت آموزشی؛ برگزاری جلسات مشترک با تجزیه
آموز بودند. همچنین راهکارهای سازمانی والدین و دانش

ظارت و پیگیری وجو در مورد مدرسه و معلمان؛ نشامل پرس
گذاری برای افت ریزی و سیاستمستمر بر مدارس؛ برنامه

تحصیلی؛ حمایت مالی بنیاد شهید؛ توجه به تکالیف نظارتی 
بنیاد شهید؛ انتخاب کادر آموزشی مجرب و دلسوز؛ حمایت 

راهکارهای  باالخرههای خصوصی و مالی از تشکیل کالس
از سایرین؛  آموزان شاهدقانونی شامل عدم تفکیک دانش

های شغلی و آموزشی؛ استفاده بهینه از سهمیه حذف سهمیه
های نامهموجود در کنکور؛ اصالح برخی از قوانین و آیین

 تحصیلی بودند.
 هاینظام کلیه گیرگریبان تحصیلی افت مسئله امروزه

 و تعلیم اساساً جریان که ارتباطی لحاظ به و است آموزشی
 افت دارد سیاسی و فرهنگی اجتماعی، نهادهای دیگر با تربیت

 مطالعه و موردبررسی ابعاد مختلف از نیز تحصیلی

 علل یافتن برای و بنابراین [21]گیرد می قرار پژوهشگران

. [23]گیرد  قرار موردتوجه گوناگون مسائل باید تحصیلی افت
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برنامه حاضر براساس شناسایی عوامل افت تحصیلی 

ر تدوین و ارایه شده است. این شاهد و ایثارگآموزان دانش
 برنامه دارای پنج مرحله و هر مرحله نیز دارای سطوح فردی،

ای، سازمانی و قانونی است. اولین مرحله مدرسه خانوادگی،
موزان آدانشتعیین وضعیت و نیازسنجی وضعیت تحصیلی 

از آموزان دانششاهد و ایثارگر است. درواقع این دسته از 
درسی  ریزیطورکلی برنامهنفس و بهاعتمادبه نداشتن انگیزه،

برند و افت تحصیلی خود را حاصل و نتیجه در درجه رنج می
دانند درنتیجه برنامه توانمندسازی اول این عوامل می

تحصیلی در سطح فردی بایستی مبتنی بر طراحی یک دوره 
نفس و نیز آموزشی جهت ایجاد انگیزه، خودباوری و اعتمادبه

ها( و برنامهتمرین و تکرار کردن درس) ریزی درسیبرنامه
ریزی درسی توسط مشاوران متخصص در این حوزه باشد. در 

ترین شاهراه یادگیری ( انگیزه را عالی1994) 1راشاین زمینه 

دانسته است؛ به این معنی که هرچه انگیزه فرد برای آموختن 
رسیدن  یو تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج بیشتری را برا

در فرآیند  رونیازا. [42کرد ]به هدف نهایی تحمل خواهد 
آموزش و یادگیری، شناسایی منابع ایجاد انگیزش در 

شود عوامل بسیار مهم محسوب می ازجملهآموزان دانش
دهد که انگیزه، انگیزش و . همچنین تحقیقات نشان می[43]

متغیرهای انگیزشی بر کارکردهای شناختی و تحصیلی 
 تحرک افراد تحصیلی باانگیزه. [12دارد ]آموزان تأثیر انشد

تکلیف،  یک آمیزرساندن موفقیت پایان به برای را الزم
 در شایستگی از معینی درجه به دستیابی یا هدف به رسیدن

 در را الزم بتوانند موفقیت باالخره تا کننددنبال می خود کار

. انگیزه [44] نمایند کسب تحصیلی پیشرفت و یادگیری امر
 آموزاندانش شکست و موفقیت در هدف نیز بر نقش پیشرفت

 در و مهمی اساسی نقش عامل، این کند. درواقعتأکید می

 که رفتارهایی است برای فرد حرکت موتور و دارد یادگیری

. در همین [42] شودمی مؤثرتر منجر و بهتر یادگیری به
سازی والدین در آگاهمرحله و در سطح خانوادگی، نیز دوره 

خصوص نقش حمایتی و نظارتی و فراهم کردن محیطی آرام 
دوراز تنش توسط والدین برای فرزندان نیز مدنظر است. و به

در سطح مدرسه نیز مدیران و معلمان بایستی در این دوره به 
برجسته کردن و اهمیت جایگاه و ارزش تحصیل و مدرسه و 

یف ازنظر آموزشی و مهارتی معلم، توانمندسازی والدین ضع
                                                           

1. Rush 

توجه کند. همچنین در سطح سازمان بنیاد شهید و اداره کل 
گذاری ریزی و سیاستوپرورش طرحی جهت برنامهآموزش

را در نظر داشته باشد. آموزان دانشافت تحصیلی برای این 
منظم در و شرکت  مدرسه با نیوالدی همکار وی همراه

ز اقداماتی است که والدین ا جلسات انجمن اولیاء و مربیان
 دیدار اولیاء و) بایستی انجام دهند. مدرسه نیز طرح دیدار یار

ریزی تحصیلی با ها( و ارائه مشاوره و برنامهرفتن به خانه آن
کادر تخصصی؛ برگزاری جلسات مشترک والدین و دانش

ی دارا و همتا آموزاندانش با ارتباطآموزان با مدیر و مشاور؛ 
و تکرار درس در صورت غیبت را در  یلیتحص شرفتیپ

موزان آدانشریزی خود برای توانمندسازی تحصیلی این برنامه
و در این راستا بنیاد شهید بنیاد و اداره  در نظر خواهد گرفت؛

کنکور  توانند به حمایت مالی جهت شرکت در کالسکل می
های جبرانی اختصاصی و خارج از مدرسه و تشکیل کالس

م نمایند. آنچه تا این مرحله در برنامه توانمندسازی اقدا
ریزی و گیرد مبتنی بر برنامهتحصیلی صورت می

گذاری در سطح بنیاد شهید و اداره کل و سپس سیاست
صورت های آموزشی در سطح مدرسه و نیز بهطراحی دوره
دارای افت تحصیلی و نیز والدین آموزان دانشفردی برای 

 است. 
برنامه توانمندسازی تحصیلی نیازمند نظارت  مرحله بعد

و پیگیری تحصیلی است. در سطح بنیاد و اداره کل نظارت 
اصولی بر فعالیت مدارس؛ انتخاب مدیران شایسته برای این 
مدارس؛ توجه و رسیدگی ویژه به امور مشاوره و هدایت 

آموزان و توجه و رسیدگی مطلوب به تخصیص تحصیلی دانش
 هایی استترین گاماهای آموزشی مناسب از مهمامکانات و فض
ای شود. مدرسه هم بایستی پیگیری و توجه ویژهکه انجام می

آموزان دانشاخالقی و نیز غیبت این  به وضعیت درسی و
 تحصیلی نظارت وی ریگیپداشته باشد و همچنین والدین به 

و بازدید از مدارس طور مداوم و مستمر بایستی  نیوالد مستمر
اقدام کنند. بدون نظارت این برنامه انتظار موفقیت و پیشرفت 

دور قابل تحقق نیست و تمامی عوامل از والدین  تحصیلی به
و معلمان تا مدیران و مسئوالن در سطح اداره کل 

های وپرورش و بنیاد شهید استان بایستی مسئولیتآموزش
 خوبی انجام دهند.نظارتی خود را به

ه تواند بوری سازمان بنیاد شهید میدر سطح کالن و کش
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وپرورش های بنیاد و آموزشنامهاصالح برخی از قوانین و آیین
 نهیبه استفادهایثارگر،  آموزان شاهد ودر امور تحصیلی دانش

های شغلی و حتی حذف سهمیه کنکور در موجود هیسهم از
و آموزشی اقدام نماید. آنچه در این میان دارای اهمیت است 

دارای افت تحصیلی آموزان دانشاست که بسیاری از این  این
تنها به دلیل داشتن این امتیاز و سهمیه به تحصیل و آینده 

 دهند.شغلی خود مطمئن بوده و تالش و زحمتی به خود نمی
ها در ذهن خود موفقیت را نه حاصل تالش و انگیزه درواقع آن

درونی و حتی منبع کنترل درونی بلکه نتیجه داشتن این 
هرحال به موفقیت نسبی خود بهدانند و امتیاز و سهمیه می

هم اطمینان حتی کاذب دارند. بنیاد و اداره کل 
های نامهوپرورش در سطح استان اجرای دقیق آیینآموزش

موجود در طرح شاهد، دخالت در انتخاب کادر آموزشی 
دلسوز در مدارس شاهد و سرکشی به مدارس را در  مجرب و

دهد. در انجام میهمین راستا و جهت توانمندسازی تحصیلی 
کارگیری نیروهای کارآمد و مجرب دروس سطح مدرسه به

های آنان، پایه، تهیه دفترچه مخصوص جهت ثبت فعالیت
کارگیری دبیران خارج از مدرسه برگزاری اردوهای علمی و به

های تقویتی و جبرانی از راهکارهایی جهت برگزاری کالس
تحصیلی انجام است که در این مرحله جهت توانمندسازی 

های تقویتی و نام در کالسشود و والدین نیز اقدام به ثبتمی
 جبرانی خارج از مدرسه خواهند نمود.

ای نیازمند ارزشیابی و بازخورد است. و باالخره هر برنامه
آموزان دانشدر این مرحله برنامه توانمندسازی تحصیلی 

وپرورش ششاهد و ایثارگر و در سطح بنیاد و اداره کل آموز
آموزان و انعکاس به والدین از پیگیری امور تحصیلی دانش

اقداماتی است که در راستای توانمندسازی تحصیلی بایستی 
وتحلیل وضعیت انجام شود و نیز در سطح مدرسه تجزیه

آموزان طرح شاهد، مقایسه وضعیت تحصیلی آموزشی دانش
 دستا هبی لیتحص عملکرد منظم انعکاسای و صورت دورهبه

آموزان از ارزشیابی دانش و والدین و خود شاهدیی اجرا
پیشرفت تحصیلی خود ازجمله اقداماتی هستند که بایستی 

 صورت گیرد.
ریزی و اجرا و حتی مرحله ارزشیابی این برنامه در برنامه

رسد که های مالی و زمانی است. به نظر میدارای محدودیت
گذاری نیازمند عزم و تریزی و سیاسدر سطح کالن برنامه

اراده مسئوالن باشد و این اراده جهت رفع مشکل افت 
تواند ضعیف باشد. همچنین کمبود تحصیلی در عمل می

هایی پیش منابع مالی جهت اجرا برنامه نیز ازجمله محدودیت
توان به ها میروی این برنامه است. برای رفع این محدودیت

ا و نهادها و مؤسسات هتشکیل ستادی متشکل از سازمان
آموزان اقدام نمود و با درگیر در زمینه افت تحصیلی دانش

ها را گذاری این محدودیتریزی عملیاتی و نیز سیاستبرنامه
 رفع نمود.

 
عدم  در انجام این پژوهش به دلیل کیفی بودن، محدودیت

های آماری جهت تحلیل عاملی تائیدی نتایج استفاده از روش
 آمده به والدین،دستدر راستای نتایج به وجود داشت.

آموزان معلمان، مدیران و کارشناسان استانی حوزه دانش
شود، ضمن توجه به عوامل شاهد و ایثارگر پیشنهاد می

آموزان از شده افت تحصیلی این دسته از دانششناسایی
شده جهت رفع معضل افت تحصیلی استفاده راهکارهای ارائه

ریزان، مدیران و مسئوالن استانی به برنامهکنند. همچنین 
شود که با تشکیل ستادی زمینه اجرایی شدن پیشنهاد می

شاهد و ایثارگر دارای افت آموزان دانشبرنامه پیشنهادی برای 
تحصیلی را فراهم کرده و از این برنامه جهت ارتقای وضعیت 

 .آموزان استفاده شودپیشرفت تحصیلی این دسته از دانش
 

 منابع 

1- Asarta C. J, Schmidt J. R. Comparing student 
performance in blended and traditional courses: 
Does prior academic achievement matter? The 
Internet and Higher Education. 2017; 32(1): 29-
38. 

2- Neuman A, & Guterman O. Academic 
achievements and homeschooling it all depends on 
the goals. Studies in Educational Evaluation. 
2016; 51: 1-6. 

3- Mahanta, D. Impact of Atittude and Self-Concept 
of the Students towards Mathematics upon their 
achievement in Mathematics. International 
Journal of Theoretical & Applied Sciences. 2013; 
6(1), 20-35. 

مل مؤثر بر عملکرد تحصااایلی       -4 کاوی عوا پارساااایی زهرا. وا
ضی بر     آموزان دانش سوم راهنمایی( در درس ریا شتم ) پایه ه

. تهران: ]نامه کارشناسی ارشد   پایان[ 2011اساس نتایج تیمز  
 .1394دانشگاه پیام نور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ 

پور حسینعلی، کشاورز لشکناری روح اله، یوسف رشیدی      تقی  -5
آن بر  تأثیر معلمی و  های روشانش محتوایی اصاااغر. دعلی

صیلی دانش آموزان    شرفت تح ن نوی هایپژوهش کنفرانس .پی
سانی      ،ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم ان

شرکت       شتر،  شو شگاه دولتی علمی کاربردی   انپژوهدانشدان
 .1396المللی؛ بینهمایش آفرین پارس 

 

 

شریفی     صابری هائیده، گنجی حمزه،  ،غالمی محمدتقی -6 شا  پا
نه       بینیپیش ن.حسااا ناورا فت تحصااایلی، نگرش ف پیشااار



  

 

 

58 

 

 

 

 .41-59، صص.: 1399، پاویز و   ستان 32، پیاپا 2، شماره 17،  وره های آموزش و یادگیریپژوهشنش وه ل ما 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 41-59. 

 
ناوری  های کالسدر آموزان دانش مه مرکز     .دارای ف نا فصااال

 .110-102: 8 ؛1396.مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

7- Martin A. J, Steinbeck, K. The role of puberty in 
students' academic motivation and achievement. 
Learning and Individual Differences. 2017; 53: 
37- 46. 

 .سااعادتمند زهر، میرشاااه جعفری سااید ابراهیم  ،نوری فریده -8
بررسی رابطه بین خودباوری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در     

نگیزه تحصااایلی              درس فیزیااک    بر ا پژوهش در    .مبتنی 
 .75-89 (:19)2 ؛1394.درسی ریزیبرنامه

9- Cyril A. V. time management and academic 
achievement of higher secondary students. Journal 
on School Educational Technology. 2015; 10(3): 
38-43. 

سادات   -10 شم راحله ال سئولیت رابطه . میرها پذیری اجتماعی با م
صیلی دانش    شرفت تح سطه  خالقیت و پی آموزان مدارس متو

. تهران: ]نامه کارشااناساای ارشااد  پایان[ اسااتان قم 4ناحیه 
دانشااگاه آزاد اسااالمی، دانشااکده علوم انسااانی، گروه علوم   

 .1397 ؛تربیتی

11- Rastege A, Zare H, Sarmadi M. R, Hosseni F. 
Analytical approach to student perception of the 
classroom and academic negligence: acomparative 
studyof traitional and virtual training courses 
Tehran University. Journal of new approaches in 
educational research. 2016; 4(16): 164-151. 

ن تدوی .محققی حسین نصراهلل،  عرفانی  اهلل،حشمت محمودی  -12
پایه  پیشاارفت تحصاایلی بر بینیپیشو  تبیین منظوربهمدلی 

صیلی    شناختی رواننیازهای بنیادین  شرفت تح   .و انگیزش پی
 .80-67(:26)2؛1396 .درسی ریزیبرنامهپژوهش در 

 أثیر. تفرخی نورعلی، فریبرزدرتاج  ،علیرضااادولتی میاندوآب  -13
تحصیلی و درس دین   برانگیزش KWLراهبردهای آموزشی  

فصااالنااامااه رهبری و ماادیریاات   .و زناادگی دانش آموزان
 .122-109 (:3)12 ؛1397آموزشی.

باقی یزدل  ،جمالی احساااان ،حبیبی مجتبی، خدایی ابراهیم -14
 بینیپیشدر  مؤثرشاااناساااایی عوامل     .خلقی حبیبه ، رقیه 

شرف  صیلی        پی ساس اطالعات تح شجویان بر ا صیلی دان ت تح
و  گیریاندازهمطالعات . مقطع متوسااطه و کنکور سااراسااری 

 .33-7(:19)7 ؛1396ی. ارزشیابی آموزش

15- Helal S. Identifying key factors of student 
academic performance. International Journal of 
Data Science and Analytics. 2019; 7(3): 227-245. 

16- Mureithi Z. N, Mwangi B.N. Influence of selected 

factors on academic performance of public school 
learners in nyeri central sub-country, nyeri 
country, Kenya. Journal of Education and 
Practices. 2019; 2(1): 27-42. 

17- Ahmad N.A, Siti Aishah H, Abdul Razak A, Chua 

L.N, Nor Hashim O. The Typology of Parental 
Engagement and Its Relationship with the 
Typology of Teaching Practices, Student 
Motivation, Self-Concept and Academic 
Achievement. Journal of Management and 
Marketing Review. 2016; 1(1): 1-8. 

مدیریت کالس  هایشاایوهبررساای رابطه بین  .خدایار شااهال -18
 جویی و پیشرفت تحصیلی   تأییدمعلمان در مدارس ابتدایی با 

. ]نامه کارشناسی ارشد   پایان[پسر چهارم ابتدایی  آموزان دانش
لوم و ع شناسیرواندانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده تهران: 
 .1395 ؛تربیتی

 ،مقدس جعفری محمدحساان ،ساایاهپوش اسااحق ارجمند  -19
بر  مؤثربررسااای عوامل اجتماعی و فرهنگی    .فربغالنی محمد 

صیلی     شرفت تح شوش      آموزان دانشپی شهر  سطه  دوره متو
 .20-7(:2)2 ؛1390.مطالعات جوانان شناسیجامعه .دانیال

20- Mau W. C. Parental influences on the high school 
student academic achievement: a camparison of 
asian-americans, and white Americans. 
Psychology in the schools. 1997; 34: 267-277. 

شجویان      .زارع مرضیه  -21 سی علل و عوامل افت تحصیلی دان برر
شیراز     صنعتی  شگاه  شد    پایان[ دان سی ار شنا شیراز:  ]نامه کار  .

 .1396 ؛، واحد مرودشتاسالمی آزاددانشگاه 

22- Costa E.B, Fonseca B, Santana M.A, Ferreira de 
Araujo F. Evaluating the effectiveness of 
educational data mining techniques for early 
prediction of students' academic failure in 
introductory programming courses. Computers in 
Human Behavior. 2017; 73: 247-256. 

23- Sarra A, Fontanella L, Dizio S. Identifying 
Students at Risk of Academic Failure Within the 
Educational Data Mining Framework. Springer: 

Science + Business Media B.V., Soc Indic Res; 
2018. 

یابی منفی و     .حاجی حساااینی زهرا  -24 طه بین ترس از ارز راب
صیلی    شرفت با خودکارآمدی تح  با افتآموزان دانشاهداف پی

 . تهران:]نامه کارشااناساای ارشاادپایان[تحصاایلی در ریاضاای
 .1393 ؛واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسالمی، 

سی     .امرایی عاطفه -25 سی رابطه آموزش ترغیبی و برنامه در برر
فت تحصااایلی در     هان و ا یه پنجم    آموزان دانشپن پا دختر 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632


 

59 

 و همکار ن لیال ی یما                                                             تحصی ا  فت   ر ی  وثارگ  و شاهد آ    ن  نش تحصی ا ت  نمسدیا ی ب نا ه  ر ئه

-93ابتدایی شاااهرساااتان کوهدشااات ساااال تحصااایلی      
دانشااگاه عالمه . تهران: ]نامه کارشااناساای ارشاادپایان[1392

 .1393 ؛شناسیطباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان

در افاات تحصااایلی  مؤثردارابی مجیااد. بررسااای عواماال  -26
ستان البرز     دانش سطه ا سال اول دوره راهنمایی و متو آموزان 

کاهش آن        هایی برای  کار ئه راه قات     .و ارا شاااورای تحقی
 .1392؛ استان البرز وپرورشآموزش

 

ته دبیران و            -27 جارب زیسااا کاوی ت مه. وا فاط باغ شااایخی 
دختر مقطع متوسااطه دوم در زمینه عوامل مؤثر آموزان دانش

نامه پایان[بر ضعف عملکرد تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن  
شد      سی ار شنا شکده علوم       ]کار شان، دان شگاه کا شان: دان . کا

 .1397انسانی؛ 

28- Yousef D. A. Determinants of the academic 
performance of undergraduate students in 
statistics bachelor’s degree program: A study in an 
Arabic setting. Quality Assurance in Education. 
2019; 27(1): 13-23. 

29- Zhang X, Kiuru N, Laursen B, Aunola K, 
Lerkkanen M. K, Leskinen E, Nurmi J. E. Positive 
teacher affect and maternal support facilitate 
adjustment after the transition to first grade. 
Merrill-Palmer Quarterly. 2016; 62(2): 158-17. 

30- Iglesia A, Freiberg Hoffmann A, Liporace, F. 
Perceived parenting and social support: can they 
predict academic achievement in Argentinean 
college students? Psychological Reserch 
Behaviour Management. 2017; 3: 251–259. 

سیاوش   ، زمانی مهناز -31 سند   یمداخالت چندبعد یرتأث .طالع پ
فت، عملکرد و انگیزه     -انگیزشااای تاری بر انگیزه پیشااار رف

یه هفتم   آموزان دانشتحصااایلی  پا های نوین   .دختر  رویکرد
 .109-92 (:2)12 ؛1396.آموزشی

32- Grunchel C, Schwinger M, Steinmayr R, Fries S. 
Effects of using motivational regulation strategies 
on students' academic procrastination, academic 
performance, and well-being. Learning and 
Individual Differences. 2016; 49: 162-170. 

33- Paris S. G, Winograde P. The role of self- 
regulation learning in contextual teaching: 
Principle and practice for prepration. Office of 
Educational Research and Improvement. 2012; 
8(1): 1-24. 

تأثیر برنامه تدریس خصااوصاای تکمیلی و  . ناصاار شاایربگی -34
 و مشاااوره تحصاایلی بر پیشاارفت تحصاایلی، رفتار کالساای  

تان     نفس دانشعزت یه اول دبیرسااا پا های  پژوهش. آموزان 
 .86-71(: 19()پیاپی 1)11؛ 1393. آموزش و یادگیری

سی  . امینی محمد، محسان  نیازی ، محمدرضاا  فرتمنائی -35 برر
ای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و    مقایسه 

)پیاپی  (، 1)5؛ 1386. های آموزش و یادگیری  پژوهش .ممتاز 

8 :)39-52. 

36- Neuman L. Social Research Methods, Third 
Edition, London: Allyn and Bacon; 2000. 

 

37- Glaser B, Strauss A. Discovery of Grounded 
Theory. U.S Publisher: Transaction Publishers; 
1967. 

38- Creswell J. Research Design: choosing among five 

traditions. Sage Publication; 1998. 

های فلسااافی و عملی روش )بنیان . فراروشاحمد محمدپور   -39
هران:                       ت جتماااعی و رفتاااری(.  علوم ا ترکیبی در  تحقیق 

 .1390شناسان؛ جامعه

ساختاری با کاربرد نرم   -40 هومن حیدر علی. مدل یابی معادالت 
 .1391ر لیزرل. تهران: سمت؛افزا

 هایتحلیل و هایزاده  ابراهیم، اصاااغریمحمد. روشحاجی -41

ستی  علوم در روش تحقیق به نگاه با آماری شتی.   و زی بهدا
 .1390تهران: جهاد دانشگاهی؛

ین ساااعید، جناآبادی حساااین. اثربخشااای الدجمالمهقانی  -42
یمی بر انگیزه پیشاارفت خودتنظآموزش راهبردهای یادگیری 

های   آموزان دانشتحصااایلی  یادگیری. راهبرد دارای اختالل 
 .15-1(: 12)7؛ 1398شناختی در یادگیری. 

43- Akcakin V. Teaching Mathematical Functions 
Using Geometric Functions Approach and Its 
Effect on Ninth Grade Students’ Motivation, 
International Journal of Instruction. 2018; 11(1): 
17-32. 

44- Jiang Y, Rosenzweig E Q, Gaspard H. An 
expectancy-value-cost approach in predicting 
adolescent students’ academic motivation and 
achievement. Contemporary Educational 
Psychology. 2018; 54: 139-152 

 
 
 
 

 

 
  


	04-343-5.pdf
	4

