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چکیده        اطالعات مقاله
ان دوره آميوزدانشبر افراد بازمانده از تحصيیل در  مؤثرعوامل این پژوهش با ضرورت توجه به شناخت  

تنظیم شد و هدف اصلی آن شناسایی عوامل مرتبط بر ترک تحصیل این افراد  دوم متوسطه استان زنجان

 یآمار یجامعهرفت. بود. پژوهش حاضر به شیوه آمیخته و از نوع اکتشافی در دو فاز کیفی و کمی انجام گ

گانه استان زنجيان اسيت کيه از  10آموزان مقطع دوم متوسطه مناطق دانش یپژوهش حاضر شامل کلیه

بيا  یپژوهش از فرمول تعییييين حجم نيمونييه یتعییين حجييم نيمونه منظوربه. اندبازمانده لیتحص

(، حجم ۲112استان زنجان ) وپرورشآموزشطبق اطالعات موجود در اداره  یآمار یتوجه به حجم جامعه

متوسيطه دوم،  یدر دوره لیآموزان بازمانده از تحصتعداد دانش بر اساسنيمونه بر اساس فرمول کوکران 

 186اساس در قسمت کميی تعيداد  نیبر هم ها مشخص شد.هر شهرستان از تعداد مصاحبه یسهم نسب

در مرحليه اول بيا تحلیيل محتيوای  هياداده نمونه برآورد شدند. عنوانبه کردهلیتحصرک ت آموزدانش

بنيدی سيهم عواميل تعیین اعتبار و روایيی ابيرار و همینيین رتبيه منظوربهمضمونی و در مرحله دوم 

و  یآموزشي ،یفرد ،یبعد خانوادگ یهاشاخصدر کل شد. همینین  تحلیل spss افرارنرمبا  شدهییشناسا

 موردمطالعه یهاشاخص نیب یگانه متوسطه دوم استان زنجان تفاوت معنادار 10مناطق  نیدر ب یاقتصاد

 نیانگیياز م یبه دست آمد که در شهر طيارم و افشيار عواميل فيرد جینتا نیا یوجود دارد. در بعد فرد

. برخيوردار اسيت یترنییپيا نیانگیاز م یانگوران و ابهر عوامل فرد یبرخوردار بود و در شهرها یباالتر

نسيبت بيه  یبياالتر نیانگیاز م نشانماهابهر و  یشهرها یبعد آموزش ازنظرنشان داد که  نیهمین نتایج

. شيودیمي لیمنجر به بازماندن از تحص شتریب یمناطق عوامل آموزش نیمناطق برخوردار بود و در ا ریسا

دارد. لیدر بازماندن از تحص ریتأث یکمتر یاما در شهر طارم عوامل آموزش

ترک تحصیل، فقر اقتصادی، ازدواج، استان زنجانها: کلید واژه

Mcheraghi@Znu.Ac.Ir                                                                                                                    :مسئول نویسنده*

ارجاع به این مقاله: تقیزاده فانید، ابوالقاسم؛ قدسی، وحید؛ و ریاحی. (1011). مدل  MCDM براي انتخاب روستاي هدف گردشـگري بـر اسـاس 
روشهاي SWARA و ARAS (مطالعه موردي: شهرستان پاوه)، فصلنامهپژوهش هاى جغرافیاى اقتصادى، 2(6)، صص 66-40. 
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 چراغيو  سیاح .../ بررسي عوامل موثر بر افراد

 

 مقدمه
باید اجتماعی زندگی کند و زندگی اجتماعی سالم و سودمند بدون تربیت صگیی  امکگان نگدارد،  ناچاربهانسان  آنجاکه از

های فنی، علمی، هنری و فرهنگ و تمدن شود، زیرا پیشرفتامر تعلیم و تربیت در هر جامعه پی برده می ضرورتبهبنابراین 

های اجتمگاعی وگوی  هر جامعه میصول تربیت است و همین تربیت است که فرد و گروه را با حقوق و وظایف و مسئولیت

 ۲1ی آید. طبگق مگادهمی حساببهول بدیهی هر انسانی حق طبیعی هر انسان است و جزء اص وپرورشآموزش. کندآشنا می

حگق دارد از  یهرکسگسگازمان ملگم متیگد بگه تصگوید رسگید، 1401ی عمومی جهانی حقوق بشر که در جلسه یالمیهاع

ی ایگران، اصگل المیام قانون اساسی جمهگوری اسگدر اصم سی ،چنینمند شود. همهای مقدماتی عمومی رایگان بهرهآموزش

ی ی ملگت را تگا پایگان دورهرایگگان همگه وپرورشآمگوزشتیت عنوان حقوق ملت آمده است که دولت موظف است وسایم 

رایگان گسگترش دهگد  طوربهتیصیم در دوره عالیه را تا سر حد وودکفایی کشور  التمتوسطه فراهم کند و وسایم و تسهی

چنین آموزان همی بازماندگی از تیصیم دان های سنگین، مسئلههزینههای گسترده و صرف شتال رغمبه(. 1811)وهابی، 

هگای آمگوزان در دورهتعگداد زیگادی از دانگ  هرسگالهشگود. ی ما میسوب میجامعه وپرورشآموزشنظام  التیکی از مشک

کلی منظگور  صورتبهرد. اما وجود ندا ۲هنوز تعریف مشخصی از بازماندگی تیصیلی. مانندیبازممختلف تیصیلی از تیصیم 

سال قگرار دارنگد ولگی در  11تا  6از فرد بازمانده از تیصیم، آن گروه سنی از جمعیت است که در سنین مدرسه یعنی بین 

تگر   زانیگباال بگودن م (.1841)نجاتی، اندشدهوارجی آموزش کشور حضور ندارند، یعنی از آن های تیصیلی در چروهماه

عام در  یدهیوانوار، پد یکمک به کاه  بار مال باهدف ن،ینشهیو حاش یدرآمد نییآموزان طبقات پادان  انیدر م میتیص

. کنگدیم نییتب زیرا ن رانیدر ا میاز رشد تر  تیص یبخ  بزرگ دهیپد نیاست که ا شرفتهیو پ توسعهدرحالجوامع  یتمام

به علت  یاقتصاد یورباال است. کاه  بهره اریجوامع مختلف بس یبراآموزان دان  میاز تر  تیص یناش یاداقتص ینهیهز

شگدن  دهیو کشگ نگدهیکار ماهر در آ یرویبه ن یکمبود دسترس ،یتخصص یهاو کسد مهارت یانسان یهیعدم انباشت سرما

 یکه موجگد بازمانگدگ یگریاز عوامم د یکی(.  184۲،ی)فتی شوندیها میسوب ممصداق نیا ازجمله یافراد به بزهکار نیا

آموز، تر  از مدرسگه بودن دان  دوزبانه ،یافسردگ ،یو جسم یذهن تیاست. معلول یمشکالت فرد شود؛یم میفرد از تیص

. شگودیمگ میاز تیص یگباشند که باعث به وجود آمدن بازماند یعوامل نیتراز مهم توانندیم گرید یاز عوامم فرد یاریو بس

مدرسگه از میگم  یو دور یآموزشگ یافراد دارنگد. کمبگود فضگاها میاز تیص یدر بازماندگ ییبسزا ریتأث زین یعوامم آموزش

آمگوز مدرسگه بگا دان  ییو بروورد نامناسد معلمان و کادر اجرا هیمناسد در مدار ، تنب یسکونت، فقدان امکانات آموزش

 یکگیآموزان استان زنجان دان  انیدر م میتر  تیص یدهیمیسوب شوند. پد میاز تیص یبازماندگ یبرا یعوامل توانندیم

نتوانسگت بگه  زیگن یپگ  از انقگالب اسگالم گانیرا یسوادآموز یحت چراکه باشدیاستان م نیمسائم امروز ا نیتریاز میور

 میگهنگوز هگم بگه دل یلیتیصگ شرفتیمسائم پ گریمثم د میمنجر شود. شناوت علم تر  تیص دهیپد نیکردن ا کنشهیر

جزء  کند،یم یاست که میصم در آن زندگ یا، وانواده، مدرسه و جامعهآموزدان چون وود  یاشهیاز عوامم ر متأثر کهنیا

 (.1811،ی)صراطشودیمسائم دشوار میسوب م

رونگد پوشگ   دهگد،ینشگان مگ ریاو سالهپنجدوره دوم متوسطه در  یلیاستان زنجان آمار مربوط به نرخ پوش  تیص در

اسگتان در  یکه طبق آمار نرخ پوشگ  بگرا یاگونهبه باشدیدوم متوسطه نسبت به کشور رو به کاه  م یدر دوره میتیص

استان کمتگر از سگط   یلینرخ پوش  تیص نیبنابرا باشد،یدرصد م 11.60کشور برابر با  یو برا 66.47برابر با  1841سال 

 تیآمگوزان بگا وضگعدان  می. تگر  تیصگباشگدیدر دوره دوم متوسطه استان باالتر از کشور م میتر  تیص زانیکشور و م

نامناسگد، عگدم  نبگودن درآمگد، مسگک نییچگون پگا ی. عگواملباشگدیجامعه و وانواده استان زنجان در ارتباط مگ یاقتصاد
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در راه  نیدارد. مشگکالت والگد ریتگأثان فرزنگد میو حضور پدر و مادر در وانواده و کثرت فرزندان بر تگر  تیصگ یسرپرست

فرزندان وود غافگم  واحوالاوضاعرا از  نیوالد معموالًرابطه  نیدر ا هاآن شماریب یهایمعاش و گرفتار یکوش  و تالش برا

در ظگرف  ینگوع زنگدگ نیو اثرات ا سازدیسالم است مختم م یزندگ کیرا که الزمه  یییصی ابطهر قتیو در حق دینمایم

از معضگالت آمگوزش در سگط  اسگتان زنجگان  یکگی می. تر  تیصگگرددیبالقوه آنان م یروهاین دیچند سال موجد تخر

 نیگهنگوز ا گرفتگهانجام حالتابهکه  ییهاکوش  رغمیعل و بردیمرنج  یماریسلسله ب کیاستان از  ی. نظام آموزشباشدیم

است که بر بازماندگان از تیصیم  سؤاالت نیبه ا ییپژوه  حاضر به دنبال پاسخگو، رونیازااست.  ماندهیباق نیمیمشکم ال

 آمگارجهگت کگاه   ییانگد  و چگه راهکارهگابوده رگذاریتأثدوم متوسطه استان زنجان کدام عوامم  یآموزان دورهدر دان 

 .ارائه نمود توانیدر استان م میمربوط به بازماندگان از تیص

 پژوهش یپیشینهمبانی نظری و 

بگه مدرسگه و  میلییشدن، عدم رغبت و ب مردود : تر  تیصیم،و شامم است یکل یمفهوم یلیتیص بازماندگی

تگرین فقر، اعم از مطلگق و نسگبی، مهم یت است.و ترب یمتعل مناسدنا یفیتو کی متوال هاییبتغ میتوای درو ،

درصگد از میرومیگت از  61تگا 71میرومیت کودکان از تیصیم در سراسر جهان اسگت. عامگم فقگر بگین  یریشه

هایی کگه روی و میدودیت« فقر نسبی»یافته به لیاظ اقتصادی، کند. اما در کشورهای توسعهتیصیم را تبیین می

 یپدیده نییتباق بیشتری در گذارند، مصدها در جامعه اثر میمیزان مشارکت کامم کودکان و دسترسی به فرصت

های اقتصگادی و اجتمگاعی، شود که با تعمیق نابرابریدر تمامی کشورها دیده می. دارندمیتیصکودکان میروم از 

ای امکان پیدا کردن راهی بگرای تیگر  اجتمگاعی رو بگه بگاال را از دسگت فزاینده طوربهفرزندان وانوارهای فقیر 

درآمد صرف ف درآمدی، نابرابری میان منابع مالی و زمانی که وانوارهای متمول و کمدهند. با افزای  رشد شکامی

 (.184۲،فتیی) شودکنند نیز تشدید میگذاری بر روی کودکان وود میسرمایه

کنگد. ایشگان را بگا هگم مقایسگه می توسعهدرحال( نرخ افت تیصیلی در کشورهای ۲111) ارانو همک 8سابات 

درصد است. به این مفهوم که وقتی  71معتقد است که در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز نرخ افت تیصیلی باالی 

را با موفقیت طی کگرده و دیگملم  وپرورشآموزشساله در  1۲ی دوره کهنیاشود، احتمال کود  وارد دبستان می

کنند که نرخ افت تیصگیلی تنهگا در مقطگع دبسگتان در شان و همکاران  گزارش میدرصد است. ای 71اوذ کند، 

درصد اسگت. الزم بگه ذکگر اسگت کگه نگرخ افگت  04درصد است و این نرخ برای کشور کنگو  01بنگالدش حدود 

درصگد  71حگدود  وپرورشآمگوزشدرصد است، اما نرخ افگت کگم دوره  11تیصیلی دوره دبستان در ایران حدود 

با در  (. 184۲تر و در بروی دیگر باالتر است )به نقم از قویدل و درویشی، ها پایینکه البته در بروی استان است

و  یوگانوادگ ی،در سگاوتار نظگام آموزشگ که باشد جادشدهیا یمشکالت یمامر ممکن است به دل ینمسئله که این ا

 ها،گذارییاسگترو س. ازایگنطلبگدیرا م یشگتریب دقگت نظگرتأمگم و  عوامگم یگنوجود دارد، شگناوت ا یاجتماع

 شکسگت اسگت. یرناپگذاجتناب یگدهپد یگنا ذفحگ یگاکاه   یدرباره یو عمل یقدق هاییو کارشناس ریزیبرنامه

 ازنظگرگونگاگون ) یوجود دارد. در کشگورها ینوعبهکشورها  یشتراست که در ب یبیثقابممسائم  ازجمله یلیتیص

 یموردبررسگمختلگف  هایییگدگاهو از د ووردیمتفاوت از آن به چشم م ییها(، حالتیو آموزش یاقتصاد یشرفتپ
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پگردازیم یهگا ماست کگه بگه آن شدهارائهگوناگون  هاینظر یزآن ن  کاه یعلم و راهکارها ی. دربارهگیردیم قرار

 .(1810)سلسبیلی و قاسمی، 

کمگک بگه  باهگدفنشگین، آموزان طبقات پگایین درآمگدی و حاشیهباال بودن میزان تر  تیصیم در میان دان 

و پیشرفته است که این پدیده بخ  بزرگگی از  توسعهدرحالعام در تمامی جوامع  یکاه  بار مالی وانوار، پدیده

انگیزگی در دالیم میرومیت از تیصیم یا بی کند. مانند تمامی جوامع،رشد تر  تیصیم در ایران را نیز تبیین می

آموزان ایرانی را باید در عوامم اقتصگادی، فرهنگگی )شگامم عوامگم مییطگی، قگومی، ادامه تیصیم در میان دان 

در ایگران هماننگد سگایر کشگورهای . وجو کگردنژادی(، فگردی )جسگمی، احساسگی( و اجتمگاعی و قگانونی جسگت

اصلی میرومیت کودکان از تیصیم میسگوب  ین دسترسی به منابع مالی، ریشهو فقدا« فقر مطلق» توسعهدرحال

 یهای مستقیم مدرسه رفگتن، هزینگهشود. نرخ میرومیت از تیصیم کودکان، به سه عامم بستگی دارد: هزینهمی

االوره رود( و بگفرصت از دست رفتن درآمد ناشی از کار کودکی که به مدرسه مگی یفرصت تیصیم )مانند هزینه

شهرهای بزرگ، هزینه فرصت فرسگتادن کودکگان  یدر مناطق فقیر، روستایی، و حاشیه .منافع انتظاری از تیصیم

بگودن بگرای  ورجکمگکآور و به مدرسه برای والدین، از مقایسه بین منافع ناشی از تیصیم یا اشتغال به کار و نان

 سوادبی اکثراًی از آموزش، در کنار فقر مالی والدینی که وود ناش بلندمدتشود. مبهم بودن منافع وانوار، ناشی می

 (.184۲،فتیی) شودهستند، مانع از ایجاد انگیزه برای مدرسه فرستادن کودکان این وانوارها می

های اجتماعی میگدود ارتبگاطی وانوارهگا، باعگث فقر والدین و نامناسد بودن شرایط اولیه زندگی در کنار شبکه

روسگتایی، از میگان سگه  وصوصگاًشود. برای وانوارهای فقیگر در  صیی  از منافع تیصیالت می گیریعدم شکم

های تر از صگرف هزینگهکننگدهتعیین« فرصگت یهزینه»عامم ذکرشده برای میرومیت از تیصیم کودکان، عامم 

فقگدان  عالوهبگهرد. گیگمی بخشگی والگدین شگکم، از این اولویت«کار کودکان»مالی آموزش فرزندان است. معضم 

های مناسد، مدار  زیر سط  استاندارد و کیفیت نازل منابع آموزشی و معلمان وگوب، باعگث تضگعیف زیرساوت

چنین در  و تخمین کودکان از اهمیگت و هم. شودبخشی به آموزش کودکان میبیشتر انگیزه والدین برای اولویت

هگای تیصگیلی والگدین و ویژگی یعواملی ماننگد درآمگد وانوارهگا، پیشگینه بر اسا منافع بلندمدت تیصیم نیز 

 یپیشگینه»گیرد. در تمگامی جوامگع همبسگتگی شگدیدی میگان اقتصادی میم زندگی آنان شکم میو  اجتماعی

انگیزگگی یکگی از دالیگم بگی. شگودبا عملکگرد تیصگیلی آنگان مشگاهده می« میم زندگی کودکان»و « وانوادگی

آموزان پسر و انگیزگی تیصیلی بیشتر در دان بی تیصیم، مشکم اشتغال است، موضوع یآموزان برای ادامهدان 

افزای  شکاف میان جمعیت پسران و دوتگران در مقگاطع دبیرسگتانی و . شوددر مقطع دبیرستان دیده می ژهیوبه

سگهم  اکنگونهم کگهیطوربگهگیگرد. می اشتغال نشأت باهدفاز رشد تر  تیصیم پسران  دانشگاهی، عمدتاًپی 

آموزانی کگه تگر  دان  .درصد است 81درصد و پسران  6۲دانشگاهی بی  از پی  یآموز در دورهدوتران دان 

 ینوعبهشوند که های تخصصی، اغلد جذب مشاغم با دستمزد پایین میکنند، با توجه به فقدان مهارتتیصیم می

در آینده نیز بیشتر در معرض موارد مکرر و طوالنی بیکاری وواهند  هاآن، جهیدرنتاست. فقر آنان  یچروه یادامه

 (.1818)نادری بلداچی، بود، مگر در مواردی که تر  تیصیم با یادگیری یک مهارت ارزشمند همراه شود
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 است. مگثالً های قومی بیشتر از ساکنان اصلی سرزمینیمیزان تر  تیصیم یا میرومیت از تیصیم میان اقلیت

های فرهنگی و زبانی در مناطق دو زبانه باعث شده بیشترین آمار تر  تیصیم مربوط در کشور ما نیز وجود تفاوت

به « نرخ میرومیت از تیصیم»باالوره اینکه مشخص است زمانی که در مورد کودکان سالم،  و به این مناطق باشد

عی است که در مورد کودکانی با نقص جسمی و میگدودیت حرکتگی طبی شده تا این حد باال باشد، کامالًعلم گفته

 (.184۲،فتیی) درصد را مطلوب تلقی کنیم 8۲توانی ذهنی، درصد جذب در نظام آموزشی در سط  یا کم

از مشکالت اقتصادی دیگگر کگه  عواملی مانند بیکاری پدر، کم بودن درآمد وانواده، موقتی بودن شغم و بسیاری

مردمان مناطق . ی تیصیلی کود  باشندتأثیرگذار بر آینده توانند عاملی اساسی ودنبال دارند میهمگی فقر را به 

از  را هابالقوه بچه هاییروعنوان ن و به نمایندیم گذارییهوود سرما یمنطقه یرو یراز مردم مناطق فق ی مرفه ب

 ی، کنتگرل رویابگدیم ی افگزا یاجتماع یفقر و نابسامان یدارند. وقتمی آمیز بازمخاطره یشدن در رفتارها یردرگ

، یفضگع یاجتمگاع یکگه بگا نهادهگا نظر ینا تنها از جوانان مناطق میروم نه ید،ترت ینو بد یابدیکاه  م جوان

علگت کگه افگراد میگم در  ایگن بهاند، بلکه موفق مواجه یاقتصاد یهاو کمبود مدل اثربخ  ریغ جتماعیا یهسرما

ی میگم کنندهوضعیت اقتصادی تعیین .گردندیم یلیتیص افت دچار .کشندیوود را کنار م یزمان بیران فرهنگ

دلیم فقر مالی نتوانند میم سکونت مناسبی داشته باشند، برای انجام تکالیف و آموزان به سکونت است و اگر دان 

آموز از غذای کگافی و اسگتراحت الزم شود دان قر مالی سبد میرو وواهند بود. فها با مشکم روبهی در مطالعه

میروم بماند یا برای جبران کمبودهای وود و وانواده ساعاتی از روز را به کار مشگغول شگود و درنتیجگه، فرصگت 

 (.1840کافی برای انجام دادن تکالیف نداشته باشد. )پروین و درویشی، 

تگرین قگرار دارنگد، اولگین و سگاده فقیر شدن کودکان کاری که در سیکم فقر یواسطهبهی طبقاتی ایجاد فاصله

که آشکارترین آن  استکودکان دارای تأثیرات دیگری نیز  کند، اما کارتأثیری است که به ذهن یک فرد وطور می

 توافق نظر دارند که فقر عامگم پژوهشگرانباشد. تمامی وانواده، افزای  درآمد وانوار می و در سط  مدتکوتاهدر 

 (. 0،۲111هستند )گاللی باشد و این کودکان عمدتاً باعث افزای  درآمد و بقای وانوادهاصلی کار کودکان می

آمگوزان بینی تصگمیم دانگ پی  ( در پژوهشی با بررسی یک مدل انگیزشی برای1841و همکاران ) یاراحمدی

 شهر سنندج به ادامه تیصیم، به ایگن نتگایج رسگیدند کگه ان مناطق روستاییسوم راهنمایی و اول دبیرست یپایه

 .باشدی تصمیم به ادامه یا تر  تیصیم میبینی کننده، پی میطور مستقبه شدهادرا شایستگی 

از  یعگدم آگگاه ن،یوالگد یمگاریب انگد از:عبگارت میبازماندن کودکان از تیص میدال( ۲117) 7جاست  پژوه 

 .یکودکان و مشکالت وانوادگ یماریب وانواده، یبده ن،یاز والد یکیدوتران، مرگ  میتیص تیاهم

دوتگران، چندگانگه  یبگرا ژهیوبهمدرسه  که علم بازماندن از دهدینشان م( ۲110) 6سفیونی ریمطالعه او جینتا

حضور در مدرسه ندارنگد  یبرا یفرصت چیاز کودکان هی اری. بسکندیمواجه م اریبس هایاست و کودکان را با وطر

ماننگد  یبا موانع اساسگ نینشهیاز جوامع حاش یاری. بسکنندیتر  م به سواد کامم، مدرسه را یابیقبم از دست ای

                                                            
4- Galli  
5 - Justus  
6 - UNICEF  
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 یمواجه هستند کگه نگابرابر زودهنگامو ازدواج  یاجتماع یو هنجارها میتیص تیاهم از نیوالد یفقر، فقدان آگاه

 .کنندیم تیتقو را یتیجنس

از دسگت )کودکان را شامم عوامم مربوط به مدرسگه  میاز تیص تیمیروم میدال( ۲118) 6و والترز یدُل، اسالم

بگا  یمدرسگه، ناسگازگار نداشگتندوست ،یلی/ شکست تیصفیضع مدرسه، گرفتن نمرات یاز روزها یاریرفتن بس

وگانواده،  یاز اعضگا یکیاز  ینگهدار ،یحاملگ)، عوامم مربوط به وانواده (معلمان با یمدرسه، عدم همکار فیتکال

و  میتیصگی بگرا ییعدم توانا م،یاشتغال در زمان تیص)و عوامم مربوط به اشتغال  (ازدواج یبرا یآمادگ ایازدواج 

 .دانندیزمان مهم (کار

درآمگد پگایین بگا  بر معلوالن، افراد دارای وانواده با که عالوه ( در پژوهشی دریافتند۲11۲) 1زابلوکی و کریزمین

 .هستند میرومیت تیصیلی بیشتری رو به رو

متوسطه مناطق فقیر چین بگه  آموزان در مقطع( با بررسی علم تر  تیصیم دان ۲11۲) 4هونگمی و همکاران

تگرین عامگم، در های فقیر اما هنوز هم فقر به عنگوان مهگموانواده این نتیجه رسیدند که با وجود حمایت دولت از

 است مؤثرآموزان دان  بازماندگی از تیصیم

بازمانگدگان از  یسوادآموز یو اجتماع یاقتصاد ریتأث»( تیت عنوان ۲111)  11و فرناندز نزیتوسط مارت یپژوهش

در اجتماع  تیجمع یسوادیب یامدهایابعاد مختلف پ یابیارز» باهدف «یو مطالعات مقدمات یلمدل تیلی–میتیص

بر  ینامطلوب مختلف یرهایتأث یسوادیداد که ب نپژوه  نشا جیانجام شد. نتا یلیدر ش «نیالت یکایو اقتصاد امر

 دارد. گرید یهانهیاز زم یاریو بس یاقتصاد شرفتیپ ،یشغل تیسط  درآمد، والق

وگانواده در  یو نگوآور یبانیپشت»( تیت عنوان ۲114) 11، وُرهاو یکولمل-رفاک یف ر،یتوسط کارپنت یپژوهش

و  ییاروپا یهاو عوامم مربوط به آن در وانواده یسوادیب یبررس» باهدف« زودر  به کودکان در اروپا یسوادآموز

توجه  ازمندین یسوادیبپژوه  نشان داد که مقابله با  جیدر اروپا انجام شد. نتا «نهیزم نیدر ا شدهارائه یهابرنامه

 یسوادیمقابله با ب مؤثر یراهکارها یدرباره یگوناگون جیمختلف نتا یدر کشورهاگذاران است و استیو دوالت س

 است. آمدهدستبه

 ریتگأث یبررس باهدففرزند وود  التیدر تیص سوادبی نی( تیت عنوان نق  والد۲114)1۲توسط اعجاز یپژوهش

پژوه  نشگان داد  جیپاکستان انجام شد. نتاآموزان در دان  یلیتیص طیو عوامم مرتبط با آن بر شرا نیسواد والد

فرزنگد وگود  میاز موارد در بهبگود تیصگ یاریدر بس دندارن یمناسب یمال طیهستند و شرا سوادبیکه  ینیکه والد

 کنند.یفرزندشان کمک م میبه سهم وود به تیص یماد یهاتیمشارکت دارند و با وجود میدود

 

                                                            
7  - Doll, Eslami, & Walters  

8- Zablocki, Krezmien  

9  - Hongmei, Linxiu  

10  - Martinez & Fernandez  

11  - Carpentieri, Fairfax -Cholmeley, Litster,Vorhaus 

12 - Ejaz  
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 روش پژوهش
ژوه  کاربردی هدف اصلی کشف علمی نیست، بلکه آزمگودن و بررسگی امکگان کاربردی است. در پپژوه  حاضر از نوع 

. کنگدکاربرد دان  است و موضوع وود را در تعلیم و تربیت از مسائم و مشگکالت روزمگره آموزشگی و تربیتگی انتخگاب مگی

اسگت کگه از  اسگتان زنجگان گانگه 10مناطق آموزان مقطع دوم متوسطه دان  یحاضر شامم کلیه پژوه آماری  یجامعه

بگا توجگه بگه حجگم  یاز فرمگول تعییگگگگن حجگم نگمونگگگه پژوه  یتعییگن حجگگم نگمونه منظوربه. اندبازماندهتیصیم 

کگوکران ، حجم نگمونه بر اسا  فرمول (170۲استان زنجان ) وپرورشآموزشاداره آماری طبق اطالعات موجود در  یجامعه

هگا هگر شهرسگتان از تعگداد مصگاحبه یسهم نسگب دوم، متوسطه یدر دوره میموزان بازمانده از تیصآتعداد دان   بر اسا

  شد.مشخص 
 گانه 10آمار مربوط به تعداد نمونه به تفکیک مناطق  .1جدول 

 تعداد نمونه تحصیل ترک آمار کل ناحیه، منطقه

 0۲ ۲71 ابهر

 1 71 افشار

 7 81 انگوران

 ۲۲ 180 ایجرود

 14 114 رود برینه

 71 811 خدابنده

 11 11۲ خرمدره

 16 117 زنجانرود

 11 61 سجاسرود

 11 71 سلطانیه

 17 47 طارم

 1۲ 61 ماهنشان

 66 066 زنجان 1 ناحیه

 66 066 زنجان ۲ ناحیه

 811 ۲886 استان

 1011، استان زنجان وپرورشآموزش: مأوذ

 آمگوزانپرسشنامه که توسط دان  نیا .میقق ساوته استفاده شد یاز پرسشنامه العاتگردآوری اطدر این پژوه  برای 

کامگم اصگم میرمانگه  تیپرسشنامه با رعا نیا یبود. در قسمت باال یشامم دو بخ  کل د،یگرد میتکم متیصی از بازمانده

درآمد وانواده، تعداد افراد وگانواده،  زانیدر رابطه با نوع شغم پدر، م یاطالعات کل میبه تکم ستباییبودن اطالعات، فرد م

 تیگفیک یبررسگ منظوربه) یمیم زندگ یو میدوده کنندمیکه وانواده با آن در وانواده صیبت  یزبان ن،یسواد والد زانیم

ای و پیشگینه تیقیگق کتابخانگه در پرسشگنامه بگا اسگتفاده از مطالعگات شگدهارائه هایشگاوص .کردی( اقدام میمیم زندگ

بگا زدن عالمگت بگه سگؤاالت پاسگ   بایستمی فرد که بود سؤال ۲6 شامم نامهپرس  نیقسمت دوم اگردآوری شده است. 

و  یوگانوادگ ،یفگرد ،یعوامگم اقتصگاد یعنگی میاز تیصگ یدر بازماندگ مؤثر یعامم احتمال 0سؤال در رابطه با  ی. ادادمی

 بود.  یآموزش

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 هر عامم التو میدوده سؤا التتعداد سؤا .۲جدول 
 سؤاالت سؤالتعداد  هامؤلفه

 ۲4-88 7 فردی

 01-01 1 آموزشی

 80-01 6 اجتماعی

 ۲۲-۲1 6 اقتصادی

 1011،تیقیق هاییافته: مأوذ

نسگبتاً مطلگوب باشد که پایگایی  60/1  که در جدول مشخص است، مقدار آلفای کرونباخ کم پرسشنامه برابر با طورهمان

، تیصیالت، اشتغال، وضعیت درامگد تأهمشامم سن، وضعیت  دهندگانپاس فردی  هایویژگی. دهدنامه را نشان می پرس

ان تگر  آموزدان در ارتباط با سن  آمدهدستبهتوصیفی  هاییافته. باشدمیمربوط به تر  تیصیم  هایشاوصو دارایی و 

. 18اندداشگتهسگال سگن  11درصگد  ۲6.17سگال،   16درصگد   06.01سال،  16درصد  ۲7.07، دهدمینشان  کردهتیصیم

باشد میسال  84.0برابر با  دهندهپاس سال و میانگین سنی مدیران   0۲.66وانوار نیز برابر با  هایسرپرستمیانگین سنی 

درصگد  ۲6، دهگدمینشگان  کردهتیصگیمان تگر  آمگوزدان  تأهگمدر ارتباط بگا وضگعیت  آمدهدستبهتوصیفی  هاییافته

در ارتباط بگا تیصگیالت پگدر وگانوار  آمدهدستبهتوصیفی  هاییافته. باشندمی درصد نیز مجرد  60و   متأهمان آموزدان 

درصگد دارای تیصگیالت  ۲1/۲۲درصگد دارای  تیصگیالت ابتگدایی،  1۲/۲1، سوادبیدرصد وانوارها  78/11، دهدمینشان 

درصد دارای تیصگیالت  61/8درصد دارای تیصیالت دیملم،  66/14درصد  دارای تیصیالت دبیرستان،  46/11راهنمایی،  

 .باشندمیدرصد نیز دارای تیصیالت لیسان    41/۲و  دیملمفوق

 ها و بحثیافته
وانوادگی از  -بعد اجتماعی و در میبازماندگان از تیصبر  مؤثر هایشاوصدر ادامه تیقیق جهت بررسی و شناوت 

و  از آموزش یناش بلندمدتمبهم بودن منافع  هایشاوصباالترین میانگین مربوط به است،  شدهاستفادهفریدمن  آزمون

در  کردهتیصیموجود فرد تر   هایشاوصو کمترین میانگین نیز مربوط به  وانوارها یمیدود ارتباط یاجتماع یهاشبکه

و سط  معناداری تفاوت معناداری بین میانگین  آزمونهمچنین با توجه به آماره  .باشدمی آموزدان  یفرزند آورو وانواده 

 وجود دارد. هاشاوص ایرتبه

 یوانوادگ -یدر بعد اجتماع میبر بازماندگان از تیص مؤثر هایشاوصو شناوت  یبررس .7جدول 
 ایرتبهمیانگین   شاخص

 0.61  در خانواده کردهتحصیلوجود فرد ترک 

 0.86  سرپرست خانوار یکارافتادگ

 1.61  از آموزش یناش بلندمدتبودن منافع  مبهم

 6.61  خانوارها یمحدود ارتباط یاجتماع یهاشبکه

 7.16  فرزند تیدر ترب گرسلطه ایمستبد  سبک

 6.64  دختران لیبا تحص نیوالد مخالفت

 ۲.10  آموزدانش یآور فرزند
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 6.81  آزمونآماره 

 111/1  سطح معناداری

 1011،های تیقیقیافته :مأوذ

فریگدمن  آزمگونبعد اقتصادی از  و در میبازماندگان از تیصبر  مؤثر هایشاوصدر ادامه تیقیق جهت بررسی و شناوت 

کمگک بگه و  بودن سط  درآمد وانوار نیپائ هایشاوصباالترین میانگین مربوط به ، دهدمیاست، نتایج نشان  شدهاستفاده

سرپرسگت  یکاریبو  بودن شغم سرپرست وانوار یموقت هایشاوصو کمترین میانگین نیز مربوط به  وانوار یکاه  بار مال

وجگود  هاشگاوص ایرتبگهو سط  معناداری تفاوت معناداری بین میانگین  آزمونهمچنین با توجه به آماره  .باشدمی وانوار

 دارد.

 اقتصادیدر بعد  میبر بازماندگان از تیص مؤثر هایشاوصو شناوت  یبررس .6 جدول
 ایرتبهمیانگین   شاخص

 4.01  بودن سطح درآمد خانوار نیپائ

 6.61  آموزدانش اشتغال

 8.06  بودن شغل سرپرست خانوار یموقت

 7.06  بودن شغل سرپرست خانوار یفصل

 6.10  خانوار یدانش امور و اعضا هیتغذ نیپائ سطح

 8.76  سرپرست خانوار یکاریب

 1.۲1  خانوار یبه کاهش بار مال کمک

 6.41  لیتحص نهیبودن هر باال

 11.۲0  آزمونآماره 

 1011، های تیقیق: یافته مأوذ

 استان زنجان در ابعاد چهارگانه مناطق تحصیلیلیبازماندگان از تحص نیتفاوت ب
  یکروسکال وال آزموناز  بعد فردیاستان زنجان در  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب یجهت بررس

بعد فردی تفاوت  هایشاوص، در کم دهدمینشان  آزموناز این  آمدهدستبهبر همین اسا  نتایج است.  شدهاستفاده

 وجود دارد.  موردمطالعه هایشاوصمعناداری بین 

 یاستان زنجان در بعد فرد یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب. 6 جدول

 نام منطقه

 

ازدواج 

 آموزدانش
 افسردگی

پائین 

بودن امید 

 به آینده

پائین 

بودن 

انگیره 

 تحصیلی

تشویق و 

 اثرگذاری

دوستان به 

ترک 

 تحصیل

فوت پدر 

 یا مادر

طالق 

 والدین

داشتن 

بیماری 

 ایزمینه

16/100 ابهر  7۲/1۲1 14/110 87/1۲7 07/1۲6 06/100 17/116 11/110 

18/166 افشار  11/177 76/۲۲1 ۲6/۲10 66/۲۲1 01/۲11 ۲6/181 81/۲11 

80/170 انگوران  8۲/60 66 16/66 11/11 41/67 81/6۲ 61/7۲ 

87/141 ایجرود  41/1۲8 11/104 18/1۲4 81/17۲ 16/107 66/186 ۲1/16۲ 
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16/160 برینه رود  ۲1/177 16/100 06/166 16/106 6۲/161 111.61 161.6۲ 

 167.17 111.11 104.11 160.17 148.1۲ 166.18 1۲7.14 166.18 خدابنده

 104.۲0 117.80 161.40 1۲1.۲7 1۲6.11 170.80 184.۲0 170.80 خرمدره

 11۲.81 1۲4.۲8 171.76 161.71 16۲.0۲ 161.87 114.11 161.87 زنجانرود

 174.17 176.81 104.14 177.67 101.1۲ 101.40 180.01 110.11 سجاسرود

 166.06 100.16 100.16 171.61 161.6۲ 106.16 166.06 1۲0.16 سلطانیه

 148.1۲ 166.18 166.18 181.11 104.11 160.17 148.1۲ 166.18 طارم

 1۲6.11 170.80 170.80 187.80 161.40 1۲1.۲7 1۲6.11 170.80 ماهنشان

 16۲.0۲ 161.87 161.87 114.۲8 171.76 161.71 16۲.0۲ 161.87 زنجان 1ناحیه 

 106.16 166.06 100.16 171.61 161.6۲ 106.16 166.06 100.16 زنجان ۲ناحیه 

اسکور یکا  77.807 74.161 60.۲۲۲ 78.۲81 76.164 74.8۲8 66.0۲6 180.10 

یمعنادار سطح  1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 

 1011،تیقیق هاییافته: مأوذ

 آموزشیاستان زنجان در بعد  یلیمناطق تحص لیبازماندگان از تحص نیتفاوت ب
  یکروسکال وال آزموناز  بعد آموزشیاستان زنجان در  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب یجهت بررس

تفاوت  آموزشیبعد  هایشاوصدر کم  ،دهدمینشان  آزموناز این  آمدهدستبهبر همین اسا  نتایج است.  شدهاستفاده

 وجود دارد. موردمطالعه هایشاوص نیب یمعنادار

 آموزشیاستان زنجان در بعد  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب .1 جدول

 نام منطقه
مدرسه از  یدور

 محل سکونت

فقدان امکانات 

مناسب  یآموزش

 در مدارس

برخورد نامناسب 

 ییمعلمان و کادر اجرا

 آموزدانشمدرسه با 

 ادیتعداد ز

 ان کالسآموزدانش

 ادیتعداد ز

 ان کالسآموزدانش

 186.18 141.1۲ 16۲.18 1۲8.14 166.18 ابهر

 170.80 1۲6.11 170.80 184.۲0 170.80 افشار

 161.87 16۲.0۲ 161.87 114.11 161.87 انگوران

 186.16 101.1۲ 101.40 180.01 100.16 جرودیا

 10۲.16 161.6۲ 106.16 170.06 100.16 رود نهیبر

 16۲.18 104.11 180.17 16۲.1۲ 168.18 خدابنده

 171.80 148.1۲ 176.18 1۲7.14 106.11 خرمدره

 141.1۲ 166.18 1۲7.14 188.10 161.11 زنجانرود

 1۲1.11 170.80 184.۲0 170.80 170.80 سجاسرود
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 11۲.0۲ 161.87 114.11 161.87 161.87 هیسلطان

 111.1۲ 101.40 180.01 100.16 1۲0.11 طارم

 161.6۲ 106.16 166.06 100.16 140.18 ماهنشان

 104.11 160.17 148.1۲ 166.18 166.18 زنجان 1 هیناح

 148.1۲ 166.18 1۲7.14 166.18 170.80 زنجان ۲ هیناح

 177.61 161.10 176.۲6 106.۲7 کای اسکور

 111/1 111/1 111/1 111/1 معناداریسطح 

 1011،تیقیق هاییافته :مأوذ

 یخانوادگ -یاستان زنجان در بعد اجتماع یلیمناطق تحص لیبازماندگان از تحص نیتفاوت ب
 آزموناز  یوانوادگ -یاجتماعبعد استان زنجان در  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب یجهت بررس

بعد  هایشاوصدر کم  ،دهدمینشان  آزموناز این  آمدهدستبهبر همین اسا  نتایج است.  شدهاستفاده  یکروسکال وال

 وجود دارد. موردمطالعه هایشاوص نیب یتفاوت معنادار یوانوادگ -یاجتماع

 وانوادگی -اجتماعیاستان زنجان در بعد  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب .4 جدول

 منطقهنام 

وجود فرد 

ترک 

 کردهتحصیل

 در خانواده

کارافتادگی 

سرپرست 

 خانوار

مبهم بودن 

منافع 

 بلندمدت

ناشی از 

 آموزش

های شبکه

اجتماعی 

محدود 

ارتباطی 

 خانوارها

سبک مستبد 

در  گرسلطهیا 

 تربیت فرزند

مخالفت 

والدین با 

تحصیل 

 دختران

فرزند آوری 

 آموزدانش

 1۲6.07 111.67 111.7۲ 160.61 11۲.76 118.61 146.78 ابهر

 ۲۲1.66 ۲۲۲.17 ۲16.۲6 11.۲4 116.00 116.78 61.76 افشار

 11.11 41.70 61.۲7 16.67 11۲.11 41.11 111.۲0 انگوران

 17۲.81 111.67 111.7۲ 147.48 148.81 111.78 168.86 ایجرود

 106.16 ۲۲۲.17 ۲16.۲6 ۲۲1.01 ۲81.۲6 141.01 114.11 برینه رود

 160.17 41.70 61.۲7 ۲11.11 117.01 166.۲6 147.48 خدابنده

 1۲1.۲7 111.67 111.7۲ 106.118 1۲0.0۲۲ 118.114 116.۲60 خرمدره

 161.71 ۲۲۲.17 ۲16.۲6 160.61 11۲.76 118.61 146.78 زنجانرود

 1۲7.87 110.14 1۲1.7۲ 168.86 147.48 148.81 111.78 سجاسرود

 ۲10.۲6 ۲۲1.76 ۲17.11 114.11 ۲۲1.01 ۲81.۲6 141.01 سلطانیه

 66.16 66.11 60.8۲ 147.48 ۲11.11 117.01 166.۲6 طارم

 1۲4.18 104.11 168.41 1۲1.7۲ 1۲1.7۲ 1۲1.7۲ 1۲1.7۲ ماهنشان

 166.06 100.16 177.۲1 ۲17.11 ۲17.11 ۲17.11 ۲17.11 زنجان 1ناحیه 

 1۲7.87 110.06 107.14 60.8۲ 60.8۲ 60.8۲ 60.8۲ زنجان ۲ناحیه 

 74.8۲8 76.164 78.۲81 60.۲۲۲ 74.161 77.807 کای اسکور

 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 سطح معناداری

 1011،های تیقیقیافته :مأوذ
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 اقتصادیاستان زنجان در بعد  یلیمناطق تحص لیبازماندگان از تحص نیتفاوت ب

 آزموناز  بعد اقتصادیاستان زنجان در  یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب یجهت بررس

در کم  ،دهدمینشان  آزموناز این  آمدهدستبهبر همین اسا  نتایج است.  شدهاستفاده  یکروسکال وال

 وجود دارد. موردمطالعه هایشاوص نیب یتفاوت معنادار اقتصادیبعد  هایشاوص

 اقتصادی استان زنجان در بعد یلیمناطق تیص میبازماندگان از تیص نیتفاوت ب. 11جدول

 نام منطقه

 نیپائ

بودن 

سطح 

درآمد 

 خانوار

اشتغال 

 آموزدانش

 یموقت

بودن شغل 

سرپرست 

 خانوار

 یفصل

بودن شغل 

سرپرست 

 خانوار

 نیسطح پائ

دانش  هیتغذ

امور و 

 یاعضا

 خانوار

 یکاریب

سرپرست 

 خانوار

کمک به 

کاهش بار 

 خانوار یمال

باال بودن 

 نهیهر

 لیتحص

 114.11 16۲.0۲ 161.87 114.11 171.61 161.6۲ 106.16 166.06 ابهر

 110.01 1۲1.1۲ 1۲1.40 180.01 181.11 104.11 160.17 148.1۲ افشار

 160.06 161.6۲ 106.16 170.06 187.80 161.40 1۲1.۲7 1۲6.11 انگوران

 10۲.1۲ 104.11 180.17 16۲.1۲ 114.۲8 171.76 161.71 16۲.0۲ جرودیا

 1۲0.11 148.1۲ 176.18 1۲7.14 176.81 104.14 177.67 101.1۲ رود نهیبر

 108.10 166.18 1۲7.14 188.10 74.8۲8 76.164 78.۲81 60.۲۲۲ خدابنده

 100.80 170.80 184.۲0 170.80 171.61 161.6۲ 106.16 166.06 خرمدره

 166.87 161.87 114.11 161.87 181.11 104.11 160.17 148.1۲ زنجانرود

 100.16 101.40 180.01 100.16 187.80 161.40 1۲1.۲7 1۲6.11 سجاسرود

 100.16 106.16 166.06 100.16 114.۲8 171.76 161.71 16۲.0۲ هیسلطان

 166.18 160.17 148.1۲ 166.18 176.81 104.14 177.67 101.1۲ طارم

 114.11 16۲.0۲ 161.87 114.11 74.8۲8 76.164 78.۲81 60.۲۲۲ ماهنشان

 180.01 101.1۲ 101.40 180.01 171.61 161.6۲ 106.16 166.06 زنجان 1 هیناح

 170.06 161.6۲ 106.16 170.06 41.70 61.۲7 16.67 11۲.11 زنجان ۲ هیناح

 66.81 67.40 60.61 61.86 76.60 76.06 6۲.06 کای اسکور

 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 سطح معناداری

 1011،های تیقیق: یافتهمأوذ

 گیرینتیجه

نوجوانگان زیگاد هسگتند  ان فقر اقتصاد است و کودکان وآموزدان براسا  شواهد یکی از معمول ترین علم تر  تیصیم 

وگانواده وگود اینکه هزینه ای بر هزینه های که بدلیم فقر و تنگدستی وانواده ها وود به ناچار نان آور وانه شده و به جای

ان، نبود مدرسه در نزدیکی میم آموزدان سواد پایین والدین  بیفزایند با درآمد هر چند اند  کمک حال آنان وواهند شد.
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ویژه دوتران به مدار  شبانه روز و یا میلی وارج از میگم زنگدگی ه فرزندان ب سکونت، عدم رضایت والدین برای فرستادن

آمگوزان را مجبگور بگه تگر  دان  از یاز دیگر عللی است که بسیار آموزدان شکالت جسمی م وشود و دارا بودن بیماری و

 .تیصیم می کند

ی بگین لیتیصگ زهیگبگودن انگ نیپگائو  آمگوزدان ازدواج  هایشگاوصنتایج پژوه  در زمینه عوامم فردی نشان داد که 

ان دوتگر بیشگتر از آمگوزدان ازدواج در بگین  هایشگاوصدوتران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. بر همگین اسگا  

در پسگران بیشگتر از  یلیتیصگ زهیبودن انگ نیپائان پسر منجر به تر  تیصیم شده است. نتایج نیز نشان داد که آموزدان 

 دوتران باعث تر  تیصیم و بازماندن آن ها از تیصیم شده است. 

که نق  بسیار حساسی بر تمامی ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن ازدواج یکی از پدیده ها و نهادهای مهم اجتماعی است 

آمادگی الزم از نظر جسمی و روانی و اجتماعی بگرای آن ضگروری اسگت. بگه همگین دلیگم در قگوانین حقگوقی بسگیاری از 

تعریف  سالگی 11ازدواج زودر  که بصورت ازدواج قبم از . کشورهای جهان حداقم سنی برای آن در نظر گرفته شده است

می شود هر دو جن  را متاثر می سازد اما دوتران بیشتر در معرض آن هستند و آسید ها و عگوارض شگدیدی را متیمگم 

 هاشگاوصبعد آموزش تفاوت معنگاداری در هگیچ کگدام از  هایشاوصدر  پژوه  همچنین نشان داد که جینتا .می گردند

 مشاهده نمی شود.

ی در دوتگران و پسگران و اینکگه ایگن عامگم در پسگران بیشگتر از لیتیص زهیبودن انگ نیپائهمچنین در مورد تفاوت بین 

دوتران منجر به تر  تیصیم می شود، می توان گفت از آنجا که تیصیالت در کشور ما معموالً به منفعت اقتصادی و پیگدا 

زیگاد شگده اسگت، طبیعتگاً  هکردتیصگیمشگود و تعگداد بیکگاران کردن شغم مناسد)با توجه به شرایط کشور( منجگر نمگی

 ان )پسر( بیشتر به فکر تر  تیصیم وواهند بود و وارد بازار کار می شوند.  آموزدان 

از  یناشگ بلندمگدتمبهم بگودن منگافع  هایشاوصدر  وانوادگی نشان داد که-همچنین در زمینه عوامم اجتماعی جیتان

دوتگران و پسگران تفگاوت  نیبگ دوتران میبا تیص نیمخالفت والدو  وانوارها یمیدود ارتباط یاجتماع یهاشبکه ،آموزش

 یهااز آمگوزش، شگبکه یناشگ بلندمگدتمگبهم بگودن منگافع  هایشاوصدر واقع نتایج نشان داد که  وجود دارد. یمعنادار

از تیصگیم  ان دوتر منجگر بگه بازمانگدن آن هگاآموزدان آموزان پسر بیشتر از در دان  وانوارها یمیدود ارتباط یاجتماع

در دوتران بیشتر از پسران به تر  تیصیم و باز ماندن آن ها از تیصگیم  میبا تیص نیمخالفت والدگردیده است اما عامم 

 شده است. 

ان پسر بیشتر از دوتران منگابع بلندمگدت آمگوزش برایشگان مهگم آموزدان طبیعتاً این امر هم از آنجا ناشی می شود که 

است و به کار کردن و مسائم اقتصادی آموزش اهمیت می دهند. با توجه به اینکگه وضگعیت اشگتغال تیصگیم کردگگان در 

، طبیعتاً کشور ما مناسد نیست و اکثراً بیکار هستند و تیصیالت نتوانسته زمینه پیدا کردن یک شغم مناسد را فراهم کند

 این عوامم زمینه تمایم به تر  تیصیم وواهد بود. 

سرپرسگت  یکگاریب ،آمگوزدان اشگتغال  هایشگاوصدر پژوه  در زمینه عوامم اقتصادی نشان داد کگه  جینتادر نهایت 

ز دوتگران بگه و در پسران بیشتر ا وجود دارد یدوتران و پسران تفاوت معنادار نیب وانوار یکمک به کاه  بار مالو  وانوار

ی، فگردی، وگانوادگ -یبعگد اجتمگاع هایشاوصدر کم یافته پژوه  حاضر نشان داد که تر  از تیصیم منجر شده است. 

وجگود  موردمطالعه هایشاوص نیب یتفاوت معنادار متوسطه دوم استان زنجان گانه 10آموزشی و اقتصادی در بین مناطق 

 دارد.

  ها این امکان وجود وواهد داشت کگه مگا بتگوانیم تغییگر سازی وانوادهو فرهنگسازی با تصوید قوانین الزم، آگاه

 .نگرش و رفتار ایجاد کنیم و این فرصت به دوتران داده شود که در مدرسه حضور داشته باشند

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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 ها کمک به باال بردن کیفیگت فرهنگ سازی در مورد باال بردن سن ازدواج دوتران و جلوگیری از تر  تیصیم آن

 .کندی قشر عظیمی از دوتران میزندگ

  مشاوره تیصیلی و فردی برای نوجوانانی که وود مایم به تر  تیصیم هستند، ضرورت دارد. مخصوصا در مواقعی

که نوجوان بدون آن که مشکالت اقتصادی و یا وانوادگی داشته باشگد تصگمیم بگه تگر  تیصگیم دارد. مراجعگه 

 .های موجود در تیصیم مقابله کرده وتصمیم بهتری اتخاذ کنیدکند تا با چال کمک می مشاوره تیصیلی به

 شگود نهادهگای زیگر ربگط از جملگه سگازمان نهاد مگیدرمورد نق  عوامم وانوادگی تر  تیصیم دوتگران پیشگ

های الزم را به آنها بدهنگد و رضگایت والگدین و عوامگم دیگگر را و بهزیستی و صدا و سیما آگاهی وپرورشآموزش

 د.مرتفع سازن

 ت . الزم اسگکندیم فایا هانهیها در تمام زمآن تیفرزندان و ترب یدر زندگ یوانواده و به وصوص مادر نق  اساس

را  میها مجبور نباشند تگر  تیصگکود  و نوجوان وود فراهم کند تا آن یرا برا یبا ثبات یروان طیتا وانواده شرا

بگا فرزنگدان وگود  یییارتبگاط صگی توانندینم نیوالد گاه. رندیاز مشکالت در نظر بگ ییرها یبرا یبه عنوان راه

 ایگالزم اسگت از مشگاوره کگود  و  نگهیزم نیگشگوند. در ا میتر  تیص یها برامانع از اصرار آن ایبرقرار کنند و 

 .دیمند شونوجوان بهره یمشاوره روانشناس

 های تیصگیم از قبیگم تگامین وسگایم و لگوازم التیریگر های میروم، کاه  هزینگههای اقتصادی به وانوادهکمک

 .تواند دلگرم کننده و کمک کننده باشدمی

 طریق جذب افراد تیصیم کرده همان مدرسه یا افراد بومی بگرای سگخنرانی  ایجاد ارتباط بین مدرسه و اجتماع از

 .ان جهت ایجاد باور مثبت به تیصیمآموزدان به والدین 

  افگزای  جایگگاه  منظوربگههای تیر  بخ  و مربوطه مانند برگزاری اردوهای آموزشگی و تفرییگی ایجاد برنامه

 .منزلتی مدرسه به عنوان یک بستر مناسد رشد

  و باال بردن میزان کیفیت تیصگیالت و فگراهم کگردن امکانگات  وپرورشآموزشبرطرف کردن عیوب سیستماتیک

 .تواند نرخ تر  تیصیم را کاه  دهدآموزشی عادالنه در نقاط مختلف کشور می

 گگردد کگه مسگئوالنبا توجگه بگه رابطگه بگین امکانگات و تجهیگزات آموزشگی بگا افگت تیصگیلی، پیشگنهاد مگی 

 ان فراهم کنند. آموزدان ، امکانات و تجهیزات آموزشی الزم و مناسد جهت تدری  به وپرورشآموزش

 جهگت پیشگگیری از تگر   وپرورشآمگوزششود کگه سگازمان در مورد نق  عوامم مربوط به مدرسه پیشنهاد می

وصوص در منگاطق  ان دوتر بهآموزدان ان دوتر تجهیزات آموزشی و امکانات متناسد با نیاز آموزدان تیصیم 

 .میروم فراهم نمایند و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری را مرتفع سازد

 منابع

. دانشگجویان امیگد بگا موفقیگت تیصگیلی ی(. بررسی رابطه1841).ابوالقاسمی، میمود  و ؛صباغیان، زهرا ؛ابراهیمی، نسرین

 .16-1، 61عالی، شماره فصلنامه پژوه  و برنامه ریزی در آموزش 

. پایان آموزان دوره اول متوسطه شهرستان زیرکوهدان  تیصیم تر  مطالعه پدیدارشناسانه(. 1847میرزاقلی، الهه .)احمدی

 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند.نامه 

ی بیگو   ترجمگه .هگا هگا و شگیوه رویگه -ی مبنگایی اصول روش تیقیق کیفی؛ نظریه .جولیت ، ، آنسلم و کوربینوسترا

 .فرهنگی لوم انسانی و مطالعاتهشگاه عون: پژتهرا (،1841) میمدی،
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 . مجلگهرابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت و سط  سواد والدین در میان کگم آمگوزان(. 184۲). زهره اصغرپور،و  مهناز استکی،

 .۲8-۲1، 8۲رشد مشاور مدرسه، شماره 

 .11(،188)1روزنامه قانون، هزار کود  ایرانی از تیصیم بازمانده اند، 101 (. 184۲). اسیاقی، فرشید

فصلنامه علوم  .علم ناشناوته در جستجوی درمان لکنت زبان. (1811). و دیگران منصوره تقاء، ؛اسالمی، امین؛ امیری، شبنم

 .016-066(، ۲7)1مغز و اعصاب ایران، 

 چاپ اوّل. (. اعتیاد و آسید شناسی وانواده، تهران: دان  آفرین،1846) .آقا بخشی، حبید

 .انتشارات سمتتهران: ن، ایرا وپرورشآموزشمسائم . (1840آقازاده، احمد. )

(. عوامم مییطی و اجتماعی مؤثر در تگر  تیصگیم )بازمانگدگان از تیصگیم( 1841). افسانه زینال فام، و نقیعلی اقدسی،

-118، 16آموزش و ارزشیابی، شماره  .14 – 41های شهرستان میاندوآب در سال تیصیلی آموزان دوتر دبیرستاندان 

181. 

. 7/۲/1840مگدار. تگاری  بازیگابی  والیگت ، سگایت فرهنگیگانوپرورشآمگوزشاهمیّت و ضرورت (. 1841) .باغدارنیا، مجتبی

(www.baghdarnia.persianblog.ir/post/1.) 

اجتمگاعی در میگالت شگهری )مطالعگ  های فرهنگ فقگر و آسگیدورده  (.1840). درویشی فرد، میمدرضا و ؛پروین، ستار

 .14-71(، ۲8)6. فصلنامه رفاه و توسعه اجتماعی، موردی میل  هرندی(

ان و دبیران راهنمایی شگبانه روزی آموزدان  بررسی و مقایسه علم افت انگیزش تیصیلی از دیدگاه (.1811).پروین، عبداله 

دانشگگاه آزاد ، پایان نامه کارشناسگی ارشگد، گگروه روان شناسگی، دانشگکده روان شناسگی و علگوم تربیتگی، عشایر فار 

 .مرودشت

و برنامه ریزی درسی تک زبانگه  (فارسی و عربیزبانه )تاثیر برنامه ریزی دو  سهیمقا (.1847و تصدیقی، فروغ .) ؛تبری، شکوه

ان. مطالعگات روانشناسگی و علگوم تربیتگی، آمگوزدان سی و نوشگتن بر پیشرفت تیصیلی مهارت های درو  بخوانیم برر

 .67-4۲، 11شماره 

(. بررسی موانع و شیوه های جذب کودکان بازمانده از تیصیم در مناطق روستایی 1846و عارف نژاد، سعید .) ؛تورانی، حیدر

 .۲8-14(، 18۲)88و عشایری. فصلنامه تعلیم و تربیت، 

 .1۲(،۲۲16)4روزنامه ی اعتماد، .اندهزاران کود  معلول از تیصیم بازمانده(. 1841).جودکی، نرگ  

ای در دوتگران بررسی میگزان آگگاهی تغذیگه (.1816و دیگران .) دردانه، حسین ؛نظری حصاری، سیما ؛چوبینه، میمدامین

 .81-۲8(، 1)16مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، . آن بر آموزش دبیرستانی شهر اهواز و تأثیر

. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شهرستان قم  ی متوسطه علم بازماندگی از تیصیم در دوره(. 1840حدادی زاده، علی .)

 روان شناسی، دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشکده قم.

. طق شهری و روستایی ایراندر منا (. اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر1841).جاویدی، ابراهیم  و ؛وداداد کاشی، فرهاد

 .111-18(، 06)1۲فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، 

ای در تغییر آگاهی و رفتارهگای تغذیگه (. بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت1817).میمّدی زیدی، عیسی  و ؛ولج، میمّد

 .04-01،(1)1کی شهرکرد، علوم پزش دانشگاه. ان مدار  ابتدایی در شهر قزوینآموزدان 

 .فرزنگد در دوران نوجگوانی و جگوانی (. اعتیاد مادر در بارداری و اعتیگاد184۲).دادگر مقدم، ملییه  و وواجه دولویی، میمّد

 .6-1 (،7۲)16مجله زنان ایران، 

 .66-61 ،11شماره ماهنامه تبیان، . (. امید و نق  تربیتی آن در زندگی انسان1841).داوودی، میمدرضا 
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. تهگران: انتشگارات احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی )با تجدیگدنظر و اضگافات( (.1841.) یعل دالور،

 رشد.

(. بررسی نیازهای مطالعاتی نوسوادان شهری و روستایی نهضگت 1816).احمد رضا  اکبری عمرو آبادی، و ؛سعید رجایی پور،

 .11-67 ،۲0و رفتار، شماره  سوادآموزی، دان 

 مختلگف اسگتان یلیتیصگ یهگاآمگوزان در دورهدانگ  یلیبودن پوش  تیصگ نییعلم پا یبررس(. 1811.) والد ا،ین رسول

 ی.غرب جانیاستان آذربا وپرورشآموزشسازمان  ،ی. گزارش طرح پژوهشیغرب جانیآذربا

انتشگارات پژوهشگگاه علگوم انسگانی و ، تهگران: های تیقیق در علوم اجتماعی )جلد نخست( روش(. 181۲.) سارووانی، باقر

 .فرهنگی مطالعات

بر شکست تیصگیلی: نگگاهی دوبگاره بگه عوامگم درونگی و بیرونگی.  مؤثر(. عوامم 1810و قاسمی، نرگ  .) ؛سلسبیلی، نادر

 ،18فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 

 (. سنج  و اندازه گیری. تهران: انتشارات روان.1846سیف، علی اکبر .)

شناسی فرزند پروری وانواده و تأثیر آن بر سن  (.1811).فت ، نجمه و  دمانی، میمّد یاسین؛ کالنتری میبدی، ساراسیفی گن

 .140-117 (،8)11روانی اضطراب و افسردگی نوجوانان پسر، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت 

 پایگان نامگه دکتگری، دانشگاهی شگهر قگزوین.دوتر پی   انآموزدان (. بررسی میزان سالمت روانی 181۲). شریفی، مریم

 .دانشگاه علوم پزشکی قزوینگروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، 

 دانشگاهی. تهران: مرکز نشر های مشاوره و روان درمانی،(. نظریه1841).ناصری، غالمرضا  و شفیع آبادی، عبداله

 .81، ۲له راسخون، شماره مج  تر  تیصیم، چرا و به چه علت(. 1811صراطی، الهه .)

عملکگرد تیصگیلی و  ای بگا(. رابطه درگیگری مدرسگه1814)و دیگران . ؛زهره وسروی،؛ علیرضا کیامن ،؛ راضیه ظهره وند،

 .61-04، 11۲تعلیم و تربیت، شماره . مجله آموزان دوره راهنماییگرای  به تر  تیصیم در دان 

مجلگه  ی راهنمایی تیصگیلی،دوتران دوره هنگام اثرگذار بر تر  تیصیم زود (. شناسایی متغیرهای1818).عارفی، مرضیه 

 .161-106(، 8)۲ان،پژوه  زن

 .۲4(،۲681)11روزنامه اندیشه اقتصاد،  (. هر کود  بازمانده از تیصیم یک بمد ساعتی است،1841).عبداللّهی، شیرزاد 

ان دوتر و پسردوره راهنمگایی منطقگه فگامنین از آموزن دا(. بررسی عوامم مرتبط با تر  تیصیم 181۲) عسگری، میمد.

 همدان. استان وپرورشآموزششورای تیقیقات سازمان  ان و دبیران،آموزدان نظر

 طلور.انتشارات اضطراب و بیماری های اضطرابی، ایالم:  (.1816).عطّار، حمیدرضا 

 .روانتهران:  .(. مبانی و اصول مدیریت آموزشی1847).عالقه بند، علی 

 .7گذرا به عوامم بازماندگی از تیصیم، روزنامه دنیای اقتصاد،  (. نگاهی184۲ه.)فتیی، حبیب

بروی مشکالت رفتگاری ناشگی از تنبیگه بگدنی  (. بررسی1816)و دیگران . قاسمی، فاطمه؛ ولی زاده، فاطمه؛ طوالبی، طاهره

 .67-74(،0)4علوم پزشکی لرستان، علمی پژوهشی دانشگاه فصلنامه. توسط والدین در کودکان دبستانی

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات . آموزاندان  (. اثر توسعه انسانی بر افت تیصیلی184۲).درویشی، فاطمه  و قویدل، صال 

 .161-161(، 1)۲اقتصادی کاربردی ایران، 

 .87-81، 1۲شماره  مجل معرفت، جوانان. و نوجوانان بزهکاری به (. نگاهی1816.) حسین کریمیان،

مطالعات . های ایرانکودکان کار در وانواده(. 184۲.) سیفی کفشگری، میسن و کشاورز حدّاد، غالمرضا؛ نظرپور، میمّد نقی

 .60-04(، 1)111های اقتصادی. و سیاست
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زبانگه، هگای مناسگد آمگوزش دو بررسگی روش (.1841)و دیگگران . ؛کالنتری، رضا؛ وگدیوی، اسگداله؛ فتیگی آذر، اسگکندر

 .۲0-6(، 11)84ی نوآوری های آموزشی،فصلنامه

 .دانشگاه تهران تهران: انتشارات تیصیلی، (. تیقیق با عنوان افت184۲).دست باز، میمّد حسن  و ؛کوهستانی، حسن

افسگردگی، پرواشگگری و عملکگرد تیصگیلی  (. مقایسه اضگطراب،1811).نیسی، عبدالکاظم  و ؛مجتهد زاده، فاطمه السادات

 .16-6(،6)۲نو در روانشناسی،  هاییافتهو مادر واقعی شهرستان اهواز، مجله  آموزان دارای ناپدری، نامادری و پدردان 

جمعیتی وگانواده بگر میرومیگت تیصگیلی -های اجتماعیبررسی تأثیر مؤلفه. (1817).امیری، میمّد  و ؛حسین میمودیان،

 .110-178(، 04)1817دانشگاه شیراز، انسانیمجله علوم اجتماعی و . فرزندان در ایران

. وپرورشآمگوزش(. سگالنامه وزارت 1847؛ نقی زاده، احمد؛ حسینی قلعه سری، سیدحسن و دیگگران )مسعود مصل  آبادی،

 تهران: انتشارات نگارش شرق.

 هگگای بررسگگی علگگم مگگردودی و تگگر  تیصگگیم در پایگگه(. 1811.) و صگگادق موسگگوی، وسگگگرو ؛معتمگگدیان، جمشگگید

 .پژوهشکده تعلیم و تربیت :وپرورشآموزشوزارت . تهران: اول ابتدایی و اول راهنمایی تیصیلی کشور

 بگا روش ییدوتگران در منگاطق میگروم و روسگتا میاز تیصگ یکاه  بازماندگ یهاروش یبررس(. 1810.) نیپرو ،یمعروف

 .وپرورشآموزشگاه مطالعات پژوه  ،یطرح پژوهش گزارش مشارکتی.

 (. مطالعه و بررسی رابطه بین عوامم آموزشگی و افگت1814)و دیگران . مقیمی، سیّدمیمد؛ ونیفر، حسین؛ زروندی، نفیسه

 برنامگه ریگزی در نظگام هگای آموزشگی، فصلنامه مگدیریت و. های راهنماییآموزان پسر آموزشگاهتیصیلی در میان دان 

8(0،)100-161. 

واکگاوی آن، کنفگران  منگع تبعگی  در  رس  از کامیابی آموزش اجبگاری در ایگران وپ (.184۲).منصوری بروجنی، میمّد 

 .یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی آموزش در کرسی صل ، حقوق بشر و دموکراسی

 .8۲-81، 010پیوند، شماره مجله نق  سواد والدین در تعلیم و تربیت فرزندان،  (.184۲) جمیله مهدوی نیا،

مطالعه جامعه شناوتی تأثیر فوت پگدر بگر  تأثیر فقدان پدر بر وانواده، (.1811).میر ساردو، طاهره و ؛مهدوی، میمّد صادق

 .۲81-۲11(،87)18آسید های اجتماعی نوجوانان، مجله ی شناوت.

راهنمگایی  آمگوزان مگدار عوامم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مؤثر بر تر  تیصیم دانگ . (1811).نادری بلداجی، فرود 

دانشگکده روانشناسگی و علگوم  برنامگه ریگزی درسگی، ، گگروهپایان نامه کارشناسی ارشد .ر شهرستان لردگان و اردلعشای

 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (.18)4 روزنامه شرق، کودکان بازمانده از تیصیم، واقعیّت واموش ایران، (.1841). نجاتی، میمّدحسین

. کال  پگنجم بگا پیشگرفت تیصگیلی آنگان آموزانی تعداد دان (. بررسی رابطه1818).معین پور، حمیده  و نصر، احمدرضا

 .67-68(،6)11ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 

دانشکده علوم انسگانی دانشگگاه  بررسی عوامم اجتماعی مؤثر بر افت تیصیلی دانشجویان دوتر، (.1840نیک بخ ، بهرام .)

 .48-41(، ۲)4، (توسعه انسانی سابق)ه توسعه اجتماعی فصلنام. پیام نور مرکز اهواز

ملی  ونیسیکم .به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه. (1847). وپرورشآموزشوزارت 

 .یونسکو، تهران

سرشماری کودکان بازمانگده از تیصگیم مقطگع ابتگدایی  (.1846اجتماعی. ) رفاه معاونت اجتماعی، رفاه و کار تعاون وزارت 

 .اول پهای اجتماعی دبیروانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، چا سیدآ امور ، دفتر1840 – 1847
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 چراغيو  سیاح .../ بررسي عوامل موثر بر افراد

 

آموزشگی،  مگدیریت گروهپایان نامه کارشناسی ارشد،  ی.های تدری  در مناطق روستای چال . (1841).وکیلی قصریان، لیال

 .کردستاندانشگاه 

آموزان شناوتی تر  تیصیم کردگان و دان نروا وانوادگی، معیشتی و هایویژگی(. بررسی و مقایسه 1811).وهابی، آرزو 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگکده روان شناسگی و علگوم تربیتگی،  انیپا .1817-1816اورامانات در سال تیصیلی، یمنطقه

 .دانشگاه عالمه طباطبایی

بینگی تصگمیم انگیزشگی بگرای پگی  یک مدل آزمون(. تدوین و 1841).شیربگی، ناصر  و ؛یاراحمدی، یییی؛ یوسفی، ناصر

ی شهرستان سنندج به ادامه یا تر  تیصیم در دوره روستایی ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطقآموزان پایهدان 

 .14-111(، 1)0دانشگاه شهید چمران، روانشناوتی،  دستاوردهای مجله. دبیرستان

هگای دوجانبگه،  بررسگی رابطگه بگین دوسگتی(. 1811و ایرانمورمبارکه، اوتگر .) ؛یارمیمدیان، میمدحسین؛ مولوی، حسین

راهنمگایی شگهر  ان دوترسگال سگومآمگوزدان یصگیلی سازگاری اجتماعی با پیشگرفت ت پذیرش همساالن، وودپنداره و

 .۲1-7(، ۲)0و روانشناسی، . مطالعات تربیتی اصفهان

برابگگری طلبانگگه، روزنامگگه اندیشگگه  شگگدگان شگگعارهایکودکگگان میگگروم از تیصگگیم فرامگگوش (.1841).یزدانگگی، فرشگگید 

 .۲1(، ۲681)11اقتصاد،

سگواد نهضگت هگای پیگیگر و کگم(. نیازسنجی منابع مطالعاتی گگروه1816).اسیق علی  عزیزی،و  ؛رضا یوسفی سعیدآبادی،

 .1۲7-117 (،0)8، فصلنامه پوی ، 1816 – 1816سوادآموزی استان مازندران در سال تیصیلی 
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