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 (مازندراندانش آموزان متوسطه : مطالعه موردی)بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن 

  ، دکتر علی اصغر شجاعی دکترمنوچهر پهلوان*،  مهرداد صالحی

از ر این پژوهش ه است و دانجام گرفتبر آن  موثر رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی بررسیاین پژوهش، با هدف  :چکیده

چنین با استفاده از ادبیات و  و هم. انتقادی و تعامل گرایی استفاده شده است ساختارگرایی، کارکردگرایی،:  رهیافت های نظری همچون

نظر هدف نظر هدف     این پژوهش ازاین پژوهش از. . ، چهار فرضیه استخراج گردید که به مدد شاخص های آماری به محک آزمایش گذاشته شده اند، چهار فرضیه استخراج گردید که به مدد شاخص های آماری به محک آزمایش گذاشته شده اندپیشینه پژوهش

شامل دانش آموزان متوسطه دوم استان مازندران در سال شامل دانش آموزان متوسطه دوم استان مازندران در سال   این پژوهشاین پژوهش  جامعه آماریجامعه آماری. . پیمایشی می باشدپیمایشی می باشد--نظر روش توصیفینظر روش توصیفی    بردی و ازبردی و ازکارکار

و برای دستیابی به نمونه ها از و برای دستیابی به نمونه ها از . . محاسبه شدمحاسبه شددانش آموز دانش آموز نفر نفر   ((691691))  اساس فرمول کوکراناساس فرمول کوکران  بربر  آنآن  حجم نمونهحجم نمونه  کهکه  ..می باشندمی باشند  ((69716971--7979))تحصیلیتحصیلی

با بکارگیری با بکارگیری   داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از جداول مربوطه، و داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از جداول مربوطه، و . . ستفاده گردیدستفاده گردیدروش تصادفی ساده اروش تصادفی ساده ا

 ..مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  SSppssssآمار استنباطی در نرم افزار آمار آمار استنباطی در نرم افزار آمار 

، کنترل عملکرد آموزشی و  ایه اجتماعی، سرم اجتماعی-پایگاه اقتصادی:  یافته های این پژوهش موئید آن است که بین متغیرهای   

 نتایج تحلیل رگرسیون هببا توجه  .باال رابطه معناداری وجود دارد ، با اطمینان بسیار  در بین جامعه آماریافت تحصیلی امکانات آموزشی با 

کنترل ،  %(92) اجتماعی با ضریب سرمایه ، %(97)ضریب با  اجتماعی -ی پایگاه اقتصادیمجموع و به ترتیب متغیرها در ، و تحلیل مسیر

افت ) بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته%( 66) و امکانات آموزشی باضریب (%99) عملکرد آموزشی باضریب

 .اند داشته (تحصیلی
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Abstract :  The present paper studies the relationship between academic failure and Its effective  

social factors  among Mazandaran  high–school-students. 

   Some approaches like , structuralism ,functionalism , interactionism and conflict theories were 

used here . 

 through out of research literature four hypotheses were analyzed in the  research. the methods  

applied 

here , were descriptive – survey method. 

   According to  Cochran Alpha (791) students were chosen as sample population in Mazandaran in 

2172. The data were gathered through researcher – made questionnaire. Some statistical formulas and 

SPSS soft ware were 

used here. 
   The findings show that  there  is  significant relationship between socio–economic status , social 

capital , control on education function and educational possibilities with academic failure. 

Regression and path analyzes show that socio–economic status (927) , social capital (922) , control on 

educational function(929) and educational possibilities (977) have the most standard regression effect 

on the dependent variable accordingly.  
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 مقدمه

و بهتر عوامل ایجادی و یا  شناخت هر چه بیشتر. رود گذاری به شمار می آنجائی که تعلیم و تربیت از دیدگاه اقتصادی نوعی سرمایه از   

 افزایش دهنده افت تحصیلی از ضروریات هر نظام آموزشی است که باعث جلوگیری از به هدر رفتن منابع مادی و معنوی و نجات انسان

م و کارمند در و صدها هزار مدیر و معل. می باشد دانش آموزچندین میلیون  آموزش و پرورش عهده دار درحال حاضر،. گردد هایی می

 طرح آموزش و ضروری ترین ،به طوری که. است آنها استوار که پایه های توسعه انسانی آینده کشور بر .کار می کنند سازمان های مربوطه

این اندیشه بود تا چنین  لذا باید بر.مواجهه خواهد شد چالش بزرگرو شود با ه روب و پرورش شآموزبه مسائل با بی تفاوتی  اگر ،پرورش

ای که موجب  گونه ضایعهبدین جهت هر. ت آن به حداقل برسدرف هدرمیزان برنامه ریزی گردد تا  کاربردیبه شکل گذاری بزرگی  سرمایه

به حدی بغرنج شده است که هر « افت تحصیلی»مساله لذا . شود نامیده می« افت»به دست نیاید  تلف شدن سرمایه شود و نتیجه مطلوب از آن

را به بررسی و  و متخصصان علوم تربیتی شناسان که غالباً جامعه یهای مختلف و سمینار می رسدچاپ  به در این مورد زیادی نوشته هایساله 

  .گیردشکل می  دنمای دعوت می  های مناسب حل ارائه راه

 اقتصادی و به خصوص مهارت -های اجتماعی بعدی خانواده و تفاوت ، نوع مسائل و مشکالت چند های فردی توجه به تفاوت با          

کننده افت تحصیلی  تواند از عوامل ایجاد می آموزان دانش ، ارائه آموزش و پرورش یکسان برای همه ها  های فرهنگی گوناگون خانواده

واقع نظام آموزش و پرورش  در و. هستند بیشتر که اینگونه تفاوت ها غالبا بارزتر و جهان سومکشورهای  به خصوص در. محسوب شود

خصوص در مناطق محروم به ه ، ب بسیاری از دانش آموزان یاز این رو .تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی الزم را داشته باشد نمی

افت  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعیبر حسب چنین رویکردی  .مانند حصیل باز میرغم هوش و استعداد از ادامه ت

ی، بر حل های با ارائه راه تا .مشخص گرددمدلی میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی با ارائه  و. تا حد امکان شناخته شود تحصیلی

 .آموزشی هدایت نماید پیشرفتجامعه را به سوی کمک نموده  و  کاهش افت تحصیلی

 طرح مسئله

می تواند وضع یا  برخی می گویند دایره این اصطالح . متکثر می دانند متنوع و بسیار ، مسئله اجتماعی را نظریه پردازن حوزه علوم انسانی

ر نیز معتقدند مساله اجتماعی در عده ای دیگ. شرایط کلی اجتماع باشد که سبب بروز نابرابری ها و یا بی عدالتی های نهادینه شده شود

در این صورت مسائل اجتماعی ناشی از عدم تعادل های جزئی  .شرایط و اوضاع خاصی به کار می رود که نیاز به بهسازی احساس می شود

سائل اجتماعی و م در این معنی ،. ، امکان پذیر نیست بن بست هایی می انجامد که خروج از آنها برای افراد محروم یابه بروز مشکالت 

افت و  بزهکاری و اعتیاد و ؛ نظیر بهداشت و بیکاری و موضوع آن می تواند هریک از ابعاد حیات اجتماعی در هر سطح را شامل شود

 .است "افت تحصیلی " این پژوهش ما در نظر که مساله مورد ... نارسائی های تحصیلی و

گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو  س اهداف سازمانی خود پیش میو راهکارهایی را براسا راهبردهاهر سازمانی      

، چرا که مشکل بزرگی ید های اساسی برآ حل  ، به فکر راه های شدیدی دچار شود هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بست



  
 

امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را . های زیادی را بپردازد هبرای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزین

هایی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحوالت اجتماعی بر  جامعه پدیده مسائل اجتماعی» : اینگونه تعریف کنیم

ها  مطلوب ها و کمال داف و تهدید کننده ارزشگیرند و مانع تحقق اه سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می

که  ، به طوری دارند این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می. شوند می

 .(69، 6976عبدالهی، )«.آید نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می

آن هررم در شررهرها و نرره در روسررتاها وجررود داشررت ، دنیررای امررروز  ، ع پیشررین کرره فقررط شررمار محرردودی از مرردارسبررر خررالف جوامرر    

،  هررای گذشررته سررال ابرره علررم آمرروزی مشررغول هسررتند امررا در مقایسرره برر افررراد زیررادیدر مقرراطع مختلررف برروده و آموزشرری  مراکررزپررر از 

تررا متخصررص نیازمنررد اسررت  کارشناسررانل آنهررا گرراه برره مشرراوره بررا عوامررل منحرررف کننررده متعررددی شرریوع پیرردا کرررده کرره برررای کنتررر 

      ( 61، 6971، خاکی) .مواجهه نگردندبا پدیده افت تحصیلی  و نشونددانش آموزان نسبت به درس و مدرسه بی انگیزه 

 :بطور کلی عواملی که در افت تحصیلی نقش دارند را می توان به دو دسته تقسیم کرد * 

 .مربوط می شود... مانند معلم ، محتوای دروس ، امکانات آموزش ، مدیریت و  ،سازمانی عوامل درون  - 

 (9،  6929موسوی ، .)است ...و، میزان عالقه  فردشرایط خانوادگی و اجتماعی ،  ،مانندعوامل برون سازمانی  - 

مساله افت  تاالزم است  .داردجامعه و بازار کار  در آماده نمودن و آموزش نوجوانان بهنقش مهمی آموزش و پرورش  ازآنجایی که     

این میزان . ها قبل این پدیده در نظام آموزشی ما وجود داشته و تا االن ادامه دارد از سال زیرا .را شناسایی نمودو عوامل موثر بر آن تحصیلی 

در دوره متوسطه دچار افت  درصد زیادیه ساالنه بیانگر این است ک،  آموزان دانش از جمله نتایج امتحانات بسیاریشواهد  ، بر اساس

قلمداد اجتماعی  مسالهیک  ، خیزد آموزش و پرورش بر می نهادرا که از متن « افت تحصیلی» توان مفهوم  بنابراین می. می شوند تحصیلی

حاضر  پژوهشدر این راستا ،  .دادهای ممکن را برای رفع این معضل ارائه  حل صورت گرفته و راه که باید در مورد آن بررسی عمیقکرد 

مشکل افت تحصیلی دانش آموزان به کدامیک از عوامل اجتماعی موثر وابسته   :در صدد آن است تا به این سوال کلی پاسخ دهد که 

 است؟ 

 مبانی نظری

 :تحلیل و تبیین کنیم ی ذیلها مساله پژوهش را با مدخلیت دیدگاه ،با استفاده از چارچوب های نظری تا تالش داریم در ادامه        

به یک   ، به معنی اخص کلمه مابوجود آید ت، رابطه ای نسبتا ثابر تشکیل دهنده یک مجموعههر گاه بین عناص :دیدگاه ساختارگرایی

ادل وجود اصل ، در درون یک نظام اجتماعی برای برقراری مناسبات اجتماعی متعاز منظر این رهیافت. مفهومی به نام ساخت دست می یابیم

پدیده های ت که به معنای مقیاسی برای تحلیل انضمامی اسو ساخت اجتماعی بیشتر از نوع انتزاعی  و. توازن یک امر بدیهی به نظر می آید

لفه ، هر بخشی از ساختار اجتماعی در راستای قوام کل نظام اجتماعی مدخلیت داشته و در ثبات موبه عبارت دیگر. اعی لحاظ می شود اجتم

 (.729، 7979، توسلی)ایفاء می کندمهمی های دیگر نقش 

در کلیت یک سیستم و هدف یابی  هایی مثل انطباقابزاربرای پویائی خود ناگزیر به استفاده از  ست که هر نظامتالکوت پارسنز معتقد ا   

وفاق  تات امل آموزشی و فرهنگی اسعو، وجود سیستمی از (رورشآموزش و پ)یکی از مهم ترین الزام یک نظام اجتماعی و. است

اجتماعی کنترل داشته و  است که نظام فرهنگی بر دیگر ابعاد باوراو بر این (Parsons, 6727, 659). را بر اساس آن متبلور سازداجتماعی 



  
 

ساختمند ممکن می والت آموزشی در هر جامعه فرضی با توسل به ردیابی تح( افت یا پیشرفت تحصیلی)شناخت و ترسیم تغییرات ارزشی

، الجرم بایستی به عرصه تحوالت قائل به فهم تحوالت آموزشی هستیمنکته قابل توجه در این استنباط نهفته است که به زعم او اگر ما . شود

در نانه دگرگونی های آموزشی اجتماعی جامعه تنها در درک واقع بی-لذا تحلیل مسائل اقتصادی. فرهنگی و آموزشی جامعه رجوع کنیم

 . مستوجب تعمیم پذیری ادراک ما از تحوالت آموزشی در بین دانش آموزان می شود که. استعرصه ها  تمام

سازنده برای  ی، دارای کارکرد ها آن به عنوان جزئی از نظام کلی ترهای فرهنگ و ارزشدر این نحله فکری،  :دیدگاه کارکرد گرائی   

ز اجزاء و ارتباط آن با یکدیگر برای دوام جامعه و مشارکت هر یک از عناصر در بقاء یا بنابراین نقش هر یک ا. کل جامعه استحفظ 

مغایر با کلیت نظام جامعه،  نظام آموزشی تغییر درپیدایش هر نوع ، بر مبنای چنین چارچوب فکری. گیردامحاء جامعه مورد تاکید قرار می 

، تاکید بر وحدت کارکردی ارزش های اجتماعی است، حاضر کاربرد دارد که برای موضوع آنچه. و همبستگی درونی آن است اجتماعی

  .اجتماعی آن نیز مورد تاکید است-های اقتصادی، کارکرد، عالوه بر علت شکل گیری ر تحلیل نهائی پدیده های اجتماعی، داین اصلبرابر

بندی کنند و معتقدند که طبقه  ب تأکید میاجتماعی مطلوکارکردگرایان بر تالش افراد به عنوان مبنای اصلی دسترسی به موقعیت های    

اجتماعی نظامی باز است که همه افراد جامعه بالقوه در صحنه رقابت با دیگران به موقعیت های اجتماعی مطلوب دسترسی دارند و افراد 

ر موزش و سطوح کمی و کیفی تحصیل بیشتاما از سویی آ. تر خواهند بود و موقعیت اجتماعی بهتری به دست خواهند آورد مستعد تر موفق

در تعیین میزان لیاقت افراد  ی، نشان دهنده سطح لیاقت افراد است و بدین لحاظ آموزش و پرورش نقش  خاصاز سایر معیارها و استانداردها

 .(721، 7979، توسلی.)..جایگاه اجتماعی آنها دارد تعییندر 

با که به نام فرانکفورت نیز معروف است  لیل مسائل اجتماعی بر متغیرهای فرهنگی تاکید دارد ودر تحاین رهیافت نظری  :دیدگاه انتقادی   

هابرماس در . از جمله مسائل مهم جامعه جدید است به زعم او مشروعیت و یا خالء مشروعیت. نظریات یورگن هابرماس  به اوج خود رسید

او . ، سیاست و حوزه اجتماع و فرهنگ اشاره می کندآموزشی در سه حوزه اقتصاد محتوایتحلیل مسائل موجبه در نظام اجتماعی به تغییر 

دگرگونی در ( 9دگرگونی در سیستم اقتصادی آموزش ( 6: معتقد است که این عوامل باعث شکل گیری چهار دگرگونی عمده می شود

لذا دگرگونی . گونی در انگیزه های آموزشیدگر( 1دگرگونی در مشروعیت نظام آموزش ( 9آموزش ( اداری سیاسی)سیستم عقالنیت 

 عامل( ، سیاسیاداری)در حوزه اقتصادیتغییرات  لذا .وقتی نمود می یابد که آن حوزه نتواند کارکرد های مورد انتظار را انجام دهد

ی تواند عامل نابه ، بلکه بحران های مشروعیت و انگیزش که به هویت نظام آموزشی مربوط می شود مناکارآمدی نظام آموزشی نیست

او به مصادیق بحران اشاره می کند و معتقد است که تجاری شدن آموزش و سیاست و نسبی گرایی . سامانی نظام آموزش و پرورش شود

 (. 221، 7992، بشیریه) ، ماحصل چنین فرآیندی استفتگی در هنجار های آموزشی می شوداخالق که باعث آش

که تغییر محتوای آموزشی و عوامل اجتماعی به عنوان نمودی از فقدان عقالنیت فرهنگی باید مورد  بردهره از این نحله فکری می توان ب   

، در آن صورت ماعی رایج در بین مردم توجه نکندزمانی که دولت به مطالبات اجت: در همین رابطه جانسون اشاره می کند .توجه قرار گیرد

او در ادامه . عی آشفتگی آموزشی در بین دانش آموزان و مدیریت نظام آموزشی شکل می گیردنوو  مقبولیت خود را از دست خواهد داد 

آنتونی  همچنینهای سنتی وارد جامعه شوند می افزاید تغییر ارزش ها زمانی اتفاق می افتد که ارزش های جدید و نا متناسب با ارزش

 ، فرهنگی و دینیاز نهاد های آموزشیو با استفاده  ه شکل های نا محسوسدر آن دولت ب جامعه مدنی پهنه ای است که باور داردی گرامش

، این نظام آموزشی است که کار کرد باز تولید نظام اجتماعی را بر می تابد و یا بنابراین. ولوژی خاص خود را ترویج کندایدئمی تواند 

 .(12، 7992، رفیع پور)بالعکس



  
 

تحلیل های جامعه شناختی خود را بر روابط گروه ها و که پایه گذار این نحله فکری بود،  ت میدجرج هربر :دیدگاه تعامل گرائی نمادین   

شرایط واقعی آموزش و پرورش را  (نمایشی)طه گافمن با ارائه رهیافت تئاتریهمین راب در. یری های شخصی افراد تمرکز می کردجهت گ

ه و دولتی را تجویز شد، آموزه های در محیط های رسمییعنی .ا ایفاء می کنندنقش های خود راز افراد می داند که هر یک  یصحنه نمایش

ات در اینگونه موارد مواجه. به نمایش بگذارندهای غیر تجویزی را ، ممکن است ارزششخصی، در محیط های به نمایش می گذارند

 ,Schaefer) ی آموخته های یکدیگر می پردازنده ارزیاببتجارب گذشته شان تاثیر مضاعف داشته و افراد با توجه به کالمی بر تعامالت غیر

2117,21). 

ای جامعه تاثیر می جایگاه دانش آموزان در نظام سلسله مراتب آموزش بر نحوه پذیرش یا رد برخی از آموزه ه تاکید اینکه موردنکته     

جامعه  متعامل اعضا و نوع تشویق  اعضا گذشته تجارب و شناخت چگونگی این تاثیر ریشه در قوانین حاکم بر مناسبات اجتماعی ،. گذارد

به باز تولید نتیجه اینکه محتوای آموزشی تجویز شده در بین اعضای جامعه که دارای بیشترین سابقه مثبت است به دور از هر گونه شائ. دارد

فت ا)ندارد ، بی شک دچار بحراناجمالی پذیرش اما آنگونه جهت گیری هایی که در بین دانش آموزان . شده و تقویت می شود

تعامل گروه ها  و ساختارفهم رویکرد های یاد شده وقتی در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند می توانند  .گشته و متحول می گردد(تحصیلی

   (.27، 7971،عالقه بند)فراهم نمایند را محیط های آموزشی در

 .ارائه کنیم رااز پیشینه پژوهش  بخشی تا ه است، سعی شدح مقاله نویسیای ارائه شده در طراستفاده بهینه از فض جهت   

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی درس ادبیات فارسی مقطع متوسطه اول و نحوة جذب "عنوان، پژوهشی با (6971)بهار بهاءلو هوره -

که به شیوة تصادفی  ندنفر از دبیران بود 19 آموزان و  از دانشنفر  961 ، تعداد ژوهشپ هنمون .دادانجام  "شهر فراگیران به این درس در خمینی

آوری شده، رگرسیون  های جمع برای تجزیه و تحلیل داده. ساخته استفاده شد ها از پرسشنامه محقق آوری داده برای جمع. انتخاب شدند

نشان داد که از دیدگاه دبیران، عملکرد خانواده،  پژوهشنتایج . استفاده گردید spssهمزمان و روش کیفی مصاحبه و از نرم افزار آماری 

از دیدگاه و  .بینی نمایند آموزان را پیش دانشدار شوند و افت تحصیلی  اریزی کتب درسی توانستند معن برنامه و آموزان عملکرد دانش

آموزان  مصاحبه با دانش. دار شدند معنی ریزی محتوای درسی، قوانین حاکم بر مدرسه و عملکرد معلمان از لحاظ آماری آموزان برنامه دانش

بخشی به محتوای کتاب، متناسب کردن حجم کتاب، تهیه ابزار مناسب آموزش   های نوین تدریس برای تنو ع نشان داد که استفاده از روش

همچنین مصاحبه با . دآموزان هستن های ارزیابی مناسب، از جمله عوامل مؤثر بر جذب دانش زبان فارسی در مدارس و استفاده از روش

روز بودن اطالعات معلم و  و به آموز و معلم ین دانشعاطفی ب هدبیران نیز نشان داد که همکاری متقابل خانواده با مدرسه، تقویت رابط

 .دانش آموزان از جمله عوامل موثر بر جذب دانش آموزان هستند واگذاری تدریس بخشی از کتاب به

بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عزت نفس و عوامل موثر بر افت  "عنوانرا با  ، پژوهشی(6975)زینب نعیمی -

پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان که این . انجام داد "تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس غیر انتفاعی شهرستان گرگان

جامعه . روش پژوهش توصیفی است. ت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفتفس و افاستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با عزت ن

نفر  6919 که تعداد آنها حدود .می باشدانتفاعی شهرستان گرگان مقطع متوسطه دوره اول مدارس غیر آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر

ابزارهای گردآوری اطالعات شامل . نفر انتخاب شد 979 روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه . می باشد

از آزمون رگرسیون چند متغیره و روش . پرسشنامه های شبکه های اجتماعی مجازی و عزت نفس روزنبرگ و افت تحصیلی کاوسی بود

های اجتماعی مجازی با عزت نتایج پژوهش نشان داد میزان استفاده از شبکه . همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد

می لذا این فرضیه تایید  .نفس رابطه منفی و معناداری وجود داشته و بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با افت تحصیلی رابطه دارد

 .بین عزت نفس و افت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این فرضیه فرعی نیز تائید می شود همچنین .شود
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 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر"عنوان ، پژوهشی با(6971)فریبرز آبروشیانی -

نمونه گیری به روش  روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دانش اموزان مقطع راهنمایی شهر هرسین می باشد،. انجام داد " هرسین

داده ها . اقی غیراحتمالی بوده استورد حجم نمونه به صورت اتفآنفر و بر 671 حجم نمونه پژوهش حاضر .تصادفی ساده انتخاب گردید

ا استفاده از روایی آنها به صورت محتوای صوری و پایایی آن ب ت طراحی شد،ی محقق ساخته و در قالب طیف لیکروسیله پرسشنامه هاب

ن متغیرهای نشان داد که بیو تحلیل قرار گرفت و روش های آماری مورد تجزیه  فاده ازتنتایج با اس .بود درصد(92 )ضریب آلفای کرونباخ

داری وجود دارد و بین تعداد سکونت با افت تحصیلی رابطه معنا ، میزان درآمد ماهیانه و محلغل والدین، شمستقل تحصیالت والدین

 .وجود نداشته است داری در این جامعه آماریانواده با افت تحصیلی رابطه معنااعضای خ

که تحصیلی  افت علل کردن پیدا برایبیان داشت  .انجام دادتهران  درکه  "افت تحصیلی"با عنوان پژوهشی در ،(6979)حسن کوهستانی -

 مطالعه، روش ،انگیزه: همچون را مسائل گوناگونی باید بنابراین .کرد بسنده علّت یک به تنها توان نمی است اجتماعی مشکل یک

و  .بررسی کرد را... و خانواده فرهنگی و اقتصادی اجنماعی، شرایط خانواده، عاطفی شرایط آموز، دانش معلّم و روابط امتحان، اباضطر

 .نمود تقسیم اجتماعی آموزشگاهی، فردی،: به سه دسته توان می را عوامل این تمامی

، فردی و خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول زشیبررسی تاثیر عوامل آمو"با هدف، در پژوهشی (6927)نعمتی علی اصغر -

-نفر دبیر که به روش توصیفی 21دانش آموز و  9695، با جامعه آماری "ران و دانش آموزان متوسطه پسران ناحیه دو شیراز از دیدگاه دبی

نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند ، انجام  916آلفای کرونباخ بر روی  29/1پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که با پایایی

و نتایج حاصل حاکی از آن بود که از نظر . و عوامل فردی و خانوادگی در کنار سایر عوامل در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. دادند

که در . افت تحصیلی دانش آموزان موثر بودند، عوامل فردی و خانوادگی به همراه دیگر عوامل در ان و دانش آموزان سال اول متوسطهدبیر

 .انوادگی و فردی تفاوت وجود دارداین میان بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در زمینه میزان تاثیر عوامل خ

استان  ومربّیان اولیاء انجمن سازمان کاربردی در تربیتی شناسی روان نقش عوامل":در پژوهش خود با عنوان ،(6921)روزاف غالمعلی -

 محرومیت :مهمی چون عوامل بهبا استفاده از روش های آماری و نظریات تربیتی در خصوص افت تحصیلی و عوامل موثر برآن  ."تهران

طور جدی دچار که ب %(92)دانش آموزان درصد قابل توجهی از. اشاره می کند اجتماعی های رشد ذهنی و کمبود محرک محیطی و یها

 پائین بر انگیزه تحصیلی بسیار از اجتماعی پائینی هستند و-اقتصادی طبقهنی هستند که متعلق به خانواده هایی از وانا، جافت تحصیلی شده اند

، متولیان نواده در افت تحصیلی دانش آموزانلذا پیشنهاد می شود که با توجه به رابطه معنی داری وضعیت اقتصادی اجتماعی خا. خوردارند

  .ت مضاعف بپردازندامر به این مقوله با جدی

با استفاده از روش مطالعه تجربی و با  "دالیل ترک تحصیل در مدارس پاکستان  "، در پژوهش خود با عنوان ( 9161) 9آشیک حسین -

اده از ، با استفدانش آموز 211الدین و با مشارکت و 922معلم در کنار  922مدیران مدارس و  661مدیرکل استانها و  71گردآوری داده ها از 

هزینه آموزش در این کشور  .6: از ترک تحصیل نکرده ها، به این نتیجه رسید که% 51از ترک تحصیل کنندگان و% 51روش های ترکیبی

والدین عالقه ای به ادامه تحصیل  .1. معلمان رفتار خشونت بار دارند .9. مدارس فاصله زیادی با خانه افراد دارند .9. بسیار گران است

. ، از جمله دالیل افت تحصیلی اعالم شدندنات آموزشی و تکالیف بیش از توانمحتوای دروس سنگین و فقدان امکا .5. ندارندفرزندان 

                                                           
Ashiq Hussain.1 

Sunita Chugh.9 
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نتایج این پژوهش می تواند به سیاست آموزشی مناسب و طراحان و متولیان مربوطه کمک نماید تا میزان افت تحصیلی کاهش یابد و میزان 

  .ابدمشارکت در آموزش افزایش ی

اشاره می کند که افت تحصیلی  "افت تحصیلی در دبیرستان های مناطق حاشیه نشین دهلی "با عنوان، در پژوهشی (9165) 2سانی تا چاق -

و مناطق فرزندان خانواده های پایین . میزان افت تحصیل در بین دختران به مراتب بیشتر از پسران است. دمی باشیک پدیده ملی در هند 

ترک تحصیل باعث کاهش منزلت اجتماعی و . مقایسه با طبقات متوسط و باالی جامعه دارای افت تحصیلی بیشتری هستند درمحروم 

برای . و در آینده باعث افزایش نابرابری اجتماعی می گردد. کاهش درآمد و نرسیدن به شغل مطلوب را برای آنها به ارمغان می آورد

ن آموزشی بایستی گروه های در معرض خطر افت تحصیلی را شناسایی کرده و آنها را مدیریت ، برنامه ریزاافزایش کارآمدی آموزش

آموزشی  یافته ها نشان می دهد که خانواده و عوامل. این پژوهش با استفاده از مطالعه تجربی در مقطع دبیرستان انجام گرفت. کنند

 .تر صرفا بخاطر فقر اقتصادی باشده ترک تحصیل مقاطع باالو اینگونه نیست ک. همبستگی باالیی با قضیه ترک تحصیل دارند

افت تحصیلی در  بربه بررسی عوامل موثر  افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانعوامل موثر بر  "عنوان بادر پایان نامه خود  ،(9169) 7آدن-

. والدین، عوامل فردی و عوامل اجتماعی بوده اندحصیلی شامل معلمین، محیط مدرسه، تعوامل موثر بر افت . دانش آموز پرداخت 691میان 

همه و همه در پیشرفت و یا  ،عوامل اجتماعی شامل فرهنگ، سیستم سیاسی، موسسات اجتماعی و ارزش های اجتماعی موجود در جامعه

 .افت تحصیلی دانش آموزان نقش دارند

اشاره کردند که در بین سال  "وتاثیر ساختارو تغییرخانواده ترک تحصیل"، در پژوهش خود با عنوان(9169)و دیگران  61چان یان سونگ-

پرونده موجود  964191با استفاده از مطالعه تحلیل تاریخی از تعداد  و. صیل در این کشور افزایش یافتترک تح بر تعداد 6779تا  6722های 

و نتیجه گرفتند فرزندانی که با مادران خود . رداختنددر مرحله نخست به مطالعه خانواده های تک والد و خانواده های با درآمد پایین پ

نتیجه . زندگی می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که با پدران خود و یا با ناپدری زندگی می کنند در امور مدرسه موفق تر عمل می کنند

اما جدایی و طالق والدین به شدت بر جریان  دوم این بود که دانش آموزان بخاطر ازدواج والدین یا ازدواج مجدد آنان اذیت نمی شدند

 .آموزش آنها تاثیر منفی دارد

ترک تحصیل دانش آموزان و ثبت نام مجدد آنها در مدارس مناطق  "و دیگران در پژوهش خود با عنوان (9112)  66راسل.ت.استیفن -

را مورد پژوهش قرار داده و ثبت نام کرده بودند ی که از دانش آموزان 9964111به این نتیجه رسیدند که با مطالعه بیش از  "کالیفرنیا

ه سالگی با ثبات جنسیت،نژاد،منطقه مسکونی،قومیت وعوامل خانوادگی را بررسی نمودند و نتیجه این شد که تا سن یازد: رهایی چونمتغی

هاد می کنیم که برنامه های مشارکتی خانواده ها را پیشن و، نام در این منطقه تقلیل می یابد رو هستیم اما از آن به بعد میزان ثبتثبت نام روب

 .در امور آموزشی بیشتر نموده و از شیوه هایی استفاده کنیم تا برای آنها جذاب باشد

ولی باید به این امر واقف . پژوهش هایی که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف انجام گرفت را بیان کنیمتالش شد تا نمونه هایی از     

خاص آن جامعه قابل طرح ... و اقتصادی، فردی-ویژگی های اجتماعیکه افت تحصیلی در هر کشوری تا حدود زیادی با توجه به بود 

با این وجود پژوهش های اشاره شده در پیشینه . است، لذا ادعا نداریم که بتوان تمام عوامل موثر هر جامعه را مورد مطالعه دقیق قرار داد

                                                           
 

Adane.Linda Ofosua
.

   

Chun yun Song.
 

 

Stephen T.Russel.  
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گرچه برخی از ابعاد جدید آن مورد . دی از این موضوع را شفاف سازی نموده اند که درحد خود قابل ارجاع استداخلی و خارجی، ابعا

تا شاخص های جدید این عنوان پژوهشی را در زمان و مکان جدید و در بین دانش آموزان  شدبدین منظور سعی . امعان نظر قرار نگرفت

 .یر آن بر کاهش افت تحصیلی ، مورد مطالعه قرار دهیماستان با مدخلیت نقش عوامل اجتماعی و تاث

 

 

 روش پژوهش

و جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان و جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان . . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشداین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد      

و برای دستیابی به و برای دستیابی به . . دانش آموز محاسبه شددانش آموز محاسبه شد( ( 691691))که حجم نمونه آن طبق فرمول کوکران که حجم نمونه آن طبق فرمول کوکران . . می باشندمی باشند( ( 69716971--7979))مازندران در سال تحصیلیمازندران در سال تحصیلی

داده های این پژوهش نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از داده های این پژوهش نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از . . نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده شده استنمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده شده است

 ..تجزیه و تحلیل شده استتجزیه و تحلیل شده است  SSppssssجداول مربوطه و آمارهای استنباطی در نرم افزار آمار جداول مربوطه و آمارهای استنباطی در نرم افزار آمار 

بخش نظری و بخش  به عنوان واسطه ارتباطی بین مبانی نظری، که بر آمده از ستنتاجی استضر در مدل پژوهش از نوع امتغیرهای حا      

ی هریک از متغیرها گذارتجزیه و تحلیل داده ها و نحوه تاثیربعد از  پژوهش حاضر مدل تحلیلی .عملیاتی پژوهش تنظیم شده است 

ما از عوامل  منظور .دهدمی را نشان موثر مستقل یعنی عوامل اجتماعی  هایسته است که متغیرمتغیر واب«افت تحصیلی»و .مشخص خواهد شد

 .   تاثیر می گذارد تحصیل دانش آموزانآموزش و پرورش بر  رون سازمانیباز اجتماعی، عواملی است که 

  آن موثر بر  اجتماعی عواملتحصیلی و  رابطه بین افت تحلیلی مدل: (6)شکل شماره 

 یرش درخانوادهپذ

 نفوذ درخانواده                                                                                         اقتصاد درخانواده    

                                                  

 کنترل زیاد                                                                                                                                         رسمی 

 کنترل متوسط                                                                                                                                         غیررسمی          

 کنترل کم                                                                                                                                       رسمی نیمه 

 

 ت پررتحصیال                             تحصیالت مادر                                                            

 شغل مادر                                  شغل پرر                                                  

 نوع تملک منزل      مساحت منزل        درآمر ماهیانه خانواده     

، از مقوالت و طبقات در گستره متنوعی این عواملکه  .، محصول مستقیم عوامل اجتماعی استت تحصیلی به عنوان متغییر وابستهاف      

، منزلتی جدای از مقوالت جنسی عوامل اجتماعی دانش آموزان ،. اجتماعی در رابطه با نظام آموزش و پرورش محسوب می شود–اقتصادی

فرض کلی پژوهش بر  ،حال با توجه به همین رهیافت. اردگرچه در بین آنها امکان تغییر در گرایشات نیز وجود د. و طبقه اجتماعی نیست

سرمایه اجتماعی  ،کنترل عملکرد آموزشی، اجتماعی-پایگاه اقتصادی: ل اجتماعی چوناین است که در تعیین میزان تاثیر متغیرهای عوام

 امکانات آموزشی

 

 اجتماعی سرمایه

 

 افت تحصیلی

 

 اجتماعی  -پایگاه اقتصادی

 

 کنترل عملکرد آموزشی
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ل بیان فرضیه هایی که در این مطالعه به آزمون در می آیند به قرار ذیلذا  .گذاری خاصی برخوردارنداز تأثیر امکانات تحصیلی خانواده و

 . می شوند

 . می باشد اجتماعیافت تحصیلی دانش آموزان متاثر از عوامل : کلی یهفرض

 :فرضیه های فرعی

 .رابطه معناداری وجود دارد دانش آموزانافت تحصیلی  وخانواده  اجتماعی-بین پایگاه اقتصادی  -   

 .رابطه معناداری وجود دارد وزانآم افت تحصیلی دانش و سوی والدین از کنترل عملکرد آموزشیبین   -   

 .وجود دارد رابطه معناداریآموزان  دانشافت تحصیلی کاهش  وخانواده  سرمایه اجتماعیبین  -   

 .بین امکانات آموزشی فرزندان و افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد -   

مل می رسد که عوا به نظر .سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از، افت تحصیلیهرچند    

زیرا هریک از این . ، و یا نسبت به تاثیرشان اغماض داشتاهش تحصیل فرد یا گروهی نامید، علت کمذکور را نمی توان بطور مستقل

به جهت و  .خواهند بودو اندازه تاثیر متفاوت  ، دارای سهمکه قرار می گیرندی عوامل به موجب نوع و میزان ظهورشان در شرایط نسبتا ثابت

ار سخت و حتی ، امکان بررسی همه این عوامل بسی(چه با تاثیر مثبت و یا منفی)افت تحصیلی دانش آموزان وسعت حوزه موئلفه های

، و نقش هریک بسنده شودموثر بر افت تحصیلی  جامعه شناختیدر این پژوهش سعی شد تا صرفا به بررسی عوامل لذا . ناشدنی خواهد بود

ارائه نیز فرضیات این در راستای اثبات یا ابطال  مربوطهو همچنین شواهد پژوهشی . معین شود این پدیدهوجود آوردن در ب از موئلفه های آن

 .شده است

 یافته هابحث و 

استفاده  ANOVAو  T.test آزموناز  و متغیر وابسته پژوهشدر خصوص آزمون رابطه و سنجش شدت رابطه بین متغیرهای مستقل    

متغیره و  از سوی دیگر به منظور تبیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند. گردیده است

 . آمده است لاستفاده به عم تحلیل مسیر

از محاسبه بدین لحاظ بعد . دار وجود داردنافت تحصیلی رابطه معاجتماعی با میزان ا-فرض شده بود که بین پایگاه اقتصادی: اولفرضیه * 

 . دحاصل ش، نتایج ذیل و افت تحصیلی در بین دانش آموزاناجتماعی -دیر پایگاه اقتصاضرایب رگرسیون دو متغی

 افت تحصیلی واجتماعی -پایگاه اقتصادی: (6)جدول شماره 

Model Summary 

change Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted 

R square 

R squar R mode 

Sig. f 

change 

df2 df7 F change R square 

change 

. 111 792 7 914172 . 971 . 12219 . 919 . 971 . 119 7 

          a. Predictors : (constant) socio- economic   

          b. Dependent Variable : (Academic  Failure)    
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 افت تحصیلی واجتماعی -پایگاه اقتصادی: (9)دول شماره ج

Coefficients 

correlations Sig. T Standardized  

Coefficient 

Un standardized  

Coefficients 
model 

part partial Zero-order Beta Std. B 

-.119 -.119 -.119 . 111 

. 111 

214291 

-24921 

-.119 . 719 

. 117 

24919 

-.121 

constant socio- 

economic 

         a. Dependent Variable : (Academic  Failure) 

است که مقدار تعدیل شده  (R9=.559)در بین دانش آموزان استان برابر با ر وابسته نشان می دهد میزان تغییرات متغی (6)جدول شماره : توضیح

ی اجتماعی بر م-ر پایگاه اقتصادیتغییرات افت تحصیلی به متغی (911.)بیانگر این است که عدد لذا مقدار اصالح شده  .911.))ان برابر است با 

. دهدرا نشان می  (559.-)همبستگی نوع صفر و جزئی و تفکیکی نیز عدد ثابت .است (559.-)نیز برابر با (9)گردد و ضریب بتا در جدول شماره

دال بر  (H6)رد و فرض تحقیق (H1)فرض صفر و. داری وجود داردافت تحصیلی ارتباط معنا و میزان اجتماعی-ر پایگاه اقتصادیبین متغی لذا

به این نتیجه می رسیم که به هر مقداری که معکوس رابطه، جهت  باتوجه به و. داری باال تائید می شودر با سطح معناارتباط بین این دو متغی

 .یز از افت تحصیلی افراد کاسته می شودبه سطح پایگاه افراد اضافه می شود به همان اندازه ن

بدین منظور جداول مربوطه بعد از . دار وجود داردبا میزان افت تحصیلی رابطه معنا فرض شده بود که بین امکانات آموزشی: فرضیه دوم* 

 .، نتایج حاصله را در ذیل ارائه می کنیمقمحاسبه ضرایب رگرسیون بین دو متغییر فو

 ترل عملکرد آموزشی و افت تحصیلیکن( : 9)جدول شماره 

Model Summary 

change Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted 

R square 

R squar R mode 

Sig. f 

change 

df2 df7 F change R square 

.111 792 7 914192 .797 .91191 .791 .797 .177 7 

        a. Predictors : (constant) control 

        b. Dependent Variable : (Academic  Failure) 

 کنترل عملکرد آموزشی و افت تحصیلی( : 1)جدول شماره 

Coefficients 

correlations Sig. T Standardized  

Coefficient 
Un standardized  

Coefficients 

model 

part partial Zero-order Beta Std. B 

-.177 -.177 -.177 .111 

.111 

724727 

-14292 

 

-.177 

. 792 

.199 

24921 

-.921 

constant 

control 

        a. Dependent Variable : (Academic  Failure) 
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است که مقدار تعدیل شده ( R9=.166)ر وابسته برابر با ات متغیمیزان تغییر. نشان داده شده است( 9)جدول شماره همان طوری که در :توضیح 

موزشی ر کنترل عملکرد آتغییرات افت تحصیلی به متغی (611.)لذا مقدار اصالح شده بیانگر این حقیقت است که عدد . 611.))با  ان برابر است

دال بر عدم ارتباط بین دو متغیر رد ( H1)و فرض صفر. است (166.-)نیز برابر با  (1)ضریب بتا در جدول شماره .از سوی خانواده بر می گردد

ر که با توجه به عالمت منفی این متغی که. یر با سطح معناداری باال تائید می شوددال بر ارتباط بین این دو متغ( H6)حقیقمی شود و فرض ت

رابطه را نشان می دهد نتیجه می گیریم که با کاهش کنترل عملکرد آموزشی از سوی والدین به همان  میزان بر افت تحصیلی عکس جهت 

 .و یا بالعکسدانش آموزان اضافه می شود 

بعد از محاسبه  لذا.دار وجود داردت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنافرض شده بود که بین سرمایه اجتماعی خانواده و اف: فرضیه سوم* 

 .مربوطه می آیدنتیجه ذیل بدست آمد که در جداول دو متغیر ، ضرایب رگرسیون 

 لیسرمایه اجتماعی خانواده و افت تحصی(:  5)جدول شماره 

Model Summary 

change Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted 

R square 

R squar R mode 

Sig. f 

change 

df2 df7 F change R square 

change 

. 111 792 7 124179 .212 . 92917 . 772 . 212 .117 7 

         a. Predictors : (constant) social Capital 

         b. Dependent Variable : (Academic  Failure) 

 سرمایه اجتماعی خانواده با کاهش افت تحصیلی(:  1)جدول شماره 

Coefficients 

correlations Sig. T Standardized 

 Coefficient 

Un standardized  

Coefficients 
model 

part partial Zero-order Beta Std. B 

-.117 -.117 -.117 . 111 

. 111 

274711 

-94179 

-.117 . 779 

. 199 

24119 

-.199 

constant social 

Capital 

          a. Dependent Variable : (Academic  Failure) 

است که  (R9=.117)در بین دانش آموزان استان برابر با  نشان می دهد میزان تغییرات متغیر وابسته( 5)همان طوری که جدول شماره : توضیح

تغییرات افت تحصیلی به متغیر سرمایه اجتماعی  (672.)لذا مقدار اصالح شده بیانگر این است که. 672.))قدار تعدیل شده ان برابر است بام

و این متغیر نیز . است 14569-))آزمون تی استیودنت برابر با. است117.-) )نیز برابر با ( 1)ی گردد و ضریب بتا در جدول شمارهخانواده بر م

و میزان افت تحصیلی  بین متغیر سرمایه اجتماعی خانواده لذا. را نشان می دهد (117.-)هر سه نوع همبستگی نیز عدد ثابت  .دار استنامع

فت تحصیلی داری بین سرمایه اجتماعی و ادال بر ارتباط معنا (H6)رد می شود و فرض تحقیق (H1)فرض صفر و. داری وجود داردارتباط معنا

، معکوس می باشد نتیجه می گیریم کهو از آنجائی که جهت رابطه متغیر . پذیرفته می شود( درصد 77با فاصله اطمینان )اری باالدبا سطح معنا

 .به هر میزانی که  به سرمایه اجتماعی خانواده اضافه می شود به همان اندازه نیز از افت تحصیلی فرد کاسته می شود
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بدین منظور جداول مربوطه بعد . دار وجود داردبا میزان افت تحصیلی رابطه معنا امکانات آموزشیفرض شده بود که بین : چهارمفرضیه * 

 . ، نتایج حاصله را در ذیل ارائه می کنیمضرایب رگرسیون بین دو متغیر فوقاز محاسبه 

 امکانات آموزشی و افت تحصیلی( : 9)جدول شماره 

Model Summary 

change Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Adjusted 

R square 

R squar R mode 

Sig. f 

change 

df2 df7 F change R square 

.111 792 7 214917 .797 .91299 .729 .797 .992 7 

        a. Predictors : (constant) educational     

        b. Dependent Variable : (Academic  Failure) 

 انات آموزشی و افت تحصیلیامک( : 2)جدول شماره 

Coefficients 

correlations Sig. T Standardized  

Coefficient 
Un standardized  

Coefficients 

model 

part partial Zero-order Beta Std. B 

-.992 -.992 -.992 .111 

.111 

794111 

-14197 

-.992 . 712 

.197 

24121 

-.919 

constant 

educational 

         a. Dependent Variable : (Academic  Failure)   

R)ر وابسته برابر با میزان تغییرات متغی. است آمده (9)جدول شماره همان طوری که در :توضیح 
مقدار تعدیل شده ان برابر است که ( 919.=9

ضریب بتا  .تغیر امکانات آموزشی بر می گرددصیلی به متغییرات افت تح (691.)لذا مقدار اصالح شده بیانگر این است که عدد.  691.))است با

رد و  را نشان می دهد و فرض صفر (919.-)عدد ثابت  (2)تمامی همبستگی های جدول شماره.ت اس (919.-)نیز برابر با  (2)در جدول شماره

یر نتیجه می گیریم که با جه به عالمت منفی این متغه با توک. داری باال تائید می شودطح معنار با سمتغیدال بر ارتباط بین این دو  فرض تحقیق

 .اضافه می شود و یا بالعکسفرد کاهش میزان دسترسی به امکانات آموزشی به همان  میزان بر افت تحصیلی 

 دیگر، از به عبارت. به دنبال ارائه یک مدل علی که برآمده از چارچوب نظری و یافته های پژوهش باشد هستیم، سیردر روش تحلیل م     

لذا با استفاده از . خاطر مستقل یا وابسته بودن آنها نسبت به یکدیگر، نوع مدل علی پژوهش نیز مشاهده می شودنوع رابطه بین متغیرها و ب

لبته با ا .تحلیل و محاسبات رگرسیون چند متغیره که در ذیل به آن می پردازیم، مدل علی روابط بین متغیرهای پژوهش را ارائه خواهیم نمود

اثر استفاده از عملیات رگرسیونی و با دخالت دادن اثر هر یک از متغیرهای مستقل اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بر متغیر وابسته ، مهمترین 

عملیات  ، تماممربوطه را وارد کامپیوتر می کنیمابتدا تمامی داده های . مستقیم بر متغیر وابسته که افت تحصیلی باشد را مشخص می نمائیم

که با متغیر وابسته ، آن دسته از متغیرهای مستقل جداول خروجیپس از بررسی آنگاه ، ه ضریب رگرسیون را انجام می دهیممربوط ب

را دارند به عنوان  (Beta)تعداد متغیرهایی که بیشترین بتا  سپس. مجدا اجرا می کنیمداری ندارند را حذف کرده و عملیات را همبستگی معنا

 .طور عملیات را ادامه می دهیم تا به متغیرهای بیرونی برسیم وابسته در نظر می گیریم و همین متغیر
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دار را به متغیر وابسته می نمائیم و متغیرهای مستقل معنابنابراین از نخستین تحلیل رگرسیونی که انجام گرفته است شروع به ترسیم مدل    

یزان ضرایب استاندارد شده آنها به رسم نمودار با دخالت اثرات مستقیم و غیر مستقیم می بوسیله نوک پیکان ربط می دهیم و بر اساس م

 .کلی ادامه می دهیم( خط هندسی/ شکل)ر را تا ساخته شدن نهایی دیاگرامپردازیم و این کا

 :می باشندش حاضر به قرار ذیل متغیرهای پژوه   

 . (Y)به عنوان متغیر وابسته  افت تحصیلی -      

 . (X6) اجتماعی به عنوان متغیر مستقل-پایگاه اقتصادی -      

 . (X9)به عنوان متغیر مستقل  کنترل عملکرد آموزشی -     

 ( . X9) به عنوان متغیر مستقلاجتماعی  سرمایه -      

 .( X1) به عنوان متغیر مستقلامکانات آموزشی  -       

ی بوده و این همبستگی از سطح ، متغیرها با هم دارای همبستگداری بین متغیرها نشان می دهدناضرایب همبستگی پیرسون و نیز سطح مع   

کمترین و . در جدول ذیل میانگین انحراف استاندارد و تعداد متغیرهای مورد مطالعه مشخص شده است. داری قابل قبول برخوردارندمعنا

 .دیده می شود ملکرد آموزشیکنترل عو بیشترین انحراف در امکانات آموزشی انحراف در 

 محاسبات رگرسیونی: (66)جدول شماره 

Regression Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y  =791 91771. 742121 کاهش افت تحصیلی 

X6 =791 77977. 747717 اجتماعی-پایگاه اقتصادی 

X9 =791 91129. 747129 کنترل عملکرد آموزشی 

X9 =791 97212. 741977 ه اجتماعیسرمای 

X1= 791 97712. 241792 امکانات آموزشی 

، تعداد درجات نسبتا باال است چون در این ضریب است، و این ارتباط (R=.962)در جدول ذیل ضریب همبستگی چند متغیره برابر با   

نیز در رابطه ( مستقل)چون تعداد متغیرهای توصیف کننده و . آزادی مورد مالحظه قرار نگرفته است، از ضریب تعدیل شده استفاده می شود

ضریب تعیین . این شاخص نشان دهنده میزان قدرت پیش بینی معادله رگرسیون چند متغیره می باشد. با تعداد مشاهدات مدنظر قرار می گیرد

( Y=متغیر وابسته)درصد افت تحصیلی (1745)د، بنابراین می توان گفت که در بین دانش آموزان در حدواست (R9=.175)در اینجا برابر با

 .متغیر می شود چهارمربوط به این 

 رهرگرسیون چندمتغی(: 69)جدول شماره 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change 
df7 df2 

Sig. F Change 

7 .972a
 .179 .171 .17297 .179 214117 1 797 .111 

 a. Predictors : (Constant) : (اجتماعی-پایگاه اقتصادی + کنترل عملکرد آموزشی + سرمایه اجتماعی+ امکانات آموزشی )     

 b. Dependent Variable  :(افت تحصیلی)

ست آمده تا سطح هزارم ، معنی دار است و این امر نمایانگر آن است که بد (F=914516)ذیل مشاهده می شود که  (A nova)در جدول    

 . حداقل یکی از متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته موثر می باشد

 A NOVA :(79) جدول شماره

ANOVA
b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

124917 

974777 

224172 

1 

797 

792 

94129 

.212 

214117 .111a
 

  :a. Predictors: (Constant) (اجتماعی-پایگاه اقتصادی + کنترل عملکرد آموزشی+ سرمایه اجتماعی+ امکانات آموزشی)

 :b. Dependent Variable (افت تحصیلی) 

 ضرایب رگرسیون( : 61)جدول شماره 

Coefficients
a 

Sig. t Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 

.111 794799  .727 24911 (Constant) 

 X6 اجتماعی -پایگاه اقتصادی 792.- 111 292.- 94197- 117

 X9  کنترل عملکرد آموزشی 217.- 171. 297.- 24999- 117.

 X9 سرمایه اجتماعی  272.- 191. 222.- 94997- 117.

 X1  امکانات آموزشی -729. 711.- 129. 217. 112.
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 : a. Dependent Variable  (افت تحصیلی) 

و  (R=14962) یعنی. بعد از محاسبه تغییر نکرده است (R9)و ضریب تعیین (R)در همین رابطه باید اشاره کنیم که ضریب همبستگی چندگانه   

(R9=14175) ن با مقادیر ذیل به دست آمده استد رگرسیوبنابراین با محاسبه مجدد معادله جدی : 

 معادله رگرسیون دقیق تر دوم :(65)جدول شماره 

  =Y (692.-  پایگاه اقتصادی+  956.-عملکرد آموزشی +  962.-  سرمایه اجتماعی +   -621.امکانات آموزشی  ) 

و از اولین  .استX9  کنترل عملکرد آموزشیبتا مربوط به متغیر همانگونه که از جدول همبستگی متغیرهای مربوطه مشاهده می شود ، بیشترین 

به  انجامرا وارد معادله می کنیم ، تا سربعدی در مرحله بعدی و به ترتیب متغیرهای . تحلیل رگرسیون ، شروع به ساخت مدل می کنیم

 :ئه می شودل مسیر به قرار ذیل ارابنابراین برازش الگوی تحلی. متغیرهای درونی و بیرونی برسیم

 

 

 برازش الگوی تحلیل مسیر بر اساس ضرایب استاندارد شده: (9)شماره  شکل

 

 

 

 

 

14972                             =R 

14171                            =R
2 

 

 :مودار فوق نشان گر مطالب ذیل استدیاگرام علی و مدل تحلیل مسیر در ن: توضیح

مبتنی ( به عنوان متغیر وابسته)تحلیل فوق الذکر در بین دانش آموزان با توجه به مدلافت تحصیلی  اتتغییر همانطوری که می بینیم   

نشان می ( با توجه به ضرایب محاسبه شده)در بین دانش آموزان افت تحصیلی به عبارت دقیق تر فرآیند . ، ارائه شده استرهای مستقلبرمتغی

، عدد ا دخالت درجه آزادی و ضریب تعییناما ب. است که ضریب نسبتا خوبی است (R= 14962)ر با دهد که ضریب همبستگی چندگانه براب

(14175 =R
تقیم مسحال با توجه به تاثیر. ین می کندرا تبی افت تحصیلیدرصد تغییرات در  (1745)، یعنی این ضریب حدود بدست آمده است (9

 :را  با متغیرهای مستقل بیان می کنیمافت تحصیلی یرات در ، مقدار تغیرهای مستقلمستقیم هر یک از متغیو غیر

 .درصد تغییرات افت تحصیلی را بیان می کند (14119 )وغیرمستقیم (14999-)مستقیم طورب( x6)اجتماعی-اقتصادی پایگاه -    

 تحصیلی افت

 0.222- سرمایه اجتماعی خانواده

  14297-کنترل عملکرد آموزشی

 14129- امکانات آموزشی

 14292- اجتماعی-اقتصادی پایگاه

000 9 

1/1   

1/1   
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 .درصد تغییرات افت تحصیلی را نشان می دهد (14917-)طور مستقیم ب( x9)کنترل عملکرد آموزشی -    

 .درصد تغییرات افت تحصیلی را بیان می کند (14157)غیرمستقیم و( 14999-)طور مستقیمب( x9)اجتماعی خانواده سرمایه -    

 .درصد تغییرات افت تحصیلی را مشخص می سازد( (1419و غیرمستقیم ( -14129)طور مستقیمب( x1)آموزشی امکانات -    

افت )ر وابستهابلیت پیش بینی تغییرات متغیدرصد ق (1745%)وق با توجه به ضرایب بدست آمده تا بنابراین قدرت پیش بینی در نمودار ف   

 .را دارد ( تحصیلی

 و نتیجه گیریبحث 

 .تبیین یافته های پژوهش ارائه می کنیمو  تحلیل نظری ذیل را برای مباحث، فوقدر جهت تکمیل موارد 

نظام فرهنگی بر دیگر بخش های اجتماعی کنترل داشته و شناخت و ترسیم تغییرات در دیدگاه ساختاری بر این قاعده استوار است که 

جه در نکته قابل تو. والت آموزشی ساختمند ممکن می شوددر هر جامعه آماری با توسل به ردیابی تح( افت یا پیشرفت تحصیلی)آموزه ها 

لرذا  . ه تحوالت فرهنگی جامعره رجروع کنریم   ، الجرم بایستی به عرصستیمائل به فهم تغییرات آموزشی هاگر ما قاین استنباط نهفته است که 

مسرتوجب تعمریم پرذیری    ، اجتماعی جامعه تنها در درک واقع بینانه دگرگونی های آموزشی در تمامی عرصره هرا   -تحلیل مسائل اقتصادی

نی در آموزه های اکتسرابی جامعره   که ناهمگنتایج نشان می دهد و . ادراک ما از تحوالت آموزشی در بین دانش آموزان محسوب می شود

آماری و تفاوت آن با جامعه بزرگسال در کنار توجه به جمعیت فزاینده نوجوانان در کشور و پیامدهای سلطه آموزه های  رسرمی از سروی   

 . افت تحصیلی را تبین نمایدتا حدودی مدیریت فرهنگی جامعه و تقابل آن با فضای ذهنی دانش آموزان می تواند 

لذا هرگونه تغییر در فرآینرد نهادینره کرردن آمروزه     . ، قوام و دوام بیشتری داردیرش درونی آموزه های نظام آموزشیاز آنجائی که پذ

اگرر تصرمیمات کرالن آموزشری بره ایجراد وفراق        . های عینی در نتیجه دوگانگی رفتاری جامعه می تواند از شدت بیشتری برخروردار باشرد  

، آن دسته از دانش آموزانی که در آستانه پذیرش آموزه های فرهنگی جامعه هستند را دور ساخته م آموزشی نینجامداعی در درون نظااجتم

و ناخواسته هزینه های مضاعفی را برای درونی کردن مجدد این آموزش ها بر نظام آموزشری تحمیرل خواهرد کررد و اگرر متولیران امرر در        

اهد کاهش افرت تحصریلی   ی از تجارب ناموفق در جلب نظر نوجوانان خواهد انجامید و نه تنها ما شفرآیند نهادینه سازی موفق نشوند به یک

 .ممکن است ابعاد افت تحصیلی در سطوح مختلف جامعه نیز متکثر شود نخواهیم بود،حتی

ج تررین نروع تحلیرل    رایر . بدین ترتیب کارکردگرایی می کوشد تا ماهیت درهم بافته یک نظام اجتماعی را در کلیرت آن درک کنرد  

ود در جامعه از جمله نظرام  هریک از نهادهای مختلف موج. کارکردی تهیه فهرستی از کارکردهای آموزش و پرورش در جامعه نوین است

، این کارکردها را می توان برای آموزش و پرورش ردهای مهمی هستند و در این راستا، دارای کارکبخش های دیگر، در ارتباط با آموزشی

بنابراین برا توجره بره یافتره      .و انتقال دانش جدید و تخصیص افراد به موقعیت های مختلف در جامعه تولید، حفظ فرهنگ: از جمله .ئل شدقا

های نظام آموزشی در جامعه آماری مورد تغییر قرارگرفت که متاسفانه به آن تروازون نسربی   ه عملکردمی توان نتیجه گرفت ک های پژوهش

مهمترین تغییر ارزشی ، بین سنت و تجدد  در نظام آموزشی و . نتوانسته ایم دست یابیم( طالعهجامعه مورد م)نظام آموزشی پیش بینی شده در

تضعیف اجتماعی باعث شد که آموزه های رسمی و عینی در برابر آموزه های غیررسمی -مطرح است و تحت تاثیر توسعه نامتوازن اقتصادی

بین طبقرات مختلرف    احساس اطمینان بر کنش ها و رفتارهای اجتماعی افراد در کنار کاهش اعتماد اجتماعیو عدم شفافیت و نداشتن . شود

، پیش زمینه شکل گیری و گسترش رفتارهرای شخصری و سروداگرایانه در    گسترش هنجارها ورفتارهای انتفاعیو ( ، مدرسهخانواده )جامعه 
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حتی آموزه ها و فراگیری علوم جدید نیز در بستر رسیدن به قله . موزشی سبب شده استبرابر رفتارهای جمعی و خیرخواهانه را در سیستم آ

 .های موفقیت در بین دانش آموزان را تا حدودی می توان به این موضوع ربط داد

دیدگاه  مدارس در پی و از این  .کنند تلقی می حاکمدست نظام  پرورش را به منزله نوعی ابزار در آموزش و، دیدگاه انتقادی در اما       

دهند در راستای برآورده ساختن مطالبات طبقات حاکم  ، بلکه آنچه مدارس انجام میهای کل جامعه نیستند اختن خواستهبرآورده س

زند و ساخت اجتماعی  ، نابرابری آموزشی و اجتماعی را دامن میمرفهطبقات های  ورش با تأثیر پذیری از خواستهآموزش و پر. باشد می

یکی از راههای رسیدن به و . های افراد به پدیده شایسته ساالری جنبه قانونی می دهد ارزیابی عینی لیاقتو با  .موجب می شودابرابر را ن

فرصت  شود که شود و این حقیقت اشکار فراموش می به عهده خود افراد گذاشته میمسئولیت موفقیت یا شکست . شود میپایگاه برتر تلقی 

 معتقد این رویکرد با تأکید بر موانع تحرک اجتماعی. طبقه خاص برای کسب موفقیت در مدرسه کمتر از طبقات دیگر استو امکان یک 

به همین دلیل انجام . ، نه در تفاوت عملکردهای آموزشیاجتماعی جامعه قرار دارد-، در درون نظام اقتصادینابرابری  که سرچشمه است

 درگیرای که  جامعه. تواند این واقعیت بنیادی را تغییر دهد کردن امکانات تحصیلی برای همه افراد نمیاصالحات آموزشی به منظور یکسان 

  .متحول سازد،  روابط موجود را از طریق اصالحات در نظام آموزشی تواند فقط نابرابری هایی در موقعیت های اجتماعی است نمی

 معتقرد ، ایفرای نقرش و ادراک و فهرم دارد ،    مفاهیمی همچون خود ، گرروه مرجرع  ر دیدگاه تعامل گرایی نمادین تاکید بدر حالی که 

از ایرن منظرر   . ، ارتباطاتی از نوع سمبلیک را در بین خود انتقال داده و دریافرت مری دارنرد   روابط اجتماعی مسیراست که اعضای جامعه در 

 تلقری ایرن  . اطراف ، و یا اطرافیان خود را ارائره مری دهنرد   افراد جامعه در پی شناخت و درک یکدیگر بوده و تعریف خاص خود و فضای 

به نظر آنها حیات اجتماعی . بیشتر به حوادث سطح خرد و میانه و به تعامالت یومیه برای فهم و تصویر از تحوالت نظام آموزشی توجه دارد

در همین رابطه شررایط واقعری   . ی افراد تمرکز می کند تحلیل های جامعه شناختی ، بر مناسبات شخص. معنا دار است ا پر از نماد ها و اشیاءم

آموزش و پرورش را صحنه های نمایش می پندارد که هر یک از دانش آموزان نقش های خود را ایفراء مری کننرد ، یعنری افرراد برخری از       

  .مخفی می نمایندرا  خود صفاتبه نمایش می گذارند و برخی از ( در کالس ، مدرسه)ویژگی های شخصیتی خود را در جلوی صحنه

و شناخت این . موقعیت دانش آموزان در نظام سلسله مراتب آموزش بر نحوه پذیرش یا رد برخی از آموزه های جامعه تاثیر می گذارد 

موزشی محتوای آموزشی تجویز شده در بین نظام آ و. بزرگتر و نوع ترغیب متعامل اعضای جامعه دارد تجارب اعضاو تاثیر ریشه در قوانین 

در برین دانرش   که اما آنگونه جهت گیری ها . می شودکه دارای بیشترین سابقه اثباتی و باالترین جایگاه اجتماعی بوده ، بی شک باز تولید 

محریط هرای   بهتر پرورش باعث تسهیل در فهم  در آموزش و رهیافتاستفاده از این . می گردد آموزان پذیرش اجمالی ندارد ، دچار بحران

مورد ساختار تعلریم   در ، به شکل ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند می توانند درک وسیعتریمطالب یاد شده زمانی که  .می گردد آموزشی

که در نهایت این انسجام ساختاری و رسمی می تواند تا حدودی روند شکل گیری . فراهم نمایند ی دانش آموزیهاتعامل گروه تربیت و و

  .حلیل نمایدپدیده افت تحصیلی را ت

 دقیرق ترری  مختلرف تحصریالت متوسرطه تجلری      پایه هرای است که در  اتفاقی، تغییرات ناگهانی نیازهای چندگانهتفاوت استعدادها و 

الگو نقش سازنده والدین بر ، با ایجاد فضای عاطفی مثبت شودمی  ، پیشنهادوگیری از افت تحصیلی دانش آموزانبرای جللذا . خواهد یافت

و برا ارائره   سرطح آگراهی خرانواده    همچنین برا ارتقرای   و  .فراهم گرددتعلق خانوادگی و پذیرش زمینه  تا یابدنش آموزان افزایش پذیری دا

رشد جایگاه اقتصادی  بتوانند بهتا پس انداز کردن و صرفه جویی در هزینه های خانواده را به جوانان آموزش دهیم : راهکارهای مناسب مثل

 .ودبرای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم نم  ، بتوان شرایط راپایگاه به سمت تحرک اجتماعی باالو با تغییر  .کمک نمایندخانواده 
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مجالت : که از طریق وسایل کمک آموزشی مثلآموزشی پیشنهاد می شود کنترل عملکرد  و افت تحصیلی با امکانات توجه به ارتباط با      

با افزایش و . قرار دهیم دانش آموزانمی توانیم تجهیزات آموزشی را برای فراگیری بهتر در اختیار کالس های فوق برنامه آموزشی و 

امور درسی نوجوانان فضایی را ایجاد کنیم تا دانش آموز بتواند کاهش نمرات درسی را برای  بر اعضای خانوادهسختگیری  بدون کنترل

دور داشته تا بتواند بر مربوطه را از آفت های نوجوان و  هعملکرد آموزشی را رصد نمود و والدین نیز بتوانند فرآیند ایدخانواده بیان نم

 .مسائل آموزشی و سنی خود فائق آید
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