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چكيده:
هدف پژوهش حاضر تبیین «افت تحصیلی» براساس مستندات و دیدگاه اعضاي شوراهای دبیران شهرستان
ایذه است .با توجه به اینکه افت تحصیلی ،ساالنه هزینههای کالنی بر نظام آموزشی کشور تحمیل میكند،
داشــتن نظری جامع در این زمینه برای ارائه به کارگزاران ضروری بهنظر میرســد .جامعة آماری پژوهش
صورتجلسات شوراهای دبیران کلیة  56واحد دبیرستانها و هنرستانهای دخترانه و پسرانة شهرستان
ایذه است .برای گردآوری دادهها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 25 ،فقره از صورتجلسات بهعنوان
نمونة آماری انتخاب شد .همچنین با  6نفر دبیر ،مدیر و معاون بهعنوان آگاهان کلیدی مصاحبه به عمل آمد.
پس از بررسی نوزده صورتجلســه از صورتجلسات مذكور اشباع نظری حاصل شد .اما بهمنظور حصول
اطمینان ،تمام صورتجلسات جامعة آماری مورد بررسی اجمالی قرار گرفت .نتایج تحلیل دادهها طی سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاکی از  30مقوله بود که در قالب مدل پارادایمی شــامل :شرایط
ع ّلی؛ زمینهای؛ مداخلهای؛ راهبردی و پیامدهاست که دیدگاه شورای معلمان پیرامون پدیده افت تحصیلی
را منعکس ميسازد.

كليد واژهها:

شوراهای معلمان ،افت تحصیلی ،آموزش متوسطه ،نظرية داده بنیاد.
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مقدمه

شوپرورش تحقق میيابد.
فرایند تعلیموتربیت هرجامعه ،در چارچوب دســتگاهي بــه نام آموز 
یکی از بحثانگیزترین مســائلی که معمو ًال همة نظامهای آموزشــی جهانی با آن دست به گریباناند
افت تحصیلی 1است که ساالنه بخش قابل توجهی از بودجه ،نیروی انسانیو امکانات را تلف میکند
و اثرات ناخوشــایندی از نظر روحیو روانی بر فراگیران وارد مینماید و مشکالت عدیدهای را نيز
برای خانوادهها بهوجود میآورد (آزادیکتا .)1391 ،نظام آموزشــی کشــور ما نیز همانند بســیاری از
کشــورهای در حال توسعه یا توسعهیافته با مســئلة افت تحصیلی روبهروست (قاسمی ،حسنوند و
ولیزاده.)1393 ،
اگرچه برای تبیین مفهوم افت تحصیلی معمو ًال از تعبيرهاي شکســت و اتالف تحصیلی استفاده
میشــود ،اما بیابانگرد ( )1390اظهار میدارد که مفهوم افت تحصیلی صرف ًا در مردودی و شرکت در
امتحانات مجدد خالصه نمیشود و میتواند شامل هر دانشآموزی شود که آموختههای آموزشگاهی
و پیشــرفت او کمتر از توان بالقوه و درحد انتظار اوســت .از نظر امینفر ( )1365اصطالح افت یا
شوپرورش را به صنعتی
شوپرورش از زبان اقتصاددانان گرفته شــده؛ او خود آموز 
اتــاف در آموز 
تشبیه میکند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه را که باید به محصول نهایی تبدیل شود تلف میکند،
و نتیجــة مطلوب و مورد انتظار را به بار نمیآورد .افت تحصیلی نمودهای گوناگونی دارد ،بهگونهای
که ســازمان یونســکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه ،تــرک تحصیل زودرس و کاهش کیفیت
آموزشی و تحصیلی فراگیران نسبت میدهد (فتی ،آذری ،برادران و اطلسی.)1392 ،
امــروزه افــت کیفی و آثار روانــی ـ اجتماعی و اقتصادی آن ،مورد توجــه و نگرانی برنامهریزان
شوپرورش عبارت است
توســعه و آموزش در بیشــتر کشــورهای جهان اســت .افت کیفی در آموز 
شوپرورش یا عدم تحقق باشد به همين
از نارســایی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شــدة آموز 
صورت بخشــی از اهداف اساسی یادگیری و مهارتهای پایه ،كه ممکن است به شکلهای قبولی با
تبصره ،عدم یادگیری کامل و مطلوب یک پایه و مشــكل دانشآموز در آموختن مطالب پایة بعدی یا
بهصورت پیشــرفت كند در تحصیل خود را نمایان ســازد (هافمن و کالهان به نقل از ماهر.)1382 ،
بنابراین افت کیفی را میتوان به گونة چشــمگیری در آموزشوپرورش مشــاهده کرد .هرچند تعداد
زیادی از دانشآموزان ،دورههای تحصیلی را به هر شــکل ممکن به پایان میرســانندّ ،اما هنوز بین
پیشرفت تحصیلی ظاهری آنان و آموختهها ،تواناییها و مهارتهای واقعیشان اختالف قابل توجهی
وجود دارد.
یکی دیگر از نمودهای افت تحصیلی تکرار پایه است .تکرار پایه به مفهوم تکرار تحصیل در یک
کالس برای دانشآموزانی است که سال تحصیلی گذشته نیز در همان کالس و پایه تحصیل کردهاند.
تکرار پایه پدیدهای است که سابقة دیرینهای در نظامهای آموزشی جهان دارد.
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دانشآموزان قبل از ترک تحصیل ،تکرار پایه و مردودی ،نشــانههایی از در مرحلة خطر بودن از
خود بروز میدهند .ویتنبرگ )1998( 2ویژگیهای در معرض خطر بودن را چنین بر میشمارد :سابقة
تحصیلی ضعیف ،ســطح پایین تحصیالت والدین ،نفرت از مدرسه ،شرکت جزیی یا عدم شرکت در
فعالیتهای فوق برنامة درســی ،داشتن مســائل انضباطی ،زندگی در خانههای درهم ریخته ،موقعیت
اقتصادی ـ اجتماعی ضعیف ،خودپندارة ضعیف ،نارســایی در هدفها و داشــتن آرزوهای پست و
ضعیف در قابلیتهای خواندن .ویلیس )1986( 3نيز معتقد اســت عواملی نظیر ســاختار خانوادگی،
فقر و مســائل اقتصادی ،نژاد و قومیت ،زبان ،محل ســکونت و جنســیت ،ارتباط نزدیکی با مخاطرة
آموزشی دانشآموزان دارد.
در حالت شــدید ،افت تحصیلی در کنار سایر عوامل منجر به ترک تحصیل دانشآموز از مدرسه
میگردد .ترک تحصیل به مفهوم اين است كه دانشآموز قبل از رسیدن به انتهای یک دورة آموزشی،
آموزش را رها و آن دوره را ترک كند .اينگونه دانشآموزان عمدت ًا به ســه گروه تقســيم ميشوند.1 :
افرادی که ضمن ســال تحصیلی و قبل از فرا رســیدن ایام ارزشــیابی از آموختههای پایانی ،مدرسه
را ترک میکنند و از شــرکت در ارزشــیابی آموختههای پایان ســال منصرف میشوند .2 .افرادی که
در ارزشــیابی از آموختههای تحصیلی در پایان ســال مردود و از ادامه تحصیل منصرف میشوند.3 .
افرادی که در ارزشیابی از آموختههای تحصیلی خود در پایان سال قبول میشوند ولی از ثبتنام در
کالس باالتر خودداری میکنند (سلسبیلی و قاسمی.)1384 ،
از نظر فردی پدیدة افت تحصیلی باعث به وجود آمدن مشــکالتی همچون شکســت اقتصادی،
ارتباط نامناســب با محیــط پیرامون و کاهش اعتمادبهنفس در اجتماع را بــرای فراگیر در بر خواهد
داشــت (اُنیل ،4والاستد ،5ایکا 6و هارتویجسن .)2011 ،7نیکالس )2009( 8معتقد است که دختران
بیشــتر از پســران علل شکســت و ناکامیهای خود را بــه عوامل درونی نســبت میدهند تا عوامل
بیرونــی .پژوهشهای زیادی پیرامون عاملهای مرتبط با افت تحصیلی انجام شــده اســت و هریک
از پژوهشــگران عاملهای متعددی را در این زمینه مؤثر دانســتهاند (سوهین 9و جینجیو.)2006 ،10
الوارز ،11کابریرا 12و توماس )2012( 13در مطالعة خود به عواملی نظیر عاملهاي روانی – آموزشــی،
خانوادگی ،اقتصادی ،ســازمانی و اجتماعی بهعنوان عوامل دخیل در افت تحصیلی اشــاره کردهاند.
عوامل فعالیت یادگیری ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابعآموزشــی و زمان آموزش از نظر
دبیران (ابراهیم کافوری ،ملکی و خسروی بابادی .)1394 ،باسالندي 14و مککاج )2006( 15معتقدند
کــه علل عدم موفقیت تحصیلی بهطور اساســی به دو دســته عوامل درونی و بیرونی بســتگی دارد.
منظور از عوامل بیرونی عاملهایی اســت که منشــاء آن در خارج از فرد است ،مثل مسائل خانودگی
واجتماعیو عوامل آموزشی .و عوامل درونی بیشتر در ارتباط با ویژگیهای فردی است .عاملهایی
مانند :شــرایط اقتصادی ،روانیـاجتماعی و مســائل خانوادگی (گاما و همــکاران ،)1986 ،16عوامل
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محیطی ،علمی ،بقا و ادامة حیات و اجتماعی (رودز 17و مکمیالن ،)1987 ،18عاملهای دانشآموزی،
مدرســهای و اجتماعــی (هندریــش ،مکمیالن ،بالــو و هــاف ،)1989 ،19عاملهای مدرســهمدار،
شوپرورش ،شرایط و مشخصات
خانوادهمدار و کودکمدار (مهران )1375 ،و نيز عوامل درونی آموز 
نظام ،برنامههای آموزشیو درسی و عوامل بیرونی آموزشوپرورش ،فرهنگی ـ اجتماعی ،اقتصادی
و روانی ـ جسمانی (سلسبیلی و قاسمی )1383،در افت تحصیلی مؤثر است .با توجه به مطالب بیان
شده؛ این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال زیر است:
دیدگاه شــورای دبیران دورة متوســطه دربارة علل افت تحصیلی ،پیامدها و راهکارهای آن
کدام است؟

روششناسی تحقیق

ایــن پژوهش در زمرة تحقیقات کیفی اســت و طي آن ،بهمنظور توصیف عمیــق وغنی ،از دیدگاه
شــورای دبیران نسبت به پدیدة افت تحصیلی و برای ارائه نظری جامع به کارگزاران نظام آموزشی ،از
راهبرد نظریة داده بنیاد «اشــتراوس و کوربن »20اســتفاده شــد .نظریة داده بنیاد روشی نظاممند و کیفی
برای خلق نظریهای است که در سطحی گسترده به تبیین فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت
مشخص میپردازد (کرسول .)2007 ،21در فرایند کدگذاری واحد تحلیل مفهوم است (اولیری،2004 ،22
ص .)198 .در مرحلة کدگذاری باز ،مفاهیم اولیه ،در مرحلة کدگذاری محوری ،مقولههای عمده همراه
با «مقولة هسته» استخراج میشوند .مقولة «هسته» باید قدرت تحلیل داشته باشد و دیگر مقولهها را نیز
پوشش دهد (گیون ،2008 ،23ص.)131.

جامعة آماری

جامعة آماری پژوهش 56 ،صورتجلســه از صورتجلســات شــوراهای دبیران دبیرســتانها و
هنرســتانهای شهرستان ایذه در سال تحصیلی  92-93با موضوع افت تحصیلی دانشآموزان میباشد.
شوپرورش ،نسبت به افت تحصیلی در
اعضای شــورا به دلیل ارتباط نزدیک و مستقیم با مسائل آموز 
این دوره اطالعات بسیار سودمندی در اختیار دارند .همچنین اطالعات تکمیلی با استفاده از مصاحبة
عمیق نیمه ساختاریافته با شش نفر دبیر ،مدیر و معاون بهعنوان «آگاهان کلیدی» بهمنظور رفع نواقص
اطالعات صورتجلسات و بهرهگیری از اطالعات غنی و عمیق بیشتر گردآوری شد.

نمونة آماری و گردآوری دادهها

نمونة آماری 25 ،صورتجلسه از صورتجلسات شوراهای معلمان است که بهصورت نمونهگیری
هدفمند انتخاب شــد .پس از بررسی  19صورتجلسه اشــباع نظری حاصل شد .اما بهمنظور حصول
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اطمینان ،کلیة صورتجلســات جامعة آماری مورد بررســی اجمالی قرار گرفت و در حقیقت دادههای
مــورد نیاز بهصورت اســنادی گردآوری گردید .همچنین با  6نفر دبیر ( 2نفــر) ،مدیر ( 2نفر) و معاون
( 2نفــر) مصاحبه صورت گرفت و بدیــن ترتیب اطالعات تکمیلی گردآوری شــد .گردش کار به این
صورت بود که پس از توجیه مدیران جلسات در ارتباط با روند کار ،بررسی علل مؤثر بر افت تحصیلی
دانشآموزان دورة متوسطه و پیامدهای آن بهعنوان موضوع جلسات شورای دبیران انتخاب شد و پس
از جمعآوری صورتجلسات نسبت به کدگذاری آنان اقدام گردید .سپس نواقص اطالعات گردآوری
شده تعیین و با استفاده از مصاحبه رفع گردید.
گذاري دادههاي
فرايند گردآوري دادههاي مورد نياز به مدت  30روز به طول انجاميد .در هنگام كد
ِ
همواره سؤاالت زير مدنظر بوده است.
جدول  .1سؤاالت اساسي جهت گردآوري دادهها
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هدف طرح سؤال

سؤاالت پژوهش

شناسايي چالشها

علل افت تحصيلي دانشآموزان دورة متوسطه كدامند؟

شناسايي عوامل
سازندة چالش

چه عواملي باعث كاهش افت تحصيلي ميشوند؟

شناسايي عوامل راهبردي

راهكارهاي پيشگيري از افت تحصيلي دانشآموزان متوسطه كدامند؟

شناسايي پيامدها

پيامدهاي به كارگيري راهكار ارائهشده براي پيشگيري از افت تحصيلي چيست؟

تجزی هوتحلیل دادهها

دادههای گردآوری شــده در ســه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.
مقولهها در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعیتر بوده و شالودة ساختن تئوری هستند (فرهی بوزنجانی ،محمدی
و حصیرچــی .)1390،در مرحلة کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولههای صورتجلســات و متن مصاحبهها
پیاده و شمارش شد و مطالب تکراری از آنها حذف گرديد .مفاهیم شامل کلمات و عبارتهای کوتاهي
بود که محتوای صورتجلسات و تجربههای آگاهان کلیدی را منعکس میساخت .در مرحلة کدگذاری
محوری ،مقولهها از کدهای باز اســتخراج و کدهای محوری تشــکیل گردید .در واقع در این مرحله،
نظریهپرداز داده بنیاد ،یک مقولة مرحله کدگذاری باز را انتخاب میکند و آن را در مرکز فرایندی که در
حال بررسی است (بهعنوان پدیدة مرکزی) قرار میدهد و سپس دیگر مقولهها را به آن مرتبط میسازد.
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مرحلة پایانی ،کدگذاری انتخابی است .در این مرحله نظریهپرداز داده بنیاد ،یک نظریه از روابط فی
مابین مقولههای موجود در مدل کدگذاری محوری را به نگارش در میآورد .در یک سطح اصلی ،این
نظریه شــرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه میشــود ارائه میدهد (داناییفرد و امامی،
 .)1386در مرحلة کدگذاری انتخابی ،با ایجاد ارتباط بین گروهها ،آنها را یکپارچه ساخته و چارچوب
اولیة نظری شــکل میگیرد .به عبارت دیگر ،این مرحله ،به فرایند شــکلدهی مقولههای اصلی و فرعی
آنها اشاره دارد (داناییفرد و امامی ،1383 ،ص.)148 .

یافتههای تحقیق

دادههای تحقیق ،حاصل کدگذاری صورتجلسههای شورای دبیران و متن مصاحبه با آگاهان کلیدی
شناسایی الگویی برای کاهش افت تحصیلی دانشآموزان دورة متوسطه و از طریق
اســت ،که با هدف
ِ
ابعاد علی ،زمینهای ،مداخلهای ،راهبردها و پیامدهای حاصل از کاربرد اســتراتژی تحلیل شــدهاند .در
مرحله کدگذاری باز با تحلیل مطالب صورتجلســات و متن مصاحبهها  232کد باز به دســت آمد که
بهصورت گزارههای مفهومی اولیه مشــخص شــد .و پس از استخراج مقولهها از کدهای باز ،تعداد 38
کد محوری بهدست آمد .مقولههای ارائهشده براساس مشابهتهای موجود بین آنها به  30مقوله تبدیل
گردید (جدول .)2
.
جدول  .2كدها ،مفاهيم و مقوالت

                          

رديف

نوع مقاله

تعداد مقوله

تعداد مفاهيم

تعداد كد

1

علّي

8

12

90

2

محوري

1

1

1

3

زمينهاي

2

2

17

4

مداخلهاي

5

9

43

5

راهبردي

9

9

53

6

پيآمدي

5

5

48

بعد از بیان تعداد و نوع مقولهها ،از طریق فرایند کاهشگرایانه به روند تقلیل دادهها و تعداد کدهای
باز ،مقولهمحوری و انتخابی پرداخته شد که نتایج حاصله در جدول شماره  3آمده است.
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جدول  .3روند کدگذاری دادههای گردآوریشده

مقوالت

مفاهیم اصلی

قوانین و مقررات

ضعف قوانین و
مقررات

                          

مفاهیم اولیه

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

کدهای باز
ناهماهنگی عوامل اجرایی با دبیران

ناهماهنگی

نبود شرح وظایف عوامل آموزشی
تداخل وظایف

( 9کد)

ضعف قوانین
عدم ضمانت اجرایی
عدم رعایت پیشنیاز درس

قانونمداری

قانونمداری و
اصالح قوانین
( 3کد)

نامناسب بودن مقررات آموزشی
ضعف قوانین انضباطی
ضمانت اجرایی کم قوانین در برخورد با
غیبتها
رعایت نکردن پیشنیاز دروس
تعلیق دانشآموزان بین پایههای مختلف

عدم اطالعرسانی به موقع

اعالم نکردن به موقع حذفیات

رعایت قوانین

رعایت مقررات

اصالح قوانین

اصالح و تحول در مدیریت مدرسه

بردباری در انجام وظایف

بردباری در انجام وظایف
نامناسببودن فضای آموزشی با نیازهای
روانی ـ اجتماعی دانشآموزان

کمبود منابع و
امکانات

ناکافی بودن
تجهیزات و
امکانات

محدودیت فضاهای آموزشی

ناکافی بودن فضا
محدودیت دسترسی به محیطهای آموزشی
وجود مدارس نیمه وقت

( 8کد)

کمبود تجهیزات
محدودیت امکانات

ناکافی بودن امکانات
نابرابری امکانات
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مفاهیم اولیه

کدهای باز

مقوالت

مفاهیم اصلی

بازسازی فضاها

بازسازی محیطهای آموزشی
توسعه محیطهای آموزشی

مسئولیت
همگانی در زمینة
آموزشوپرورش

جلب حمایت
سازمانهای دیگر

توسعه فضاها

( 5کد)

همکاری سایر نهادها

استفاده از امکانات محلی نهادها و
سازمانها

هماهنگی نهادهای دیگر

هماهنگی با نهادها و سازمانها

افسردگی

افسردگی
خودپنداره منفی

خودپندارة ضعیف

ضعف خودپنداره
فقدان اعتمادبهنفس

کمبود استعداد

کمبود استعداد

اختالالت یادگیری

اختالالت یادگیری

اختالالت شخصیتی

اختالالت شخصیتی

کمبود محبت

کمبود محبت

تفاوتهای فردی

تفاوتهای فردی

استرس

استرس

اضطراب

اضطراب

بلوغ

بحران بلوغ

مسائل جسمانی

رشد جسمانی

رشد جسمانی

( 3کد)

بیماری

بیماری جسمانی

خستگی

خستگی

مسائل روانی
( 10کد)
مسائل جسمانی
ـ روانی
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مقوالت

مفاهیم اصلی

نامناسب بودن
محتوای درسی
( 8کد)

مفاهیم اولیه

کدهای باز

فقدان پیوستگی برنامة درسی

فقدان پیوستگی محتوای برنامة درسی

بیتناسبی برنامه درسی

بیتناسبی محتوای دروس با توانایی دانشآموزان

ناهمخوانی با نیازها
عدم مطابقت با تواناییها
غیرضروری بودن
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ناهمخوانی محتوای کتابها با نیازهای دانشآموزان
تطبیق برنامهها با نیازهای جامعه
سنگین بودن محتوای دروس پایة اول
عدم مطابقت برنامه با سطح شناختی دانشآموزان
دروس غیرضروری
عدم مطابقت محتوای دروس با مسائل جامعه
روزآمد نبودن محتوای کتب متناسب با نیازهای جامعه

نارسایی محتوای درسی

عدم تطبیق
محتوای درسی
با نیازها و
امکانات

عدم مطابقت با نیازها

( 7کد)

بیتناسبی برنامه با امکانات

متناسب نبودن امکانات آموزشوپرورش با محتوای
برنامة درسی

شناخت محیط

شناخت محیط و بستر جامعه

رسم الخط

رعایت نکردن رسم الخط

تغییر مکرر

تغییر مکرر کتابهای درسی

ضعف تألیف

ضعف تألیف کتابهای درسی

ظاهر نامناسب

نامطلوببودن ظاهر کتب

ضعف تألیف
کتب درسی

جذاب نبودن

جذاب نبودن دروس

عدم انعطافپذیری

عدم انعطافپذیری برنامه درسی

( 11کد)

کیفیت پایین

پایین بودن کیفیت محتوای دروس

نامطلوب بودن

نامطلوب بودن محتوای دروس

متنوع نبودن

متنوع نبودن کتب تخصصی

عدم دخالت دبیران در تألیف

مشارکت نکردن دبیران در تألیف کتب

عدم کارشناسی ساعات
درسی

عدم کارشناسی ساعات دروس

مطابقت نداشتن رشته تحصیلی با نیازها
مرتبط نبودن دروس با اولویتهای جامعه
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کمبودن زمان تدریس دروس

کم بودن زمان

کم بودن زمان درس زبان انگلیسی

نارسایی محتوای درسی

حجیم بودن کتب

عدم تناسب
زمان
اختصاصی با
حجم محتوای
درسی

بیتناسبی حجم کتب با زمان اختصاصی
نامتناسب بودن محتوا

بیتناسبی زمان دروس با محتوای در نظر گرفته شده
ناتناسب بودن حجم کتب و زمان با ارزشیابی از
آموختهها

( 8کد)

جدول زمانبندی دروس

مقوالت

مفاهیم اصلی

توانمندسازی
مدیران

پيگیری امور

مفاهیم اولیه
پیگیری مسائل تربیتی

فقدان مدیران
مجرب
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رعایت زمانبندی دروس
نحوه تنظیم ساعات تدریس

کدهای باز
پیگیری حضور و غياب دانشآموزان
پیگیری مسائل تربیتی

شناخت دانشآموزان در
معرض خطر

شناسایی دانشآموزان در خطر

ایجاد نشاط

ایجاد نشاط در مدرسه

نظرخواهی

نظرخواهی از دانشآموزان درباره دبیران

هماهنگی

هماهنگی در انجام امور

ضعفهای
مدیریتی

ارتباط نامناسب

ارتباط ضعیف مدیران با ذینفعان

جو سازمانی نامناسب

( 4کد)

نامناسب بودن شرایط و فضای حاکم بر
مدرسه

بدرفتاری

بد رفتاری عوامل اجرایی مدرسه با
دانشآموزان

( 5کد)

تبيين «افت تحصيلي» براساس مستندات و ديدگاه اعضاي شوراهاي دبيران شهرستان ايذه

مقوالت

مفاهیم اصلی

مفاهیم اولیه

ناکفایتی فرایند
ارزشیابی موجود از
آموختهها

نامناسب بودن ارزشیابی

( 6کد)

کماهمیت بودن ارزشیابی
مستمر

کدهای باز

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

عدم استفاده صحیح از ارزشیابی مستمر

ناکارآمد شیوههای ارزشیابی آموزشی

نامناسب بودن قوانین
ارتقاء تحصیلی
( 5کد)

به کارگیری
روشهای ارزشیابی
کارآمد ( 2کد)

نامناسب بودن روشهای ارزشیابی
نارساییهای ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان
تأثیر ناچیز ارزشیابی مستمر بر ارتقاء تحصیلی
فقدان آگاهی از اهمیت ارزشیابی مستمر
بیتوجهی به ارزشیابی تشخیصی

حذف مردودی

حذف مردودی

کماهمیت بودن امتحان
نوبت اول

کماهمیت جلوه دادن امتحانات نوبت اول

کم بودن نوبت امتحان

کمبودن نوبت امتحانات

استفاده از تبصره

استفاده متعدد از تبصره

پایین بودن مالک ارتقا

پایین بودن سطح قابل قبول برای ارتقاء

دقت در طرح سؤاالت

دقت در طراحی سؤاالت امتحانی

اجرای ارزشیابی مستمر

ارزشیابی مستمر

بهکارنبردن روشهای فعال تدریس

بیتوجهی به
پژوهشهای
دانشآموزی

فقدان پژوهش

( 5کد)

نامناسب بودن کار عملی

انجام پژوهش کم
فرصت نابرابر برای انجام تحقیق دانشآموزان
فقدان انجام کار عملی
امتیاز نداشتن کارهای عملی
وقتگیر بودن کارهای عملی
استفاده از روشهای سنتی و حافظه مدار
تدریس برنامهریزی شده

عدم کاربرد
روشهای تدریس
متناسب با محتوا

ملموس نبودن درس برای دانش آموزان
ضعف روش تدریس

بهکار نبردن روشهای نوین تدریس
بیتوجهی به آموزش مالک محور
ارائه دروس به صورت نظری

( 10کد)

متناسب نبودن روشها با محتوای برنامه درسی
روش نامناسب مطالعه

فقدان فرصت مناسب برای یادگیری
مطالعه برای کسب نمره
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نوآوری در تدریس
انجام کارگروهی توسط دانشآموزان
استفاده از روشهای فعال تدریس

فعال بارآوردن دانشآموزان
بهکارگیری روشهای فعال بودن هنگام تدریس
فعال تدریس
( 10کد)

انجام کارگروهی توسط دانشآموزان
استفاده از روشهای نوین تدریس
استفاده از رسانههای آموزشی در تدرس

فرایند مناسب یادگیری

مقوالت

واگذاری تکلیف به دانشآموزان

مفاهیم اصلی

مفاهیم اولیه
بیانگیزه بودن

جبران کمبودها و افزایش فرصت یادگیری
توجه به فرایند یادگیری به جای محصول
کدهای باز
بیرغبتی نسبت به درس
بیانگیزه بودن نسبت به تکالیف

بیانگیزگی دانشآموزان

بیتفاوتی

بیتفاوتی نسبت به تکالیف

نگرش منفی

نگرش منفی نسبت به مدرسه

( 7کد)

غیبت

میزان غیبت
بیتوجهی به نیازها و عالیق دانشآموزان

عوامل انگیزشی

بیتوجه به عالیق

نامتناسب بودن رشته تحصیلی با عالقه
دانشآموزان

دلمردگی

دلمردگی دبیران

بیانگیزه بودن

بیانگیزه بودن دبیران
استفاده از روشهای تشویق و تنبیه مناسب

بیعالقگی دبيران

ایجاد انگیزه در دانشآموزان

( 2کد)

تشویق دبیران
ترغیب دبیران

ایجاد عالقه در دبیران
عالقهمند نمودن دبیران به شغل خود
تشویق روحیه انتقادپذیری
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جمعیت خانواده

زیادی اعضای خانواده

مشکالت خانوادگی

فقدان والدین

فقدان یکی از والدین

( 4کد)

تضاد

تضاد با والدین

روابط نامناسب

روابط نامناسب والدین با یکدیگر

درهمریختگی خانواده

زندگی درخانوادههای درهم ريخته

موقعیت نامناسب خانواده

موقعیت نامناسب اجتماعی خانواده

معاشرت نامناسب

معاشرت نامناسب

ناهنجاریهای اجتماعی

طالق

طالق

( 10کد)

اعتیاد

اعتیاد

نشریة علمی ـ پژوهشی
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انحرافات اجتماعی
مسائل اجتماعی -فرهنگی

انحرافات

انحرافات اخالقی دانشآموزان
درگیری دانشآموزان در کارهای خالف

مهاجرت

مهاجرت از روستا به شهر

فقر اجتماعی

فقر اجتماعی

مسائل اجتماعی

ارزشهای سنتی نامناسب

ارزشهای سنتی و رسوم کهنه

( 6کد)

بیسوادی والدین

بیسواد یا کمسوادی والدین

عدم تفریح

فقدان تفریح و استراحت

عدم ارزشگذاری به علم

ارزش قائل نشدن به علم
جبران کمبودهای فرهنگی

ارتقاء سطح فرهنگ

ارتقاء فرهنگی

رفع محرومیت فرهنگی
توسعه فرهنگی

( 3کد)
آموزش خانواده

گسترش آموزش خانواده و ارتباط با والدین

ضعف فرهنگی

شکاف فرهنگی

شکاف فرهنگی

( 3کد)

فقر فرهنگی

فقر فرهنگی
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مقوالت

مفاهیم اصلی

مفاهیم اولیه

کدهای باز
فقر اقتصادی

مسائل اقتصادی

مشکالت اقتصادی

فقر اقتصادی

( 4کد)

ارتباط ضعیف اولیا با مدرسه

روابط خانه و مدرسه
اقدامات حمایتی اقتصادی
مسائل بهداشتی و
تغذیه
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( 6کد)

بهداشت و تغذیه
( 3کد)

نامناسب بودن شرایط حمایتی خانواده

رسیدگی ضعیف والدین
نرخ پایین مشارکت والدین

جلب مشارکت خانوادهها

دادن بازخورد عملکرد دانشآموزان به خانواده
جلب مشارکت اولیا و جامعه محلی در امور
آموزشی
تشکیل هیئت امنای مدرسه

ارتباط با اولیای دانشآموزان

حمایت اقتصادی از
خانوادههای نیاز مند

کارکردن دانشآموزان به علت فقر

آگاهی کم والدین از وضعیت تحصیلی فرزندان

دادن بازخورد به خانوادهها

برقراری ارتباط با
خانوادهها

سختی معیشتی دانشآموزان
نیازهاي دانشآموزان به شغل

کار در کنار تحصیل

ارتباط ناصحیح
مدرسه و اولیای
داتش آموزان ( 3کد)

مشکالت معیشتی دبیران

محرومیتزدایی

حمایت از موقعیت خانواده

ارتباط مستمر با اولیای دانشآموزان
روابط انسانی مناسب با اولیا و دانشآموزان
پرداخت کمک هزینه به خانوادههای فقیر
محرومیت زدایی
موقعیت اقتصادی خانواده
کاهش مشکالت خانوادهها
گرسنگی و کم غذایی

تغذیه

بد غذایی
سوء تغذیه

تبيين «افت تحصيلي» براساس مستندات و ديدگاه اعضاي شوراهاي دبيران شهرستان ايذه

بهبود فرایند هدایت تحصیلی

بازنگری در مقررات
انتخاب رشته
تحصیلی
( 3کد)

ناکارآمدی روشهای هدایت
تحصیلی

مشکالت مشاوره و
هدایت تحصیلی
( 3کد)

مسائل عاطفی

ارتباط عاطفی
نامناسب معلم و
دانشآموزان ( 3کد)

تغییر زمان انتخاب رشته

انتقال انتخاب رشته به سال اول دورههای دوم
متوسطه

ابزار مناسب

استفاده از آزمونهای شغلی ـ تحصیلی مناسب
برای انتخاب رشته

اصالح دستورالعمل انتخاب
رشته

بازنگری در شرایط انتخاب رشته تحصیلی

نامناسب بودن زمان تعیین
رشته

نامناسب بودن زمان هدایت تحصیلی

ضعف دستورالعمل انتخاب
رشته

نامناسب بودن شیوههای هدایت تحصیلی

مشاوره نامناسب

راهنمایی و مشاوره نامناسب

ناتوانی در برقراری ارتباط
عاطفی

ناتوانایی عالقهمند ساختن دانشآموزان به
تحصیل

ارتباط نامناسب

ارتباط عاطفی ناصحیح معلم و دانشآموزان

ارتباط ناکافی

ارتباط عاطفی ناکافی دبیران و دانشآموزان

نشریة علمی ـ پژوهشی
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شناخت و برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموز

رعایت اصول تربیتی در برخورد با دانشآموزان
رعایت اصول ارتباطی
برقراری ارتباط
عاطفی معلم و
دانشآموزان

رعایت اصول علمی در برخورد با دانشآموزان
ارتباط موفق
کشف استعدادهای دانشآموزان

( 6کد)
شناخت دانشآموزان

شناخت دانشآموزان
رعایت تفاوتهای فردی
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مقوالت

مفاهیم اصلی

مفاهیم اولیه

کدهای باز
رعایت نظم

رعایت اخالق و وجدان کاری

تعهد به کار

وجدان کار
دلسوزی

( 11کد)
الگو بودن

نامناسب بودن وضعیت نیروی
انسانی

( 6کد)

احساس تعهد
وقتشناسی

رعایت اصول
اخالقی

عدم کفایت و
کارآمدی نیروی
انسانی

احساس مسئولیت

کمبود نیروی
انسانی

رعایت اصول اخالقی
الگو بودن معلم

ابتکار و نوآوری

تقویت روحیه ایثار
کمبود نیروی انسانی متخصص
کمبود آگاهی تخصصی مدیران

پایین بودن صالحیتهای شخصیتی و اجتماعی دبیر

پایین بودن
صالحیت عمومی
و تخصصی

تسلط نداشتن دبیر بر محتوا

توانمندی

توانایی ارائه درس

مطالعه مستمر
تأمین ،تربیت و نگهداری نیروی انسانی

تعیین حدود
انتظارات

ارزیابی عملکرد

ضعف دانش تربیتی دبیر

ضعف دبیران در فرایند آموزشی
مطالعه مستمر دبیران
تعیین انتظارات از دبيران
بررسی عملکرد دبیران
ارزیابی تدریس دبیران

ارزیابی تواناییهای تخصصی دبیران

توانمند سازی
نیروی انسانی

استقرار نظام ارزشیابی مستمر از عملکرد دبیران

( 18کد)

فراهم کردن شرایط ارتقاء علمی دبیران
توانمندسازی ارتباطی دبیران

تقویت گروههای آموزشی و انجمنهای علمی و حرفهای
توانمندسازی

ارتقاء حرفهای و تربیتی معلمان

تشکیل کالسهای ضمن خدمت

توانمند سازی دبیران در مدیریت کالس

گزینش ،جذب و نگهداری دبیران متخصص
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مرحلة كدگذاري باز :احصا  232كد باز از فرايند مصاحبهها و صورتجلسات

مرحله کدگذاری محوری :احصا  36مقوله از کدهای باز

شــرایط ع ّلی مؤثر بر افت تحصیلی :نارســایی محتوای برنامه درسی ( 29کد) ،ناکارآمدی
شیوههای ارزشیابی آموزشی ( 12کد) ،عدم کاربرد روشهای فعال تدریس ( 14کد) ،ضعف
عوامل انگیزشــی ( 9کد) ،ناکارآمدی روشهای هدایت تحصیلی ( 3کد) ،نامناســب بودن
وضعیت نیروی انســانی ( 6کد) ،مســائل جسمانی و روانی ( 13کد) ،فقدان مدیران مجرب
( 4کد)
مقوله محوری پژوهش :افت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه ( 1کد)
شرایط زمینهای :ضعف قوانین و مقررات ( 9کد) ،کمبود منابع و امکانات ( 8کد)
شرایط مداخلهای :عوامل و شرایط اقتصادی ( 6کد) ،عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ( 23کد)،
مسائل عاطفی ( 3کد) ،مسائل بهداشتی و تغذیه ( 3کد) ،روابط خانه و مدرسه ( 8کد)
راهبردها :توانمند سازی مدیران ( 5کد) ،تأمین ،تربیت و نگهداری نیروی انسانی متخصص
( 14کد) ،قانونمداری ( 3کد) ،رعایت اخالق و وجدان کاری ( 11کد) ،شناخت و برقراری
رابطه عاطفی با دانشآموزان ( 3کد) ،بهبود فرایند هدایت تحصیلی ( 3کد) ،اقدامات حمایتی
اقتصــادی ( 2کــد) ،ایجاد برانگیختگی در عوامل مدرســه ( 7کد) و اســتفاده از روشهای
تدریس فعال ( 1کد)
شوپرورش ( 5کد) ،تأمین رفاه اقتصادی ـ
پیامدها :ایجاد مسئولیت همگانی در مقابل آموز 
شوپرورش (9
اجتماعی جامعه ( 4کد) توســعه فرهنگی جامعه ( 2کد) رشد و توسعه آموز 
کد) و بهسازی و نوسازی نیروی انسانی جامعه ( 4کد)
مرحلة كدگذاري انتخابي :شش مؤلفه نظريه
شرايط علّي ( 8مقوله) ،مقوله محوري (1مقوله) ،مقوله زمينهاي ( 2مقوله)،
مقوله مداخلهاي (5مقوله) ،راهبردها (9مقوله) ،پيامدها ( 5مقوله)
نمودار  .1جريان كدگذاري و تقليل دادهها در تحقيق براساس نظرية داده بنياد
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بحث و نتیجهگیری

در این بخش به تبیین الگوی پارادایمی افت تحصیلی دورة متوسطه براساس نظریة
داده بنیاد میپردازیم .در الگوی پارادایمی که توسط اشتراوس و کوربن (،1390/1998
ص )101 .ارائه شده است ،برای تبیین بهتر نظریة مطرح شده باید عناصر پنجگانة زیر
(پدیــدة مورد مطالعه ،زمینة تأثیرگذار ،عاملهای مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها) مورد
توجه قرار گیرد.

* شرایط علی:
 نارسایی محتوایبرنامه درسی
 ناکارآمدیشیوههای
ارزشیابی
آموزشی
 کاربردی نبودنروشهای فعال
تدریس
ـ ضعف عوامل
انگیزشی
 ناکارآمدیروشهای
هدایت تحصیلی
 نامناسب بودنوضعیت نیروی
انسانی
ـ مسائل جسمانی
و روانی
ـ فقدان مدیران
مجرب

*شرایط زمینهای:
 ضعف قوانین ومقررات
ـ کمبود منابع و
امکانات

*مقوله محوری:
 افت تحصیلیدانشآموزان
مقطع متوسطه

*شرایط مداخلهای:
 عوامل و شرایطاقتصادی
 عوامل اجتماعیمسائل عاطفی
مسائل بهداشتی و
تغذیه
روابط خانه و مدرسه

*راهبردها:
 توانمند سازیمدیران  -تأمین،
تربیت و
نگهداری نیروی
انسانی متخصص
قانونمداری
 رعایت اخالق ووجدان کاری
 شناخت وبرقراری رابطه
عاطفی با
دانشآموزان
 بهبود فرآیندهدایت تحصیلی
 اقدامات حمایتیاقتصادی
 ایجادبرانگیختگی در
عوامل مدرسه
 استفادهاز روشهای
تدریس فعال

*پیآمدها:
ـایجاد مسئولیت
همگانی در
مقابل آموزش و
پرورش
 تأمین رفاهاقتصادی جامعه
 توسعه فرهنگیجامعه
ـ رشد و توسعه
آموزش و
پرورش
ـ بهسازی نیروی
انسانی جامعه

نمودار  .2الگوی پارادایمی افت تحصیلی دوره متوسطه بر اساس نظریة داده بنیاد
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شرایط ع ّلی
در تحلیلهای انجام شــده ،هشــت مقوله به شــرح زیر بهعنوان مقولههای علّی
شناخته شدند.
 .1نارسایی محتوای برنامه درسی
در کشور ما محتوای کتب درسی در دفتر برنامهريزي و تألیف کتب درسی و زیر نظر
كارشناسان متخصص تدوین میشود .یکی از دبیران میگوید :ارتباط مؤلفان کتابها با
عوامل درگیر با محتوای کتب ،یعنی مجریان و شاگردان ،ضعیف بوده و آنان نسبت به نیاز
دانشآموز و تقاضای معلم بیاطالعاند یا حداقل شناخت از نزدیک ندارند ،لذا مطالب
کتابها با درک و فهم دانشآموزان همخوانی ندارد.
 .2ناکارآمدی شیوههای ارزشیابی آموزشی
هدف عمده در مدرســه پی بردن به یادگیری دانشآموزان است .زیرا میزان و نوع
یادگیری دانشآموزان ،فعالیتهای مدرســه را روشن میکند .دبیری در این باره اظهار
مــیدارد :دانشآموزان برای دریافت نمره به حفظ کردن مطالب میپردازند و در نتیجه
قدرت تفکر ،استدالل و نوآوری آنها ضعیف و موجب خستگی آنها از درس و معلم
میشــود و این خود منجر به پیشــرفت کم و افزایش افت تحصیلی و در نهایت ترک
تحصیل دانشآموزان میگردد.
 .3کاربردی نبودن روشهای فعال تدریس
تدریس کنشی است که برای تسهیل یادگیری دانشآموزان انجام میگیرد .در این
کنــش هر چه دانشآموزان از نظر مهارتهای ذهنی و جســمی فعالتر باشــند میزان
یادگیری آنان بیشــتر میشود .از نظر شــورای دبیران کمتوجهی به پژوهش و کارهای
عملی ،اســتفاده از روشهای سنتی و حافظهمدار ،تدریس برنامهریزی نشده ،تأکید بر
ارائــه دروس بهصورت نظری ،ملموس نبودن درس ،متناســب نبودن روش تدریس با
محتــواي درس ،توجــه نکردن به مالک در هنگام تدریس ،نــدادن فرصت یادگیری به
دانشآموزان ،کاربردی نبودن روشهای فعال تدریس و مطالعه برای کسب نمره از جمله
عواملی هستند که باعث افت تحصیلی میشوند.
 .4ضعف عوامل انگیزشی
توجه و تمرکز حواس دانشآموزان از عوامل مهم در فراگیری مطالب درسی است.
توجه کم ســبب یادگیری ضعیــف در دانشآموزان میگردد .دبیــری در این زمینه بیان
میکنــد :معلم باید در کالس درس ،نقش یک محــرک را بازی کند ،گفتهها ،رفتارهای
معلم از قبیل نگاه یکسان و مخاطب قرار دادن همگان ،کیفیت نوشتههای معلم در تابلو،
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تأثیر مســتقیم در توجه دانشآموزان دارد .دبیر با اســتفاده از تدابیر آموزشی میتواند
توجه دانشآموزان را در سطح مطلوبی حفظ نماید .از نظر شورای دبیران بیانگیزگی
دانشآموزان و بیعالقگی دبیران از مهمترین عواملی هســتند که باعث افت تحصیلی
میشوند.
 .5ناکارآمدی روشهای هدایت تحصیلی
هدایت تحصیلی یکی از فرایندهایی است که در موفقیت آیندة تحصیلی دانشآموزان
نقش تعیینکنندهای دارد .از نظر شورای دبیران واحدهای آموزشی دورة متوسطه انتقال
انتخاب رشتة تحصیلی از سال سوم دورة اول متوسطه به پایان سال اول دورة دوم و نبود
آزمونهای مؤثر در انتخاب رشتة تحصیلی از جمله عواملی هستند که بر افت تحصیلی
تأثیرگذارهستند.
 .6نامناسب بودن وضعیت نیروی انسانی
کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله عواملی است که تالشهای سازمان را در
جهت اهداف خود با مشکل جدی مواجه میسازد .یکی از معاونین اظهار میدارد که
نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عوامل پیشرفت محسوب میشود .پایین
بودن آگاهیهای علمــی و تخصصی ،ناکافی بودن صالحیتهای عمومی و اثرگذاری
ضعیف دبیران در فرایند آموزش از علل مؤثر در افت تحصیلی است.
 .7مسائل جسمانی و روانی
افســردگی ،خودپندارة منفی ،اختالالت شخصیتی ،کمبود استعداد و هوش ،فقدان
اعتمادبهنفس ،احساس کمبود محبت ،اضطراب ،استرس و در نظر نگرفتن تفاوتهای
فردی از جمله عوامل روانی هستند که باعث افت تحصیلی میشوند .بحرانهای بلوغ،
اختالل در رشد جسمانی و بیماریهای آن نیز بر افت تحصیلی تأثیرگذارند.
 .8فقدان مدیران مجرب
مدیران آموزشی در حقیقت رهبری نظام آموزشی جامعه را بر عهده دارند .نبود دقت
در انتخاب و انتصاب آنها بر افت کیفیت آموزشی و در نتیجه افت تحصیلی بسیار مؤثر
است .دبیران شرکتکننده در مصاحبه اظهار داشتهاند :ارتباط ضعیف مدیر با ذینفعان،
جو سازمانی نامناسب مدارس ،منفینگری مدیران ،بدرفتاری مدیران مدارس و توجه
ناکافی به شایستگی آنان ،از جمله عواملی است که افت تحصیلی را تشدید میکند.
مقولة محوری
در مدل پارادایمی شــناخت مقولة کانونی (محوری) که ســایر مفاهیم با آن مرتبط
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هســتند و در مرکز مدل قرار دارد ،از اهمیت باالیی برخوردار اســت (طاهری ،عارفی،
پرداختچی و قهرمانی .)1392،در این پژوهش« ،افت تحصیلی دانشآموزان متوسطه»
بهعنوان مقولة محوری در نظر گرفته شده است.
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شرایط زمینهای
در پژوهش حاضر مقولههای زمینهای عبارت است از:
 .1ضعف قوانین و مقررات
ناهماهنگی بین عوامل اجرایی و دبیران ،تداخل وظایف ،نامناســب بودن مقررات
آموزشــی ،ضعف قوانین انضباطی ،عدم ضمانت اجرایی قوانین و ابالغ نکردن بموقع
آنها از جمله عواملی هستند که باعث افت تحصیلی میشوند.
 .2کمبود منابع و امکانات
نامناسب و ناکافی بودن فضاهای آموزشی ،کمبود امکانات و تجهیزات ،نابرابری در
توزیع آنها و محدودیت در دسترسی به محیطهای آموزشی از جمله عواملی هستند که
بهنظر مدیران مصاحبهشونده باعث افت تحصیلی میشوند.
شرایط مداخلهای
در پژوهش حاضر مقولههای شرایط مداخلهای به شرح زیر است:
 .1عوامل و شرایط اقتصادی
شوپرورش
شوپرورش تأثیر میگذارد و هم از آموز 
یکی از مسائلی که هم برآموز 
تأثیر میپذیرد وضعیت اقتصادی اســت و ناکارآمدی یکی از این دو مقوله ،تأثیر منفی
بر مقولة دیگر دارد .تحلیلها نشــان میدهد که مشکالت معیشتی خانوادهها ،دبیران و
کارکردن دانشآموزان در حین تحصیل از جمله عواملی است که بر افت تحصیلی مؤثر
هستند.
 .2عوامل اجتماعی و فرهنگی
از دیدگاه شورای دبیران و مصاحبه شوندگان ،مسائل اجتماعی و فرهنگی ،شامل پر
جمعیت بودن خانواده ،فقدان یکی از والدین یا هر دوی آنها ،تضاد والدین و درگیریهای
خانوادگی ،روابط نامناسب والدین با یکدیگر ،درهم ریختگی خانواده ،دوستان ناباب یا
معاشرتهای نادرســت ،انحرافات اجتماعی ،مهاجرت از روستا به شهر و ناآشنایی با
مســائل و معضالت شهری ،طالق ،اعتیاد ،آداب و رســوم سنتی ناکارآمد ،بیسوادی و
کمسوادی والدین ،فراهم نبودن امکانات رفاهی و تفریحی در افت تحصیلی مؤثرند.
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 .3مسائل عاطفی
بهنظر مدیران مصاحبهشونده ،نبود ارتباط عاطفی صحیح بین دانشآموز و معلم،
ناتواني در جذب و عالقهمندسازی دانشآموزان به تحصیل و ناکافی بودن دانش ارتباطی
و عاطفی دبیر از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی هستند.
 .4مسائل بهداشتی و تغذیه
مراقبت از جســم و روح دانشآمــوزان از وظایف والدین آنان و مربیان اســت.
تغذیه دانشآموزان در تمام طول ســال بخصوص هنگام امتحانات از اهمیت ویژهای
برخوردار است .یکی از معاونین میگوید :دانشآموزان باید غذای مناسبی میل کنند تا از
انرژی مورد نیاز برای یادگیری در کالس برخوردار باشند .دانشآموزانی که غذای کافی
نمیخورند همواره در کالس درس خسته ،افسرده و زودرنجند و کمتر یاد میگیرند.
 .5روابط خانه و مدرسه
تحلیلها نشان داد که عدم آگاهی والدین از وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندانشان،
ناتوانی در بررســی تکالیف مدرســهای آنان ،عدم بازخورد به موقع عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،عدم جلب مشــارکت اولیای آنــان و جامعة محلی از جمله عوامل مؤثر
بر افت تحصیلی دانشآموزان است .در حالی که یکی از کارآمدترین راههای مقابله با
افت تحصیلی ،رابطة نزدیک اولیای مدرسه با خانوادة دانشآموز است .تبادل اطالعات
خانواده ،دبیر و مســئولین مدرســه میتواند موجب شناخت هر چه بیشتر مشکالت و
موانع موجود در تحصیل فراگیران شود.
راهبردها
در پژوهش حاضر نه راهبرد به شرح زیر ارائه شده است:
 .1توانمندسازی مدیران
برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش افت تحصیلی از وظایف مدیر مدرسه
است .مدیر در صورتی میتواند در این امر موفق باشد که از مهارتهای فنی ،ادراکی
و انسانی الزم برخوردار باشد .بنابراین باید در انتخاب مدیران ،اصل شایسته ساالری
را در نظر گرفت و پس از انتصاب نیز شــرایط الزم را برای آموزش و یادگیری مستمر
آنان فراهم کرد.
 .2تأمین ،تربیت و نگهداری نیروی انسانی متخصص
سرمایه ،منابع و نیروی انسانی سه منبع مهم سازمانی برای فعالیت و تولید هستند.
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اگر چه وجود هر سه عامل مهم و اساسی است اما سهم هر سه یکسان نيست .برخی
معتقدند که نیروی انســانی مهمترین عامل سازمانی است ،زیرا اگر تمام شرایط فراهم
باشد اما نیروی انسانی کارآمد در اختیار نباشد باعث به هدر رفتن منابع دیگر میشود.
بهنظر شــرکتکنندگان در پژوهش :توانمندســازی معلم ،گزینش دقیق ،بررسی مستمر
عملکرد دبیران ،اســتقرار نظــام ارزیابی کارآمد ،فراهم کردن شــرایط ارتقای حرفهای
معلمان ،تقویت گروههای آموزشی و انجمنهای علمی و آشنا نمودن دبیران با الگوهای
تربیتی بومی و مناسب از جمله عواملی هستند که در تأمین ،تربیت و نگهداری نیروی
انسانی متخصص مؤثرند.
 .3قانون مداری
از نظر افراد مصاحبهشونده یکی از مواردی که باعث افت تحصیلی میشود ،ضعف
قوانین و مقررات و عدم اجرای آنهاست .بنابراین باید قوانین و مقررات اصالح شوند
و عوامل آموزشی و اجرایی با صبر و بردباری رعایت قوانین را سرلوحه کار خود قرار
دهند.
 .4رعایت اخالق و وجدان کاری
احساس مسئولیت و تعهد در کار ،رعایت اصول اخالقی در برخورد با ذینفعان،
وقتشناسی ،تقویت روحیة ایثار و فداکاری ،تالش و ارائة الگوی مناسب به دانشآموزان
از جمله راهکارهایی هستند که میتواند بر کاهش افت تحصیلی مؤثر واقع شود.
 .5شناخت و برقراری رابطة عاطفی با دانشآموزان
ارتباط عاطفی مؤثر باعث ایجاد عالقه و رغبت در دانش آموزان نسبت به تحصیل
میشــود .معلم در برقراری ارتباط عاطفی بایــد اصول تربیتی و علمی را رعایت کند،
استعدادهای دانشآموزان را بشناسد و تفاوتهای فردی آنها را در نظر بگیرد.
 .6بهبود فرایند هدایت تحصیلی
از نظر شورای دبیران دستورالعمل هدایت تحصیلی دارای اشکاالت اساسی است
و بایــد اصالح گردد تا دانشآموزان مجبور نشــوند بهخاطر کمبود ظرفیت در پذیرش
و نادیده گرفتن اســتعدادها ،عالیق و تواناییهایشان به رشته تحصیلی خاصی هدایت
شوند.
 .7اقدامات حمایتی -اقتصادی
یکی از مقولههای مداخلهای مؤثر بر افت تحصیلی ،شرایط و عوامل اقتصادی است.
بنابراین ضرورت دارد نهادهای حمایتی به حمایت از خانوادههای نیازمند برخیزند تا تأثیر
این مقوله بر افت تحصیلی فرزندانشان کاهش یابد .این مسئله از نظر مصاحبهشوندگان
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میتواند بهصورت پرداخت هزینــه به خانوادههای فقیر ،محرومیتزدایی ،حمایت از
موقعیت اقتصادی خانواده ،و مسائلی از این قبیل به روز کند.
 .8ایجاد برانگیختگی در عوامل مدرسه
عوامل مدرسه شــامل دانشآموزان ،دبیران ،مدیر ،معاونان و دیگر عوامل اجرایی
است .یکی از معاونین در این زمینه میگوید که ،انگیزة الزم را میتوان از طریق تشویق،
مشارکت دادن در کارهای گروهی ،انتقادپذیری و ایجاد فضای انتقادی ،تأمین نیازهای
مختلف و مسائلی از این قبیل ،در عوامل مدرسه ایجاد کرد.
 .9استفاده از روشهای تدریس فعال
توانایی دانشآموزان کشــور ما در ســطوح باالی یادگیــری و بهویژه مهارتهای
عملکردی و فرایندی در مقایســه با دانشآموزان کشــورهای دیگر بسیار کمتر است.
این ضعف ،بیشتر ،از روشهای نامناسب آموزشي ناشی میشود که عم ً
ال دانشآموزان
را به ســوی یادگیریهای حافظهپرور سوق میدهد .دبیران شرکتکننده در پژوهش بر
این باورند که اگر روشهای فعال تدریس بهطور صحیح اجرا شود ،منجر به پیشرفت
تحصیلی ،معنادار شدن یادگیری و نفوذ مطالب کسبشده در عمیقترین سطوح یادگیری
میشود و در نهایت باعث رشــد تواناییهای بالقوة دانشآموزان میگردد .موفق بودن
این روشها مستلزم توسعة فرهنگ استفاده از روشهای فعال تدریس در بین دبیران و
داشتن روحیة ابتکار و خالقیت آنان است.
پيامدها
مقولههــای پیآمدی ،نتیجه و حاصــل راهبردها در مقابله با پدیده یا اداره و کنترل
آن اســت (اشــتراوس و کوربن ،1390/1998 ،ص .)107 .در این پژوهش ،پنج مقولة
شوپرورش ،تأمین رفاه اقتصادی جامعه ،توسعه
ایجاد مسئولیت همگانی در مقابل آموز 
شوپرورش و بهسازی و نوسازی نیروی انسانی آن
فرهنگی جامعه ،رشد و توسعه آموز 
بهعنوان مقولههای پیآمدی تشخیص داده شدند.
نتایج پژوهش نشاندهندة  30مقولة کلی است که بهصورت مدل پارادایمی در قالب
شش طبقة فراگیر ،پدیدة افت تحصیلی را بهطور عمیق و غنی توصیف و تبیین مینماید،
که میتواند مورد استفادة سیاستگذاران و کارگزاران نظام آموزشی قرار گیرد .این پژوهش
همچنین مدلی را فراهم نموده اســت که از آن میتوان بهعنوان چارچوبی مفهومی برای
مطالعة پدیدة افت تحصیلی و سیاستگذاری برای کاهش آن استفاده کرد.
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