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Abstract  
Introduction: One of the most important issues in marginal areas is the 

educational decline of students at different levels. A phenomenon that is a 

serious obstacle to achieving the higher goals of education. Therefore, the 

subject of the present study is "Factors affecting the educational decline of 

high school students in Nikshahr" in Sistan and Baluchestan province.  

Method: The research method is survey and its statistical population is all 

male and female high school students in the city of Nikshahr in the academic 

year 2016-2017 who have had a history of renewal or rejection during the past 

five years. The sample size was calculated according to Cochran's formula, 

138 people and sampling was done in multi-stage clusters.  

Finding: Findings show that among the twelve variables studied, 

respectively, academic expenses, employment motivation, desire for success 

and the number of close friends of the student, had a significant relationship 

with educational decline, which for the first three variables this relationship is 

negative and for the fourth variable is positive. Other variables of this study 
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such as gender, socio-economic status, cultural capital, students 'self-esteem, 

parents' attention to their children's education, parents 'strictness towards 

students, motivation to obtain a university degree and the number of family 

members, with students' educational decline did not have a significant 

relationship.  

Conclusion: Findings of this study showed that some economic factors, some 

motivational factors and some interaction factors affect the educational 

decline of high school students in Nikshahr and also contrary to some theories 

and many previous researches, the relationship among some variables with 

educational decline were not approved. Therefore, in order to complete the 

work, it is better to do research on the effects of interactions within schools, 

educational content of textbooks, types of labeling in schools and social 

networks in different types and dimensions on students' educational progress 

and decline. According to the research findings, it is suggested more studies 

be done on the issue of educational decline in the region with other theoretical 

approaches and methods, especially qualitative and phenomenological 

researches. Also, based on the results of this study, it can be suggested to 

reduce academic failure in the region:  Through supportive institutions such as 

welfare and relief committees and with the help of charities, the necessary 

support should be provided to students' families to provide tuition fees and 

educational supplies and equipment. The necessary motivations for education 

and hope for the future in the course of daily life and education and in the 

form of overt and covert programs by parents and educators to be 

strengthened in students. Appropriate modeling of successful and educated 

students through attractive encouragement, reflection of successes as well as 

encouragement in real and virtual space and also providing participation of 

these students in school affairs and especially educational and reinforcement 

programs for less knowledgeable students must be done. 

Keywords: Education, Student, Educational Decline, Peripheral Areas, 

Nikshahr 
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 چکیده
آموزشی را به همراه دارد. یکی از مسائل  ، از جمله نابرابریهای دیگر نابرابرینابرابری فضایی جلوه

آموزان از مصادیق و پیامدهای نابرابری آموزشی است كه  مهم مناطق پیرامونی، افت تحصیلی دانش

دسترسی آموزشی است. از این  نظام آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف مانع جدی پیشِ روی

آموزان مقطع متوسطه دوم  رو، در تحقیق حاضر به دنبال شناسائی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش

شهر )واقع در استان سیستان و بلوچستان( به مثابه منطقۀ پیرامونی با روش پیمایش هستیم. شهر نیک

شهر در سال آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر نیک پژوهش، آن دسته از دانشجامعه آماری 

ها  اند كه تعداد آن هستند كه طی پنج سال گذشته سابقه تجدیدی یا مردودی داشته 1391-99تحصیلی 

روش نفر محاسبه گردید كه با  138نفر برآورد شد. حجم نمونه طبق فرمول كوكران  1111حدود 

دهد كه از بین دوازده های تحقیق نشان می ای انتخاب شدند. یافته ای چندمرحله ری خوشهگی نمونه

های تحصیلی، انگیزه یافتن شغل، تمایل به موفقیت و تعداد دوستان  هزینهترتیب متغیر مورد بررسی به 

رابطه  خوان، دارای رابطه معناداری با افت تحصیلی بودند كه برای سه متغیر اول اینصمیمی درس

منفی و برای متغیر چهارم این رابطه مثبت بود. در تحلیل رگرسیون چند متغیری، اهمیت نسبی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
آموزان مقطع عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش»با عنوان  ستخرج از پایاننامه كارشناسیمقاله علمی ـ پژوهشی، م  *
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شان به به ترتیب عبارتند از ترین عوامل تأثیرگذار بر افت تحصیلی در مدل برمبنای قدرت تبیینی مهم

تغیرهای این خوان. سایر مهای تحصیلی، انگیزه یافتن شغل و تعداد دوستان صمیمی درسهزینه

آموزان، میزان توجه نفس دانش اجتماعی، سرمایه فرهنگی، عزت-تحقیق مانند جنسیت، پایگاه اقتصادی

آموزان، انگیزه كسب مدرک گیری والدین نسبت به دانش والدین به تحصیل فرزندانشان، میزان سخت

 اداری نداشتند. آموزان رابطه معندانشگاهی و تعداد اعضای خانواده، با افت تحصیلی دانش

 شهرتحصیلی، مناطق پیرامونی، نیکآموز، افت پرورش، دانشو آموزش های کلیدی:  واژه

 مقدمه و طرح مسئله
آموزش و پرورش عمومی در هر كشوری وظیفه انتقال میراث فرهنگی و پرورش استعدادهای 

كه آثار   طوری  دارد؛ به سازی آنان برای شركت فعال در جامعه را بر عهده آموزان و آمادهدانش

های بنیادین زندگی عملی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  عرصه آموزش و پرورش را در همه

توان مشاهده كرد. از این رو،  با این حجم از تأثیرات، طبیعی است كه آموزش و پرورش و  می

ه و محققین به طور مداوم مورد پرسش و نقد قرار گرفت شیوه عملکرد واحدهای تابعۀ آن، به

آموزان برای (. دانش19: 1388شناسایی ابعاد مؤثر بر ]عدم كارائی[ آن اهتمام ورزند )اكرمی، 

های تحصیلی را طی كنند، اما ممکن است در این  های آموزشیشان باید دورهدستیابی به هدف

و ترک  مردودی مسیر با موانعی روبرو شوند كه موجب كند شدن حركتشان و به تعبیری باعث

آموزشی در انجام رسالت و رسیدن به اهداف   تحصیل آنان شود. عدم موفقیت نظام

آموزان بروز صورت افت یا شکست تحصیلی دانش خویش در اغلب موارد به   شده بینی پیش

آموز از سطحی رضایت بخش به كند. منظور از افت تحصیلی كاهش عملکرد تحصیلی دانش می

رک تحصیل، تکرار پایه و در نتیجه ضعف در كیفیت یادگیری سطحی نامطلوب است كه ت

تواند پیامدهای منفی فردی و اجتماعی به دنبال آموزان از تجلیات آن است. این امر میدانش

-آموزانی كه ترک تحصیل میدانش»كنند كه ( استدالل می2110داشته باشد. فان و همکاران )

های جنایی شركت داشته و ی داشته باشند، در فعالیتكنند، بیشتر احتمال دارد مشکالت سالمت

 (. 2110: 22-23) «در مشاغل كم درآمد استخدام شوند

یافتگی در این میان میزان افت تحصیلی در مناطق پیرامونی دور از مركز كه از سطح توسعه

ر مناطق، پائینی برخوردارند، معموالً به دلیل عدم دسترسی و برابری آموزشی در مقایسه با دیگ

كنند. شود و این مسائل در هم افزایی با هم قرار داشته و دور باطلی ایجاد میباالتر گزارش می

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، استان سیستان و  1399در همین ارتباط، طبق گزارش سال 
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همچنان  های توسعه بوده است اماهای گذشته در كانون توجه برنامهبلوچستان اگرچه طی دهه

های مختلف توسعه، اغلب در بدترین برد و از منظر شاخصاز فقر و  محرومیت رنج می

وزارت تعاون، كار و  های توسعههای كشور قرار دارد )گزارش شاخصوضعیت در بین استان

(. وضعیت آموزشی نیز به تبع 218: 1399رفاه اجتماعی ویژۀ استان سیستان و بلوچستان 

ین استان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. طبق گفتۀ یکی از نمایندگان شهر نیافتگی اتوسعه

بودن معدل  زاهدان در مجلس، استان سیستان و بلوچستان در حوزه كمبود فضای آموزشی، پایین

آموزان، كودكان بازمانده از تحصیل، كمبود نیروی آموزشی و ترک تحصیل كتبی دیپلم دانش

. همچنین، آماری كه از سوی سازمان نوسازی مدارس 1كشور را داردآموزان رتبه نخست دانش

است مؤید این موضوع است كه وضعیت سرانۀ فضاهای آموزشی در استان  كشور ارائه شده

. افزون بر این، طبق آماری 2تر از میانگین سرانۀ كشوری استسیستان و بلوچستان خیلی پایین

كپری وجود دارد كه نشان از وضعیت بحرانی مدارس مدرسه  01شهر بیش از در شهرستان نیک

. بنابر آماری كه از سوی آموزش و پرورش استان سیستان و 3روستایی در این شهر است

هزار بازمانده از تحصیل و  101به این سو نزدیک به  1392بلوچستان ارائه شده است، از سال 

آموزان این استان از از دانشدرصد  11ترک تحصیلی وجود دارد. به سخن دیگر، قریب به 

. افزون بر این، استان سیستان و بلوچستان از نظر 0انداند یا ترک تحصیل كردهتحصیل بازمانده

. همچنین، نرخ پوشش تحصیلی مقطع 1نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی رتبه نخست را داراست

درصد  00معنی كه یندرصد است؛ بد 19متوسطه دوم در استان سیستان و بلوچستان حدود 

. عالوه بر این، طبق آماری كه 9خوانند آموزان این استان تنها تا پایان متوسطه اول درس می دانش

پروش ارائه شده استان سیستان و بلوچستان از لحاظ  واز سوی مركز سنجش وزارت آموزش 

های با وضع استانآموزان سوم متوسطه جزو پایین بودن میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش

جمله حادترین  . از این نظر، بدون اغراق افت تحصیلی از7ها قرار داردبه شدت بحرانی نمره

ناپذیری بر حیات فردی،  نظام آموزشی این استان است كه آثار مخرب و جبران مسائل مبتالبه 

شد مسائل و تر گفته گذارد. و همانطور كه پیشاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن بر جای می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. https://bit.ly/2PQcWMX  
2. https://bit.ly/3fVTmJC 
3. https://bit.ly/3dLQo87     
4. https://bit.ly/2RlQBqY 
5. https://bit.ly/3s45oDp  
6. https://bit.ly/39SQ06E 
7. https://bit.ly/3d1XqpV  
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-نیافتگی استان شده و یک دور باطل ایجاد میكیفیت پائین آموزش استان منجر به عدم توسعه

 كنند و این مسئله در اكثر مناطق پیرامونی موضوعیت دارد.

آنچه در مورد وضعیت آموزش و توسعه سیستان و بلوچستان مورد اشاره قرار گرفت، به 

لوچستان، بویژه شهرستان نیکشهر مصداق دارد. افت طور خاص و برجسته در نواحی جنوب ب

صورت یک مسئله  شهر بهربط شهرستان نیک اندركاران ذی تحصیلی به گواه بسیاری از دست

-های مختلف همانند ترک تحصیل و مردودی، روند تحصیلی دانشبغرنج آموزشی به شکل

علمی مشخصی در مورد افت  حال، هیچ مطالعه آموزان را تحت شعاع قرار داده است. با این 

شهر صورت نگرفته است؛ براین تحصیلی و جوانب آن در حوزه آموزشی شهرستان نیک

شهر آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان نیکرو با مدنظر قراردادن دانشاساس، پژوهش پیش

آموزان منطقه در پی یافتن پاسخ این سواالت است وضعیت افت تحصیلی در میان دانش

آموزان مقطع دوم شهر چگونه است؟ و چه عواملی بر افت تحصیلی دانشمونی نیکپیرا

 شهری مؤثرند؟ متوسطه نیک

 ادبیات نظری تحقیق
در پژوهش حاضر، محققان برمبنای نوع ساخت اجتماعی مسلط بر جامعۀ مورد مطالعه و نیز 

 لی صرفاً برخی از رویکردهاآموزان پیش از مطالعه اصربط، معلمان و دانش مراوده با مسئوالن ذی

شناختی  عواملی را كه در چارچوب رویکردهای جامعهرا گزینش كرده و تحت بررسی قرار دادند. 

توان  اند، می آموزان پرداختهموفقیت تحصیلی دانششناختی به مطالعه پدیده موفقیت یا عدمیا روان

 بندی كرد. ی طبقهسازمان سازمانی و برون در قالب سه دسته عوامل فردی، درون

گیرند كه در  های مختلف تحت عنوان عوامل فردی قرار می فهرستی از مؤلفهعوامل فردی: 

نفس، انگیزه،  هایی نظیر داشتن هدف، عزت پیشرفت یا افت تحصیلی نقش دارند؛ مؤلفه

-ریزی، جنسیت، عوامل بدنی، نارساخوانی، سازش اضطراب، روش مطالعه، هوش، توجه، برنامه

در زیر برخی  (.31: 1391فتگی رفتاری، شرایط عاطفی و روانی و غیبت از مدرسه )رهگذر، نایا

 گیرند: ترین رویکردهای معطوف به عوامل فردی مورد بررسی قرار می از مهم

آموزان طبق برخی از تحقیقات و شواهد علمی، انگیزه پیشرفت دانش انگیزش پیشرفت: 

رد تحصیلی و یا به طور كلی در ترک یا ادامه تحصیل نقش مهمی در كیفیت یادگیری و عملک

(. به عقیده 2113و ریو،  ؛ هاردره2118؛ كاپارا و همکاران، 2119ها دارد )آندرمن و والترز، آن
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آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه برخوردارند و به همین علت در ( دانش1981اتکینسون )

كنند. برای مثال، اشخاصی كه از نظر نیاز به  رفتار میهای كامالً متفاوتی  زندگی خود به شیوه

تری دارند، بیشتر  پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند نسبت به افرادی كه نیاز به پیشرفت ضعیف

برنامه هستند. در همین  های فوق متمایل به تحصیالت دانشگاهی، كسب نمره باالتر و فعالیت

آموزانی كه كودكانشان را به تالش بیشتر ترغیب  دانش شود والدین رابطه، اتکینسون متذكر می

آورند، نیاز به پیشرفت  های را فراهم می های آنان فرصت كنند و برای نشان دادن شایستگی می

آموزانی كه سابقه شکست تحصیلی  كودكانشان در سطح باالیی قرار دارد اما در مقابل دانش

آسانی آزمون و  عیف است نوعاً موفقیت خود را به ها ض طوالنی دارند و نیاز به پیشرفت در آن

دهند و شکست در آینده را بیش از  های خود را به فقدان توانایی نسبت می شانس و شکست

 (.1389بینند و یا انتظار دارند )شارع پور  موفقیت در آینده می

-ا تعلقهایی كه مردم به آنهنکته مهم در بحث از عزت نفس این است كه گروه: نفس عزت

خاطر دارند به مثابه منبع مهم دلبستگی و عزت نفس عمل كرده و به افراد هویت و احساس 

اند كه (. مطالعات مختلف به این نتیجه رسیده180: 1391دهند )هاشمیانفر و دیگران، تعلق می

تون و آموزان رابطه دارد ) بانکسمیزان باال یا پائین عزت نفس با  پیشرفت یا افت تحصیلی دانش

-( در حقیقت از گزاره2111؛ رحمانی، 2113و پدیا،  ؛ اشمیت2113؛ الكت و هارل، 2112ژو، 

نفس در دستیابی به پیشرفت و استاندارد باالتر به  توان این برداشت را كرد كه عزتهای اخیر می

 شود. مثابه متغیر مهم تلقی می 

است كه میزان مردودی و  های ادارات آموزش و پرورش مؤید آن برخی گزارش جنسیت:

(. از طرف دیگر برمبنای برخی 1389راد، تکرار پایه در پسران بیش از دختران است )قریش

های سنتی ای از نقشمطالعات، دانش آموزان دختر به دلیل مراقبت از اعضای خانواده و پاره

. همچنین میزان افت تحصیلی بیشتری دارند و حتی بیشتر احتمال دارد ترک تحصیل كنند

های سنتی افت آموزان پسر نیز ممکن است به دلیل مشکالت انضباطی و شماری از نقشدانش

؛ استرنز و 1999تحصیلی بیشتری را نشان دهند یا ترک تحصیل كنند )جردن و همکاران، 

 (.2119گلینی، 

م های گوناگون خارج از نظا این عوامل مجموعه وسیعی از مؤلفهسازمانی:  عوامل برون 

 گردد:ها اشاره میجا، به چند مورد از آنگیرد كه در اینآموزشی را دربرمی
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فقر و محرومیت اقتصادی از عواملی است كه به شکل بارزی بر افت : عوامل اقتصادی

گذارد. فقر اقتصادی هم مطلق و هم نسبی، موجب  تحصیلی، ترک تحصیل و مردودی اثر می

ها و اختالفاتی در رشد زبان، تفکر، نگرش و  بع آن تفاوتت ایجاد اختالف طبقاتی شده و به 

دهد.  تأثیر قرار میها را تحت های آن نوبه خود عالیق و انگیزه آید و به  رفتار افراد به وجود می

شود و زمینه به كارگیری كودكان در  محرومیت اقتصادی همچنین باعث نیاز به كار كودكان می

ها در مدرسه یا ترک تحصیلی و افت تحصیلی  ور نامرتب آنسنین پایین تشدید شده و ب حض

 (.2111؛ چودری، 2110؛ كرنی و لوین، 1397فر، ها را در پی دارد )امین آن

های صورت گرفته از موفقیت یا شکست تحصیلی، بسیاری از  عوامل فرهنگی: در تبیین

بسیار تأثیرگذار ارزیابی نظران عالوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل فرهنگی را  صاحب

آموزی در تعیین عملکرد  های والدین و فرهنگ دانش ها و ارزش ویژه اندیشه اند. به  كرده

نظرانی كه بر نقش  آموزان تأثیرگذار است. در این قسمت به دیدگاه صاحبتحصیلی دانش

 اند اشاره می شود: عوامل فرهنگی تأكید كرده

ایجاد سرمایه انسانی و پیامدهای آموزشی و تحصیلی  زعم كلمن سرمایه اجتماعی در به 

تأثیر فراوانی دارد. از نظر كلمن فقدان سرمایه اجتماعی در خانواده پیامدهای آموزشی مختلفی 

ها ترک تحصیل است. به سخن دیگر، تعداد خواهران و برادران معرف  دارد كه یکی از آن

ها رو به كاهش  یر كثرت تعداد بچهكمبود توجه به كودک است و نمرات درسی تحت تأث

: 1388شود )اكرمی،  آموزان منجر میتری برای دانش رود و به دستاورد تحصیلی ضعیف می

(. از نظر كلمن سرمایه اجتماعی انواع چیزهای گوناگونی است كه دو ویژگی مشترک 99

فرادی را كه های معین اای از یک ساخت اجتماعی است و كنشها شامل جنبهدارند: همه آن

سازند پذیر میهای معینی را امکانكنند و دستیابی به هدفدر درون ساختار هستند، تسهیل می

 (. 108: 1391زاده و دیگران، )عباس

ها  آموزان و طبقه اجتماعی آنبا تأكید بر رابطه بین الگوهای زبانی دانش 1بازیل برنشتاین

 آموزان فراهم كردهت و شکست تحصیلی دانشهای نظری جدیدی در فهم عوامل موفقی زمینه

وسیله موقعیت اجتماعی خانواده او تعیین  الگوی سخنگویی شخص به به اعتقاد برنشتاین  .است

شود و تفاوت الگوهای زبانی كودكان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد آموزشی آنان در  می

اند، بیش از كودكان  تاری را فراگرفتهمدرسه مؤثر است. كودكان طبقات متوسط و باال كه زبان گف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. Basil Bernstein 
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توانند تقاضای آموزش و پرورش  كنند، می طبقات پایین كه از قالب زبان محدود استفاده می

 (.019-017: 1377رسمی را برآورده و از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردار شوند )گیدنز، 

رهنگی در خانواده هستند، كسانی كه دارای سطح مناسبی از سرمایه ف 1به عقیده پیر بوردیو

امکان موفقیت تحصیلی و اخذ مدرک رسمی بیشتری دارند. به نظر بوردیو درجه باالی موفقیت 

درسی كودكان متعلق به طبقات متوسط و باال به علت تطابق فرهنگی این كودكان با فرهنگ 

های  تجربهها و  مدرسه است. بوردیو معتقد است در كنار عوامل اقتصادی و طبقاتی، نگرش

های فرهنگی است، از جمله عواملی هستند كه بر احتمال موفقیت  خانواده كه منبعث از تفاوت

 (.1389پور، یا شکست كودک در مدرسه مؤثرند )شارع

وجود روابط غیرصمیمی میان اعضا، تحوالت خانوادگی و تغییر محل : عوامل اجتماعی

شود )احمدی،  ماندگی در تحصیل می سکونت از جمله عوامل اجتماعی است كه سبب عقب

آموز با همساالن و همسایگان از جمله  فرزند در خانواده و روابط دانش -(. روابط والدین 1399

كند كه شده در مورد رابطه والدین و فرزند، این نکته را تأئید می اند. تحقیقات انجاماین عوامل

ویژه زمانی كه والدین خود را درگیر آموزش  والدین تأثیر زیادی بر موفقیت فرزندان دارند؛ به

كنند، این امر موفقیت تحصیلی فرزندان را  ها نظارت می های آن هایشان كرده و بر فعالیت بچه

به سخن دیگر، روابط حمایتی والدین، احساس امنیت عاطفی، ثبات  .(2111كند )اسپرا،  تسهیل می

ها توانایی بیشتری در جهت سازگاری با طریق بچه و اطمینان را در فرزندان ایجاد كرده و از این

(. چنانکه نتایج برخی از 2119؛ ماری و  گرینبرگ، 1999كنند )پینتا، شرایط تحصیلی كسب می

؛ 1391؛ رهگذر، 1392؛ دادفر و همکاران، 1388؛ اكرمی، 1397؛ فرجام، 1399مطالعات )مقتدری، 

كنند. از سوی دیگر برخی مطالعات ( را تأئید می2111( نیز گزاره اسپرا )1393افضلی و همکاران، 

تواند نقش مهمی در موفقیت یا شکست تحصیلی اند كه تعداد دوستان صمیمی مینشان داده

(. جوانانی كه در همسایگی افرادی زندگی 2117آموزان ایفا كند )گوكس و همکاران، دانش

ثباتی خانواده  ی و فقر را تجربه كرده و از بیكنند كه بسیاری از آنان غالباً ترک تحصیل، بیکار می

برند، احتمال اینکه دوران تحصیل را به اتمام رسانده و در جایی استخدام شوند، بسیار كم  رنج می

ها و رفتارهای همساالن در همسایگی خود هستند )اكرمی،  است؛ زیرا نوجوانان تحت تأثیر نگرش

اند بر افت تحصیلی شان دادهی مطالعات ن( و عامل اجتماعی دیگری كه برخ71: 1388

 (.1371آموزان تأثیرگذار است تعداد اعضای خانواده به لحاظ جمعیتی است )مجیدی،  دانش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. Pierre Bourdieu 
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های نظری در ارتباط با  بندی نتایج حاصل از مرور دیدگاه پشتوانه نظری تحقیق: در جمع

توان گفت كه افت تحصیلی  یافت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن و با تأكید بر نگاه تلفیقی، م

(، آندرمان و والتر 1981آموزان متأثر از تعامل عوامل گوناگون با یکدیگر است. اتکینسون )دانش

(، الكت و 2112(، بانکستون و ژو )2113(، هاردره و ریو )2118(، كاپرا و همکاران )2119)

سرفت تحصیلی ( پیشرفت یا پ2111( و رحمانی )2113(، اشمیت و پدیا )2113هارل )

نفس و غیره(  های انگیزشی )نیاز به موفقیت، عزت  آموزان را حاصل یک سری پیشران دانش

هایی نظیر سرمایه پردازانی نظیر بوردیو، كلمن و برنشتاین از سازه دانند. در حالی كه نظریه می

ای رند. پارهگی آموزان بهره میفرهنگی و اجتماعی برای تشریح عوامل مؤثر برافت تحصیلی دانش

اجتماعی خانواده و -از نظریات )همانند نظریه های برنشتاین و كلمن( رابطه بین پایگاه اقتصادی

كنند. همچنین، شماری از رویکردها و مطالعات )اسپرا، آموزان را تبیین میافت تحصیلی دانش

؛ 1391، ؛ رهگذر1393؛ افضلی و همکاران، 1392؛ دادفر و همکاران، 1388؛ اكرمی، 2111

( بر وجود رابطه بین 2119برگ ؛ ماری و گرین1999؛ پینتا 1397؛ فرجام، 1399مقتدری، 

آموزان با افت تحصیلی تأكید دارند. در گیری والدین و میزان توجه والدین نسبت دانش سخت

دهند كه  بین متغیرهای جنسیت )افضلی و نهایت، در برخی از رویکردها  و مطالعات نشان می

و  1371(، تعداد اعضاء خانواده )مجیدی، 2119؛ استرنز و گلینی 1999؛ جردن، 1393ران، همکا

( و افت تحصیلی 2117خوان )گوكس و همکاران، ( ؛ دوستان صمیمی درس1391رهگذر، 

 دهد.مدل علی تحقیق این روابط را به خوبی نشان میآموزان رابطه وجود دارد. دانش
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 –توان ادعا كرد كه بین متغیرهای جنسیت، پایگاه اقتصادی بر اساس مدل علی باال، می

آموزان، میزان توجه خانواده به اجتماعی والدین، سرمایه فرهنگی خانواده، عزت نقش دانش

های تحصیلی، انگیزه كسب مدرک دانشگاهی، انگیزه گیری والدین، هزینهتحصیل، میزان سخت

ی خانواده، تعداد دوستان صمیمی  با افت تحصیلی یافتن شغل، تمایل به موفقیت، تعداد اعضا

 آموزان رابطه وجود دارد.دانش

 شناسی تحقیقروش

ها با ابزار پرسشنامه پژوهش حاضر با رویکرد كمی و پیمایش مقطعی انجام شده است. داده

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه  جامعه آماری پژوهش، آن دسته از دانش آوری شدند. جمع

هستند كه طی پنج سال گذشته سابقه تجدیدی  1391-99شهر در سال تحصیلی هر نیکدوم ش

نفر برآورد شد. حجم نمونه طبق فرمول كوكران  1111ها حدود  اند كه تعداد آن یا مردودی داشته

ای انتخاب شدند. افت  ای چندمرحله گیری خوشه روش نمونهنفر محاسبه گردید كه با  138

اش از نمره بیست محاسبه ر مبنای تفاضل معدل كل سال تحصیلی قبلیآموز بتحصیلی دانش

اجتماعی از طریق تحصیالت، شغل والدین و در مجموع از  –متغیر پایگاه اقتصادی  گردید.

-طریق وضعیت اقتصادی كل خانواده سنجیده شد. افزون بر این، سرمایه فرهنگی از طریق گویه

یلم، مطالعه كتاب، روزنامه، كار با كامپیوتر، بازدید از موزه هایی نظیر اینکه چقدر اهل تماشای ف

هایی نظیر اینکه تا چه و غیره هستید، مورد سنجش قرار گرفت. متغیر عزت نفس از طریق گویه

بودید، تا چه اندازه از شکل قیافه خود رضایت دارید و تا كنید شخص دیگری میحد آرزو می

دانید و از این مسئله نگرانید و ی خود را فرد خجالتی میهای اجتماعچه اندازه در موقعیت

گیری خانواده نسبت به مواردی از این دست عملیاتی شد. همچنین، متغیرهای توجه و سخت

های تحصیلی، انگیزه كسب مدرک دانشگاهی، انگیزه یافتن شغل و آموزان، هزینهتحصیل دانش

هایی نظیر اینکه خانواده تا چه اندازه ز طریق گویهآموزان به ترتیب اتمایل به موفقیت در دانش

های تحصیلی)شهریه، گیری دارند، چقدر در تأمین هزینهبه درس و تحصیل شما توجه یا سخت

التحریر و غیره( مشکل دارند، در شرایط فعلی كشور، چقدر مدرک تحصیلی  كتاب، لوازم

تحصیالن دانشگاهی در زمینه اشتغال و الدانشگاهی ارزش باالیی دارد، چقدر در ایران فارغ

-استخدام مشکل دارند و  علیرغم شرایط نامساعد جامعه، چقدر انسان با تالش و كوشش می

متغیرهای یادشده به جز افت تحصیلی  های تحصیلی و شغلی خود برسد. كلیهتواند به خواسته
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قرار گرفتند. مضاف بر این،  با استفاده از طیف لیکرت و از خیلی كم تا خیلی زیاد مورد سنجش

ها كه در آموز از طریق این گویهخوان دانشتعداد اعضای خانواده و تعداد دوستان صمیمی درس

 خوان دارید سنجیده شدند.  مجموع چند برادر و خواهر دارید یا  چند نفر دوست درس

از اعتبار محتوا  ها و متغیرهای موردنظر نیز از اعتبار صوری و سنجه 1برای بررسی اعتبار

های تركیبی در پرسشنامه، پس از متغیرهای دارای سازه 2شد. برای سنجش میزان پایایی استفاده 

ها در مرحله مقدماتی، ضریب آلفای كرونباخ برای متغیرهای سرمایه  آوری پرسشنامه جمع

 911/1و  712/1( به ترتیب 1391نفس )برمبنای سازه های تركیبی قلندرزهی،  فرهنگی و عزت

 هاست.به دست آمد كه نشان از میزان پایایی مناسب یا قابل قبول آن

 های تحقیقیافته
ها  درصد آن 13گویان پسر و حدود درصد از پاسخ 09حدود  در جمعیت نمونه مورد بررسی،

نفر  17ای، حرفهنفر از پسران دبیرستان كار و دانش و فنی 22دختر بودند. مدرسه محل تحصیل 

 07نفر نمونه دولتی و مدرسته محل تحصیل دختران،  11نفر امام رضا )ع(،  13حسین )ع(،  امام

نفر زینبیه هست. در ارتباط با پایه تحصیلی، بیشترین  28ای، و حرفهنفر كار و دانش و فنی

نفر و  29نفر، پایه چهارم  39صورت پایه دوم  نفر و مابقی به 72فراوانی مربوط به پایه سوم با 

های شاخه كار و  اموزان در رشتهنفر هست. در ارتباط با رشته تحصیلی تعداد دانش 8پایه اول 

نفر، علوم  21درصد(، علوم انسانی  0/19نفر )معادل  82دانش )حسابداری، علوم كامپیوتر و...( 

 نفر هستند. 11نفر و ریاضی و فیزیک  21تجربی 

مطالعه در سطح پائین طبقاتی است و حدود  آموزان تحتدرصد دانش 0/99پایگاه اجتماعی 

آموزان از میزان سرمایه فرهنگی و عزت نفس پائینی درصد دانش 0/19درصد و  3/92

شان را خیلی زیاد ارزیابی آموزان میزان توجه والدین به تحصیلبرخوردارند. بیشتر دانش

دین نسبت به درس و گیری وال آموزان میزان سختبیشتر دانشاند. در همین راستا،  كرده

های تحصیلی را  آموزان هزینهاند. بیشتر دانش نمراتشان را متوسط و رو به باال ارزیابی كرده

درصد(  1/39آموزان )حدود درصد(. برای بیشتر دانش 8/29متوسط ارزیابی كردند )حدود 

 9/23آموزان )حدود كسب مدرک دانشگاهی ارزش متوسطی دارد. همچنین برای بیشتر دانش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. Validity  
2. Reliability 
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آموزان درصد( انگیزه خیلی كمی برای یافتن شغل در آینده وجود دارد. در نهایت، بیشتر دانش

 درصد( تمایل زیادی برای موفقیت دارند.  3/92)حدود 

دهد كه میانگین افت تحصیلی دانش آموزان پسر و های جدول شماره یک نشان میداده

میانگین معدل كل سال تحصیلی قبل آنها به نمره است. یعنی  09/13و  17/13دختر به ترتیب 

دهد كه بین  نشان می 11/1داری  در سطح معنی Tبوده است. و آزمون  10/9و  03/9ترتیب 

 داری وجود ندارد. دانش آموزان پسر و دختر از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی

 مستقل: مقایسه افراد از نظر افت تحصیلی های نمونه T. آزمون 1جدول 

 تحصیلیافت 

 اختالف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد ها گروه

 161/0 51/1 75/11 46 پسر

 165/0 11/1 64/11 56 دختر

 افت تحصیلی

 Tآزمون  آزمون لون در صورت برابری ها نوع واریانس

- F داریسطح معنی T df سطح معنی داری 

برابری 

 ها واریانس
11/6 13/0 115/0 114 56/0 

عدم برابری 

 ها واریانس
- - 111/0 117 56/0 

( نشان 2)جدول شماره  11/1داری  آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی  آزمون

آموزان، سرمایه فرهنگی، عزت نفس، میزان اجتماعی دانش -دهد كه بین پایگاه اقتصادی می

آموزان با هی از نظر دانشگیری والدین و ارزش كسب مدرک دانشگاتوجه والدین، میزان سخت

آموزان با های تحصیلی دانشافت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. در مقابل میزان هزینه

افت تحصیلی آنها رابطه بسیار معناداری دارد. شدت این رابطه نیز درحد متوسط و منفی است و 

صرف شود، به همان آموزان های تحصیلی بیشتری برای دانش دهد كه هرچه هزینهنشان می

یابد. همچنین بین انگیزه یافتن شغل و افت تحصیلی رابطه ها كاهش میاندازه افت تحصیلی آن

دهد كه هرچه انگیزه معناداری دارد. شدت این رابطه نیز درحد متوسط و منفی است و نشان می

آید و صیلی پائین میآموزان افزایش یابد، به همان اندازه میزان افت تحیافتن شغل در میان دانش

آموزان بر افت تحصیلی مؤثر است. شدت این رابطه در نهایت تمایل به موفقیت در میان دانش
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آموزان افزایش دهد كه هرچه تمایل به موفقیت دانشنیز درحد متوسط و منفی است و نشان می

 یابد. ها كاهش میپیدا كند، به همان اندازه افت تحصیلی آن

 آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن . نتایج1جدول 

داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر  

 151/0 - 115/0 اجتماعی -پایگاه اقتصادی 

 46/0 - 017/0 سرمایه فرهنگی

 03/0 - 161/0 عزت نفس

 33/0 170/0 میزان توجه والدین به تحصیل

 60/0 - 011/0 گیری والدین میزان سخت

 55/0 016/0 ارزش کسب مدرک دانشگاهی

 00/0 - 613/0 های تحصیلی میزان هزینه

 01/0 - 611/0 آموزانانگیزه یافتن شغل  دانش

 01/0 - 601/0 آموزانانگیزه تمایل به موفقیت موفقیت دانش

آموزان با افت دهد كه تعداد اعضای خانواده دانشنشان می 3های جدول شماره داده

خوان عداد دوستان صمیمی درسر مقابل بین تها رابطه معناداری ندارد. دتحصیلی آن

ها رابطه معناداری وجود دارد. شدت این رابطه در حد متوسط و آموزان و افت تحصیلی آن دانش

خوان عداد دوستان صمیمی درسدهد كه برخالف انتظار هر چه تمثبت است و نشان می

 كند.ش پیدا میاش افزایآموزی بیشتر باشد، به همان اندازه افت تحصیلی دانش

 . نتایج آزمون پیرسون1جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر

 51/0 - 011/0 تعداد اعضای خانواده

 01/0 600/0 خوانتعداد دوستان صمیمی درس

های دار یعنی هزینهدر ادامه تحلیل، به منظور سنجش میزان تأثیر متغیرهای دارای رابطه معنی

خوان بر افت تن شغل، تمایل به موفقیت و تعداد دوستان صمیمی درستحصیلی، انگیزه یاف

استفاده شده است. در گام اول، با  1تحصیلی از آزمون رگرسیون چندگانه و به روش گام به گام

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
1. Stepwise Method 
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ADJ.Rدرصد ) 0های تحصیلی به مدل، ورود متغیر هزینه
-از واریانس افت تحصیلی را پیش (2

های تحصیلی ورود متغیر انگیزه یافتن شغل به مدل، به همراه هزینهكند. در گام دوم و با بینی می

خوان درصد افزایش یافت. در گام نهایی، متغیر تعداد دوستان صمیمی درس 7قدرت تبیین به 

 (0درصد رسید )جدول شماره  11وارد مدل شد و قدرت تبیین را به 

 نیهای مشترک در مدل رگرسیو. خالصه مدل و جدول عامل6جدول 

 عوامل مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T 
سطح معنی 

 Beta خطای معیار B داری

1 

 111/1 38/23  92/1 97/10 مقدار ثابت

 119/1 - 99/2 - 219/1 123/1 - 328/1 های تحصیلیهزینه

 120/1 - 29/2 - 189/1 123/1 - 282/1 انگیزه یافتن شغل

 تعداد دوستان 

 نخوادرس
213/1 199/1 181/1 22/2 128/1 

   106/0(:  A.R.Sضریب تعیین خالص )    111/0(: R2ضریب تعیین )  171/0(:Rضریب همبستگی چندگانه )

 61/1انحراف معیار: 

اهمیت نسبی عوامل  ،Tدهد كه براساس آماره نشان می 0های جدول شماره همچنین داده

های تحصیلی، انگیزه یافتن شغل رتیب عبارتند از: هزینهتأثیرگذار بر افت تحصیلی در مدل به ت

توان ها با افت تحصیلی، میخوان و با توجه به معنادار بودن آنو تعداد دوستان صمیمی درس

گفت این سه عامل رابطه معناداری با افت تحصیلی دانش آموزان دارند. بدین ترتیب، امکان 

-بینیترین عوامل پیشت. براساس ضریب بتا نیز مهمها به معادله رگرسیون فراهم اسورود آن

( و -189/1) (، انگیزه یافتن شغل - 219/1) های تحصیلیترتیب هزینهكننده افت تحصیلی به

 ( هستند. 181/1خوان )تعداد دوستان صمیمی درس

 گیری بحث و نتیجه

از مناطق پیرامونی آموزان یکی در پژوهش حاضر بر آن بودیم كه افت تحصیلی در میان دانش

شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان( مورد مطالعه و كنکاش قرار دهیم تا كشور ) شهر نیک

عوامل مؤثر بر آن شناسائی و تبیین شوند. نتایج مطالعه نشان داد كه از بین دوازه متغیر )عامل( 
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ی درسخوان، تمایل به های تحصیلی، تعداد دوستان صمیممورد مطالعه، تنها چهار عامل هزینه

 آموزان رابطه معناداری دارند.موفقیت و انگیزه یافتن شغل با افت تحصیلی دانش

 (، هاردره و ریو2118) (، كاپرا و همکاران2119) (، آندرمان و والتر1981) اتکینسون

 ( و رحمانی2113) (، اشمیت و پدیا2113) (، الكت و هارل2112) (، بانکستون و ژو2113)

های انگیزشی  آموزان را حاصل یک سری پیشران( پیشرفت یا پسرفت تحصیلی دانش2111)

دانند و نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در افت و  نفس و غیره( می )نیاز به موفقیت، عزت

دهند. بر این اساس، مطابق با  های بعدی قرار می آموزان را در اولویتخیزهای تحصیلی دانش

های محققان تمایل به موفقیت و انگیزه یافتن شغل به نحوی با دیدگاه نتایج تحقیق، متغیرهای

آموزان همسو است. در سویی دیگر، نتایج اخیر در رابطه با پیشرفت یا پسرفت تحصیلی دانش

این تحقیق نشان داد كه عزت نفس و انگیزه یافتن شغل با افت تحصیلی رابطه معنادری ندارد. 

صیف این فرضیه این باشد كه به زعم ماسن عزت نفس ثابت نیست شاید بهترین تعبیر برای تو

 های مختلف زندگی بسته شرایط زندگی متغیر است.و در دوره

پردازانی نظیر بوردیو، كلمن و برنشتاین تأثیر  اما برخالف طرفداران نظام انگیزشی، نظریه

دانند و از  كننده می آموزان تعیینعوامل فرهنگی و اجتماعی را بر روی روند تحصیلی دانش

هایی نظیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای تشریح عوامل مؤثر برافت تحصیلی دانش سازه

گیرند. نتایج تحقیق نشان داد كه به رغم نظریات بوردیو و تا حدودی كلمن در  آموزان بهره می

ن سرمایه فرهنگی آموزان، رابطه معناداری بیاثرگذاری سرمایه فرهنگی بر عملکرد تحصیلی دانش

 و افت تحصیلی در بین جامعۀ مورد مطالعه وجود ندارد. 

اجتماعی با افت تحصیلی رابطه -های تحقیق نشان داد كه بین پایگاه اقتصادیهمچنین یافته

كه بسیاری از نظریات )همانند نظریه های برنشتاین و كلمن( و معناداری وجود ندارد؛ در حالی

-( بر وجود رابطه معنادار بین پایگاه اقتصادی2110؛ كرنی و لوین، 1397فر، تحقیقات)امین

آموزان اذعان داشتند. شاید یکی از دالیلِ مبنی بر عدم اجتماعی خانواده با افت تحصیلی دانش

اجتماعی -وجود رابطه بین دو متغیر مذكور در تحقیق حاضر این باشد كه متغیر پایگاه اقتصادی

از تركیب سطح تحصیالت والدین، نوع شغل والدین و وضعیت یک متغیر تركیبی است و 

اقتصادی خانواده مورد سنجش قرار گرفته است و احتمال دارد هر یک از متغیرهای  مزبور به 

دلیل حضور در یک متغیر تركیبی )به ویژه در یک اجتماع سنتی كه اهمیت این ابعاد قابل مقایسه 

شان به صورت منفرد تضعیف شده است. بنابراین، گذاریبا یک اجتماع مدرن نیست(، میزان اثر
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های تحصیلی، نسبت نزدیکی با وضعیت اقتصادی خانواده دارد و در از آنجایی كه متغیر هزینه

های تحصیلی با افت تحصیلی رابطه معناداری دارد، این راستا نتایج تحقیق نشان داد كه هزینه

آموزان تواند بر روند تحصیلی دانشاقتصادی خانواده میتوان به این نکته پی برد كه وضعیت می

شود كه چنانکه در بخش بیان مسئله ذكر شد طبق تأثیر داشته باشد. نتیجه اخیر وقتی معنادار می

آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان از لحاظ 

 های كشور دارد.  وضعیت را در میان استانای بدترین های توسعهاغلب شاخص

در قیاس با دو رویکرد باال، رویکردها و مطالعات بسیاری به نوع و كیفیات روابط درون 

اند. خروجی این آموزان توجه نشان دادهشان بر عملکرد تحصیلی دانشخانواده و اثرات

-انان بر نمرات درسی و افترویکردها بیانگر این مطلب است كه چگونه روابط والدین و نوجو

گیری والدین آموزان اثرگذار است. نتایج تحقیق نشان داد كه بین سختخیزهای تحصیلی دانشو

آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج مشاهده شده با و میزان توجه والدین نسبت به دانش

؛ دادفر و همکاران، 1388، ؛ اكرمی2111نتایج برخی از رویکردها و نتایج مطالعات )اسپرا، 

؛ 1999؛ پینتا 1397؛ فرجام، 1399؛ مقتدری، 1391؛ رهگذر، 1393؛ افضلی و همکاران، 1392

 ( هم راستا نیست.2119موری و گرینبرگ 

آموزان رابطه ها نشان داد كه بین تعداد دوستان صمیمی با افت تحصیلی دانشهمچنین یافته

دهد كه در جامعه مورد بررسی، برخالف انتظار، امر نشان می داری وجود دارد. اینمثبت و معنی

خوان نه تنها عاملی برای پیشرفت تحصیلی نیست، بلکه باعث بیشتر بودن دوستان صمیمی درس

های بیشتری دارد. از این نظر، گزاره نظری شود. این یافته نیاز به بررسیافت تحصیلی می

خوان بر افت تحصیلی حال عداد دوستان صمیمی درس( مبنی بر اثر ت2117گوكس و همکاران )

تری برای افت یا پیشرفت توان گفت عوامل مهمشود. فعالً میچه اثر منفی یا مثبت تایید می

توانند تأثیر دوستان صمیمی درسخوان را به نوعی معکوس نمایند. تحصیلی وجود دارند كه می

ج مطالعات بر وجود رابطه میان جنسیت )افضلی در نهایت، به رغم اینکه برخی رویکردها و نتای

 1371( و تعداد اعضاء خانواده )مجیدی، 2119؛ استرنز و گلینی 1999؛ جردن 1393و همکاران، 

آموزان تأكید داشتند؛ نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه ( با افت تحصیلی دانش1391و رهگذر، 

های جود ندارند. شاید بتوان گفت ویژگیبین این دو متغیر و افت تحصیلی رابطه معناداری و

( و 1397نادری و همکاران ) استداللروابط اجتماعی كه طبق فرهنگی این جامعه سنتی و شکل 

گرا دارد، گرا و جمعدر این منطقه بیشتر خصلت اظهاری، خاص(، 1371در قالب مفاهیم چلبی )
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الشعاع قرار ه و جنسیت را تحتتأثیر عواملی همچون دوستان درسخوان، تعداد اعضای خانواد

محور برای ارتقای نگر و اجتماعاین امر بیانگر ضرورت و اولویت رویکردهای جامعه داده است.

 آموزش و عملکرد تحصیلی در این منطقه است. 

با وجود تمامی تفاسیر فوق، اما الزم به یادآوری است كه در تحقیق حاضر، بر مبنای نوع 

اندركاران ذیربط، معلمان و ر جامعه مورد مطالعه، و نیز مراوده با دستساخت اجتماعی حاكم ب

آموزان، پیش از اجرای پژوهش صرفاً برخی رویکردها را گزینش كرده و تحت مطالعه قرار دانش

شود كه تحقیقاتی در زمینه اثرات تعامالت درون مدارس، محتوای دادیم. بنابراین، پیشنهاد  می

 های اجتماعی در انواع و ابعادها در مدارس و شبکهسازینواع برچسبآموزشی كتب درسی، ا

آموزان نیز صورت گیرد. عالوه بر این كاربست و افت تحصیلی دانش مختلف بر پیشرفت

-های تحصیلی دانشفرودو  های تركیبی، برای مطالعه فرآیندهای پیچیده و چندالیه فرازروش

 شود.آینده توصیه میآموزان نیز برای انجام تحقیقات 
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 منابع
 ( 1399احمدی، احمد ،)تهران: انتشارت رودكی.شناسی نوجوانان روان ، 

 ( 1393افضلی، مهناز؛ دالور، علی و افشین افضلی ،)«های انجام شده در حوزه نامهفراتحلیلی بر پایان

 .00-23: 17، شماره گیری تربیتیمجلة اندازه، «افت تحصیلی

 آموزان بررسی افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانش(، 1388اصغر ) اكرمی، علی

 دانشگاه شهید باهنر كرمان. ارشد،نامه كارشناسیپایاندبیرستانی شهرستان ابرکوه، 

 مجلة تعلیم و تربیت، «علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی كاهش آن»(، 1397فر، مرتضی )امین ،

 . 39-9: 10و  13شماره 

 ،آموزان بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش»(، 1381فاطمه و رضوان، شیوا ) بهرامی

شناسی دانشگاه  های علوم تربیتی و روان مجلة پژوهش، «دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان

 .72-91: 2، شماره اصفهان

 ( 1371چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نیشناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعیجامعه . 

 ( 1392دادفر، رضا و همکاران ،)«آموزان دختر بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش

مجلة دانشکده علوم  ،«91-91و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 

 .231-220: 9، شماره پزشکی ایالم

 ( 1391رهگذر، حمیدرضا ،) آموزان مدارس متوسطه افت تحصیلی دانشبررسی عوامل مؤثر در

دانشگاه آزاد  ارشد،نامه كارشناسیپایان، 36-37شهرستان شهریار در سال تحصیلی  1ناحیه 

 اسالمی واحد تهران مركزی.

 ( 1393سلملیان، زهره و كاظم نژادلیلی، احسان ،)«نفس با موفقیت تحصیلی در  همبستگی عزت

 .01-07: 71، شماره نگر ایی جامعمجلة پرستاری و مام، «دانشجویان

 ( 1381سیدنژاد، سید یوسف ،)آموزان پسر دوره بررسی عوامل مؤثر برافت تحصیلی در دانش

 ارشد، دانشگاه تهران. نامه كارشناسیپایانمتوسطه شهرستان بابل، 

 ( 1389شارع پور، محمود ،)تهران: سمت. شناسی آموزش و پرورش، جامعه 

 ( 1381عابدی، احمد،) آموزان دختر و پسر بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

اصفهان: اداره  های خانوادگی و شخصیتی آنان، مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان با ویژگی

 كل آموزش و پرورش استان اصفهان. 

 ( 1391عباس زاده، محمد و دیگران ،)«اعیبررسی رابطۀ بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتم» ،

 .101-172: 1، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی



 

 

 

 

 

 1011، پاییز 3، شماره 11ه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دور  282 

  

 

 ( 1397فرجام، سکینه ،) بررسی نقش تعامالت درون خانواده بر دانش آموزان دارای افت

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ارشد،نامه كارشناسیپایانتحصیلی، 

 ان دانشگاه علوم پزشکی علل افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخش»(، 1389راد، مائده )قریش
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 ارشد جامعه شناسی،نامه كارشناسیپایان، 1136-37متوسطه شهر سراوان در سال تحصیلی 

 احد زاهدان.دانشگاه ازاد اسالمی و

 مجلة ، «مقایسه اثر رقابت فردی، تالش فردی و رقابت گروهی»(، 1380پیشه، عترت الزهرا ) قناعت

 .198-131: 81،  شماره تعلیم و تربیت

 ( 1377گیدنز، آنتونی ،)ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.شناسی جامعه ، 

 ( 1371مجیدی، بهرام ،)اقتصادی خانواده با  –عی های اجتما بررسی رابطه برخی از ویژگی

-نامه كارشناسی، پایانآموزان سال سوم راهنمایی شهرستان میانهموفقیت و افت تحصیلی دانش

 دانشگاه شهید بهشتی. ارشد،

 ( 1399مقتدری، اسماعیل ،)«آموزان شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی در بین دانش

، سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه «دوره اول دبیرستان مدارس خاص شهر مراغه

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: مركز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت 
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 ( 1391هاشمیانفر، سیدعلی و دیگران ،)«فصلنامه مطالعات و «واكاوی مفهومی دلبستگی ملی ،
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