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چکیده
تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر اول و دوم و سوم متوسطه شهر
گرمسار اجرا شده است .هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن نقش عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر
سال اول و دوم و سوم متوسطه شهر گرمسار می باشد که به شیوه ی تحقیق میدانی اجرا گردیده است .جامعه آماری این
تحقیق را  867نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول ،دوم و سوم متوسطه رشته های ریاضی ،تجربی ،انسانی و فنی حرفه ای
که در سال تحصیلی  1931-1936در مدارس شهر گرمسار مشغول به تحصیل بوده اند ،می باشد .حجم نمونه این تحقیق با
استفاده از فرمول کوکرال از بین جامعه آماری ،به تعداد  216نفر معین گردیده است .فرضیات از طریق آزمون کرامرزی و
رگرسیون چند متغیره سنجیده شد ونتیجه آن چنین به شرح ذیل بیان شد .جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر نیروی
انسانی آموزشی ماهر و متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب
 0/88و سطح معناداری  ، 0/01بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و نیروی
انسانی آموزشی ماهر و متخصص وجود دارد .همچنین سطح معناداری  ،0/01بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و
پایگاه اجتماعی خانواده بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی وجود دارد .با توجه به مقدار  F= 7/76با سطح معنی
داری  0/000نشان دهنده رد فرضیه صفر یعنی وجود رابطه معنادار میان دو متغیر عوامل اجتماعی و افت تحصیلی بوده
است .از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب
کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب  0/66و سطح معناداری  ،0/01بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین
دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.
کلمات کلیدی :افت تحصیلی-انسجام خانوادگی-عوامل اجتماعی-پایگاه اجتماعی-نیروی انسانی ماهر.
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مقدمه و بیان مسأله
آمـوز

یکــی از قــدیمیتــرین نهادهــای اجتمــاعی اســت کــه از بــدو تشــکیل زنــدگی گروهــی انســان و در

و پــرور

پاسخ بـه نیـاز انسـانها در روابـق متقابـل بـه شـکل ابتـدایی خـود وجـود داشـتهاسـت(فـومنی .)1972 ،از دیـدگاه دورکـیم،
آمــوز

و پــرور

یــي واقعیــت اجتمــاعی 1اســت و نقــش آمــوز

اجتمـاعی اسـت .بـه ن ـر او در هـر جامعـه ای آمـوز
محتـوای آمــوز
پرور

و پـرور

و پـرور

و پــرور

وارد کــردن و جــادادن فــرد در ن ــام

متناسـب بـا اهـداف و ارزشـهای آن جامعـه اسـت ،ـ ا

از جامعــهای بـه جامعــه دیگـر و از یــي عصــر بـه عصــری دیگـر فــر مـیکنــد .آمــوز

و

وسیله ای برای رسیدن بـه هـدف اسـت .امّـا ایـن جامعـه اسـت کـه هـدف را تعیـین مـیکنـد نـه فـرد .از دیـدگاه

دورکـیم کـارکرد آمــوز

حفـ ابــات جامعـه و اجتمـاعی کــردن فـرد اسـت .بــه اعتقـاد او ارزشـهای اخالقــی

و پـرور

(که اساس و بنیـان ن ـم اجتمـاعیانـد) از طریـق نهادهـای آموزشـی ،تثبیـت مـیشـوند و بقـا و دوام مـییابنـد(شـار پـور،
و پــرور

 .)1979دورکــیم همخــوانی و مطابقــت ســاختار آمــوز

بــا ســاختار جامعــه را در مقایســه جامعــه ســاده

ابتدایی بـا جامعـه پیچیـده صـنعتی ،نشـان مـی دهـد و معتقـد اسـت ،پیـدایی ن امهـای دو تـی آمـوز

و پـرور

عمـومی

کــه آموزشــهای عــا ی تخصصــی نیــا مــالزم آنهاس ـت ،درواقــع ،مشخصــه جامعــه ارگــانیکی اســت و در جوامــع جدیــد
دو ت بایـد هـدایت کلـی آمـوز

و پـرور

رسـمی را بـه عهـده گیـرد و تكـمین کنـد کـه آمـوز

و پـرور

بازتـا

آرمانها و اصو ی اسـت کـه جامعـه آنهـا را پـاس مـی دارد و نیـا اطمینـان دهـد کـه کودکـان بـرای ایفـای نقشـهایی کـه در
مـیبیننـد(عالقـهبنـد .)1972 ،وظیفـه اصـلی آمـوز

تقسیم کـار تخصصـی خواهنـد داشـت ،آمـوز

و پـرور

تعلـیم و

تربیت است و تعلـیم و تربیـت از دیـدگاه اقتصـادی نـوعی سـرمایهگـ اری بـه شـمار مـیرود .ـ ا بایـد در صـدد بـود تـا
چنین سرمایهگ اری ع یمـی کـه بخـش عمـدهای از سـرمایههـای کشـور را بـه خـود اختصـا

مـیدهـد .صـحیح برنامـه

ریای گردد تا ضایعات آن به حد اقـل برسـد .بـدین جهـت هـر گونـه ضـایعهای کـه موجـب تلـد شـدن سـرمایه شـود و
نتیجه مطلو

از آن به دست نیاید «افـت» نامیـده مـیشـود .چـرا کـه هـر سـا ه دههـا میلیاردهـا ریـال بودجـه کشـور را بـه

هدر مـیدهـد و نیروهـای بـا قوه انسـان جامعـه را از آمـوز

و پـرور

خـار مـیکنـد و بـه ایـن ترتیـب ع ـیم تـرین

سـرمایه هـای جامعـه کـه همـان نیروهـای انسـانی بـیامـر مـیمانـد .یکـی از مهمتـرین مسـاال اجتمـاعی در میـان دانـش
آمـوزان در ن ــام آموزشـی و پـرور  ،بحـ
بحــ

تکــرار پایــه در ن ــام آمــوز

«تکـرار پایـه» اســت کـه مســتلام سـرمایه گـ اریهای اضــافی زیـادی اســت.

و پــرور

بحــ

جدیــدی نیســت .پدیــدهای اســت کــه از دههــا ســال قبــل در

ن ام های آموزشـی وجـود داشـته اسـت ،رونـدی کـه مـا از آن بـه عنـوان «افـت تحصـیلی» یـاد مـیکنـیم .مسـل ه ی افـت
تحصــیلی یــا اتــالف در آمــوز

و پــرور

یکــی از مهمتــرین مســاال ن مهــای آمــوز

و پ ـرور

در اغلــب کشــورها

می باشد ومنابعی که از این راه تلـد مـی شـود -خـواه بـه صـورت عمـر انسـان هـا باشـد یـا بـه صـورت منـابع مـادی و
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ما ی -هر سال رقم قابل توجهی را تشـکیل میدهـد ،بـه طـوری کـه بهبـود کـارایی ن ـام هـای آموزشـی ،تـا انـدازه بسـیار
زیادی  ،موکـول بـه جلـوگیری از اتـالف یـا کـاهش افـت تحصـیلی اسـت(پورقـاز .)1970،سـازمان یونسـکو مفهـوم افـت
تحصـــیلی را بـــه تکـــرار پایـــه،ترس تحصـــیل زودرس و کـــاهش کیفیـــت آموزشـــی و تحصـــیلی افـــراد نســـبت
میدهد(یونسکو .)1371،سـازمان بـارآ آمـوز

در ایـران بـا یـي مشـکل آموزشـی بـه نـام «افـت تحصـیلی»

و پـرور

دانشآموزان در مقاطع مختلد روبرسـت .پدیـده افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان کـه بـه یـي مسـل ه فراگیـر و گسـترده در
جامعه تبدیل شده است ،مانعی جـدی بـرای رسـیدن بـه اهـداف عـا ی آمـوز

و پـرور

مـیباشـد کـه مقامـات رسـمی

کشــور را بــه چــاره جــویی و اقــدام عملــی در جهــت اصــالح و رفــع و یــا پیشــگیری آن وا مــیدارد « اف ـت تحصــیلی»
مسل ه ای نیست که بتـوان آن را نادیـده گرفـت ،چـرا کـه از سـا ها قبـل ایـن پدیـده در ن ـام آموزشـی مـا وجـود داشـته و
تا االن ادامه دارد .ایـن میـاان ظـاهراً در دوره متوسـطه بـیش از سـایر مقـاطع تحصـیلی مـی باشـد و عوامـل بسـیاری درآن
دخا ت دارد و همـین امـر باعـ

شـده اسـت تـا عـده زیـادی از دانـش آمـوزان ،اصـطالح ریاشـی و ریاشـی مكـاعد را

به خود بگیرند و برخی هـم بـه علـت عـدم کشـش درسـی دچـار تـرس تحصـیل بشـوند .افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان
یـي موضــو کلــی و گســترده اســت کــه بــرای کشــد عوامــل آن ،گروهــی بــارآ از محققــان الزم اســت کــه بــا هاین ـه
بســیار زیــاد و همچنــین بــا صــرف زمــانی طــوالنی بــه تحقیــق مشــغول شــوند و چــه بســا مشــکالت بســیاری هــم از
جنبه هـای مختلـد باعـ

کنـدی حرکـت آنهـا شـده و بـه علـل متفـاوت بـودن شـرایق و موقعیـت مکـانی و اجتمـاعی و

فرهنگی و غیره نمیتوان به دالیل اـابتی کـه همـه کشـور را در برمـی گیـرد رسـید .افـت تحصـیلی در کشـور مـا نیـا رقـم
قابــل تــوجهی را تشــکیل مــی دهــد و هــر ســال ایــن پدیــده بــه صــورت مــردودی ،تــرس تحصــیل زودرس و یــا مــواردی
دیگــر ،مقــدار بســیار زیــادی از منــابع و اســتعداد هــای بــا قوه انســانی و مــا ی جامعــه مــا را تلــد نمــوده و آاــار شــوم
ونــاگواری در حیــات فــردی و خــانوادگی و اجتمــاعی بــر جــای مــی گــ ارد ونابســامانیهای اجتمــاعی فراوانــی را نیــا
بوجود مـی آورد(.دسـترن،،بلوکی،موذن )1932،ایـن پدیـده نـامطلو

بـرای کـل جامعـه مسـل ه جـدی ایجـاد کـرده کـه در

مــواردی ریشــه در کیفیــت ن ــام آموزشــی مــا داشــته و اذهــان متفکــران اجتمــاعی ،برنامــهریــاان کتابهــای دو تــی ،مربیــان
آموزشــی ،جامعــهشناســان ،روانشناســان ،خــانوادههــا ،سیاســتمداران و غیــره را بــه خــود مشــغول داشــته اســت .بــه همــین
د یل سعی شـده اسـت تـا ریشـههـای جامعـه شـناختی «افـت تحصـیلی» در مقـاطع متوسـطه را در شهرسـتان گرمسـار تـا
حــد امکــان شــناخته و همچنــین مقایســهای از جهــت میــاان افــت در بــین دانــشآمــوزان دختــر در پایــه هــای مختلــد
تحصیلی از سال  1931تا پایـان سـال تحصـیلی  1931بـه عمـل بیایـد .چـرا کـه شـناخت ایـن عوامـل و برخـورد مدبرانـه
با آن میتواند کارآیی ن ام مابور را افاایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.
مروری بر تحقیقات پیشین
درایران در زمینه افت تحصیلی تحقیقات و پژوهشهای زیادی در استانها و شهرهای مختلد صورت گرفته است و این نشـانگر
جدی بودن مسل ه فو است که اذهان غا ب اندیشمندان ،خصوصا مسئو ین آموز
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و پرور

را به خود جلب کـرده اسـت.

ممشلی( )1930در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی موار بر افت تحصیلی دانـش آمـوزان متوسـطه ن ـری شـهر
مینودشت به این نتای ،دست یافت که بین دو متغیر افت تحصیلی و میاان تحصیالت پدر  ،میاان تحصیالت مادر رابطه معنـی
داری وجود دارد .همچنین محاسبه میاان همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر افت تحصیلی و درآمـد پـدر نتـای ،حـاکی از ایـن
مطلب بود که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین مشخص گردیـد کـه بـین دو متغیـر افـت تحصـیلی و
درآمد مادر ارتباط معنی داری وجود دارد .محاسبه میاان همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر افت تحصیلی و شغل پدر و شـغل
مادر ،چنین بیان شد که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد .همچنین بین دو متغیر افت تحصیلی و میاان اعتماد خانواده رابطـه
معنی داری وجود دارد .محاسبه میاان همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر افت تحصیلی و میاان ن ارت خـانواده و سـابقه معلـم
نیا چنین بیان شد که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
دالکه در سال  1970تحقیقی تحت عنوان «تحلیل عوامل موار بر دانشآموزان در معرض افت تحصـیلی از دیـدگاه معلمـان
مدارس ابتدایی تهران» انجام داده است در این تحقیق  8عامل مهم یعنـی ،آموزشـی ،رفتـاری ،اجتمـاعی ،اقتصـادی ،خـانواده،
حكور تکرار پایه در یي سال که بر دانشآموزان در معرض خطر افت تحصیلی موار هستند تحلیل شده است .در این تحقیق
آمده است :به ن ر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است .بـا بررسـی تحقیقـات
اخیر موارترین ویژگیهای دانشآموزان در معرض خطر افت تحصیلی شناسایی شد( .دالکه)1970 ،
پورقاز ،)1970(،در پژوهشی به بررسی عوامل موار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چابهار پرداخته و
در نتای ،خود دریافته است که بین فقدان نیروی انسانی ماهر و متخصص  ،عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی و عوامـل اقتصـادی
خانواده ها در افت تحصیلی دانش آموزان نقش بساایی را ایفا می نمایند.
پژوهش دیگری توسق بهرام مجیدی در سال  1981در شهرستان میانه صورت گرفته کـه موضـو آن ،بررسـی رابطـه بـین
برخی از ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانواده با موفقیت و افت تحصیلی دانشآموزان سوم راهنمایی شهرستان میانـه اسـت.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان سوم راهنمایی شهرستان میانه در سال تحصیلی  81-81بوده اسـت و از
بین جامعه آماری ،تعداد  960نفر از دانشآموزان( 170دانش آموز موفق و  170دانشآموز نـاموفق) بـه عنـوان نمونـه آمـاری
انتخا

شدند .تعداد  181نفر در گروه موفق و تعداد  161نفر در گروه ناموفق به پرسشنامهها پاسخ دادند .اطالعات گردآوری

شده به صورت جداول متعدد ارااه و از آزمون همبستگی مج ورکای و ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده گردیـد .نتـای،
بدست آمده نشان داد که  :بین سواد پدر ،سواد مادر ،درآمد خانواده ،شغل پدر ،تعداد اعكاء خانواده با افت تحصیلی فرزندان
رابطه وجود دارد .امّا بین محل سکونت وا دین ،اشتغال مادر ،چندمین فرزند خانواده بودن با افـت تحصـیلی فرزنـدان رابطـه
معنیداری وجود ندارد( .مجیدی)67، 1981 ،
ساکی ()1989در پژوهشی تحت عنوان بررسی نگر

معلمان نسبت به موقعیت آموزشی (روابق معلم-شاگردی) و میـاان

موفقیت آنان از ن ر دانشآموزان و مدیران نتیجه میگیرد که:
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 )1نگر

معلمان با روابق معلم و شاگردی در کالس و همچنین با نحوه عملکرد آنان در محیق آموزشـگاه و در رابطـه بـا

همکاران و مسئوالن و نمودهای رفتاری که دال بر عالقمندی به امر تدریس است ،همبستگی معنادار نشان میدهد.
)2میان نگر

معلمان نسبت به دانشآموزان با ارزشیابی دانشآموزان و مدیران از میاان کارآیی آنان رابطـه معنـادار وجـود

دارد.
)9معلمانی که زن هستند و یا در دوره ابتدایی تدریس می کنند در مقایسـه بـا معلمـان مـرد ،آنهـایی کـه در دوره راهنمـایی
تدریس میکنند ،نسبت به دانشآموزان از نگر
)1عالوه بر ارتباط نگر

مثبتتری برخوردارند.

معلمان با عملکرد آنان در محیق آموزشگاه ،میان نگر

آنان نسبت به دانشآموزان بـا ارزشـیابی

دانشآموزان و مدیران از میاان کارآیی آنان نیا رابطه معنادار مشاهده گردیده است.
هافمن در سال  1373با تحقیقی در مورد اشتغال مادران و وضعیت فرزندان ،خاطر نشان میسازد که دختران مادران شـاغل
از پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و استقالل بیشتری برخوردارند .همچنین پسران مادران شاغل در مقایسه بـا پسـران
مادران غیرشاغل از سازگاری اجتماعی و استقالل باالتری بهرهمندند.در خـانوادههـای بسـیار فقیـر پسـران مـادران شـاغل در
آزمونهای شناختی و هوشی نمرات باالتر از پسران مادران غیرشاغل دارند در ضمن مادران طبقـه متوسـق نسـبت بـه مـادران
طبقات پایینتر ،می توانند معلم بهتری برای فرزندان خود باشند و تحریي ذهنی گستردهتری برای آنها فراهم سازند .در مـورد
اارات تلویایون در وضعیت تحصیلی فرزندان ،دو محقق به نام فیلیپ نیومن و باربارانیومن با فرا تحلیل یـا تحلیـل نتـای29 ،
تحقیق ،عنوان میکنند که پیشرفت تحصیلی در میان کودکانی که در هفته10 ،تا 11ساعت تلویایون تماشا میکنند در بـاالترین
حد است (در مقایسه با کودکانی که کمتر از  10ساعت تماشا میکنند) و سپس با افاایش تماشا از  20تا  10ساعت در هفتـه،
میاان پیشرفت تحصیلی به طور چشمگیری کاهش مییابد .در هندوستان هم بـر اسـاس گـاار

گـروه مشـاوران یونسـکو(

 ،1963ترجمه مشایخ) دانش آموزان بیشتر به علت کمبود باس و عدم امکانات و شهریه ترس تحصیل میکنند .بر اساس آمـار
منتشره 90 ،درصد ترس تحصیل زنان یا دختران بر اار عدم عالقه وا دین به تحصیل آنها بوده است .در مجله علوم اجتماعی و
انسانی دانشگاه شیراز(پاییا سال  )81-82آمده که  :در پژوهشی که در انگلستان صورت گرفته است ،نشان داده شده که شـغل
پدر به عنوان شاخص طبقه اجتماعی ،باالترین همبستگی را با پیشـرفت تحصـیلی در تمـام سـطوح پـیش دانشـگاهی داشـته
است(.حاجیزاد 81 ،1972،ا ی )67
افت تحصیلی
افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم میکنند .افت کمی عبارتست از درصد دانشآموزان یي دوره آموزشی که
به سبب مردود شدن با ترس تحصیل توانسته اند آن دروه را با موفقیت بگ رانند و من ور از افت تحصیلی کیفـی ،نارسـایی در
رسیدن به هدفهای تعیین شده و یا عدم تحقیق بخشی از این هدفهاست .بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغ ا تحصـیالن
یي دوره آموزشی و هدفهای تعیین شده برای این دوره ،افت کیفی را نشان میدهد .معموالً مشاهده میشود کـه میـاان تـرس
تحصیل کردهها و افرادی که مردود میشوند در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه در پسران بیشتر از دختران است و یکـی
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از دالیل مهم آن می توان این باشد که دختران اوقات فراغت خود را بیشتر در خانه میگ رانند و فرصت و امکان سرگرمی در
بیرون از منال را کمتر از پسران دارند و بیشتر مطا عه میکنند( .منادی)1982 ،
عوامل افت تحصیلی
 -1عوامل داخلی  -2عوامل خارجی

عوامل افت تحصیلی را بر دو نو تقسیم نمودهاند:
عوامل داخلی
عواملی هستند که عمدتاً مربوط به خود سازمان آموز

و پرور

میباشد و از دورن سازمان سرچشمه میگیـرد ماننـد نـا

متناسب بودن هدفها و محتوای برنامه با نیازهای ،استعدادها و عالیق فراگیران،نامناسب بـودن روشـهای برنامـههـا و امکانـات
آموز

و پرور

با محتوای برنامهها ،نامتناسب بودن فكای آموزشی مدرسه و کالس و غیره.

عوامل خارجی
عواملی هستند که مربوط به خود ن ام آموز
سازمان تاایر میگ ارند و باع

و پرور

نمیشوند .بلکه خار از ن ـام آمـوز

و پـرور

بـر کـار ایـن

افت تحصیلی دانش آموزان میشوند.

از جمله این عوامل میتوان به  :فقر و محرومیت اقتصـادی ،شـرایق و عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی ،شـرایق عوامـل و
خانوادگی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی اشاره کرد .ا بته باید یادآور شویم که این عوامل از یکدیگر جدا نبوده و بر هـم
تاایر متقابل دارند و نمی توان هر کدام از اینها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد( .معیری.)21، 1980 ،
خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران
خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران از سه جنبه میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
ا د) هاینه های تحمیل شده بر دو ت شامل:
 اتالف هاینه جاری اداره موسسات آموزشی توسق دو ت اتالف سرمایهگ اریهای اابت برای احداث و تجهیا فكاهای آموزشی و پرورشی) هاینههای تحمیل شده بر خانواده شامل :
 اتالف هاینههـای مسـتقیم آموزشـی ماننـد تـامین نوشـتافـاار و سـایر وسـایل تحصـیل،پرداخـت شـهریه ،حـق ابـتنام و کمکهای اتفاقی به مدارس
 اتالف هاینه حمل و نقل و ارتباطات برای رفت و آمد دانشآموز به مدرسه) خسارتهای وارده به دانشآموز شکست خورده (نفیسی)1981،
نمودار()1مدل کلی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی
نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده
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افت تحصیلی
عوامل اجتماعی جامعه

عوامل اجتماعی خانواده

پایگاه اجتماعی خانواده

فرضیههای تحقیق
-1بین نیروی انسانی آموزشی ماهرو متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجوددارد.
-2بین عوامل اجتماعی جامعه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
-9بین پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
-1بین عوامل اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق
ایــن تحقیــق از ن ــر رو  ،توصــیفی از نــو پیمایشــی واز حــاز هــدف نیــا  ،کــاربردی اســت .جامعــه آمــاری شــامل
مجمـو دانــشآمـوزان دختــر سـال ســوم متوســطه کـه در خــرداد مـاه یکهــاار و سیصــد و نـودو شــش مـی باشــد .حجــم
نمونه آمـاری دختـران  216نفـر و رو

نمونـه گیـری تصـادفی بـوده اسـت.محـدوده مطا عـاتی پـژوهش حاضـر عوامـل

اجتمــاعی مــوار در افــت تحصــیلی دانــشآمــوزان ســال ســوم متوســطه دختــر در شهرســتان گرمســار در ســه رشــته علــوم
انسانی ،علوم تجربی و ریاضـی فیایـي بـوده کـه پرسشـنامه خـود محقـق سـاخته ،طراحـی شـده و توسـق دانـشآمـوزانی
که در سـال سـوم متوسـطه دچـار افـت تحصـیلی شـدهانـد تکمیـل شـده اسـت .قابلیـت اعتبـار پرسشـنامه از طریـق رو
آ فــای کروبنــا  2مــورد مطا عــه قــرار گرفــت و بــرای ســنجش متغیــر وابســته ،یعنــی افــت تحصــیلی حــدود  216ســوال
طراحــی گردیــد کــه مقــدار ضــریب آ فــای آن برابــر بــا  0/86درصــد بــوده اســت .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــاار spss
بصورت مجموعـهای از آمـاده هـای توصـیفی و اسـتنباطی مـورد تجایـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد  .بـرای تحلیـل و توصـید
دادههــا از جــداول یــي بعــدی و آمــارههــایی چــون میــانگین و واریــانس ،جــداول دو بعــدی و آمارهــای کــی دو و تــای
کندال و جداول سه بعدی و نیا فنون پیشرفته آماری ماند رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد.

cronbach,s Alpha
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نتایج :
فرضیه اول :بین نیرروی انسرانی آموزشری مراهرو مت صرا و افرت تحصریلی دانرش آمروزان ارت را مع ری
داری وجود دارد.
با اذعان به نتیجه ضریب همبستگی کندال تاو – بی ( )0/19درخصو

رابطـه متغیـر نیـروی انسـانی آموزشـی مـاهر و

متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان ،با اطمینان  33درصد و سطح خطای کمتر از  0/01درصد میتـوان گفـت کـه رابطـه
آماری معنیداری بین دو متغیر نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص و افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان وجـود دارد .بـدین
ترتیب ،فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر نیروی انسانی آموزشـی مـاهر و متخصـص و افـت تحصـیلی دانـش
آموزان تایید شده و در مقابل فرض عدم ارتباط بین این دو متغیر رد میشود .به عبارتی ،دو متغیر نیروی انسانی آموزشی ماهر
و متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه میباشد.
از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر نیروی انسانی آموزشـی مـاهر و متخصـص و افـت تحصـیلی
دانش آموزان از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب  0/88و سطح معنـاداری  ،0/01بیـانگر ایـن اسـت کـه
همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص وجود دارد.
جدول ( :)1نیروی انسانی آموزشی ماهر و مت صا و افت تحصیلی فرزندان
سطح معناداری

)Approx. T(b

اعتبار

سطح خطا

.000

6.171

خی دو

.000

.881

ضریب کرامای

.123

ضریب همبستگی تای کندال

216

تعداد

.001

.731

.019

فرضیه دوم :نتایج و یافته های حاصل از آزمون رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی فرزندان
با استناد به نتیجه ضریب همبستگی تایکندال ( )0/108درخصو

رابطه متغیـر پایگـاه اجتمـاعی خـانواده و افـت

تحصیلی دانش آموزان ،با اطمینان  33درصد و سطح خطای کمتر از  1درصد میتوان گفت که رابطه آماری معنیداری بین دو
متغیر پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد .بدین ترتیب ،فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطـه بـین
دو متغیر پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان تایید شده و در مقابل فرض مبنی بر عدم ارتباط بـین ایـن دو
متغیر رد میشود .به عبارتی ،دو متغیر پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه
تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه میباشد.
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از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر فو از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب
 0/89و سطح معناداری  ،0/01بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آمـوزان و پایگـاه
اجتماعی خانواده وجود دارد.
جدول( :)2پایگاه اجتماعی خانواده و افت تحصیلی فرزندان
سطح معنی داری

)Approx. T(b

اعتبار

سطح خطا

.000

1.803

.000

.893

ضریب کرامرزی

.108

ضریب همبستگی تای کندال

216

تعداد نمونه

.089

.013

1.869

خی دو

فرضیه سوم :بین عوامل اجتماعی جامعه و افت تحصیلی دانش آموزان ارت ا مع ی داری وجود دارد.
طبق نتای ،بدست آمده ،عوامل اجتماعی  19درصد برای متغیر وابسته همبستگی دارد .مقدار ضریب  R2= 0/021حـاکی
از آن است که متغیر عوامل اجتماعی قادر به توضیح  2/1درصد از تغییرات متغیر وابسته در جمعیـت نمونـه اسـت و ضـریب
تعیین استاندارد که اندازه آن برابر با  Adj.R2 = 0/018می باشد ،بیاتگر این واقعیت اسـت کـه متغیـر عوامـل اجتمـاعی 1/8
درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آمار ی تعیین می کند و مقدار ضریب  Bو بتا دراین مـورد بـه ترتیـب  0/291و
 0/190بوده است .مقدار  F= 7/76با سطخح معنی داری  0/000نشان دهنده رد فرضیه صفر یعنی وجود رابطه معنـادار میـان
دو متغیر م کور است.

جدول( :)3ضریب هم ستگی عوامل اجتماعی
نام متغیر

R

R2

Adj.R2

خطای معیار میانگین

B

بتا

F

Sig

عوامل اجتماعی

0/190

0/021

0/018

2/20

0/291

0/190

0/76

0/000

فرضیه چهارم :بین انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان ارت ا مع ی داری وجود دارد.
با اذعان به نتیجه ضریب همبستگی تایکندال ( 31درصد) درخصو

رابطه متغیر انسجام خانوادگی و افـت تحصـیلی

دانش آموزان ،با اطمینان  31درصد و سطح خطای کمتر از  1درصد میتوان گفت که رابطه آماری معنـیداری بـین دو متغیـر
انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد .بدین ترتیب ،فرض تحقیق مبنی بر وجـود رابطـه بـین دو متغیـر
انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان تایید شده و در مقابل فـرض مبنـی بـر عـدم ارتبـاط بـین ایـن دو متغیـر رد
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میشود .به عبارتی ،دو متغیر کنترل انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه تغییر در
یکی با تغییر در دیگری همراه میباشد.
از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصـیلی دانـش آمـوزان از ضـریب
کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب  0/66و سطح معناداری  ،0/01بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بـین
دو متغیر انسجام خانوادگی و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.

جدول( :)4آزمون انسجام خانوادگی و افت تحصیلی
)Approx. T(b

سطح معناداری

اعتبار

سطح خطا

.011

9.217

.011

.618

ضریب کرامرزی

.031

ضریب همبستگی تای کندال

216

تعداد

.031

.0191

1.671

خی دو

جدول زیر و مدل تبعی آن ،نتای ،حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤار بر افت تحصـیلی دانـش آمـوزان را نمـایش
میدهند:
جدول ( .)5نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان
ردیف

نام متغیر

B

SEB

Beta

T

P

1

 = yافت تحصیلی دانش آموزان

-

-

-

-

-

2

 = Constantعدد اابت

1/26

0/101

-

9/190

0/01

9

 = x9نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص

0/11

0/19

0/18

9/3

0/01

1

 = x1انسجام خانوادگی

0/016

0/01

0/12

9/12

0/01

1

 = x1عوامل اجتماعی جامعه

0/10

0/01

0/03

9/02

0/01

6

= x6پایگاه اجتماعی خانواده

0/03

0/01

0/07

2/7

0/01

P<0/01

R2=0/11

F=6/07

R=0/61

نتایج حاصل از تحلیل مسیر
در مطا عه حاضر ،جهت تعیین اارات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیـر وابسـته افـت تحصـیلی ،از رو
تحلیل مسیر بهره گرفته شده است که نتـای ،حاصـل بـدین قـرار بـوده اسـت کـه مجموعـه عوامـل نیـروی انسـانی مـاهر و
متخصص،انسجام خانوادگی،عوامل اجتماعی جامعه  ،پایگاه اجتماعی خانواده تلایر آماری معنـیداری بـر متغیـر وابسـته افـت
تحصیلی داشتهاند.
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در مجمو  ،متغیرهای زیر به ترتیب بیشترین تلایر (مستقیم و غیرمستقیم) را بر متغیر وابسته افت تحصیلی داشـتهانـد)1 :
نیروی انسانی ماهر و متخصص(با مجمو ضریب مسیر )0/18؛ )2انسجام خـانوادگی (بـا مجمـو ضـریب مسـیر )0/12؛ )9
عوامل اجتماعی جامعه (با مجمو ضریب مسیر )0/03؛  )1پایگاه اجتماعی خانواده(با مجمو ضریب مسیر .)0/07
و نهایتاً اینکه با توجه به مقدار خطا ) (e2که برابر با  0/11درصد میباشد،
1 -0/11=0/13

یعنی:

e2=1-R2 

می توان پی برد که مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته ،توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته افت تحصیلی
را تبیین کنند و مابقی ( )0/13تغییرات آن تحت تلایر مجموعه متغیرها و فاکتورهایی میباشند که در مدل نیامده و در واقع در
مطا عه حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهاند.

بحث و نتیجه گیری
در مطا عه حاضر ،جهت پیشبینی و تعیین میاان تغییرات متغیر وابسته افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان ،از رو
رگرسیون چند متغیره استفاده شد که طی آن ،ابتدا تلایر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از رو
گردید و سپس ،با استفاده از رو

تحلیـل

گام به گام تعیین

همامان ،مجموعاً و به یي دفعه مورد آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره قرار گرفتند.

براساس نتای ،این تحلیل رگرسیون ،متغیرهای نیـروی انسـانی مـاهر و متخصـص (بـا ضـریب تـلایر  )0/18و انسـجام
خانوادگی (با ضریب تلایر ، )0/12عوامل اجتماعی جامعه(با ضریب تاایر ،)0/10پایگـاه اجتمـاعی خـانواده( بـا ضـریب تـاایر
 )0/07ضریب تلایر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد.
ضمن آنکه ،براساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه یا  ،)0/61( Rهمبستگی آماری قوی بین مجموعه متغیرهای مسـتقل و
متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد .مقدار ضریب تعیین یا  R2نیا که برابر با  0/11میباشـد ،نشـانگر تبیـین
 11درصد از تغییرات متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان توسق مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته شده میباشد.
و مقدار آزمون  )6/07( Fنیا نشانگر قابلیت باال و مناسب مدل و طبیعتاً تبیین تغییرات متغیر وابسته افت تحصیلی
 -1سومین متغیری که بیشترین تلایر رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر وابستة افت تحصیلی دانـش آمـوزان داشـته اسـت،
نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص با ضریب تلایر  0/11بوده است .از این رو ،قابل اشاره است که افاایش یي انحـراف
معیار در متغیر مستقل نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص  ،با افاایش  0/11انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی
دانش آموزان همراه میباشد.
 -2متغیر انسجام خانوادگی با ضریب تلایر رگرسیونی استاندارد شدة  ،0/12آخرین متغیر با بیشترین ضریب تـلایر رگرسـیونی
استاندارد شده بر متغیر وابستة افت تحصیلی دانش آموزان بوده است .این مقدار ضریب تلایر گویـای افـاایش  0/12انحـراف
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معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان ،به ازای افاایش یي انحـراف معیـار در متغیـر مسـتقل انسـجام خـانوادگی
میباشد.
 -9متغیر عوامل اجتماعی جامعه با ضریب تلایر رگرسیونی اسـتاندارد شـدة  ،0/03آخـرین متغیـر بـا کمتـرین ضـریب تـلایر
رگرسیونی استاندارد شده بر متغیر وابستة افت تحصیلی دانش آموزان بوده است .این مقدار ضریب تلایر گویای افـاایش 0/03
انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان ،بـه ازای افـاایش یـي انحـراف معیـار در متغیـر مسـتقل عوامـل
اجتماعی جامعه میباشد.
 -1متغیر پایگاه اجتماعی خانواده با ضریب تلایر رگرسیونی استاندارد شدة  ،0/07آخرین متغیر بوده است .این مقـدار ضـریب
تلایر گویای افاایش  0/07انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان ،به ازای افاایش یـي انحـراف معیـار در
متغیر مستقل پایگاه اجتماعی خانواده میباشد.
در مطا عه حاضر ،جهت تعیین اارات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیـر وابسـته افـت تحصـیلی ،از رو
تحلیل مسیر بهره گرفته شده است که نتـای ،حاصـل بـدین قـرار بـوده اسـت کـه مجموعـه عوامـل نیـروی انسـانی مـاهر و
متخصص،انسجام خانوادگی،عوامل اجتماعی جامعه  ،پایگاه اجتماعی خانواده تلایر آماری معنـیداری بـر متغیـر وابسـته افـت
تحصیلی داشتهاند.
در مجمو  ،متغیرهای زیر به ترتیب بیشترین تلایر (مستقیم و غیرمستقیم) را بر متغیر وابسته افت تحصیلی داشـتهانـد)1 :
نیروی انسانی ماهر و متخصص(با مجمو ضریب مسیر )0/18؛  )2انسجام خـانوادگی (بـا مجمـو ضـریب مسـیر )0/12؛ )9
عوامل اجتماعی جامعه (با مجمو ضریب مسیر )0/03؛  )1پایگاه اجتماعی خانواده(با مجمو ضریب مسیر .)0/07
و نهایتاً اینکه با توجه به مقدار خطا ) (e2که برابر با  0/11درصد میباشد،
1 -0/11=0/13

یعنی:

e2=1-R2 

می توان پی برد که مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته ،توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته افت تحصیلی
را تبیین کنند و مابقی ( )0/13تغییرات آن تحت تلایر مجموعه متغیرها و فاکتورهایی میباشند که در مدل نیامده و در واقع در
مطا عه حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
پیش هادات
تفاوت استعدادها واقعیتی است که در سنین مختلد تحصیالت متوسطه تجلی و ظهور مشهورتری خواهد یافت .بر ایـن
اساس برنامه ریاان و سیاستگ اران ن ام آموز

متوسطه ما باید زمینههای الزم را برای توجه هـر چـه بیشـتر مـا بـه تفـاوت

استعدادهای دانش آموزان فراهم سازند .اما برای پیشبرد اهداف عا ی آموز

و پـرور

در کشـور مـا و جلـوگیری از افـت

تحصیلی دانش آموزان ،اعم از دختر و پسر ،تا حد امکان ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارااه می گردد.
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 - 1باید ن ام واحدی مبتنی بر ارااه دروس به صورت اختیاری مورد حمایت قرار گیرد و برای رفـع موانـع اجرایـی آن
تال

بیشتری انجام شود تا شاگردان بتوانند با توجه به فرصتی که برای آنها در خصو

انتخـا

دروس فـراهم مـی گـردد،

توان و استعداد خود را به محي زده و بر اساس قوه و استعدادشان مسیر آینده خویش را تعیین کنند.
 - 2تکیه زیاد بر استفاده از آزمونها در تعیین رشته تحصیلی نتای ،چندان امربخشی در بر نداشته است .به همین جهـت
سرمایه گ اری وسیع در زمینه تهیه و کاربرد آزمونها برای من ور فو چندان به سود و صالح ن ام آموزشی ما نیست .اما اگـر
معلمان را با شیوههای مطلو

ارزشیابی تحصیلی آشنا کنیم و کیفیت ارزشیابی تحصیلی را به طور بنیادی بهبود بخشـیم ،مـی

توان کماکان از عملکرد تحصیلی شاگردان به عنوان شاخص قابل قبو ی برای تعیین رشته تحصیلی سود جست.
 - 9تجدید ن ر در سیاستهای جاری امتحانات و ارزشیابی ،مانند امتحانات متمرکا ،هماهنگ ،امتحانات نهـایی ،کشـوری
و آزمونهای سراسری .بر این اساس شاگردانی که در مناطق محروم تحصیل می کنند با شاگردانی که از امکانات آموزشی برتـر
برخوردارند ،نباید از یي غربال عبور کنند .به همین جهت تا محو استكعاف آموزشی باید سیاست منطقه ای کردن امتحـان و
گاینش پی گیری شود.
 - 1دست یابی دختران به فرصتهای عادالنه آموزشی در دوره عمومی ،عالوه بر کاهش افت تحصیلی در بین آنـان ،مـی
تواند دارای اارات و تبعات بسیار مثبتی ن یر ارتقای بهداشت جامعه ،کاهش رشد جمعیت ،افاایش تو ید و درآمد ملی ،حفـ
محیق زیست ،سالمت مادران و کودکان باشد.
 - 1ارتباط نادیي مسئوالن و کارشناسان آموز

و پرور

با دستگاههای اقتصادی کشور و تبادل اطالعات تبین آنها و

همچنین تقویت موسسات مطا عاتی و برنامه ریای آموزشی.
 - 6هماهنگی در تدریس از ابتدایی تا متوسطه .به همین من ور الزم است دبیـران دوره متوسـطه از چگـونگی تـدریس
معلمان ،برگااری امتحانات ،قبو ی ،تجدیدی و ..در دوره ابتدایی ،خصوصاً راهنمایی ،آگاه شوند تا با مشکالت متفـاوت ،اعـم
از روخوانی کتا

درسی ،انجام فعا یتهای کالسی ،اهمیت دادن دانش آموز به حكور و غیا

در مدرسـه ،اهمیـت دادن بـه

درس و رعایت هنجارها و ارزشهای حاکم بر مدرسه و بسیاری از مشکالت دیگر در دوره متوسطه را به صورتی کـه امـروزه
در دبیرستانهای مختلد کشور ما حاکم است ،روبرو نشوند .به همین من ور الزم است تغییراتـی اصـو ی در قـوانین آموزشـی
کشور ما صورت بگیرد.
م ابع
 .1ادیب ،محمد حسین ( ،)1982جامعه شناسی ایران ،اصفهان :نشر هشت بهشت ،چاپ دوم.
 .2ارونسون ،ا یوت ( ،)1963روانشناسی اجتماعی ،ترجمه حسین شکرتن ،تهران :انتشارات رشد.
 .9امینی فر ،مرتكی (« ،)1961افت تحصیلی یا اتالف در آموز

و پرور » ،فصلنامه تعلیم و تربیت» ،پاییا و زمستان ،شماره

.8
 .1آزاد ارامکی ،تقی ( ،)1988بررسی مساال اجتماعی ،تهران :موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی.
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 .1بازرگان ،زهرا (آبانماه « ،)1983نگاهی دیگر به مسل ه افت تحصیلی و شیوههای موار مقابله با آن در برخی از کشورهای
پیشرفته صنعتی» ،نشریه ماهانه آموزشی  -تربیتی  -پیوند ،تهران :انتشارات انجمن او یاء و مربیان ،شماره .219
 .6بازرگان ،زهرا (آذرماه « ،)1983نگاهی دیگر به مسل ه افت تحصیلی و شیوههای موار مقابله با آن در برخی کشورهای
پیشرفته» ،نشریه ماهانه آموزشی  -تربیتی پیوند ،تهران :انتشارات انجمن او یاء و مربیان ،شماره .211
 .8بازرگان ،زهرا (دیماه « ،)1983نگاهی دیگر به مسل ه افت تحصیلی و شیوههای موار مقابله با آن در برخی از کشورهای
پیشرفته صنعتی» ،نشریه ماهانه آموزشی  -تربیتی پیوند ،تهران :انجمن او یاء و مربیان ،شماره .211
 .7بیرو ،آ ن ( ،)1980فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی ،تهران :انتشارات کیهان
 .3پورافکاری ،نصرت اهلل ( ،)1972فرهنگ جامع روانشناسی  -روانپاشکی :انگلیسی  -فارسی ،جلد اول ،تهران :فرهنگ معاصر.
.10

جاوه درسی کالسهای ضمن خدمت تربیت معلم شهرستان آمل ،در آفتهای رشد تحصیلی و راههای مقابله با آن.

.11

حاجی زاد ،محمد (« ،)1972عوامل آموزشی  -اجتماعی موار بر کاهش قبو ی دانش آموزان مراکا پیش دانشگاهی در

کنکور  70در شهرستان بهشهر» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
.12
.19
.11

حسنی ،محمد (« ،)1979بازاندیشی در پدیده تکرار پایه» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،بهار سال بیستم ،شماره .1
خاکی ،غالمرضا ( ،)1972رو
خدایاری ،سیاو

تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی ،تهران :انتشارات بازتا .

(« ،)1979عوامل اجتماعی موار در ارتقای منا ت اجتماعی معلمان از دیدگاه معلمان شهرستان دره

شهر» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته جامعه شناسی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
.11

داریاپور ،زهرا (« ،)1980بررسی عوامل موار در افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی (دختران) پایه سوم منطقه 16

آموز
.16

و پرور

دانشنامه ،فاطمه (« ،)1970بررسی عوامل موار در نابرابریهای آموزشی در دوره آموز

ن ری برای آموز
.18

تهران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته جامعه شناسی ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
عمومی به من ور ارااه مدل

دختران» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،پاییا سال هفدهم ،شماره .1

دبیرخانه شورای عا ی آموز

و پرور

( ،)1972مجموعه مصوبات شورای عا ی آموز

و پرور  ،تهران :انتشارات

مدرسه.
.17

دالکه ،حسن ( « ،)1970تحلیل عوامل موار بر دانش آموزان در معرض افت تحصیلی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی

تهران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی.
.13

دورکیم ،امیل ( ،)1986تربیت و جامعه شناسی ،ترجمه علیمحمد کاردان ،تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه

تهران.
.20

رفعت جاه ،مریم (« ،)1986بررسی عوامل موار در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی تهران» ،پایان نامه

کارشناسی ارشد ،رشته جامعه شناسی ،تهران :دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی.
.21

رایس دانا ،فر قا (« ،)1961درصد قبو ی و مردودی دورههای تحصیلی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره  8و .7
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.22

ساکی ،رضا ( « ،)1989نگر

معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با میاان

موفقیت آنان در تدریس» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،پاییا و زمستان سال دهم ،شماره  9و .1
.29
.21

سید ا هی ،سید اهلل ( ،)1971جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران ،تهران :انتشارات جامعه پژوهان سینا.
شار پور ،محمود ( ،)1979جامعه شناسی آموز

و پرور  ،تهران :سازمان مطا عه و تدوین کتب علوم انسانی

دانشگاهها (سمت).
.21

شعاری نژاد ،علی اکبر ( ،)1971فلسفه آموز

.26

شکوهی ،غالمحسین ( ،)1981مبانی و اصول آموز

.28

شیخی ،محمد تقی ( ،)1989جامعه شناسی جهان سوم ،تهران :انتشارات اشراقی.

.27

صافی ،احمد ( ،)1972آموز

و پرور

و پرور  ،تهران :امیرکبیر.
و پرور  ،تهران :انتشارات آستان قدس رضوی.

 -ابتدایی ،راهنمایی تحصیلی و متوسطه ،تهران :سازمان مطا عه و تدوین کتب

علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
.23

صفوی ،امان اهلل (« ،)1961افت تحصیلی در ایاالت متحده آمریکا و علل آن» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال دوم ،شماره

 8و  ،7تهران
.90

صفوی ،امان اهلل (« ،)1963پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی آموز

و پرور » ،فصلنامه تعلیم و

تربیت ،تابستان و پاییا سال ششم ،شماره  2و .9
.91

عبدا لهی ،محمد (« ،)1979طرح مساال اجتماعی در ایران  /اهداف و ضرورتها» ،در مجموعه مقاالت مسایل اجتماعی

ایران  /انجمن جامعه شناسی ایران ،تهران :انتشارات آگاه.
.92

عایازاده ،هادی (« ،)1989تفکر درباره تحوالت آینده آموز

و پرور

 /روشهای برخورد با بحران آموز

و پرور

در دهه  ،»80در مجموعه مقاالت سمینار جامعه شناسی (جلد اول) ،تهران :انتشارات سمت.
و پرور  ،تهران :نشر روان.

.99

عالقه بند ،علی ( ،)1972جامعه شناسی آموز

.91

کر ینجر ،فرد .ان« ،)1986( .مبانی پژوهش در علوم رفتاری» ،ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند ،تهران :انتشارات آوای

نور.
.91
.96

کر ینجر ،فرد .ان ،)1988(.مبانی پژوهش در علوم رفتاری ،ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند ،تهران :انتشارات آوای نور.
کیوی ،ریمون و وس وان کامپنهود ( ،)1981رو

تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه عبدا حسین نیي گهر ،تهران:

انتشارات فرهنگ معاصر.
و پرور  ،تهران :دیدآور.

.98

گلشن فومنی ،محمدرسول ( ،)1972جامعه شناسی آموز

.97

مجیدی ،بهرام (« ،)1981بررسی رابطه برخی از ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی خانواده با موفقیت و افت تحصیلی

دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان میانه» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم
تربیتی و روان شناسی.
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، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و باالتر: مطا عه موردی/ دینی دانشجویان

 «بررسی نگر،)1971(  فیض اهلل،مرادیان

.93

 پایان نامه کارشناسی،»دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات: تهران، رشته جامعه شناسی،ارشد
. انتشارات امیرکبیر: تهران، و پرور

 مساال آموز،)1980(  محمد طاهر،معیری

.10

 پاییا و زمستان، فصلنامه تعلیم و تربیت،» «تفسیر شکستهای تحصیلی از دیدگاه جامعه شناسی،)1982(  مرتكی،منادی

.11

.1  و9  شماره،سال نهم
ابتدایی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا و

 «بررسی علل ترس تحصیل دختران در مقطع آموز،)1981(  گلنار،مهران

.12

.2  شماره، تابستان سال دوازدهم، فصلنامه تعلیم و تربیت،»بویژه در ایران
. کتابخانه فروردین: تهران،تحقیق در علوم اجتماعی

 مقدمه ای بر رو،)1970(  بهروز،نبوی

.19

 فصلنامه تعلیم و،»1963  «خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی و وضعیت آن در سال،)1981(  عبدا حسین،نفیسی

.11

.9  شماره، پاییا سال هشتم،تربیت
. انتشارات کیهان: تهران، کلیات فلسفه تعلیم و تربیت،)1981(  محمود،نیي زاد
دبیران و دانش آموزان نسبت به عوامل موار بر افت تحصیلی دانش

 «بررسی نگر،)1988(  مرضیه،وفادار مرادی

 دانشگاه: تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،» دبیرستانهای دخترانه شهرستان مشهد- متوسطه

.11
.16

آموزان در ن ام جدید آموز

. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،شهید بهشتی
Abstract
The present study was carried out as the study of social factors on the educational decline of
first, second and third grade high school students in Garmsar. The purpose of this research is
to determine the role of social factors on the academic drop of female students in the first,
second and third grades of high school in Garmsar, conducted by field research. The
statistical population of this study is 867 female students of first, second and third grade high
school students of mathematics, experimental, human and technical sciences who have been
studying in the schools of Garmsar in the academic year of 1936-1939. The sample size of
this study was determined by using the codlar formula among the statistical population of 216
people. The hypotheses were evaluated through Kramerzian test and multivariate regression,
and the result was as follows. To measure the severity of the relationship between the two
variables of trained and qualified educational personnel, and the academic failure of students,
the Kramerzoo coefficient was used which the coefficient of 0788 and the significance level
of 0701 were indicative of a positive and strong correlation between the two variables of
academic failure Students and trained and trained human resources. Also, the significance
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level of 0701, between the two variables of academic failure and the social status of the
students, indicates that there is a positive and strong correlation. Considering the value of F =

0776, with a significant level of 0790, the rejection of the zero hypothesis means that there is a
significant relationship between the two variables of social factors and academic failure. On
the other hand, Kramerzoo coefficient was used to measure the severity of the relationship
between the two variables of family cohesion and academic failure. The value of this
coefficient is 0766 and the significance level of 0701 indicates that there is a positive and
strong correlation between the two variables of family cohesion and There is a student drop
in school.
Keywords: academic failure, family cohesion, social factors, social base, skilled
manpower.
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