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 اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزانخانوادگی و عوامل و مقایسه میزان تاثیر بررسی 

 (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه)

 2دکتر حبیب اهلل کریمیان ،1شیوا طیبان

 چکیده

بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر اول و دوم و سوم متوسطه شهر  تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل  اجتماعی

هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن نقش عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر . گرمسار اجرا شده است

ه آماری این جامع. سال اول و دوم و سوم متوسطه شهر گرمسار می باشد که به شیوه ی تحقیق میدانی اجرا گردیده است

نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول، دوم و سوم متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و فنی حرفه ای  867تحقیق را 

حجم نمونه این تحقیق با . در مدارس شهر گرمسار مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد 1931-1936که در سال تحصیلی 

فرضیات از طریق آزمون کرامرزی و  .نفر معین گردیده است 216، به تعداد  امعه آماریاستفاده از فرمول کوکرال از بین ج

نیروی جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر  .رگرسیون چند متغیره سنجیده شد ونتیجه آن چنین به شرح ذیل بیان شد

و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب  انسانی آموزشی ماهر و متخصص

نیروی ، بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی دانش آموزان و 01/0و سطح معناداری  88/0

یر افت تحصیلی دانش آموزان و ، بین دو متغ01/0سطح معناداری همچنین . وجود دارد انسانی آموزشی ماهر و متخصص

با سطح معنی  F= 76/7قدار  با توجه به م. وجود داردبیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی خانواده  پایگاه اجتماعی

عوامل اجتماعی و افت تحصیلی بوده نشان دهنده رد فرضیه صفر یعنی وجود رابطه معنادار میان دو متغیر   000/0داری 

و افت تحصیلی دانش آموزان از ضریب  انسجام خانوادگییگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر از سوی د. است

، بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین 01/0و سطح معناداری  66/0کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب 

     .   و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد انسجام خانوادگیدو متغیر 
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 و بیان مسأله مقدمه

تــرین نهادهــای اجتمــاعی اســت کــه از بــدو تشــکیل زنــدگی گروهــی انســان و در  آمـوز  و پــرور  یکــی از قــدیمی  

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

ــاعی  ــت اجتم ــي واقعی ــرور  ی ــوز  و پ ــام    1آم ــرد در ن  ــادادن ف ــردن و ج ــرور  وارد ک ــوز  و پ ــش آم ــت و نق اس

ای آمـوز  و پـرور  متناسـب بـا اهـداف و ارزشـهای آن جامعـه اسـت،  ــ ا          بـه ن ـر او در هـر جامعـه    . اجتمـاعی اسـت  

ـ ای  محتـوای آمــوز  و پـرور  از جامعــه   آمــوز  و . کنــد ه جامعــه دیگـر و از یــي عصــر بـه عصــری دیگـر فــر  مـی    ب

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

بــه اعتقـاد او ارزشـهای اخالقــی   . دورکـیم کـارکرد آمــوز  و پـرور  حفـ  ابــات جامعـه و اجتمـاعی کــردن فـرد اسـت        

، پـور  شـار  )یابنـد  قـا و دوام مـی  شـوند و ب  از طریـق نهادهـای آموزشـی، تثبیـت مـی     ( انـد  که اساس و بنیـان ن ـم اجتمـاعی   )

ــاده        . (1979 ــه س ــه جامع ــه را در مقایس ــاختار جامع ــا س ــرور  ب ــوز  و پ ــاختار آم ــت س ــوانی و مطابق ــیم همخ دورک

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

ــ  ــالزم آنهاس ــا م ــی نی ــهای عــا ی تخصص ــد  کــه آموزش ــت و در جوامــع جدی ــانیکی اس ــه ارگ ــه جامع ــع، مشخص ت، درواق

دو ت بایـد هـدایت کلـی آمـوز  و پـرور  رسـمی را بـه عهـده گیـرد و تكـمین کنـد کـه آمـوز  و پـرور  بازتـا                 

 دارد و نیـا اطمینـان دهـد کـه کودکـان بـرای ایفـای نقشـهایی کـه در          آرمانها و اصو ی اسـت کـه جامعـه آنهـا را پـاس مـی      

وظیفـه اصـلی آمـوز  و پـرور  تعلـیم و      . (1972 بنـد،  عالقـه )بیننـد  خصصـی خواهنـد داشـت، آمـوز  مـی     تقسیم کـار ت 

 ـ ا بایـد در صـدد بـود تـا      . رود گـ اری بـه شـمار مـی     از دیـدگاه اقتصـادی نـوعی سـرمایه    و تعلـیم و تربیـت   تربیت است 

صـحیح برنامـه   . دهـد  صـا  مـی  هـای کشـور را بـه خـود اخت     سـرمایه ای از  گ اری ع یمـی کـه بخـش عمـده     سرمایهچنین 

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

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

کنـد و بـه ایـن ترتیـب ع ـیم تـرین        جامعـه را از آمـوز  و پـرور  خـار  مـی     دهـد و نیروهـای بـا قوه انسـان      هدر مـی 

 دانـش  یکـی از مهمتـرین مسـاال اجتمـاعی در میـان     . مانـد  امـر مـی   هـای جامعـه کـه همـان نیروهـای انسـانی بـی        سـرمایه 

. اســت کـه مســتلام سـرمایه گـ اریهای اضــافی زیـادی اســت    « تکـرار پایـه  »در ن ــام آموزشـی و پـرور ، بحــ     آمـوزان 

ــت    ــدی نیس ــ  جدی ــرور  بح ــوز  و پ ــام آم ــه در ن  ــرار پای ــ  تک ــده. بح ــل در    پدی ــال قب ــا س ــه از دهه ــت ک ای اس

مسـل ه ی افـت   . کنـیم  یـاد مـی  « افـت تحصـیلی  »های آموزشـی وجـود داشـته اسـت، رونـدی کـه مـا از آن بـه عنـوان           ن ام

ــ  رور  در اغلــب کشــورها تحصــیلی یــا اتــالف در آمــوز  و پــرور  یکــی از مهمتــرین مســاال ن  مهــای آمــوز  و پ

خـواه بـه صـورت عمـر انسـان هـا باشـد یـا بـه صـورت منـابع مـادی و              -می باشد ومنابعی که از این راه تلـد مـی شـود   
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هر سال رقم قابل توجهی را تشـکیل میدهـد، بـه طـوری کـه بهبـود کـارایی ن ـام هـای آموزشـی، تـا انـدازه  بسـیار               -ما ی

سـازمان یونسـکو مفهـوم افـت     . (1970پورقـاز، )کـاهش افـت تحصـیلی اسـت    زیادی ، موکـول بـه جلـوگیری از اتـالف یـا      

ــبت        ــراد نسـ ــیلی افـ ــی و تحصـ ــت آموزشـ ــاهش کیفیـ ــیل زودرس و کـ ــه،ترس تحصـ ــرار پایـ ــه تکـ ــیلی را بـ تحصـ

ـ       .(1371یونسکو،)میدهد  «افـت تحصـیلی  »یـي مشـکل آموزشـی بـه نـام       اسـازمان بـارآ آمـوز  و پـرور  در ایـران ب

کـه بـه یـي مسـل ه فراگیـر و گسـترده در       افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان     پدیـده   .مختلد روبرسـت در مقاطع  آموزان دانش

مـات رسـمی   اباشـد کـه مق   جامعه تبدیل شده است، مانعی جـدی بـرای رسـیدن بـه اهـداف عـا ی آمـوز  و پـرور  مـی         

ــاره ــه چ ــور را ب ــی     کش ــگیری آن وا م ــا پیش ــع و ی ــالح و رف ــت اص ــی در جه ــدام عمل ــویی و اق ــ» دارد  ج ــیلیاف « ت تحص

ای نیست که بتـوان آن را نادیـده گرفـت، چـرا کـه از سـا ها قبـل ایـن پدیـده در ن ـام آموزشـی مـا وجـود داشـته و                مسل ه

در دوره متوسـطه بـیش از سـایر مقـاطع تحصـیلی مـی باشـد و عوامـل بسـیاری درآن           اهراًظـ ایـن میـاان   . تا االن ادامه دارد

آمـوزان، اصـطالح ریاشـی و ریاشـی مكـاعد را        عـده زیـادی از دانـش   دخا ت دارد و همـین امـر باعـ  شـده اسـت تـا       

 افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان    .  س تحصـیل بشـوند  ربه خود بگیرند و برخی هـم بـه علـت عـدم کشـش درسـی دچـار تـ        

ه نــي موضــو  کلــی و گســترده اســت کــه بــرای کشــد عوامــل آن، گروهــی بــارآ از محققــان الزم اســت کــه بــا های یــ

ــین ــاد و همچن ــیار زی ــم از      بس ــیاری ه ــکالت بس ــا مش ــه بس ــوند و چ ــغول ش ــق مش ــه تحقی ــوالنی ب ــانی ط ــرف زم ــا ص ب

بـه علـل متفـاوت بـودن شـرایق و موقعیـت مکـانی و اجتمـاعی و         هـای مختلـد باعـ  کنـدی حرکـت آنهـا شـده و         جنبه

نیـا رقـم    افـت تحصـیلی در کشـور مـا    . گیـرد رسـید   به دالیل اـابتی کـه همـه کشـور را در برمـی     توان  فرهنگی و غیره نمی

قابــل تــوجهی را تشــکیل مــی دهــد و هــر ســال ایــن پدیــده بــه صــورت مــردودی، تــرس تحصــیل زودرس و یــا مــواردی 

ــوم      ــار ش ــوده و آا ــد نم ــا را تل ــه م ــانی و مــا ی جامع ــا قوه انس ــای ب ــابع و اســتعداد ه ــادی از من ــیار زی ــدار بس دیگــر، مق

ــ ا    ــی گ ــای م ــر ج ــاعی ب ــانوادگی و اجتم ــردی و خ ــات ف ــاگواری در حی ــا  ون ــی را نی ــاعی فراوان ــامانیهای اجتم رد ونابس

ایـن پدیـده نـامطلو  بـرای کـل جامعـه مسـل ه جـدی ایجـاد کـرده کـه در             (1932دسـترن،،بلوکی،موذن، .)بوجود مـی آورد 

ریــاان کتابهــای دو تــی، مربیــان  مــواردی ریشــه در کیفیــت ن ــام آموزشــی مــا داشــته و اذهــان متفکــران اجتمــاعی، برنامــه 

بــه همــین  .را بــه خــود مشــغول داشــته اســت غیــرههــا، سیاســتمداران و  اســان، روانشناســان، خــانوادهشن آموزشــی، جامعــه

تـا   گرمسـار در مقـاطع متوسـطه را در شهرسـتان    « افـت تحصـیلی  »هـای جامعـه شـناختی     تـا ریشـه  د یل سعی شـده اسـت   

ر پایــه هــای مختلــد ددختــر  آمــوزان دانــش ای از جهــت میــاان افــت در بــین نــین مقایســهچحــد امکــان شــناخته و هم

چـرا کـه شـناخت ایـن عوامـل و برخـورد مدبرانـه        . بـه عمـل بیایـد     1931تا پایـان سـال تحصـیلی     1931از سال تحصیلی 

  . تواند کارآیی ن ام مابور را افاایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد با آن می

 بر تحقیقات پیشینمروری 

ایران در زمینه افت تحصیلی تحقیقات و پژوهشهای زیادی در استانها و شهرهای مختلد صورت گرفته است و این نشـانگر  در

. جدی بودن مسل ه فو  است که اذهان غا ب اندیشمندان، خصوصا مسئو ین آموز  و پرور  را به خود جلب کـرده اسـت  
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ی موار بر افت تحصیلی دانـش آمـوزان متوسـطه ن ـری شـهر      در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماع( 1930)ممشلی

معنـی   میاان تحصیالت مادر رابطه ،بین دو متغیر افت تحصیلی و میاان تحصیالت پدر مینودشت به این نتای، دست یافت که 

از ایـن   نتـای، حـاکی   محاسبه میاان همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر افت تحصیلی و درآمـد پـدر   همچنین .وجود دارد داری

 بـین دو متغیـر افـت تحصـیلی و     همچنین مشخص گردیـد کـه  . وجود داردمعنی داری بین این دو متغیر رابطه  مطلب بود که

تحصیلی و شغل پدر و شـغل   محاسبه میاان همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر افت. وجود دارد ارتباط معنی داری درآمد مادر 

متغیر افت تحصیلی و میاان اعتماد خانواده رابطـه   بین دوهمچنین . یر رابطه وجود داردچنین بیان شد که بین این دو متغ،مادر 

 اسپیرمن بین دو متغیر افت تحصیلی و میاان ن ارت خـانواده و سـابقه معلـم     محاسبه میاان همبستگی. وجود داردمعنی داری 

 .دوجود دارمعنی داری چنین بیان شد که بین این دو متغیر رابطه نیا 

آموزان در معرض افت تحصـیلی از دیـدگاه معلمـان     تحلیل عوامل موار بر دانش»تحقیقی تحت عنوان  1970دالکه در سال 

، رفتـاری، اجتمـاعی، اقتصـادی، خـانواده،     ییعنـی، آموزشـ   معامل مه 8انجام داده است در این تحقیق  «مدارس ابتدایی تهران

در این تحقیق . در معرض خطر افت تحصیلی موار هستند تحلیل شده است آموزان حكور تکرار پایه در یي سال که بر دانش

بـا بررسـی تحقیقـات    . به ن ر معلمان بهترین راهبردهای جلوگیری از شکست تحصیلی راهبردهای آموزشی است: آمده است

 (1970دالکه، . )آموزان در معرض خطر افت تحصیلی شناسایی شد اخیر موارترین ویژگیهای دانش

، در پژوهشی به بررسی عوامل موار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چابهار پرداخته و (1970)،پورقاز

در نتای، خود دریافته است که بین فقدان نیروی انسانی ماهر و متخصص ، عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی و عوامـل اقتصـادی      

 .را ایفا می نماینده ها در افت تحصیلی دانش آموزان نقش بساایی دخانوا

در شهرستان میانه صورت گرفته کـه موضـو  آن، بررسـی رابطـه بـین       1981پژوهش دیگری توسق بهرام مجیدی در سال 

. آموزان سوم راهنمایی شهرستان میانـه اسـت   با موفقیت و افت تحصیلی دانش ادهاقتصادی خانو -برخی از ویژگیهای اجتماعی

بوده اسـت و از   81-81آموزان سوم راهنمایی شهرستان میانه در سال تحصیلی  جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش

بـه عنـوان نمونـه آمـاری     ( ز نـاموفق آمو دانش 170آموز موفق و   دانش 170)آموزان نفر از دانش 960بین جامعه آماری، تعداد 

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

نتـای،  . کای و ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده گردیـد      شده به صورت جداول متعدد ارااه و از آزمون همبستگی مج ور

بین سواد پدر، سواد مادر، درآمد خانواده، شغل پدر، تعداد اعكاء خانواده با افت تحصیلی فرزندان : نشان داد که  بدست آمده

امّا بین محل سکونت وا دین، اشتغال مادر، چندمین فرزند خانواده بودن با افـت تحصـیلی فرزنـدان رابطـه     . رابطه وجود دارد

 (67، 1981مجیدی، . )داری وجود ندارد معنی

و میـاان  ( شاگردی-روابق معلم)بررسی نگر  معلمان نسبت به موقعیت آموزشی  تحت عنوان در پژوهشی (1989)ساکی 

 :گیرد که آموزان و مدیران نتیجه می موفقیت آنان از ن ر دانش
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رابطـه بـا   وه عملکرد آنان در محیق آموزشـگاه و در  حنگر  معلمان با روابق معلم و شاگردی در کالس و همچنین با ن( 1

 . دهد رفتاری که دال بر عالقمندی به امر تدریس است، همبستگی معنادار نشان می نمودهایهمکاران و مسئوالن و 

طـه معنـادار وجـود    بآموزان و مدیران از میاان کارآیی آنان را آموزان با ارزشیابی دانش میان نگر  معلمان نسبت به دانش(2

 . دارد

کنند در مقایسـه بـا معلمـان مـرد، آنهـایی کـه در دوره راهنمـایی         در دوره ابتدایی تدریس می معلمانی که زن هستند و یا(9

 . تری برخوردارند آموزان از نگر  مثبت کنند، نسبت به دانش تدریس می

ی آموزان بـا ارزشـیاب   عالوه بر ارتباط نگر  معلمان با عملکرد آنان در محیق آموزشگاه، میان نگر  آنان نسبت به دانش(1

 . آموزان و مدیران از میاان کارآیی آنان نیا رابطه معنادار مشاهده گردیده است دانش

سازد که دختران مادران شـاغل   با تحقیقی در مورد اشتغال مادران و وضعیت فرزندان، خاطر نشان می 1373هافمن در سال 

نین پسران مادران شاغل در مقایسه بـا پسـران   همچ. از پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و استقالل بیشتری برخوردارند

هـای بسـیار فقیـر پسـران مـادران شـاغل در        در خـانواده .مندند مادران غیرشاغل از سازگاری اجتماعی و استقالل باالتری بهره

 آزمونهای شناختی و هوشی نمرات باالتر از پسران مادران غیرشاغل دارند در ضمن مادران طبقـه متوسـق نسـبت بـه مـادران     

در مـورد  . تری برای آنها فراهم سازند  توانند معلم بهتری برای فرزندان خود باشند و تحریي ذهنی گسترده تر، می طبقات پایین

 29محقق به نام فیلیپ نیومن و باربارانیومن با فرا تحلیل یـا تحلیـل نتـای،    دو اارات تلویایون در وضعیت تحصیلی فرزندان، 

کنند در بـاالترین   ساعت تلویایون تماشا می 11تا10شرفت تحصیلی در میان کودکانی که در هفته، کنند که پی تحقیق، عنوان می

ساعت در هفتـه،   10تا  20و سپس با افاایش تماشا از ( کنند ساعت تماشا می 10ه با کودکانی که کمتر از سدر مقای)حد است 

) ان هم بـر اسـاس گـاار  گـروه مشـاوران یونسـکو      در هندوست. یابد میاان پیشرفت تحصیلی به طور چشمگیری کاهش می

بر اساس آمـار  . کنند  آموزان بیشتر به علت کمبود  باس و عدم امکانات و شهریه ترس تحصیل می دانش( ، ترجمه مشایخ1963

ماعی و در مجله علوم اجت. درصد ترس تحصیل زنان یا دختران بر اار عدم عالقه وا دین به تحصیل آنها بوده است 90منتشره، 

در پژوهشی که در انگلستان صورت گرفته است، نشان داده شده که شـغل  : آمده که ( 81-82پاییا سال )انسانی دانشگاه شیراز

پدر به عنوان شاخص طبقه اجتماعی، باالترین همبستگی را با پیشـرفت تحصـیلی در تمـام سـطوح پـیش دانشـگاهی داشـته        

 (67ا ی  81 ،1972زاد، حاجی.)است

 تحصیلیافت  

آموزان یي دوره آموزشی که  افت کمی عبارتست از درصد دانش. کنند افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می

اند آن دروه را با موفقیت بگ رانند و من ور از افت تحصیلی کیفـی، نارسـایی در    به سبب مردود شدن با ترس تحصیل توانسته

بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغ ا تحصـیالن  . م تحقیق بخشی از این هدفهاسترسیدن به هدفهای تعیین شده و یا عد

شود کـه میـاان تـرس     معموالً مشاهده می. دهد یي دوره آموزشی و هدفهای تعیین شده برای این دوره، افت کیفی را نشان می

طه در پسران بیشتر از دختران است و یکـی  شوند در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوس ها و افرادی که مردود می تحصیل کرده
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گ رانند و فرصت و امکان سرگرمی در  توان این باشد که دختران اوقات فراغت خود را بیشتر در خانه می از دالیل مهم آن می

 (1982منادی، ) .کنند بیرون از منال را کمتر از پسران دارند و بیشتر مطا عه می

 عوامل افت تحصیلی 

 عوامل خارجی -2 عوامل داخلی -1           :اند یلی را بر دو نو  تقسیم نمودهعوامل افت تحص

 عوامل داخلی 

گیـرد ماننـد نـا     باشد و از دورن سازمان سرچشمه می عواملی هستند که عمدتاً مربوط به خود سازمان آموز  و پرور  می

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

 .غیرهها، نامتناسب بودن فكای آموزشی مدرسه و کالس و  آموز  و پرور  با محتوای برنامه

 عوامل خارجی 

بلکه خار  از ن ـام آمـوز  و پـرور  بـر کـار ایـن       . شوند عواملی هستند که مربوط به خود ن ام آموز  و پرور  نمی

 . شوند گ ارند و باع  افت تحصیلی دانش آموزان می ایر میسازمان تا

فقر و محرومیت اقتصـادی، شـرایق و عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی، شـرایق عوامـل و        : توان به  از جمله این عوامل می   

ا نبوده و بر هـم  ا بته باید یادآور شویم که این عوامل از یکدیگر جد. خانوادگی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی اشاره کرد

 (.21 ، 1980معیری، . )تاایر متقابل دارند و نمی توان هر کدام از اینها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد

 خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران 

 . تواند مورد بررسی قرار گیرد خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران از سه جنبه می

 :تحمیل شده بر دو ت شامل هاینه های( ا د

 اتالف هاینه جاری اداره موسسات آموزشی توسق دو ت -

 گ اریهای اابت برای احداث و تجهیا فكاهای آموزشی و پرورشی  اتالف سرمایه -

 :های تحمیل شده بر خانواده شامل  هاینه(  

پرداخـت شـهریه، حـق ابـت      تحصـیل، افـاار و سـایر وسـایل     هـای مسـتقیم آموزشـی ماننـد تـامین نوشـت       اتالف هاینه -

 نام و کمکهای اتفاقی به مدارس

 آموز به مدرسه  اتالف هاینه حمل و نقل و ارتباطات برای رفت و آمد دانش -

 (1981نفیسی،)آموز شکست خورده  خسارتهای وارده به دانش(  

 مدل کلی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی(1)نمودار

 

 

 

 آموزش دیدهنیروی انسانی ماهر و 
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 تحقیق  های فرضیه 

 .بین نیروی  انسانی آموزشی ماهرو متخصص و افت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجوددارد-1

 .تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود داردبین عوامل اجتماعی جامعه و افت -2

 .بین پایگاه اجتماعی خانواده و  افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد-9

 .بین عوامل اجتماعی خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد-1

 تحقیقروش 

 شــامل جامعــه آمــاری  .کــاربردی اســت، توصــیفی از نــو  پیمایشــی واز  حــاز هــدف نیــا  ،ایــن تحقیــق از ن ــر رو 

حجــم . مـی باشــد  نـودو شــش متوســطه کـه در خــرداد مـاه یکهــاار و سیصــد و    ســومسـال   دختــرآمـوزان   مجمـو  دانــش 

عوامـل  محـدوده مطا عـاتی پـژوهش حاضـر     .بـوده اسـت   تصـادفی  رو  نمونـه گیـری  و   نفـر  216 نمونه آمـاری دختـران   

در ســه رشــته علــوم  گرمســارمتوســطه  دختــر در شهرســتان  ســومآمــوزان ســال  اجتمــاعی مــوار در افــت تحصــیلی دانــش

آمـوزانی   طراحـی شـده و توسـق دانـش     خـود محقـق سـاخته،     انسانی، علوم تجربی و ریاضـی فیایـي بـوده کـه پرسشـنامه     

قابلیـت اعتبـار پرسشـنامه از طریـق رو       .انـد تکمیـل شـده اسـت     که در سـال سـوم متوسـطه دچـار افـت تحصـیلی شـده       

ســوال  216مــورد مطا عــه قــرار گرفــت و بــرای ســنجش متغیــر وابســته، یعنــی افــت تحصــیلی حــدود    2آ فــای کروبنــا 

  spssهــا بــا اســتفاده از نــرم افــاار  داده. درصــد بــوده اســت 86/0طراحــی گردیــد کــه مقــدار ضــریب آ فــای آن برابــر بــا 

بـرای تحلیـل و توصـید    . هـای توصـیفی و اسـتنباطی مـورد تجایـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد          ای از آمـاده  مجموعـه  بصورت

هــایی چــون میــانگین و واریــانس، جــداول دو بعــدی و آمارهــای کــی دو و تــای   هرآمــاو هــا از جــداول یــي بعــدی  داده

 . دکندال و جداول سه بعدی و نیا فنون پیشرفته آماری ماند رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده ش

                                                 
 
 cronbach,s Alpha 

 عوامل اجتماعی جامعه

 عوامل اجتماعی خانواده

 افت تحصیلی

 پایگاه اجتماعی خانواده
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 :نتایج 

انسرانی آموزشری مراهرو مت صرا و افرت تحصریلی دانرش آمروزان ارت را  مع ری           نیرروی   بین  : اولفرضیه 

 .داری وجود دارد

نیـروی انسـانی آموزشـی مـاهر و     متغیـر  درخصو  رابطـه  ( 19/0)ی ب –با اذعان به نتیجه ضریب همبستگی کندال تاو 

تـوان گفـت کـه رابطـه      درصد می 01/0درصد و سطح خطای کمتر از  33و افت تحصیلی دانش آموزان، با اطمینان  متخصص

بـدین  . و افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان وجـود دارد      نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصصداری بین دو متغیر  آماری معنی

و افـت تحصـیلی دانـش     سانی آموزشـی مـاهر و متخصـص   نیروی انترتیب، فرض تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر 

نیروی انسانی آموزشی ماهر به عبارتی، دو متغیر . شود آموزان تایید شده و در مقابل فرض عدم ارتباط بین این دو متغیر رد می

 . باشد اه میو افت تحصیلی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه تغییر در یکی با تغییر در دیگری همر و متخصص

و افـت تحصـیلی    نیروی انسانی آموزشـی مـاهر و متخصـص    دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر یاز سو   

، بیـانگر ایـن اسـت کـه     01/0و سطح معنـاداری   88/0از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب دانش آموزان 

 . وجود دارد نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصصو  نش آموزانداهمبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی 

 و افت تحصیلی فرزندان نیروی انسانی آموزشی ماهر و مت صا (:1)جدول 

 سطح معناداری Approx. T(b) سطح خطا اعتبار 

 000.     6.171 خی دو

 000.     881. ضریب کرامای

همبستگی تای کندالضریب   .123 .019 .731 .001 

       216 تعداد

 

 خانواده و افت تحصیلی فرزندان پایگاه اجتماعینتایج و یافته های حاصل از آزمون رابطه بین  :دومفرضیه 

خـانواده و افـت    پایگـاه اجتمـاعی  متغیـر  درخصو  رابطه ( 108/0)کندال  تایبا استناد به نتیجه ضریب همبستگی      

داری بین دو  توان گفت که رابطه آماری معنی درصد می 1درصد و سطح خطای کمتر از  33تحصیلی دانش آموزان، با اطمینان 

تحقیق مبنی بر وجود رابطـه بـین    بدین ترتیب، فرض. خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد پایگاه اجتماعیمتغیر 

و افت تحصیلی دانش آموزان تایید شده و در مقابل فرض مبنی بر عدم ارتباط بـین ایـن دو    پایگاه اجتماعی خانوادهمتغیر  دو

خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه  پایگاه اجتماعیبه عبارتی، دو متغیر . شود متغیر رد می

 . باشد همراه میتغییر در یکی با تغییر در دیگری 
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از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر فو  از ضریب کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب    

پایگـاه  و  دانش آمـوزان ، بیانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر افت تحصیلی 01/0و سطح معناداری  89/0

  .      خانواده وجود دارد اجتماعی

 خانواده و افت تحصیلی فرزندانپایگاه اجتماعی  (:2)جدول

 

 

 .بین عوامل اجتماعی جامعه و افت تحصیلی دانش آموزان ارت ا  مع ی داری وجود دارد: سومفرضیه 

حـاکی   R2= 021/0مقدار ضریب . درصد برای متغیر وابسته همبستگی دارد 19، عوامل اجتماعی طبق نتای، بدست آمده

ضـریب  درصد از تغییرات متغیر وابسته در جمعیـت نمونـه اسـت و     1/2از آن است که متغیر عوامل اجتماعی قادر به توضیح 

 8/1می باشد، بیاتگر این واقعیت اسـت کـه متغیـر عوامـل اجتمـاعی       Adj.R2=  018/0برابر با  تعیین استاندارد که اندازه آن

و  291/0و بتا دراین مـورد بـه ترتیـب     Bر جامعه آمار ی تعیین می کند و مقدار ضریب درصد از واریانس متغیر وابسته را د

نشان دهنده رد فرضیه صفر یعنی وجود رابطه معنـادار میـان    000/0با سطخح معنی داری  F= 76/7مقدار . بوده است 190/0

 .دو متغیر  م کور است

 

 تگی عوامل اجتماعیضریب هم س(: 3)جدول

 F Sig بتا B خطای معیار میانگین R R2 Adj.R2 نام متغیر

 000/0 76/0 190/0 291/0 20/2 018/0 021/0 190/0 عوامل اجتماعی

 

 .تحصیلی دانش آموزان ارت ا  مع ی داری وجود داردانسجام خانوادگی و افت   بین: چهارمفرضیه 

و افـت تحصـیلی    انسجام خانوادگیمتغیر درخصو  رابطه ( درصد 31)کندال  تایبا اذعان به نتیجه ضریب همبستگی  

 داری بـین دو متغیـر   توان گفت که رابطه آماری معنـی  درصد می 1درصد و سطح خطای کمتر از  31دانش آموزان، با اطمینان 

بدین ترتیب، فرض تحقیق مبنی بر وجـود رابطـه بـین دو متغیـر     . و افت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد انسجام خانوادگی

و افت تحصیلی دانش آموزان تایید شده و در مقابل فـرض مبنـی بـر عـدم ارتبـاط بـین ایـن دو متغیـر رد          انسجام خانوادگی

 سطح معنی داری Approx. T(b) سطح خطا اعتبار  

 000.   1.803 خی دو

 000.     893. ضریب کرامرزی

 089. 1.869 013. 108. ضریب همبستگی تای کندال

       216 تعداد نمونه
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لی دانش آموزان به یکدیگر مرتبق بوده و هرگونه تغییر در و افت تحصی انسجام خانوادگیبه عبارتی، دو متغیر کنترل . شود می

 . باشد یکی با تغییر در دیگری همراه می

از ضـریب  و افت تحصـیلی دانـش آمـوزان     انسجام خانوادگی از سوی دیگر جهت سنجش شدت رابطه بین دو متغیر   

یانگر این است که همبستگی مثبت و قوی بـین  ، ب01/0و سطح معناداری  66/0کرامرزوی استفاده گردید که مقدار این ضریب 

 .       وجود داردو افت تحصیلی دانش آموزان  انسجام خانوادگیدو متغیر 

 

 آزمون انسجام خانوادگی و افت تحصیلی(: 4)جدول

 سطح معناداری Approx. T(b) سطح خطا اعتبار  

 011.     9.217 خی دو

کرامرزی ضریب  .618     .011 

 031. 1.671 0191. 031. ضریب همبستگی تای کندال

       216 تعداد

دانـش آمـوزان را نمـایش      جدول زیر و مدل تبعی آن، نتای، حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤار بر افت تحصـیلی 

 :دهند می

 تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزاننتایج حاصل از (. 5)جدول 

 B SEB Beta T P نام متغیر ردیف

1 y  =افت تحصیلی دانش آموزان - -  --  -

2 Constant  =01/0 190/9-  101/0 26/1 عدد اابت 

9 9x  =01/0 3/9 18/0 19/0 11/0 نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص 

1 1x  = 01/0 12/9 12/0 01/0 016/0 خانوادگیانسجام 

1 1x  = 01/0 02/9 03/0 01/0 10/0 عوامل اجتماعی جامعه 

6 6x =01/0 7/2 07/0 01/0 03/0 پایگاه اجتماعی خانواده 

01/0P<          07/6=F  11/0=2
R  61/0=R 

 نتایج حاصل از تحلیل مسیر

در مطا عه حاضر، جهت تعیین اارات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیـر وابسـته افـت تحصـیلی، از رو      

عوامـل نیـروی انسـانی مـاهر و     تحلیل مسیر بهره گرفته شده است که نتـای، حاصـل بـدین قـرار بـوده اسـت کـه مجموعـه         

داری بـر متغیـر وابسـته افـت      تلایر آماری معنـی عی خانواده متخصص،انسجام خانوادگی،عوامل اجتماعی جامعه ، پایگاه اجتما

 . اند تحصیلی داشته
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( 1: انـد  داشـته  افت تحصیلیرا بر متغیر وابسته  (مستقیم و غیرمستقیم) در مجمو ، متغیرهای زیر به ترتیب بیشترین تلایر

( 9؛ (12/0بـا مجمـو  ضـریب مسـیر     ) انسجام خـانوادگی ( 2؛(18/0با مجمو  ضریب مسیر )نیروی انسانی ماهر و متخصص

 (.07/0با مجمو  ضریب مسیر )پایگاه اجتماعی خانواده( 1؛ (03/0با مجمو  ضریب مسیر ) عوامل اجتماعی جامعه

 باشد،  درصد می 11/0که برابر با  (e2)و نهایتاً اینکه با توجه به مقدار خطا 

 1 -11/0=13/0                                           : یعنی
   2

R-1=2
e 

 افت تحصیلیدرصد از تغییرات متغیر وابسته  11اند  توانسته ،توان پی برد که مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته می

باشند که در مدل نیامده و در واقع در  تغییرات آن تحت تلایر مجموعه متغیرها و فاکتورهایی می( 13/0)را تبیین کنند و مابقی 

  . اند مطا عه حاضر مورد بررسی قرار نگرفته

 بحث و نتیجه گیری

متغیر وابسته افـت تحصـیلی دانـش آمـوزان، از رو  تحلیـل       تغییرات میاانبینی و تعیین  در مطا عه حاضر، جهت پیش

تعیین   رگرسیون چند متغیره استفاده شد که طی آن، ابتدا تلایر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از رو  گام به گام 

 .تحلیل رگرسیون چند متغیره قرار گرفتند، مجموعاً و به یي دفعه مورد آزمون و سپس، با استفاده از رو  همامانگردید 

و انسـجام   (18/0بـا ضـریب تـلایر    ) نیـروی انسـانی مـاهر و متخصـص    براساس نتای، این تحلیل رگرسیون، متغیرهای 

بـا ضـریب تـاایر    ) ،پایگـاه اجتمـاعی خـانواده   (10/0با ضریب تاایر )،عوامل اجتماعی جامعه (12/0با ضریب تلایر )خانوادگی 

 .را نشان می دهدلایر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان ضریب ت (07/0

بین مجموعه متغیرهای مسـتقل و   قوی، همبستگی آماری R (61/0) یاضمن آنکه، براساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

باشـد، نشـانگر تبیـین     می 11/0نیا که برابر با  2Rمقدار ضریب تعیین یا . لی دانش آموزان وجود داردیمتغیر وابسته افت تحص

 .باشد دانش آموزان توسق مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته شده می   درصد از تغییرات متغیر وابسته افت تحصیلی 11

 صیلی نیا نشانگر قابلیت باال و مناسب مدل و طبیعتاً تبیین تغییرات متغیر وابسته افت تحF (07/6 )و مقدار آزمون 

سومین متغیری که بیشترین تلایر رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر وابستة افت تحصیلی دانـش آمـوزان داشـته اسـت،      -1

از این رو، قابل اشاره است که افاایش یي انحـراف  . بوده است 11/0با ضریب تلایر نیروی انسانی آموزشی ماهر و متخصص 

انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی  11/0، با افاایش  آموزشی ماهر و متخصص نیروی انسانیمعیار در متغیر مستقل 

   .باشد دانش آموزان همراه می

متغیر با بیشترین ضریب تـلایر رگرسـیونی   آخرین ، 12/0با ضریب تلایر رگرسیونی استاندارد شدة  انسجام خانوادگیمتغیر  -2

انحـراف   12/0این مقدار ضریب تلایر گویـای افـاایش   . لی دانش آموزان بوده استاستاندارد شده بر متغیر وابستة افت تحصی
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 انسـجام خـانوادگی  معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان، به ازای افاایش یي انحـراف معیـار در متغیـر مسـتقل     

 .باشد می

رین ضـریب تـلایر   کمتـ متغیـر بـا   آخـرین  ، 03/0با ضریب تلایر رگرسیونی اسـتاندارد شـدة   عوامل اجتماعی جامعه متغیر  -9

 03/0این مقدار ضریب تلایر گویای افـاایش  . رگرسیونی استاندارد شده بر متغیر وابستة افت تحصیلی دانش آموزان بوده است

عوامـل  انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان، بـه ازای افـاایش یـي انحـراف معیـار در متغیـر مسـتقل        

 .باشد میماعی جامعه اجت

این مقـدار ضـریب   . متغیر بوده استآخرین ، 07/0با ضریب تلایر رگرسیونی استاندارد شدة  پایگاه اجتماعی خانوادهمتغیر  -1

انحراف معیار در متغیر وابسته افت تحصیلی دانش آموزان، به ازای افاایش یـي انحـراف معیـار در     07/0تلایر گویای افاایش 

 .باشد میایگاه اجتماعی خانواده پمتغیر مستقل 

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             

داری بـر متغیـر وابسـته افـت      مل اجتماعی جامعه ، پایگاه اجتماعی خانواده تلایر آماری معنـی متخصص،انسجام خانوادگی،عوا

 . اند تحصیلی داشته

( 1: انـد  داشـته  افت تحصیلیرا بر متغیر وابسته  (مستقیم و غیرمستقیم) در مجمو ، متغیرهای زیر به ترتیب بیشترین تلایر

( 9؛ (12/0بـا مجمـو  ضـریب مسـیر     ) انسجام خـانوادگی ( 2؛ (18/0یر با مجمو  ضریب مس)نیروی انسانی ماهر و متخصص

 (.07/0با مجمو  ضریب مسیر )پایگاه اجتماعی خانواده( 1؛ (03/0با مجمو  ضریب مسیر ) عوامل اجتماعی جامعه

 باشد،  درصد می 11/0که برابر با  (e2)و نهایتاً اینکه با توجه به مقدار خطا 

 1 -11/0=13/0                                           : یعنی
   2

R-1=2
e 

 افت تحصیلیدرصد از تغییرات متغیر وابسته  11اند  توانسته ،توان پی برد که مجموعه متغیرهای مستقل در ن ر گرفته می

باشند که در مدل نیامده و در واقع در  تغییرات آن تحت تلایر مجموعه متغیرها و فاکتورهایی می( 13/0)را تبیین کنند و مابقی 

  . اند مطا عه حاضر مورد بررسی قرار نگرفته

 پیش هادات

بر ایـن  . تفاوت استعدادها واقعیتی است که در سنین مختلد تحصیالت متوسطه تجلی و ظهور مشهورتری خواهد یافت

های الزم را برای توجه هـر چـه بیشـتر مـا بـه تفـاوت        ریاان و سیاستگ اران ن ام آموز  متوسطه ما باید زمینهاساس برنامه 

اما برای پیشبرد اهداف عا ی آموز  و پـرور  در کشـور مـا و جلـوگیری از افـت      . استعدادهای دانش آموزان فراهم سازند

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

تال  بیشتری انجام شود تا شاگردان بتوانند با توجه به فرصتی که برای آنها در خصو  انتخـا  دروس فـراهم مـی گـردد،     

 . ستعداد خود را به محي زده و بر اساس قوه و استعدادشان مسیر آینده خویش را تعیین کنندتوان و ا

به همین جهـت  . ها در تعیین رشته تحصیلی نتای، چندان امربخشی در بر نداشته است تکیه زیاد بر استفاده از آزمون - 2

اما اگـر  . چندان به سود و صالح ن ام آموزشی ما نیستسرمایه گ اری وسیع در زمینه تهیه و کاربرد آزمونها برای من ور فو  

های مطلو  ارزشیابی تحصیلی آشنا کنیم و کیفیت ارزشیابی تحصیلی را به طور بنیادی بهبود بخشـیم، مـی    معلمان را با شیوه

 .توان کماکان از عملکرد تحصیلی شاگردان به عنوان شاخص قابل قبو ی برای تعیین رشته تحصیلی سود جست

تجدید ن ر در سیاستهای جاری امتحانات و ارزشیابی، مانند امتحانات متمرکا، هماهنگ، امتحانات نهـایی، کشـوری    - 9

بر این اساس شاگردانی که در مناطق محروم تحصیل می کنند با شاگردانی که از امکانات آموزشی برتـر  . و آزمونهای سراسری

همین جهت تا محو استكعاف آموزشی باید سیاست منطقه ای کردن امتحـان و   به. برخوردارند، نباید از یي غربال عبور کنند

 .گاینش پی گیری شود

دست یابی دختران به فرصتهای عادالنه آموزشی در دوره عمومی، عالوه بر کاهش افت تحصیلی در بین آنـان، مـی    - 1

رشد جمعیت، افاایش تو ید و درآمد ملی، حفـ   تواند دارای اارات و تبعات بسیار مثبتی ن یر ارتقای بهداشت جامعه، کاهش 

 .محیق زیست، سالمت مادران و کودکان باشد

ارتباط نادیي مسئوالن و کارشناسان آموز  و پرور  با دستگاههای اقتصادی کشور و تبادل اطالعات تبین آنها و  - 1

 .همچنین تقویت موسسات مطا عاتی و برنامه ریای آموزشی

به همین من ور الزم است دبیـران دوره متوسـطه از چگـونگی تـدریس     . از ابتدایی تا متوسطه هماهنگی در تدریس - 6

راهنمایی، آگاه شوند تا با مشکالت متفـاوت، اعـم     در دوره ابتدایی، خصوصاً.. معلمان، برگااری امتحانات، قبو ی، تجدیدی و

آموز به حكور و غیا  در مدرسـه، اهمیـت دادن بـه     های کالسی، اهمیت دادن دانش از روخوانی کتا  درسی، انجام فعا یت

درس و رعایت هنجارها و ارزشهای حاکم بر مدرسه و بسیاری از مشکالت دیگر در دوره متوسطه را به صورتی کـه امـروزه   

 به همین من ور الزم است تغییراتـی اصـو ی در قـوانین آموزشـی    . در دبیرستانهای مختلد کشور ما حاکم است، روبرو نشوند

 .کشور ما صورت بگیرد
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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. 


