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 چکیده

موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان جالق و ارائه راهکارهایی  عوامل محیطی و اجتماعی بررسی  هدف پژوهش حاضر   

موزان دانش ا هیکل ر عبارت است ازپژوهش حاض یجامعه آمار. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. بود برای پیشگیری از آن

گیری تصادفی و سیستماتیک به نفر با روش نمونه ۵۶طبق جدول مورگان تعداد که نفر  ۰۴۱با تعداد  مجدد جذب شدند هباز مانده از تحصیلی ک

سؤال، پرسشنامه  01( با 0931سرمد و همکاران ) ،های بومی شده عوامل محیطیپرسشنامهگیری شامل عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه

( 0911سوال و پرسشنامه شیوه های جذب موحد ) 01( با 0931رنجبر ) ،سؤال، پرسشنامه ادامه تحصیل 01با  (0930) یرضای ،عوامل اجتماعی

عوامل محیطی و اجتماعی موثر در نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین . باشدیم 10/1و  11/1، 18/1، 10/1سؤال و پایایی به ترتیب  01با 

وجود داشت، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام ب گام اداری رابطه معنترک تحصیل دانش آموزان و شیوه های جذب آنها جهت ادامه تحصیل 

در صد از تغیرات شیوه های جذب توسط متغیر عوامل  00در صد از تغیرات ترک تحصیل توسط متغیر عوامل محیطی و اجتماعی،  81نشان داد که 

 .اجتماعی قابل پیش بینی بود
 

 عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، ادامه تحصیل، شیوه های جذب کلید واژه:

 

 

 مقدمه

آیند. اهمیت این نقش در این است آموزان به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور دارند، یکی از قشرهای مهم جامعه به شمار میامروزه دانش

دهند، بلکه این گروه مدیران اصلی علمی، فنی و هنری هر کشور را تشکیل میهای گوناگون آموزان نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینهکه دانش

 (.۰۸۳۱)عارفی،  باشنددر اداره آینده کشور و رهبر سایر اقشار جامعه در هدایت به سمت توسعه نیز می

بین او و محیط تعامل مناسبی  رسد کهشخصیت انسان در صورتی به کمال می اجتماعی قرار دارد و محیطی و رفتار آدمی تحت تاثیر عوامل

از سوی دیگر انسان موجودی انعطاف پذیر است او نه تنها با محیط  اثیر فراوانی بر رفتار فرد دارند وت اجتماعیمحیطی و فشارهای . وجود داشته باشد

 (.09۳۱امجدیان و صیدی، کند )می ته خود دگرگونسز بنا بر خواین شود، بلکه محیط راسازگار می
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کنند و یا به عبارتی قبل از اتمام یک دوره قادر به ادامه تحصیل مدرسه را ترک می منظور از ترک تحصیل دانش آموزانی که زودتر از موعد مقرر

 افزایش هب منجر و باشدترک تحصیل معموال به دنبال تکرار پایه و ناتوانی و عدم کارایی مدرسه می باشند و به ناچار مدرسه را ترک می کنند.نمی

ن تریباشد. امروزه ترک تحصیل و افت تحصیلی در تمام کشورهای جهان از عمدهیکی از معضالت آموزش در جهان می و گرددمی جامعه در سوادیبی

 مارینظام آموزشی ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال رشد از یک سلسله بی مسائل آموزش و پرورش و حتی مسئوالن نظام آموزشی است.

هایی که تا به حال انجام گرفته هنوز این مشکل الینحل باقی مانده رغم کوشش اند. و علیژیم قبل به ارث رسیدهرنج می برد و این مسائل عمدتا از ر

 نفس به اعتماد آموزشی، امکانات هوشی،  و ، ذهنیسالمت جسمی و روحی و بهداشتی عبارتند از آموزانعوامل موثر در ترک تحصیل دانش .است

 (.۰۸۳۱باشد )عارفی، می فرزندان تحصیل به والدین شدن قائل اهمیت همساالن، تاثیر فردی، پشتکار و تالش و

 

 بیان مسأله

 خواهند در حل مسائل و مشکالت اجتماعی پیش ها از دستگاه آموزشی میدر جوامع امروز، مردم انتظارات گوناگون از آموزش و پرورش دارند، آن

. تری سوق دهدباشد، جامعه را به سمت رفاه و پیشرفت هدایت کند و مردم را از طریق فرآیند آموزش و پرورش به سوی زندگی بهتر و عادالنه قدم

جتماعی بقه اهای اجتماعی را کاهش دهد، نردبانی باشد برای ارتقای افراد از طگشا باشد، نابرابریتواند در این زمینه مشکلولی آیا نظام آموزشی می

 (0939ها فراهم کند؟ )فخری، تر به طبقه باالتر، موقعیت شغلی و اقتصادی بهتر و مرتبه اجتماعی باالتری را برای آنو اقتصادی پایین

در همه جوامع مدرسه  .شود افت و ترک تحصیلی بوده استها و مقاصد را موجب میدر نظام آموزش و پرورش آنچه عدم توفیق درتحقق هدف

کشد. نظام آموزشی آموزان را به دوش میای دارد و در کنار خانواده وظیفه تعلیم و تربیت دانشترین نهاد تعلیم و تربیت جایگاه ویژهحکم مهم

 ،ها توجه بسیاری از نظریه پردازان، متخصصان، جامعه شناسانآموز و محتوای یادگیری است که اهمیت آنمتشکل از سه رکن اصلی معلم، دانش

 (.0913های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند )بابا طاهری، در نتیجه این عناصر از جنبه .مسئوالن و دست اندرکاران جامعه را جلب کرده است

 حقیقاتت گذشته هایدهه طی دهد اما دربا توجه به اینکه ترک تحصیل آثار و عواقب آنی و زود گذر بسیار زیادی از خود در آن لحظه نشان نمی

 عوامل شامل آموزان دانش هنگام زود تحصیل ترک خطرزا گرفته است. عوامل انجام دانش آموزان روی بر تحصیل ترک آثار مورد در متعددی

 تجارب تواندخانواده، می اقتصادی سطح و خانواده فرهنگ و جامعه فرهنگ بین رابطه مدرسه، و خانه فردی است. فرهنگ بین و فردی اجتماعی،

 (.۰۸۳۱قرار دهد )عارفی،  الشعاع تحت را مدرسه در فرزندان آموزشی

آموزان نقش دارند از قبیل: اطرافیان و فامیل و آشنایان نتایج تحقیقات دیگر نشان داد که عوامل محیطی نیز بر بازماندن و ترک تحصیل دانش

افتد در تعیین موفقیت فقدان والدین )فوت پدر و مادر یا هر دو( اتفاق میآموز مانند و فعل و انفعاالتی که در محیط پیرامون محل زندگی دانش

آموزان تاثیر گذار است. در این زمینه باید به عوامل خانوادگی نیز اشاره کرد که این عوامل نیز از جمله مواردی هستند که باعث ترک آموزشی دانش

اعتیاد والدین، طالق و جدایی والدین، پایین بودن سطح سواد اولیا، کثرت اعضای خانواده توان به عواملی مانند تحصیل می شوند و در این باره می

 (.0۸۹۰ اقدسی و زینال فام،اشاره کرد )

شهرستان جالق به دنبال متوسطه باشد که ما در دانش آموزان مدارس مسئله اساسی در این پژوهش میزان ترک تحصیل و عوامل موثر بر آن می

چنین چه کارهایی باید انجام شود تا هم از ترک تحصیل این دانش آموزان جلوگیری گردد و نهایتاً چه راهکارهایی وجود دارد تا آن هستیم و هم

ردد باید گدر رابطه با اینکه در سیستان و بلوجستان چه عواملی باعث ترک تحصیل می دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند به تحصیل برگردند،

دهد که بین متغیرهای مستقل همچون: نبود انگیزه تحصیلی در دختران و پسران، نگرش منفی در مورد که نتایج تحقیقات نشان می اظهار داشت

های تدریس معلمان نبود امنیت های درس، ناکارامدی روشهای پرجمعیت و مختلط در کالستحصیل دختران، نبود امکانات آموزشی، وجود کالس

های زود هنگام دختران، پایین بودن درآمد خانواده ها و موارد دیگر منجر به ترک دوری محل سکونت با محل تحصیل، ازدواجکافی برای تحصیل، 

 (.0931تحصیل یا افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسردر این استان شده است )بلوچ زهی و عبداللهی، 
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باشد که باید در این زمینه تحقیقات زیادی انجام بگیرد. لذا پاسخگویی به لی میبنابراین مسئله ترک تحصیل در این استان از مهمترین مسائ

آموزان در رشته انسانی و راهکارهای بازگشت به تحصیل این سوال که عوامل محیطی و اجتماعی یادگیری درس عربی موثر در ادامه تحصیل دانش

 گردد. طرح میاین قشر از جامعه در مدارس متوسطه شهرستان جالق کدامند؟ م

 

 اهمیت و ضرورت

 آید. میزانمی حساب به جامعه آن و پرورش آموزش کارایی سنجش ارزنده معیار عنوان به آموزاندانش تحصیلی پیشرفت میزان ایجامعه هر در

 این کردن کم در سعی جوامع همه دهد، بنابراینمی نشان را جامعه آموزشی نظام روشنی، ضعف تحصیلی )ترک تحصیل و مردودی( به افت باالی

 مستلزم عصری چنین در و زندگی است تحول آن ویژگی بارزترین و گرفته نام 1فضا عصر که کنیممی زندگی جهانی در ما ها،این دارند. عالوه بر آمار

 (.۰۸۳۴سهرابی و جندقی، حاضر است ) نسل پرورش و آموزش در سایه تکنولوژی و صنعت به تجهیز

 رابطه این بررسی به که مطالعاتی .دارد وجود تحصیل رابطه ترک و مردودی تحصیلی، افت بین زیرا گرفت نادیده نباید را تحصیلی افت

 اندکرده گزارش محققان از کنند. برخیمی رها را نهایت مدرسه در دارند مردودی تجربه که آموزانیدانش اکثر که اندداده نشان همواره اندپرداخته

 هاینظام مشکالت مسائل و ترینمهم از یکی نتیجه دارند. در مردودی تجربه آموزاندانش دیگر از بیشتر پنج برابر کنندگان تحصیل ترک که

 شوم آثار و شده تلف اقتصادی و انسانی بالقوه استعدادهای و منابع از تعداد زیادی طریق این از ساله هر زیرا است تحصیلی ترک موضوع آموزشی،

 (.0939گذارد )قدم پور و همکاران، می جای بر اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی درناگواری  و

 ایجاد دار عهده تربیت تعلیم و زیرا و تربیت است، تعلیم امر به توجه کشوری هر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، شرفتیپ عامل مهمترین امروزه

 و زیادی منابع به ساله همه که این است نظامی هر آن در بزرگ هایآفت یکی از است. افراد هایتوانایی و استعدادها توسعه جهت مناسبی زمینه

 ترک تحصیل پدیده گذارد،جا می به اجتماعی و فردی ابعاد در را جبرانی قابل غیر و اثرات کندمی هزینه را اقتصادی بالقوه انسانی وی استعدادها

 (.0913)انصاری، . است

 اموزاندانش ترک تحصیل تعداد بر پیش از بیش عوامل این و گذارندمی تاثیر پرورش و آموزش بر که دارند وجود متعددی عوامل که آنجایی از

 ترک میزان چه که استان وضیعت مشخص نبودن و زمینه این در کافی تحقیقات نبودن دلیل به نیز بلوچستان و سیستان استان در افزاید،می

 صعب جمعیت، حد از بیش پراگندگی جمله: از منطقه های خاصویژگی و شرایط دلیل به نیز و دارد وجود ابتدایی دوره در آموزان دانش تحصیل

 دختران، مورد در ویژه به ایمنطقه و قومی تعصبات و ها خانواده اقتصادی معیشت ضعیف و فرهنگی فقر روستایی، هایراه و مناطق بودن العبور

 ناشی اثرات دامنه به توجه با نیستند؛ شده شناخته شوندمی آموزاندانش تحصیل ترک باعث که و عواملی دارد دیگری وضیعت تحصیل ترک مساله

 آن یاکاهش حذف جهت پیشنهادهایی ارائه و استان در آنها از یک هر سهم نیز و آن هایریشه و علل شناسایی با تا برآنست که پژوهش این آن از

 (.0931عبداللهی، اقدام نمایند. )بلوچ زهی، 

شناخت این عوامل کمک  به نه تنها تحصیل دانش آموزان بازماندگی و ترک اجتماعی در محیطی و علل یزمینه در پژوهش ضرورت اجرای لذا 

های برنامه ریزی شوند تا نقاط ضعفشوند و در برنامه ریزی های کالن به طور مفصل مد نظر قرار داده میها نیز شناسایی میکند بلکه این راهمی

ازخورد ها صورت بگیرد بریزی براساس شرایط محیطی و اجتماعی استاناگر برنامه .آیندقبلی مجدداً تکرار نشود و در صدد رفع این عوامل نیز بر می

یزی رباید به نحوی برنامه آموزان نیز بسیار مثمر ثمر خواهد بود. لذا در بهترین وضع مطلوبمناسبی خواهد داشت و در بازگشت به تحصیل دانش

آموزان را به حداقل ممکن برسانیم و بعد از اینکه ترک تحصیل دانش آموزان متوقف گردید در گام بعدی برای کنیم که اوالً میزان ریزش دانش

 رار خواهد گرفت.بازگشت به تحصیل دانش آموزان تالش کنیم. لذا در این پژوهش اهم موارد مطرح شده مورد بررسی علمی و محققانه ق
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 اهداف پژوهش

 موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان جالق و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن عوامل محیطی و اجتماعی بررسی 

 

 پژوهش هایفرضیه

 فرضیه اصلی

 رابطه معناداری وجود دارد.موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان جالق  عوامل محیطی و اجتماعی بررسی 

 

 مطالعات داخلی

 درس شیمی در آمل شهر پسر آموزان دانش تحصیلی ترک مهم عوامل شناسایی  "( در پژوهش خود تحت عنوان 0930نعمتی مقدم و کمالی فر )

 یپیشینه امتحانی، معلم، سواالت والدین، روش تدریس سواد اقتصادی، میزان نتایج رسیدند که: وضعیتبه این  "0930-30تحصیلی  سال در 0

 محسوب می شوند. ترک تحصیل مهم عوامل عنوان به آینده در شغلی نیاز و تحصیلی

دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران یابی روابط عوامل خانوادگی موثر بر انگیزش تحصیلی  ( به مدل0930در پژوهشی نصری و همکارانش ) 

های بر شیوه 60/1و  01/1،  68/1،  18/1پرداختند. نتایج نشان داد که جو عاطفی، شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب با مقدار اثر 

بر انگیزش بصورت مستقیم  60/1دی با مقدار اثر فرزندپروری تاثیر مستقیم و تاثیرگذار بودند. در حالی که از بین شرایط خانوادگی فقط شرایط اقتصا

 تاثیرگذار بود. 

 تحصیل )بازماندگان از تحصیل( دانش ترک در مؤثر اجتماعی و محیطی عوامل"( در پژوهش خود تحت عنوان 0930) و زینال فام  اقدسی

 اقتصادی، عوامل خانوادگی، محیطی، دند که: عواملبه این نتایج رسی  "31-13 تحصیلی درسال میاندوآب شهرستان های دبیرستان آموزان دختر

 است معنادار آماری لحاظ از تفاوت این و است متفاوت تحصیل از بازمانده و عادی بین دانش آموزان همساالن گروه تحصیل، ترک مدرسه به مربوط

 .است داشته دختران تحصیل ترک در را نقش بیشترین شده عوامل ذکر یعنی

 

 

 مطالعات خارجی

 ترک مورد در را مختلف های متغییر دادند انجام ها تا یازدهمی ها هفتمی کالس از نفر ۳۰۱ روی بر که تحقیق یک (در۱۱۱۱همکارانش ) و جونز

 از یکی فرهنگی شکاف دهند. می تشکیل را تحصیل ترک مهم ابعاد مدرسه عملکرد که داد نشان آنان تحقیق نتایج .کشاندند آنان به تحصیل

 در آموزان دانش تحصیل ترک احتمال شود می بیشتر شکاف این که مناطقی در بعبارتی .بودند نهاده انگشت آن روی بر محقق این که بود مسائلی

  .رودمی  باالتر مناطق آن

 هستند. نتایج اینهایی هستند که دارای درآمد پایین که ترک تحصیل کنندگان بیشتر از خانواده دادندنشان ( 0100همکاران ) مک کلین و

هایی درصد جامعه معموالً شانس ترک تحصیلشان دو برابر خانواده 01های پایین آموزانی که از خانواده درآمدی مطالعه حاکی از آن است که دانش

 جامعه است. درصد 01است که درآمدشان باالی 

 

 

 قیروش تحق

و  ترعیتر، سرآسان تر،قیتا او را هر چه دق دیرا اتخاذ نما یو روش وهیچه ش د،یآن است که محقق مشخص نما قیاز انتخاب روش تحق هدف

ش هدف رشد و توسعه دان ،یمورد نظر کمک کند. در پژوهش کاربرد قیتحق یهاپرسش ایپرسش  یبرا ییهاپاسخ ایبه پاسخ  یابیتر در دستارزان

پارامترهای موجود پرداخته و هدف محقق توصیف واقعی و دقیق حقایق ی به بررسی وضعیت فیتوص قیخاص است. تحق ینهیزم کیدر  یبردکار
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 ردیگیموجود، مورد مطالعه قرار م یفعل تیپاسخ به سؤاالت مربوط به وضع ای هاهیآزمون فرض ها برای پیمایش وآوری دادهجمع قیاز طر می باشد و

 (.0939، دالور)

توصیفی چون به بررسی  .شودیمحسوب م  یاز نوع همبستگ یشیمایپ -یفیو از منظر روش، توص یپژوهش از نظر هدف، از نوع کاربرد نیا

باشد و همبستگی از این جهت که محقق رابطه بین متغیرها را مورد وضعیت پارامترهای موجود پرداخته و هدف محقق توصیف واقعی حقایق می

 .دهد بررسی قرار می

 

 جامعه آماری

را  یجامعه آمار.مشترک باشند ،صفت کیای( که حداقل درمنطقهعناصر و افرادی که درمقیاس جغرافیایی مشخص )جهان یا، مجموعه واحدها

، )دالور تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهدشود که محقق میی اطالق میبهاپدیده به کلی جامعه آماریطورب.دهندیم لیتشک

0913.) 

متوسطه شهرستان جالق بازمانده از تحصیلی که توسط مدارس آموزان دختر و پسر شامل کلیه دانشجامعه آماری مورد بررسی این پژوهش  

 باشد.نفر می ۰۴۱آموزش و پرورش مجدد جذب شدند، با تعداد 

 

 گیری و روش تعیین حجم نمونهنمونه، روش نمونه

 ۵۶داد تعدر مجموع اساس جدول مورگان از نوع تصادفی ساده و سیستماتیک استفاده شده است که بر گیری تصادفیدر این پژوهش از روش نمونه

 آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند.از دانشنفر 

 

 هاگیری و روش گردآوری دادهابزار اندازه

 ای و میدانی است. ابزار گردآوری در این پژوهش دو نوع کتابخانه

 

 ای:روش کتابخانه

مجالت و از  ،ها، مقاالت و پژوهشگران درباره موضوع پژوهش است. در این پژوهش از کتابخانه، پایان نامه های دانشمندانهمان آگاهی از نظریه

 (.09۹۸، رحیمی و همکاران) های اینترنتی برای استفاده از مجالت و مقاالت الکترونیکی معتبر استفاده شده است.طریق سایت

 

 روش میدانی:

 شود:در این پژوهش از پرسشنامه مربوط به هر متغیر استفاده می

 

 پرسشنامه عوامل محیطی

بعد )مشکالت  9سؤال و  01( 0931و همکاران ) جهت ارزیابی عوامل محیطی از پرسشنامه محقق ساخته براساس پرسشنامه عوامل محیطی سرمد

 باشد. ای لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق میدرجه 1پرسشنامه دارای طیف شود. اقتصادی، مدیریت مدرسه، ضعف معلمان( استفاده می

 

 پرسشنامه عوامل اجتماعی

بعد )گروه  0سؤال و  01( که دارای 0930برای سنجش عوامل اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته براساس پرسشنامه عوامل اجتماعی رضایی )

 باشد.ای لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق میدرجه 1فاده خواهد شد. این پرسشنامه دارای طیف باشد استهمساالن، باورهای فرهنگی( می
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 پرسشنامه ادامه تحصیل

بعد  6سؤال و  01 ی( که دارا0931) ترک تحصیلی رنجبراز پرسشنامه محقق ساخته براساس پرسشنامه  آموزانادامه تحصیلی دانشسنجش  یبرا

مخالف تا کامال  امالاز ک کرتیل یدرجه ا 1 فیط یپرسشنامه دارا نیاستفاده خواهد شد. ا باشدی( مایانات و عوامل مدرسهوالدین، کمبود امک)

 .باشدیموافق م

 

 پرسشنامه شیوه های جذب

بعد )امکانات  9سؤال و  01( با 0911های جذب برای ادامه تحصیل از پرسشنامه محقق ساخته براساس پرسشنامه موحد )برای سنجش شیوه

 باشد. درجه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی می 1مدرسه، نوع برخورد، برنامه های متنوع( استفاده می شود. این پرسشنامه دارای طیف 

 

 های تجزیه و تحلیل آماریروش

 ه است:استفاده شد یو استنباط یفیپژوهش از دو آمار توص نیها در اداده لیو تحل هیبه منظور تجز

 

 آمار توصیفی: -الف

 ود.شهایی همچون انحراف معیار و واریانس استفاده میدر آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی،درصدهای فراوانی، میانه، مد، نما، میانگین و شاخص

 

 آمار استنباطی: -ب

 ب ها از ضریشود و همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهمیاسمیرنوف استفاده  -ها از آزمون کولموگروفدر آمار استنباطی ابتدا برای نرمال بودن داده

 شود.انجام می spss23شود. محاسبات بوسیله نرم افزار همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده می

 

 های جذب با ابعاد عوامل اجتماعیماتریس همبستگی متغیرهای شیوه

 

 عوامل فرهنگی همساالن متغیر

وه
شی

ب
جذ

ی 
ها

 

 **611/1 **939/1 همبستگیضریب 

 111/1 111/1 سطح معنی داری

 ۵۶ ۵۶ تعداد

 درصد 33** معناداری در سطح 

 

 های جذب با ابعاد عوامل اجتماعیبین شیوهکه  دهدینشان مهای جذب با ابعاد عوامل اجتماعی را شیوهنتایج جدول در خصوص بررسی رابطه بین 

های جذب با ابعاد شیوهکه  گرفت نتیجه توان می اطمینان درصد 33 با بنابرایندرصد وجود دارد.  33 داری در سطح یمثبت و معن یهمبستگ

اجتماعی، بعد عوامل فرهنگی با ضریب ابعاد عوامل  بین از که دهدمی نشان نتایج همچنین. دارد داریمعنی و مثبت همبستگیعوامل اجتماعی 

 های جذب دارد.تری با شیوهرابطه قوی 611/1همبستگی 
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 ضرایب رگرسیون

 

 

 مدل

 سطح معنی داری t ضریب اصالح شده ضرایب خام

 بتا خطای معیار بتا

 مقدار ثابت

 عوامل محیطی

15 /5                     

511/0 

68/0                      

040/0 

 

111/1 

02/2 

45/00 

000/0 

000/0 

 مقدار ثابت

 عوامل محیطی

 عوامل اجتماعی

016/0                   

565/0 

880/0                   

011/0 

272/0                  

071/0 

 

801/1 

011/1 

251/0 

2/55 

7/4 

111/1 

111/1 

111/1 

 بتای ضرایب ستون به ادامه تحصیل بر متغیرهر  تأثیر سهم مورد در قضاوت برای نتیجه در معنادار هستند، دارند وجود متغیرهایی که جدول در 

 در نتیجه در و است تأثیر بیشترین دارای 801/1 ضریب با عوامل محیطیمتغیر  شده است که مشاهده .کنیممی توجه مدل در شده استاندارد

  .دارد قرار در اولویت دوم 011/1اول و متغیر عوامل اجتماعی با ضریب  اولویت

 

 بحث و نتیجه گیری

 رابطه معناداری وجود دارد.موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان جالق  عوامل محیطی و اجتماعی نتایج نشان داد بین 

 مقداری مثبت مشاهده شد. های جذب ضریب همبستگی عوامل محیطی و عوامل اجتماعی با ترک تحصیل و شیوه

 تحصیل ترک صورت به عمدتاً و است بوده ترک تحصیلی و افت شود می موجب را مقاصد و ها هدف درتحقق توفیق عدم آموزشی آنچه نظام در

 موجود پیچیده مشکالت و مسائل بازتاب دختران تحصیل ترک عوامل شود. می مشاهده مورد تحصیل رشته در اشتغال عدم با و مردودی دوره میان

  بود. نخواهد ممکن آسانی به مشکل این حل دلیل همین به است در جامعه

 دختر آموزان دانش تحصیل ترک بر روس عربی مؤثرد عوامل "( که تحت عنوان 0931پژوهش بلوچ زهی و عبداللهی ) های این فرضیه بایافته

اجرا گردید به این نتایج رسیدند که  "36-31تحصیلی  سال در آن از پیشگیری راهکارهایی برای ارائه و بلوچستان و سیستان استان متوسطه دوره

 .در ترک تحصیل دانش آموزان دخیل هستند اجتماعی _فرهنگی آموزشی، عوامل خانوادگی، عوامل و فردی ی همانند عواملعوامل

 

 ها پژوهشمحدودیت

 هاداده که است زمانی دوره یک به آمده مربوط بدست است. نتایج پذیرفته تاثیر هاییاز محدودیت علمی، پژوهش هر مانند نیز حاضر پژوهش -0

در آموزش و  در مورد ترک تحصیل دانش آموزان دوره متوسطهحاضر پژوهش نتایج گردد. تغییر سبب است ممکن زمان گذشت اندآوری شدهجمع

 .گیرد صورت با احتیاط باید پرورش شهرستان جالق صورت گرفت و تعمیم آن به سایر آموزش و پرورش

 تی یادگیری در ترک تحصیل دانش آموزان.مورد بررسی قرار ندادن عوامل موثر فردی و روانشناخ -۱
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 (عدم مقابله و ارزیابی یادگیری دروس درترک تحصیل دانش آموزان بر حسب متغیرهای پیش بین )ویژگی جمعیتی -۸
 

 شنهادهایپ

 باشد:میشود که به شرح زیر های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه میبا توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش برای هر کدام از فرضیه

کنترل  و راهنمایی تحصیلی سال طول در را آنها و نمایند نظارت خود فرزندان تحصیل به نسبت والدین دقیق یمشاوره و خوب هایراهنمایی با -۰

 کنند.

 وجود تفاوتی نباید والدین و معلم نظرات و هابین گفته و باشند داشته منظمی هایبرنامه خود فرزندان درسی امور به رسیدگی برای باید والدین -۱

 هماهنگ زیرا گیرد صورت والدین و مربیان فکری هم و نظارت با و خانه با محیط و همگام همراه باید مدرسه محیط در آموزش و باشد داشته

 کند.می تردید دچار را دانش آموزان اولیا و مربیان، نبودن

 و صدا و بهزیستی و پرورش و آموزش جمله سازمان از ربط زیر نهادهای شود می پیشنهاد دختران تحصیل ترک خانوادگی عوامل نقش درمورد -۸

 .سازند مرتفع را دیگر و عوامل والدین رضایت و بدهند آنها به را الزم هایآگاهی سیما

 از پیشگیری جهت پرورش و سازمان آموزش که شود می پیشنهاد دانش آموزان تحصیل ترک زندگی محیط و محیطی عوامل نقش مورد در -۴

فراهم  را آنها آموزشی هاینیازمندی دیگر و فیزیکی فضای آنها نیاز با منتاسب و آموزان دانش محیط زندگی به محل نزدیکترین در، تحصیل ترک

 .سازد

 تجهیزات آموزان دانش تحصیل ترک پیشگیری از جهت پرورش و آموزش سازمان که شود می پیشنهاد مدرسه به مربوط عوامل نقش مورد در -۶

 .سازد مرتفع را افزاری سخت و افزاری نرم نیازهای و نمایند فراهم محروم مناطق در به خصوص آموزان دانش نیاز با متناسب امکانات و آموزشی

 . محوری مدیران یا و پرورش و توسط آموزش جلسات برگزاری طریق از آموزشی مسائل و مدرسه امور در والدین همکاری و مشارکت تقویت -۵

 .تحصیل به مثبت باور ایجاد جهت والدین هب برای سخنرانی بومی افراد یا مدرسه همان کرده تحصیل افراد طریقاز اجتماع و مدرسه بین ارتباط-۷

 

 منابع

 ۰۸۳۹ .نور پیام دانشگاه تهران: انتشارات مدیریت، در تحقیق روش محمدرضا ؛ فریدی، و علی صالحی، اکبر؛ سیدعلی احمدی، -۰

اقدسی، علی نقی، زینال فام، افسانه؛ عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در  -۱

 ۰۸۹۰، ۰۷، فصلنامه علوم تربیتی، سال پنجم، شماره ۹۱-۳۹سال تحصیلی 

(، ۳۰-۳۱ک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی استان کرمانشاه در سال تحصیلی )امجدیان، فیروز؛ صیدی، بهروز؛ بررسی عوامل موثر در تر -۸

 ۰۸۳۱شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، 

 نامه پایانفارس،  استان عشایری آموزان تحصیل دانش ترک در خانوادگی و فردی آموزشگاهی، مدیریتی، عوامل نقش انصاری، محمد؛ بررسی -۴

 ۰۸۳۹. دانشگاه اصفهان، آموزشی مدیریت رشته ارشد کارشناسی

 ۰۸۳۹دانشگاه تهران،  تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان تحصیل، ترک حسن؛ بررسی علل باباطاهری، -۶

 ارائه و بلوچستان و سیستان استان ابتدایی دوره دختر آموزان دانش تحصیل ترک بر مؤثر بلوچ زهی عبدالغفار، عبداللهی حسین؛ عوامل -۵

. اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه جامعه شناسی ، علوم تربیتی و مطالعات 36-31تحصیلی  سال در آن از پیشگیری راهکارهایی برای

 ۰۸۹۶. مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه -تهران اجتماعی و فرهنگی، 

 ۰۸۳۹دالور، علی ؛ روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: دانشگاه پیام نور،  -۷

 ۰۸۹۸؛ شیرای. تهران: ویتیو علوم ترب یشناسدر روان قیروش تحقی؛ دالور، عل -۳
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 هایدانشکده خوابگاه ساکن دانشجویان تحصیلی افت در موثر عوامل و فراونی پردنجانی سجاد، حشمتی هاشم و مقدم زهرا؛بررسیرحیمی -۹

 دوم، ،دوره حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی . فصلنامه0931-30 تحصیلی سال در گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پیراپزشکی
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