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 این معضل اجتماعی بررسی عوامل ترک تحصیل و راهکارهای

 1محبوب راغبی ،1مائده چترایی ،1مریم جعفری ،1شقایق اکبری ،1شایسته سادات مهیمنی

 دانشگاه شهید چمران ،ایران ،اهواز-1

 چکیده

 تحصیالت همان که است عالیه علمی مدارج داشتن ما کشور در مخصوصا مهم و تاثیرگذار های پارامتر این از یکی

 یک تشکیل و خوب زندگی حتی و شغلی موقعیت داشتن برای.باشد می دانشگاهی و آکادمیکی سواد داشتن یا

 باالیی تحصیلی مدرک و دانش سطح از که افرادی و توجه مورد افراد تحصیالت که شود می مشاهده بعضا خانواده

.معضل اجتماعی ترک داشت خواهند تری موفق زندگی و بیشتر های موقعیت و باالتر امتیازات هستند برخوردار

های روز جامعه هست و این مقاله باتالش گاهاً مصیبتتحصیل یکی از بارز ترین و اساسی ترین مشکالت و 

تحقیقی گرداوری شده است و در آخر راهکار هایی تخصصی نیز ارائه گردیده -دانشجویان مشاوره بصورت توصیفی

 ایم.است و بطور کلی به پارامترهای مهم و اصلی ترک تحصیل پرداخته

 ه اجتماعیترک تحصیل،پیامد،معضل اجتماعی،جایگا کلید واژگان:
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 مقدمه: 

 جایگاه براساس اجتماعی نظم آنند، طلب در نحوی به ها انسان همه که است هایی مولفه از یکی اجتماعی جایگاه

 جایگاه به توجهی بی و نقض نتیجه ارتباطی تعارضات از بسیاری و میشود مشخص افراد اکتسابی یا انتسابی اجتماعی

 موقعیت همانند هستند موثر دیگران توجه و اجتماعی منزلت آوردن بدست در زیادی عوامل.میشود پنداشته اجتماعی

 ..غیره و خوب،ثروت،شهرت علمی مدارج مناسب،داشتن شغلی

 تحصیالت همان که است عالیه علمی مدارج داشتن ما کشور در مخصوصا مهم و تاثیرگذار های پارامتر این از یکی

 یک تشکیل و خوب زندگی حتی و شغلی موقعیت داشتن برای.باشد می دانشگاهی و آکادمیکی سواد داشتن یا

 باالیی تحصیلی مدرک و دانش سطح از که افرادی و توجه مورد افراد تحصیالت که شود می مشاهده بعضا خانواده

 دالیلی و پارامترها چه حال.داشت خواهند تری موفق زندگی و بیشتر های موقعیت و باالتر امتیازات هستند برخوردار

 را خود تحصیل که شود می باعث مسائلی و شرایط چه یا و خود تحصیل ادامه برای ای انگیزه افراد تا شود می باعث

 .باشد می پژوهش این در ما اصلی سوال بگذارند کاره نیمه

 سازی یکپارچه و گردآوری بصورت آمده بدست تحقیقات و اطالعات و تحلیلی-توصیفی ی برپایه پژوهش این

 و آن اتمام از قبل تحصیلی دوره و مقطع کردن رها یعنی شود می تحصیل ترک از صحبت وقتی.باشد می مطالب

 و پرورش و آموزش سطح یعنی آموزان دانش ما پژوهش و بحث مورد جامعه.باشد می دانشنامه و مدرک گرفتن

 می شامل را دکتری مقطع تا دبستان ابتدای از واقع در که هستند علوم وزارت و عالیه آموزش سطح یعنی دانشجویان

 تحصیل ترک. است اجتماعی معضل این به پرداختن اصلی موضوع و نبوده مطرح جنسیت پژوهش این در و شوند

 داشت خواهد مدتی بلند پیامدهای نتیجه در ؛ بوده بار زیان جامعه همچنین و خانواده برای بلکه فرد برای تنها نه افراد

 و نظری راهکارهایی آخر در و نماییم واکاوی و بررسی زوایا همه از را پدیده این که دانستیم الزم دلیل همین به. 

 تشکیل و کارشناسی دقیق های یابی ریشه به نیاز مسئله این از جلوگیری برای البته.کنیم گیری نتیجه و ارائه عملی

 .  است مسئله این حل درجهت تخصصی های کمیته

 عوامل اقتصادی:

 یتوانمند زانیم نیگفت ب توانیکه م یاست به طور یعامل اقتصاد ل،یعوامل موثر بر ترک تحص نیاز مهمتر یکی

با کاهش قدرت  دهدینشان م هایوجود دارد. بررس میرابطه مستق کی لیآنها به تحص یها و دسترسخانواده یاقتصاد

آموزش است. در  نهیهز شودیکم م هانهیهز ستیکه از ل یزیچ ،یکاریب ای یها در اثر فقر، تورم، گرانخانواده دیخر

کار  یرویبه کودکان به عنوان ن ت،یها به خاطر فقر و محرومخانواده ،یریمناطق محروم، روستاها و مناطق عشا

که در ادامه مطرح  یعوامل ری. ساشوندیمحروم م لیمناطق از تحص نیاز کودکان در ا یشتریو تعداد ب نگرندیم

  (3).ردیگیشکل م یحول محور عوامل اقتصاد شودیم
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بر  یالمللنیو ب یمل یهاو برنامه نیاست که قوان یاهیاز حقوق پا یکی تیفیو باک گانیرا لیاز تحص یبرخوردار حق

از مدرسه رفتن باز  ران،یکودک در جهان و ا یادیساالنه تعداد ز ها،استیو س نیقوان نیدارند. با وجود ا دیآن تاک

علل و  ها،شهیر یستیکودکان با لیترک تحص زانیکاهش م یبرا شکی. بشوندیمحروم م لیو از تحص مانندیم

 (5).قرار داد یرا مورد بررس لیطرد کودکان از چرخه تحص یکارهاوساز

کودکان و نوجوانان و وارد شدن زودتر از موعد  لیها باعث ترک تحصاز خانواده یاریدر بس یو فقر مال یبضاعت یب

مدرسه را ترک  ل،یهستند که زودتر از اتمام تحص یدانش آموزان ل،ی. منظور از ترک تحصشودیآنها به بازار کار م

 نی. همچنکنندیو به ناچار مدرسه را ترک م ستندین لیادامه تحص هدوره قادر ب کیقبل از اتمام  یبه عبارت ایو  کنندیم

از معضالت آموزش در جهان است.  یکی لی.ترک تحصگرددیدر جامعه م یسواد یب شیمنجر به افزا لیترک تحص

مباحث و مسائل آموزش و پرورش و  نیترجهان از عمده یدر تمام کشورها یلیو افت تحص لیامروزه ترک تحص

 یهابیاز آس یکیکودکان،  لیبه وجود آمدن مخارج ثبت نام و تحص ی. در پاست ینظام آموزش والنمسئ یحت

 ای یگوناگون بخش لیبضاعت است که به دال یگسترش روز افزون کودکان ب کند،یم دیکه جامعه ما را تهد یجد

امرار  یفصل یهاو شغل ،یتکد ب،کاذ یهاو شغل یبزهکار قیوعمدتاً از طر یسپر هاابانیهمه اوقات خود را در خ

  (1)-(9د. )کننیمعاش م

را شامل  ییکودکان آمار باال نیشک ا یاما ب ست،یکودکان در فقر در دسترس ن نیاز تعداد ا یقیآمار دق گرچه

نه  یا ندهیدر آ یناگوارتر یامدهایپ کند،یم جادیکه در حال حاضر ا یلیکه صرف نظر از مشکالت و مسا شوندیم

 .خواهد داشت یجامعه در پ یچندان دور برا

دانش آموز باشد،  یلیاثر گذار در ترک تحص یعامل تواندیجامعه م یخانواده و مشکالت اقتصاد یاقتصاد تیوضع

داشتن تعداد فرزندان باال که  ایبودن مسکن مناسب و  ایخانواده و عدم مح یمانند عدم داشتن درآمد کاف یعوامل

فرزندان را مجبور به وارد شدن به بازار کار و ترک  یکند و حت فیبه آن ها را ضع نیوالد یدگیه و رستوج تواندیم

 .کند یلیتحص

و عدم  یفراموش یبرا یعامل تواندیم زیمشکالت ن نیو حل ا ییرها یبرا نیوالد یو تالش ها یاقتصاد مشکالت

 یلیافت تحص یبرا یگذار ریعامل تاث تواندیخود م نیشود که ا نیو آموزش فرزندان توسط والد تیترب ،یدگیرس

 (2).آموز باشددر دانش  یلیو ترک تحص

که  یاست، زمان لیکردن شغل مناسب متناسب با تحص دایو پ التیآموز به تحصدانش یمنف دگاهید گریعامل د کی

از  لیادامه تحص یخود را برا زهیممکن است انگ ندیبیرا م لکردهیافراد تحص یکاریدانش آموز در اطراف خود ب

 (4).شودیدست داده و به دنبال وارد شدن به بازار کار م
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مدرسه، نداشتن خرج درس و  سیسرو نهیاز پرداخت هز یشامل ناتوان ،یکد مفهوم نیمقوله که متشکل از چند نیا

ثابت ماهانه،  یمخارج توسط برادر، نداشتن مقرر نیفرزندان، تأم یآموزش لیوسا نیدر تأم یشق بچه ها، ناتوانم

مختلف  یاست، ناظر بر مسائل و دغدغه ها یو امداد یتیحما یاز پوشش نهادها یپدر و عدم بهره مند یکاریب

شده است.  ییشناسا یعلّ طیو به عنوان شرا ینامگذار یاقتصاد یتحت نام چالش ها تیاست که در نها یاقتصاد

 .بوده است یلیترک تحص یاصل یها و علت ها سمیاز مکان یکیافراد  یرو شیپ یاقتصاد یچالش ها

 کیدانش آموزان به  یبرا لیتحص طیکردن و فراهم کردن شرا لیممکن است باعث شود تحص یو فشار اقتصاد فقر

که فرزندانشان به مدرسه نروند و  دهندیم حیها ترجخانواده یبرخ نیشود. بنابرا لیها تبدخانواده یبرا یبار اقتصاد

 (6).وندندیپیم ارآمده و به بازار ک رونیها از مدرسه بخود آن نکهیا ای

را  نیرابطه معموال والد نیشمار آنها در ا یب یها یمعاش و گرفتار یدر راه کوشش و تالش برا نیوالد مشکالت

سالم است را مختل  یزندگ کیرا الزمه  یحیرابطه صح قتیو در حق دینما یاز اوضاع و احوال فرزندان خود غافل م

 یروهاین بیکند و موجب تخر یافراد نفوذ م فیدر ظرف چند سال به اعماق نح ینوع زندگ نیسازدو اثرات ا یم

در رفتار جوانان من جمله دانش آموزان  یان بروز مشکالتباشد امک یفقر در خانواده ا یگردد. وقت یبالقوه آنان م

 ﴾للمقت هداعی و للعقل مدهشه‚ نللدی منقصه الفقر فان﴿ندیفرما یالسالم درباره فقر م هیعل یوجود خواهد داشت . عل

 یاز بزهکار برخی جانب به را جوانان ‚ یکاریشود و ب یخشم م ختنیعقل و بر انگ یمگیسراس نینقصان د باعث فقر

داند که مبادا  یامور فرض م انیکند و بر وال یم جادیا یتعادل اقتصاد یرا برا یاجتماع نهیکشاند. البته اسالم زم یها م

فقر  لیدانش آموزان از تحص ییرها یعامل برا نیمهمتر هشود ک یفقر آنان را به انحراف بکشاند. پس معلوم م

 (8).است یاقتصاد

 آوردیرا به وجود م ییو باورها طیشرا هاکردهلیتحص نیدر ب جیرا یکاریب لیاز قب یاجتماع طیشرا گریطرف د از

 دهندیانتخاب شغل مناسب از دست م یخود را برا دیها امآن یعنی. دهدیسوق م لیها را به سمت ترک تحصکه آن

 .اورندیزودتر پول در ب دهندیم حیترج نند،در مدرسه و دانشگاه بما یطوالن یهاسال نکهیا یو به جا

دارد به دور از  ازینوجوان ن کیکه  ییهاسال شودیپسران منجر م یبرا ژهیزود هنگام به بازار کار به و ورود

 نیشود. ا یاداقتص یها و فشارهابحران ریباشد، درگ یابی تیو هو یبه دنبال حل بحران نوجوان یاقتصاد یهادغدغه

 زانیبا م می. نرخ سواد جامعه به شکل مستقانجامدیم عهسواد جام یامر هم به کاهش سالمت روان فرد و هم نرخ کل

کند ترک  یآن راجب دختران هم صدق م یامدهایموضوع و پ نیجامعه در ارتباط است.هم کیبودن  شرفتهیرفاه و پ

 نیاز یمناسب خانواده منجر به ازدواج برخ یاقتصاد تیو فقدان موقع یاقتصاد طیشرا لیزود هنگام به دل لیتحص

از مادران جوان  ینسل شودیباعث م تاینها کنند،یم یاعت زندگضکم ب یشود که در خانواده ها یم یترانقشر دخ

ازدواج  تیمسئول رفتنیخود مجبور به پذ یو شخص یفرد یهاو پرورش مهارت لیتحص یکنند که به جا دایپرورش پ

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 
 

هر چه نرخ سواد  گری( از طرف د7. )شودیمها منجر به کاهش سالمت روان آن یامسئله نیاند. چنشده یو بچه دار

 .کودکانش باالتر خواهد بود یو روان یدارد و سالمت جسمان یشتریجامعه باالتر باشد، آن جامعه رفاه ب کیزنان 

 تواندیم ریو لوازم التحر لیوسا نیتام لیاز قب لیتحص یهانهیمحروم، کاهش هز یهابه خانواده یاقتصاد یهاکمک

 .باشد اتفاقات لیقب نیکاهش ا ای یریجلوگ یدلگرم کننده و کمک کننده حداقل برا

وجود دارد که دانش آموز و خانواده  میرابطه مستق کی لیو تحص یاقتصاد طیشرا نینشان داده است که ب جینتا

 (10انجامد.) یپسر م ایدختر  لیمنجر به ترک تحص شدیتنگ م یاقتصاد طیمحصل هروقت شرا

 : یعوامل فرد

نقش  لیترک تحص ندیهستند که  در فرا یعوامل نیموثرتر مییبگو میتوانیو البته م نیاز گسترده تر یکی یفرد عوامل

 ،یگوناگون اقتصاد یرهایم،متغیکنیم ی( را بررسلیترک تحص یعنیامر ) نیعوامل موثر بر ا یدارند. درواقع وقت

 .خورندیگره م یو عوامل فرد ردمشترک به ف ینقطه  کیدر  تیو.. در نها ی،خانوادگیفرهنگ

 نیبه دنبال دارد که در سن یمتعدد یو اجتماع یفرد عاتیضا لیتحص ی هیاول یدر دوره ها التیتحص لیتکم عدم

. هرچقدر نوجوانان شوندیم یمتحمل خسارات فراوان یو در بزرگسال پردازندینقش و رفتار بزرگساالن م یفایبه ا نییپا

در  یزندگ یبا چالش ها ییارویرو یآماده  توانندیکسب کنند بهتر م یدر دوران نوجوان یشتریب یتجارب آموزش

 (11باشند. ) یبزرگسال یدوره 

مورد قبول آنها،حاالت و رفتار ها  یارزش ها لیدانش آموزان از قب ی زهیصفات مم ی( رویفرد یجنبه )جنبه  نیا

 یکی ینشان دهنده  لی. ترک تحصکندیاند، تمرکز م لیدخ لیبه ترک تحص میدر تصم یچگونه صفات فرد نکهیو ا

 است: یلیتحص شرفتیوابسته به هم پ یاز سه جنبه 

 .شودیمانند آنچه در نمرات و رتبه ها منعکس م یلیتحص شرفتی: پالف

 .شودیمانند آنچه در نمرات و رتبه ها منعکس م یلیتحص یداریپا :ب

 مدرک است. افتیو در لیتحص یکه منظور از آن گذراندن سالها یلیتحص تیموفق :ج

 یمساله  کینه تنها  لیدارد. ترک تحص یبستگ یلیتحص شرفتیو هم به پ یلیتحص یداریهم به پا یلیتحص تیموفق

به  زین یو اقتصاد یروان شناخت یها امدیپ نیهست که عالوه برا زیقابل توجه ن یمشکل اجتماع کیبلکه  یآموزش

 دنبال دارد.

 ینمرات کم یاز لحاظ علم ایاندازند  یم قیخود تعو لیمدرسه در امر تحص ضیتعو ای لیآموزان با ترک تحص دانش

 شرفتیو پ یو بازده یداریدرپا ریی. تغکنندیم دایو اتمام آن پ لیفراغت از تحص یبرا یکسب نموده، شانس کمتر

. دهدیقرار م ریآنها را تحت تاث یلیتحص اتیتجرب ل،و اشتغا ی، روابط اجتماع یبعد طیدانش آموزان در مدرسه، شرا

 نیبا ا لیها درمورد ترک تحص ینیب شیاز پ یارینکته اند که بس نیا دیمو یتجرب قاتیاز تحق یبخش عمده ا
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 رییمحل اقامت ) تغ ییدانش آموز است. چه جابه جا ییاز عناصر مهم آن جابه جا یکیچهارچوب هماهنگ اند که 

 دهدینشان م قاتی. تحق دهدیم شیرا افزا لیمدرسه( خطر ترک تحص ریی)تغ یلیتحص ییجابه جا همحل سکونت( و چ

 ییاکثر آنها کهیبار قبل از انصراف جابه جا شده بودند.در حال کیجدا شده اند حداقل  رستانیکه از دب یکه اکثر آنان

 یول کند،ینم فایا لیدر رهاکردن تحص یاتیح شامر نق نیکار را نکرده اند. هرچند ا نیشده بودند ا لیکه فارغ التحص

 گرفت. دهیناد توانیمهم را نم نیشدن به ا کیآن در نزد ریتاث

ترک  یبرا یقو یمحرک فیضع یعلم ی هینشان داده اند که بن یادیز قاتیاست. تحق یلیتحص شرفتیپ گرید عامل

 (. 12بوده است) لیتحص

دانش  ی هیو سوابق دانش آموزان( و بهبود بن یلیمشکالت تحص لیبعد از کنترل )به دل یمشخص شده که حت نیهمچن

و  هیاول یعلم ی هینشان داده است که بن قاتیکنند. تحق یریآنان جلوگ لیآموزان بازهم نتوانسته اند از ترک تحص

. کندیکمک م رستانیدر دب لیترک تحص ینیب شیبه پ ،ییدبستان و راهنما یدر دوره  لیبه تحص هیاول یدل مشغول

و قبل از ترک مدرسه،  شودیسال چهارم شروع م یاز ابتدا ینشان داد که تفاوت در نمرات علم یقیدر تحق  کیرودر

را به خود جلب کرده  یادیکه توجه ز یاز عوامل گرید یکی. شودینامطلوب نمرات دانش آموزان مشخص م تیوضع

. گذاردیم لیتحص تیفیبر ک یادیز راتیتاث ،ینشان داده است که مردود ریاخ قاتیتحق ی. برخستا یاست، مردود

محسوس بر  یبه طرز یلیتر تحص نییدر سطوح پا یحت یاست که مردو نیا دیانجام شده مو یتمام مطالعات تجرب

 (12گذار است.) ریتاث لیبه ترک تحص لیتما

ترک  تیو در نها یلیافت تحص تواندیدر مدرسه با شاگردان و با جو مدرسه م یو تجارب منف یلیتحص شکست

 فیضع یلیتحص ،عملکردیدر مدرسه و بزهکار یمشکالت ناسازگار قاتیرا به همراه داشته باشد. طبق تحق لیتحص

 ییهرکدام به تنهان و انتطارات مدرسه یوالد فیو نظارت ضع تیحما ن،ییپا یشناخت یی( تواناین،مردودیی)معدل پا

 یلیو تجارب مدرسه باهم درمورد افت تحص یتیشخص یهایژگیو یباشد. وقت لیترک تحص یکننده  ینیب شیپ تواندیم

 یکه دارا یبودند از دانش آموزان یخوب یلیعملکرد تحص یدارا کهیمورد مطالعه قرار داده شدند و دانش آموزان

که  یدانش آموزان یکه برخ دندیرس جهینت نیاول آنها به ا یمرحله  شدند، در زیمتما دندبو فیضع یلیعملکرد تحص

افراد با  یدرباره  کهی. درحالکنندیمدرسه را ترک م یمطلوب بودند بخاطر مشکالت رفتار یلیعملکرد تحص یدارا

 : شودیمشاهده م یلیسه نوع افت تحص فیعملکرد ضع

آنها  یناسازگارانه در مدرسه برا یهستند و هم رفتارها یفیمعدل ضع یهستند که هم دارا یاول دانش آموزان ی دسته

 .کندیم لیو آنها را مجبور به ترک تحص کندیم جادیمشکل ا

 یلیممتد شکست تحص یاما سابقه  شودینم دهیناسازگارانه درآنها د یهستند که رفتارها یدوم دانش آموزان ی دسته

 . شودیم لیسابقه منجر به ترک تحص نیدارند و ا

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 
 

نشده و ترک  ییامتحانات نها زیآم تیفقدان دانش الزم قادر به اتمام موفق لیبه دل کهیسوم دانش آموزان ی دسته

 ( 11.)کنندیم لیتحص

دانش آموزان  ی زهیو انگ یلیعملکرد تحص یکننده  نییاز عوامل تع یکیمدرسه همواره به عنوان  یآموزش تجارب

آنان دارد. طبق  یلیدر افت تحص ییبسزا ریتاث کنندیکه دانش آموزان در مدرسه کسب م ی. تجاربندیآ یبه حساب م

دسته  نیبه مدرسه هستند و ا یاحساس وابستگ ینوع یدر مدرسه موفق هستند معموال دارا کهیها دانش آموزان افتهی

است که دانش آموزان موفق  لیدل نیدارند و به هم گرانیسبت به دن یبهتر یلیدانش آموزان معموال عملکرد تحص

 (11.)شوندیم یلیکمتر دچار افت تحص

 :یخانوادگ عوامل

تجارب  نیا یموثر باشد. از جمله  تواندیکودک م یآت یلیتحص یکه در زندگ کندیرا فراهم م یطیشرا خانواده

که  ینیاشاره کرد. والد نیسطح سواد و درآمد والد انه،یاقتدارگرا یخانواده، رفتارها یبه از هم گسستگ توانیم

دارند و  لیفرزندان خود تما هیو اهانت و تنب ردندوستانه است غالبا به سرزنش ک ریرفتارشان با کودکان خشن و غ

فرزندان خود دنبال  تیرا در ترب یخاص یمعموال نظم و قاعده  خواهندینم تیکه از فرزندان خود مسئول ینیوالد

در فرد  یتیکفا یکه اوال احساس ب شودیفرزندان، باعث م تیو عدم وجود قاعده در ترب یسرکوب نی(. ا11) کنندینم

 یدگیرس یبرا یزیو برنامه ر یلیشخص، در عملکرد تحص یبا دنبال نکردن نظم خاص در زندگ یودر ثان ردیشکل بگ

 یلیکه افت تحص دیدانیبکشاند و م یلیفرد را به سمت افت تحص نهایبه مطالعات خود هم دچار مشکل شده و مجموع ا

 ترک آن باشد.  ی زهیبر انگ یمقدمه ا تواندیم

 شتریاند، ب یمادر ناتن ایتحت تکفل پدر  ایسرپرست دارند  کیتنها  کهینشان داده اند دانش آموزان یگرید قاتیتحق

بر  نیوالد یگذار هی. سرماکنندیم لی( اند ترک تحصیدو سرپرست )پدر و مادر واقع یکه دارا یاز دانش آموزان

هست  یمساله ا کنندیفرزندشان صرف م یکه برا یابعمقدار زمان و من یدرباره  شانیها تیاساس اهداف و محدود

 هیاضافه کرد که سرما دیبگذارد. البته با ریآنها تاث یعلم یو کسب مهارت ها لیبچه ها به تحص لیبر تما تواندیکه م

ن یکردن ارتباط ب دایپ یبرا یعوامل کاف توانندی( نمنی)درآمد والد یمال ی هی( و سرمانی)سطح سواد والد یانسان ی

با  نیاست که والد یکه منظور از آن رابطه ا یاجتماع ییباشند. توانا یلیتحص تیو موفق یخانوادگ ی نهیزم

 تیبر موفق تواندیم یمال -یانسان ی هیسرما ریو مدرسه دارند، به طور مستقل از تاث گرید یفرزندانشان، خانواده ها

 ( 12بگذارد.) ریتاث یلیتحص

 ارتباط با گروه همساالن:  ی نحوه

. رندیگیدوستان و گروه همساالن خود قرار م ریتحت تاث یریمرحله از رشد به صورت اجتناب ناپذ نیدر ا نوجوانان

به  یوابستگ گریدوستان خود دارند. به عبارت د یلیعملکرد تحص یرو یقابل مالحظه ا ریطبق مطالعات همساالن تاث
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 کیسه را تحت شعاع قرار داده و در مدر یلیتحص دعملکر تواندیدوستان و بالعکس طرد شدن از طرف همساالن م

از طرد  یریجلوگ یبرا رد،فردیبا افراد ناسالم شکل بگ ی(. مثال اگر دوست11باشد) لیترک تحص یبرا نیب شیعامل پ

به دوستانش و به قول معروف همرنگ جماعت شدن ممکن  ییها نهیدر زم شیشدن توسط دوستانش و اثبات خو

 را تحت شعاع قرار بدهد. لشیتحص ی ندهیآ یبزند که حت ییاست دست به کارها

معتقد است که گروه  نیموثر واقع شوند اما فا یلیدر افت تحص توانندیاگرچه ادعا شده است که گروه همساالن م البته

را برعهده  یتر یاست و دو عامل خانه و مدرسه نقش اساس یدرون مدرسه ا یها یاز دل مشغول یهمساالن فقط بخش

 تیحما نیمثبت چه در خانه و چه مدرسه هستند. ا خوردبر ازمندین ینوجوان نیدارند. دانش آموزان بخصوص در سن

که  نندیبب یداده و خود را به عنوان کس رییتغ شیو شکست را در خو یقدرت یب یکه خود انگاره  سازدیآنها را قادر م

 (11.)دیکار خود را خلق نما جینتا تواندیم

آنها برعهده  یآموزش یشــرفتهایدانش آموزان و کسب پ یدر رشــد و توسعه علم یفرهنگ یو معلمان نقشــ مدارس

است و  یریادگیرفتار و  یبرا یو درون یذات لیاشاره کرد که به صورت تما زشیبه انگ توانیدارند. از آن جمله م

آن عملکرد  یدر پ گرددیم فیتضع ،یتوجه یاثر ب ربالعکس ب ایو  شــودیم تیوحما قیتشــو رامونیپ طیتوسط مح

 (13. )دهدیرخ م لیترک تحص ایعالقه به ادامه  ای

 دانش آموز:  یو باورها دیعقا

که به اشــتغال  یصورت گرفته در جهان، عالوه بر فقر مال یها لیعلت ترک تحص یدر بررســ ،یچشــم انداز نظر از

 لیتحص کارانیب یباال زانیم کهی. به طورکندیم فایا ینقش مهم زین یزشیفقر انگ شــود،ینوجوانان منجر م ایکودکان 

امر  کیو رفتن  به مقاطع باالتر به شــکل  لیتحص یبه ادامه  شانیدانش آموزان و خانواده ها شــودیکرده ســبب م

 حیترج کارانیب تیبه جمع وســتنیرا بر گرفتن مدرک و پ نییپا نینگاه کنند و کسب درآمد از سن یرضروریغ

است.  افتهیکاهش  یلیخ لیشده به تحص نییخود تع زشیاز دانش آموزان انگ یبخش قابل توجه ی( برا13دهند.)

 یبافت کالس درس را به نحو توانندیحال م نیبا ا کنندیاز مدرسه اعمال نم رونیب طیشرابر  یکنترل علماناگرچه م

 یزشیکنند و رشد منابع انگ جادیرا در کالس و دانش آموزان ا یعیطب یو عالقه  یتیموقع یریفراهم آورند که درگ

 (14دهند. ) شیدرون آنها را افزا

بهتری خود عملکرد  فیخود دارند و در تکال یبر زندگ یکنترل کاف کهیاز آن است که افراد یها حاک پژوهش

قائل اند و  یخود ارزش باالتر یشخص یها شرفتیمهارت ها و پ یبرا رند،یگیقرار م گرانیتحت نفوذ ددارند، کمتر

مثبت رفتار خود را به کوشش و تالش  یها امدینوجوان پ ایدانش آموز  یبرخوردارند. وقت یبهتر یاز بهداشت روان

خود را به  تیشخص موفق کهیاما برعکس زمان کندیم راحساس غرو جادیدر او ا تشیموفق دهد،ینسبت م شیخو

دانش  ی( درواقع خود پنداره 11.)کندیاحساس غرور و اعتماد به نفس نم دهدیمانند شانس و اقبال نسبت م یعوامل
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است که   یاز عوامل گرید یکینسبت به خود  نییابسته است. داشتن عزت نفس پانسبت دادن او و یآموز به الگو

مانند  یدر اثر عوامل مختلف تواندیم نییعزت نفس پا نیدلسرد شوند که ا لیآموزان ازتحص دانش شودیباعث م

  یبرخ نیهمچنو.. به وجود آمده باشد. یمتماد یبه سبب شکستها یتیکفا یاحساس ب جادیتوسط خانواده،ا یسرکوب

 نهیو پرهز یدشوار لیازقب یخاص،به علت وجود مشکالت یهایماریب ای یجسمان یها تیدانش آموزان دچار معلول

عبوراز  یدشوار ،یبهداشت سیچون سرو یراحت به امکانات یعدم دسترس لیاز قب ی(، مشکالت16و ذهاب ) ابیبودن ا

با همساالن خود بهره ببرند،  یمناسب ینتوانند از رابطه  کهیزمان لمثا یبرا ،یمشکالت ارتباط ایراه پله ها در مدرسه 

ها دوست داشته باشند  یژگیو نیو خود را با هم رندیخود را بپذ یخود و تفاوتها طیشوند،شرا رفتهیدر جامعه پذ

که  شوندیم لیقب نیاز ا یمشکالتو یسرخوردگ ن،ییدچار عزت نفس پا تیخود تالش کنند، در نها شرفتیپ یوبرا

 جادی،ایریادگی یمقابله با استرس،مهارتها یمهارت ها جادیبا ا توانیشود.م لیبه ترک تحص شیمسبب گرا تواندیم

معلمان و خانواده ها، ارجاع دانش آموزان به مشاور جهت  شیاز پ شیب یدر دانش آموزان و آگاه ساز ییخود کفا

 یریشگیپ جهیباالرفتن عزت نفس دانش آموزان و در نت رد یآنها و.. نقش موثر تیمتناسب با شخص یانتخاب رشته 

 ( 11کرد.) فایبه ترک آن ا شیگرا تیو در نها یلیاز افت تحص

به خصوص  یخانواده قبل از هجده سالگ لیتشک گریبه عبارت د ایازدواج زودهنگام  گریگذار د ریاز عوامل تاث یکی

 یاساس ارینقش بس یسنت ی(. باورهاکندیم فایدختران ا لیدر ترک تحص یشتریاست )که نقش ب ییدر مناطق روستا

نهفته در وجود تک تک افراد، به  یها یموارد استعدادها و توانمند یعدم آن دارند و در برخ ای لیدر ترک تحص

 مناسب، امکان بروز ندارند. یطیفقدان مح لیدل

فرزند پسر بر دختر و  تیدختران، باور به اولو لیتحص یادامه  ای لیعدم ضرورت تحص یمردم درباره  یباورها

 یباورها یدختران، باور به احتمال انحراف دختر و لطمه به آبرو به سبب خروج از منزل، برخ هیعل ضیتبع جهیدرنت

  (15اند.) نهیزم نیمحدودکننده در ا

 : لینقش معلمان در ترک تحص

 موظف است تمامی یآموزش و پرورش هر کشور یعنی. باشدیسال م 18 یدر سطح جهان الخروج از مدرسه اصو سن

سن   نیقبل از ا ینوجوان ایکودک  یسال را تحت پوشش خود قرار دهد. هرگاه به علت 18 رینوجوانان زو  کودکان

 .شودیم لیترک تحص فیتعر لشام د،یایب رونیاز مدرسه ب

 شود،ینم دهیدر قانون د یاجبار نیاز متوسطه دوم چن یاست. ول یاجبار لیمتوسطه دوم تحص یتا دوره  ناریقانون ا در

 یمختلف لیوجود داشته اند که به دال یاری. نوجوانان بسشودیم دهیسن د نیدر هم لیترک تحص زانیم نیشتریب نیبنابرا

ممکن است به فکر کار،  رندیگ یم لیبه ترک تحص میتصم لیدل نیدانند ؛ به هم یم هودهیب یدرس خواندن را امر

 .مدرسه نرفته و درس را کنار بگذارند کبارهیکسب درآمد باشند و  نیو همچن تیفعال
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این  کرده است؛ با وجود دایکاهش پ یخوشبختانه فرار از مدرسه دانش آموزان نسبت به گذشته تا حدود امروزه

نگرانی های والدین از یکیممکن است  یحت.میاغلب دانش آموزان هست لیشاهد ترک تحص ایدر سراسر دنهمچنان 

 یافراد نه تنها بر فرد بلکه برا لیندارد. ترک تحص یآن ها درس خواندن ارزش دهیعق بوده که نوجوانان ترک تحصیل

 شیزم است پال لیدل نیخواهد داشت. به هم یبلند مدت یامدهایپ جهیبار بوده؛ در نت انیجامعه ز نیخانواده و همچن

 (17. )دیشیاندیب ینوجوانان چاره ا لیبه ترک تحص میاز تصم

 رگذاریدرفرد تاث یلیترک تحص ایو  لیتحص شرفتیتواند در پ یم زیخصوصا معلمان ن یآموزش انیمدرسه و مرب عامل

 شیرا افزا لیتحص زهیاعتماد به نفس دانش آموز را باال ببرد،انگ تواندیباشند. رفتار و برخورد معلم با دانش آموزان م

بالعکس با برخورد اشتباه با  ایرا رقم بزند و  لیاو در تحص تیموفق تیکند و در نها شتریدانش آموز را ب الشدهد و ت

 یژگیاداره کردن به دو و یمعلم خوب برا کیبکشاند.کانت معتقد است  لیترک تحص ریدانش آموز او را در مس

به  آموززمان.هر دانش  کیچند عامل عامل در  ایانجام دادن دو  یمعلم برا ییتوانا یعنیدارد:اشراف بر کالس  ازین

به دانش آموز در کسب اطالعات  کمک سیاز اهداف تدر یکی. کندیدرک م را  یخاص مطالب درس ی وهیش

 . تاس

دارند که  تیاست که اغلب دانش آموزان از عدم تمرکز شکا یمهم یتمرکز در دانش آموزان مساله  جادیا -1

 .داد شیساده تمرکز را در شاگردان افزا فیبا دادن چند تکل توانیم

هر فرد آن را  تیبسته به شخص توانیاست که م یگریدر شاگردان کار مهم د یبردن اضطراب و نگران نیاز ب -2

به هدف  دنیرس یموتور حرکت فرد برا زهیترس از امتحان ، نمره و معلم باشد.انگ تواندیکاهش داد. عمل اضطراب م

او خواهد  شرفتیو پ یلیجهت رشد تحص شتریب شتال یبرا یقو اریدر دانش آموزان محرک بس زهیانگ جادیاست و ا

 یدانش آموز او را به سمت کنار رفتن از ادامه  یلیتحص یلیدر کنار افت تحص تواندیدر او م یزگیانگ یبود و ب

 .کند تیهدا لیتحص

 ییراهکارها یبا ارائه  لیمثبت تحص ی ندهیروشن از آ یریو تصو دگاهید جادیتوانند با ا یم یآموزش انیو مرب نیوالد

 کنند. شتریب یلیتحص شرفتیپ یدانش آموز را برا ی زهیانگ الت،یدر تحص تیبهتر درس ها و موفق یریادگی یبرا

(18) 

 بر طرف کردن عیوب نطام آموزشی کشور:

باشد؛ نه خود را داشته  یها دهیارائه عق یینکرده و توانا فایکه دانش آموز تنها در مدرسه نقش شنونده را ا یزمان

 ( 19.)خواهد کرد دایعالقه پ زین التیاو کمک خواهد کرد بلکه به درس خواندن و تحص تیخالق تنها به
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 برخورد معلم:

دارد.  انیبرخورد معلمان و اطراف یو نحوه  یطیمح طیبه شرا یبستگ یادیدانش آموزان تا حدود ز یلیتحص شرفتیپ

 دیآنها گردد.برخورد معلم با تیباشد که موجب موفق یبه گونه ا دیبا ابندی یکه نوجوانان در آن پرورش م ییفضا

 تیکند و از خود انتظار موفق دایماد به نفس پقرار دهد و دانش آموز اعت تیموفق ریبوده تا دانش آموز را در مس یمنطق

توان  یم نیدهد. بنابرا یپله ادامه م نیشروع شد تا آخر یاست که وقت یهم چون نردبان تیموفق رایداشته باشد ز

و  دهدقرار  ریدانش آموزان را تحت تاث تیتواند موفق یم رستانیدب گریگفت رابطه معلمان و شاگردان و مسئوالن د

  .کند یریجلوگ لیاز ترک تحص

جمع آوری  ش،یآزما ا،یاش یدستکار قیباشد که دانش آموز از طر یبه گونه ا دیبا رستانیدب یایمعلم و اول برخورد

ه ی اکتشاف به تجرب گوش دادن، خواندن و ،یگروه یساختن و خلق کردن مباحث ومشارکت در کارهااطالعات،

 یماد یها قیاستفاده از تشو نی.همچنندینما یریدانش آموزان جلوگ لیاز ترک تحص لهیوس نیو بد یادگیری بپردازند

دانش  یلیتحص شرفتیدر جمع در پ قیتشو و یکالم یها قیمعلمان از تشو شتریاست استفاده ب دیمف یماد ریو غ

 (20)شود. یدانش آموزان م یلیاز افت تحص یریدارد و هم باعث جاوگ ییآموزان نقش بسزا

 تشویق کردن: 

ارزش  شیمثبت از معلم خود است و اگر حس کند معلم متوجه کار او شده و برا قیو تشو دییدانش آموز به دنبال تا

کرده و  قیبا صحبت کردن با دانش اموز او را تشو دیخواهد داشت. شما با یریادگیبه  یشتریب یعالقه  گذاردیم

. ز مشارکت ها و دیکن نی. مرتب آنها را تحسدیهدارد. خودتان را مشتاق نشان د تیاحساس کند اهم دیکن یکار

شود و به او  یم دهیباشد که دانش آموز در آن حس کند شن یس شما طورالک طیگر محا. دینام ببر شانیها تیفعال

عالی بود میتواند تاثیر فوق العاده ای داشته  کارت "مشتاق تر خواهد شد. گفتن  یریادگیشود، به  یه ماحترام گذاشت

 (21باشد. )

 

 

 شیوه ی برگزاری امتحانات: 

هدف  نیمتوجه هم دیمدرسه با یها تیدانش آموزان است . تمام فعال یریادگیبردن  شیهدف عمده در مدرسه پ

. هرگاه دانش آموز کندیمدرسه را روشن م یتهایفعال زانیدانش آموزان است که م یریادگیمقدار و نوع  رایباشد. ز

 زیآم تیموفق یریادگیتجارب  گریخواهد شد و به عبارت د یرفتار و رییامر موجب تغ نای‚ ردیبگ ادیرا  یمطلب

خود  یتواند اثر کوششها یو امتحان است که معلم م یابیارز لهیشود. بوس یدر رفتار دانش آموز م یراتییموجب تغ

مورد نظر کمک کند و  یبه هدفها دنیبداند که تا چه اندازه  توانسته است دانش آموز را در راه رس ایرا بفهمد و 
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و  دیبه شمار آ یهدف اصل کی‚باشد  لهیوس کی نکهیا یچه حد موفق بوده است. چنانچه امتحان به جا ات زیخود ن

اندازد. در  یآموزش و پرورش را به مخاطره م یقیحق یگذارد و هدفها یاثرات سو م یآموزش ندیبر کل فرا نیا

کسب نمره و قبول شدن  یفقط برا وزانگذاشته و دانش آم ریتاث یریادگیو  سیتدر یامتحان بر  چگونگ یحالت نیچن

 .کنندیم تیدر امتحان فعال

 یقدرت تفکر و استدالل و نوآور جهیپردازند و در نت ینمره به حفظ کردن مطالب م افتیدر یآموزان برا دانش

و  شرفتیموارد منجر به عدم پ نی.همه اشودیآنها از درس و معلم م یگردد و موجب خستگ یم فیضع رانیفراگ

امتحان  حیحص یها وهی.استفاده از شدگرد یدانش آموزان م لیترک تحص تیو در نها یلیافت تحص زانیم شیافزا

آموزش و  یبه هدفها دنیسازد که دانش آموزان خود را در رس می قادر را معلم تنها نه یلیتحص شرفتیپ یابیارز ای

 تواندیم بیترت نیکند. به ا یابیارز زیرا ن سیتواند روش تدر یمداوم م یابیبلکه بر اساس ارز ،کند ییپرورش راهنما

 .کند یریدانش آموزان جلوگ لیاز ترک تحص

تربه کار رود،  ستهیانتخاب افراد مستعد و شا یو برا لیمراحل تحص انیکه تنها در پا ستین یا لهیامتحان وس نیبنابرا

 (22).ردیم گامختلف انج یها تیباشد و در موقع سیتدر انیبه طور مداوم و در جر دیبلکه امتحان با

 واقعی:ایجاد ارتباط با زندگی 

 یسوال اغلب در کالس نشان م نیا "داشته باشم؟  ازیدرس ن نیمن ممکن است به ا یچه زمان"و  شودیم دهیدرس شن

 یم ادیکه  یزیباور نداشته باشد چ ی.اگر دانش آموزداندیدرس نم نیو عالقمند به ا ریدهد دانش آموز خود را درگ

اگر  دیموضوع به ان ها را نشان ده نیدارد ارتباط ا یادیز تیاهم نینخواهد گرفت، بنابرا ادیدارد آن را  تیاهم ردیگ

توان از آن استفاده کرد،  یم یواقع یایچگونه در دن دیکن قیو تحق دیزمان بگذار یکم دیجبر هست سیدر حال تدر

 برج یریادگی یبرا چوقتیآن ها ه دی. شادیبگذار انیخود را بادانش آموزانتان در م یها افتهیو  یمثال در مهندس

خواهند  یشتریب ی زهیآن انگ یریادگی یاستفاده خواهند کرد برا آنچطور از  نندینداشته باشند اما اگر بب جانیه

 (23)داشت. 

 عوامل سیستماتیک:

و متفکران نظام را به تامل فراخوانده است  شمندانیآموزش و پرورش و اند یهاکه نظام ریاز مسائل مهم اخ یکی

ترک زودهنگام مدرسه عبارت است از  ای لیترک تحص یبه طور کل .باشد یدانش آموزان م لیموضوع ترک تحص

نام کرده است آن دوره را ترک که در آن ثبت یدوره آموزش کیسال  نیآخر انیاز پا شپیکه  یآموزوضع دانش

 (24. )ندیگویزودرس م لیترک تحص ردیگیدوره صورت م انیاز پا شیکه پ لینوع ترک تحص نیبه ا دیگو

 کهیقابل توجه است.زمان زین یمشکل اجتماع کیبلکه به عنوان  یمسئله آموزش کینه تنها به عنوان  لیترک تحص

 یو اجتماع یلیتحص یفرصتها ،یمتوسطه و عال یآموزش یهایو همکار یاقتصاد یمشارکت ها لیاز قب یرونیمنابع ب
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 نیکنند) کالنجو و آسوال یآنها م لیادامه تحص و شرفتیبه پ یادیکمک ز دهندیآموزان قرار مدانش اریرا در اخت

و  یاجتماع یها تیمحدود یعنی یرونیدر منابع ب یجد یهاتیمدارس با محدود ستمیکه س ی( اما زمان1999 ویو ن

افتد و  یاتفاق م لیترک تحص دهیاست، پد جیدور افتاده را یامواجه هستند آن طور که در مدارس روست یاقتصاد

 (25.)کنند هیتک لیو ادامه تحص شرفتیپ یاز هدفها تیحما یاز منابع برا یگرید به انواع دیدانش آموز با

 میعامل در تصم کیکه  دهدینشان م رستانیاز دب لیانجام گرفته در مورد ترک تحص یبه پژوهش ها ینگاه

 (25باشد.) زشیتواند عامل انگ یم لیآموزان به ترک تحصدانش

در آنها  یعنیاست  افتهیکاهش  اریبس لیشده به تحص نییخود تع زشیآموزان انگاز دانش یبخش قابل توجه یبرا

شکل گرفته است که در  یرونیب میو تنظ زشیاز انگ ییشده و سطح باال ییشناسا یدرون زشیاز انگ ینییسطوح پا

 (25د.)شویمنجر م لیترک تحص یآنها برا میبه تصم جهینت

 یسالگ 16آموزان به سن که دانش یزمان یعنی ابدییم انیپا زیکه اجبار به مدرسه رفتن ن نجاستیحساس ا نکته

آموز مطابق با دانش نیاست که ا یهیبد نجایدر ا ر؛یخ ایبپردازند  لیکه به ادامه تحص رندیبگ میتصم دیو با رسندیم

نحو عمل خواهد کرد و دانش  نیگرفته است به ا لیتحصبه ترک  میکه تصم یآموزدانش کندیخود عمل م میتصم

 (.25خود عمل خواهد کرد) میبر اساس تصم زیدارد ن لیکه قصد ادامه تحص یآموز

 یتوانند کالس درس را به نحو یحال م نیکنند با ا یاز مدرسه اعمال نم رونیب طیبر شرا یاگرچه معلمان کنترل

 زشیکنند و رشد منابع انگ جادیرا در کالس و دانش آموزان ا یعیو عالقه طب یتیموقع یریفراهم آورند که درگ

بخواهند  نکهیدهند تا ا یقرار م تیرا مورد حما آموزانکه معلمان عالئق دانش یدهند زمان شیها افزارا در آن یدرون

 لیتحص یو برا شودیم بیرفتن به مدرسه ترغ یبرا یشتری،دانش آموز با احتمال ب رندیکنترل رفتار آنها را بر عهده بگ

در کالس درس  زشیکه انگ یزمان ردیبگ لیبه ترک تحص میدارد که تصم یو احتمال کمتر شوندیارزش قائل م

 یاو برا میدر تصم یدانش آموز عمل کند و به طور معنادار یبه عنوان منبع درون تواندیم ابدیشود و گسترش  جادیا

 (25باشد.) لیدخ لیادامه تحص

مورد توجه  لیرا در ذ شوندیم لیمنجر به ترک تحص تیکه در نها یآموزش ستمیس یاز جمله عوامل و ضعف ها

  :میاقرار داده

 .(ییبرخورد نامناسب و عوامل اجرا _امکانات خوب _خوبنامناسب مدرسه )از لحاظ نداشتن معلم تیوضع (1

خشونت)هرگاه در خانواده و جامعه و مدرسه با جوانان و نوجوانان با خشونت برخورد شود آنها مجبور به  (2

 .فرار و ترک صحنه خواهند شد(

آموزان اداره کند دانش تیو اهانت به شخص نیتوه ای ینبد هیبخواهد کالس را با تنب یاگر معلم)لم مع هیتنب (3

 (.آموزان خواهد شددانش لیو سرانجام منجر به ترک تحص
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از عوامل موثر در ترک  زیدر مدارس ن یابیامتحانات و ارزش یبرگزار وهی)ش امتحانات یبرگزار وهیش (4

 (26)باشد(. یم لیتحص

 عوامل مدرسه ای: 

 ویژگی مدرسه دخیل اند:در این زمینه چهار 

 ترکیب دانش آموز -1

 امکانات مدرسه -2

 ی مدرسهو خط مشی ها شیوه ها -3

 مشخصه های ساختاری مدرسه  -4

 لینشان داده است هرچه دانش آموز معلم ها را بهتر درک کند نرخ ترک تحص قاتیاز تحق یکیامکانات مدرسه: 

 .دیآیم نییپا زین

 گذارندیم ریآموزان از آن تاثانصراف دانش یکه مدرسه رو دهدینشان م قاتیمدرسه: تحق یها یها و خط مش وهیش

کل مدرسه  یبهبود بهره ور یاست که برا یو امور یعموم یها یخط مش قیو از طر میرمستقیراه به طور غ کی

توانند منجر به انصراف داوطلبانه  یمدرسه م یمشخصه ها ریو سا یو امور کار هایخط مش نیشدند ا یطراح

 آموزان شوند.دانش

 لیبودن آن بر ترک تحص یخصوص ای ینشان دهنده آن است که اندازه مدرسه و عموم قاتیساختار مدرسه: تحق

 (26)گذارد. یم ریتاث

ما  یعامل مفعول است و نظام آموزش کی یکرد: ساختار نظام آموزش انیب شناسان مطرحاز جامعه یکی یزدی یفیشر

ساختار  نیدر ا شودینم یتوجه چیدانش آموزان ه تیبه خالق نجایاز ساختار معلم محور برخوردار است و در ا

به  یااز درس و مطالعه دور شوند و عالقه دانفرزن شودیمعلومات پرور باعث م یمحفوظات پرور به جا یآموزش

 (27).نداشته باشند لیادامه تحص

مهم  اریبس یهازهیاز انگ تواندیم زیمدرسه با آنان ن یایبرخورد اول وهیش زیبا دانش آموزان و ن نیبرخورد معلم وهیش

از  زیباالتر ن ینمره ها یبرا نیوالد یها یریگ ،سختیکتب درس ادیآموزان شود.حجم زدانش لیدر ترک تحص

 (27)شوند. یمحسوب م لیترک تحص یانمب عوامل مهم در

درس  زهیو انگ رندیگیهمسن خود قرار م یگروهها ریاوقات فرزندان ما تحت تأث یکرد گاه حیشناس تصرجامعه نیا

 یرا برا یشاد و لذت بخش طینداشته و مح یما نظام جذاب یاو مطرح کرد نظام آموزش دهندیخواندن را از دست م

خود از  نیدارند و ا یتر ندیشوند احساس خوشا یکه از مدرسه دور م یفرزندان زمان کندیدانش آموزان فراهم نم

 .شودیمحسوب م لیعوامل مهم ترک تحص
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 یمعطوف به آزمون سراسر زینامناسب است که همه چ اریبس یها وهینظام آموزش و پرورش ما شدر  یابیارز وهیش

 ئتی،هینمونه دولت یها زهوشان،آزمونیت یبا شکل آزمون ها زیباشد که نمونه بارز آن ها در مدارس ن یدانشگاه ها م

 یهاآموزان را از آزمونو معلمان دانش رانیاز مد یخاست که بر نیا یباشند نکته بعد یم نهایامثال ا ،وییامنا

 .باشد یغلط م اریبس یآموزش ستمیس کی نیو ا ترسانندیم یسراسر

است او اضافه کرد در  یانفجار یکش ،دفاع تیخالق وهیما ش یدر نظام آموزش یابیارز وهیکرد ش انیب یزدی یفیشر

اشتباه  کی نیو ا دهدیخود را ارائه م التیها و تحصداشته ها و دانسته یساعت تمام 4 یما در کنکور فرد ط ستمیس

 لیادامه تحص زانی،م یابیسبک ارز نیو چن شودیم نییمدت محدود سرنوشت فرد تع نیبزرگ است که ظرف ا اریبس

 .دهدیم شیرا افزا لیو امکان ترک تحص آوردیم نییافراد را پا

معلم  یما روشها نیمعلم سیتدر یداند و گفت روش ها یم لیدر ترک تحص گریعامل د نیمعلم سیتدر وهیش

پردازد که باعث  یم یبردار ادداشتیو  یاموز هم به نت بردارکند دانش یم یو سخنران ییمحور است.معلم سخنگو

دانش آموزان را مجبور به درس  نیدهد خانواده ها و والد یرا کاهش م یو زهیو انگ شودیفرد م یو دلزدگ یخستگ

 (27)شود.  یم لیترک تحص ریکار باعث قرار گرفتن فرد در مس نیخواندن نکنند ا

 یبه وجود مراکز آموزش میتوان یم یزدی یفیشر اناتیدانش آموزان بنا بر ب لیعوامل مهم در ترک تحص گریاز د

نسبت به مدارس قرار دارند افراد به سمت  یآزاد که در رتبه باالتر یمراکز آموزش نیبا وجود ا میآزاد اشاره کن

باعث  نیباشند و ا یم شتریب یو به دنبال کارآمد کندیم دایپ شیآموزشگاه ها گرا نیمختلف ا یهاگذراندن دوره

 (27).شودیآموزش و پرورش م ستمیدانش آموز از س ییجدا

مقوله مهم  کیباشد که به عنوان  یمعلم شاگرد م ینامناسب تعامل یفضا لیگذار در ترک تحص ریعوامل تاث گریاز د

و هدف او رابطه  کندیداللت م لیشده است بر ترک تحص یمزاحم نامگذار ایگر و مداخله طیکه شرا یگرید

،محبت نهادن، دوست داشتن  یروابط عاطف هیکل لهمقو نیا یمعلم و شاگرد است به عبارت نیو محبت انگارانه ب یعاطف

است.  یرابطه توام با محبت و دوست یدانش آموز ،عدم تعصب خاص معلم به دانش آموز ،و به طور کل

(27(.)28(.)29) 

خود را  نیمعلم شانیباشند ا یسالگ 11تا  6 نیکه ب ییکودکانه دانش آموزان مقطع ابتدا یایبا توجه به سن و دن 

 نیا یروح یو شکنندگ یسن تیدارند حساس یو محبت را از و یانواع باز افتیو انتظار در دانندیم یمهم یالگو

بسازد و به هر حال رابطه  یمنزو یآموزانآموزان با شوق و برعکس دانشتواند از آنان دانش یمقطع م نیدر ا نیسن

آموز به خاطر عشق و عالقه به انشمواقع است که د نیو مهم است در ا یاتیح اریبس ییمعلم و شاگرد در مقطع ابتدا

 (29شود.) یآماده م زشیبا شوق و انگ یمقاطع بعد یمعلم خود برا
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اشاره  یشاگرد _معلم یتوان به مناسبات رفتار یدانش آموزان م لیترک تحص یبر رو رگذاریعناصر تاث گریاز د

 (29.)کرد

 لیدانش آموز عزم  به ترک تحص یشود و وقت یم یریآموز و آموزگار منجر به درگدانش نیشده ب جادیا مشکالت

نامناسب کالس و دور از  یگفت فضا توانی. به طور اختصار مستین یخبر نیاز وساطت معلم و والد گرید کندیم

 لیخشک تبد ییکالس به فضا یآموز کمتر شود و فضاشوق دانش شودیباعث م ترنییمحبت آن هم در مقاطع پا

 (29).شود

مناطق  نینسبت به ا ییمعلمان مناطق روستا شتریاز معلمان و ب یبه تعصبات برخ توانیمقوله م نیعناصر ا گرید از

 یلیهستند و بعدها با باال رفتن مدارک و مدارج تحص یلیتکم التیتحص یمناطق دارا نیا یروهایاشاره کرد. اغلب ن

به نقاط  یسخت انتقال ندیفرآ گریداشت ،از طرف د خواهنددر مناطق محروم و دور افتاده ن سیبه تدر یلیخود تما

 (29).نداشته باشند سیتدر یبرا یا زهیو انگ لیتما روهایموجب شده است ن یشهر

 ادی:» تا کالس پنجم درس خواندم زدیگو یرا استنباط کرد که مصاحبه شونده م یبرداشت نیچن ریاز اظهار ز توانیم

 (29؟!)دیخوریبه شما ها درس داده شود؟! به چه درد م ستین فیگفت ح یزرنگ نبودم معلمانم خوب نبودند ,معلم م

 (28ت.)اس شده یو بررس ییشناسا ریگ لیگر و تسهمداخله طیمقوله به عنوان شرا نیدر مجموع ا 

 ،یلیتحص ی، سرزنش نظام ارتقا یلیتحص هیهمچون: ضعف پا ،یآموزش ستمیازمسائل و مشکالت موجود در س یبرخ

 یارتقا یبرا تینداشتن صالح ایو  یدرس هینگرفتن درس، ضعف پا ادیعدم عالقه به درس خواندن،  ،مکرر یهابتیغ

تفکر  نیکه ا شوندیقرار داده م یتیدر وضع ستمیس نیموضوع است که آموزگاران موجود در ا نیاز ا یناش لیتحص

به درس و مدرسه اند  یعالقگ یکننده ب انیب یفوق همگ اناتیب نیمردود شود؛ ا دینبا ییرا دارند دانش آموز ابتدا

شده  ینامگذار یلیتحص یها بیاست که تحت مقوله آس کیستمیو س یآموزش یهابیآس یکه نشان دهنده برا

 ندیموثر بر فرا یعوامل اجتماع یکه بر رو یو یریتفس می«و پارادا انگی کلی»ما یاز سو هانجام شد قاتیاند.تحق

  (29است.) یدهد ضرور یم یدر آن رو یریادگیکه  یطیورزند،  مطالعه شرا یم دیو کنترل شناخت  تاک دیتول

 دارد: تیموارد اهم نیدر مطالعه ا لیبه چند دل کلیما یریتفس افتیره

معلم و  نیماب نیمعلم و دانش آموز و ارتباط نماد یرابطه سلسله مراتب یکه چگونگ ؛یریادگی یها طیمطالعه مح-1

 .کند یم یدانش آموز را بررس

 .دهند یناآگاهانه انتظارات خود را به دانش آموزان انتقال م ایتعامل در کالس درس؛ که چگونه معلمان آگاهانه -2

 (29زبان مورد استفاده در کالس درس.)-3
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 ی:اجتماع _ یعوامل فرهنگ

دوره  کیسال  نیآخر انیاز پا شیکه پ یترک زود هنگام مدرسه عبارت است از وضع دانش آموز ای لیترک تحص

دوره   انیاز پا شیکه پ لینوع ترک تحص نی. به ادیکه در آن ثبت نام کرده است آن دوره را ترک گو  یآموزش

 .ندیگویزودرس م لیتحص رد،ترکیگیصورت م

 ،یباورها و اعتقادات مذهب، یو سواد کاف التیو نداشتن تحص نیوالد یناتوان ،یسواد یب زودرس دختران، ازدواج

فوق برنامه و  ینگرش معلمان، فقدان برنامه ها ،یبدن هیکار بچه ها، تنب ،یریادگیبچه ها،مشکالت  نیدر ب زهیانگ عدم

 است.  لیموثر بر ترک تحص یاجتماعو  یعوامل فرهنگ ریو چشمگ یمدرسه، از علل اصل طیمح

معناست. مدرسه،  دانش و دانش آموز و تعامالت آن با خانواده و  یخود ب یتوجه داشت که  مدرسه به خود دیبا

شده  لیتشک دانیم یشمار ی. جامعه از تعداد بگرندیکدیهستند که الزم و ملزوم  یمثلث یدوستان به عنوان راس ها

 لیتبد یبرا یکالن بلکه به عنوان ابزار هینه به عنوان نظر دانیم. دوستان دانیه، مخانواد دانیمدرسه، م دانیاست؛ م

است از  یبیدارند که خود ترک ییها هی. دانش آموزان سرمادیآ یبه کار م یو تجرب ینیبه عمل ع یمشکالت عمل

 یاجتماع هیفرهنگ حاکم بر مدرسه و سرما نیدانش آموز و همچن طیمانند فرهنگ خانواده و مح یفرهنگ یها هیسرما

 که دانش آموز با دوستان، کارکنان مدارس، و خانواده دارد. ییها یروابط و دوست دمانن

 یها در دانشگاه ها رشته نیبهتر یگرفتن  کرس اریو در اخت یلیتحص تیدر موفق ییبسزا ریتاث نیوالد یفرهنگ هیسرما

عبارت است از؛   شودیدانش آموزان م لیکه موجب ترک تحص یبرتر توسط فرزندان آنها دارد.مسائل خانوادگ

 ن،یدانش آموز توسط والد یمسائل آموزش یریگیعدم پ ن،یطالق،  مراقبت از والد  ن،یوالد یماریب ن،یوالد یسالمند

 یبه کار بچه ها و سرباز  ازین  ن،یوالد یسواد ینه،  بدانش آموز،  عدم تعامل با بچه ها در خا لیموافقت با ترک تحص

آن بوده است  تیخانواده برآمده  است که عمدتا بخاطر ساختار پرجمع یاز کژ سامان شتریمشکالت ب نیه ا،کاست

در  رماد یپرکار یفرزندان را موجب شده است.  از طرف یعاطف یازهایکرده که عدم پاسخ به ن جادیرا ا یطیشرا

از   نیدر مدرسه رفتن به واسطه مراقبت از والد یاهمال سست زیو ن یسالمند لیپدر به  دال یها و کم کار تیفعال

آنان  کمکبه کار و  ازیامورات بچه در خانواده و ن  یریگیخانواده بوده است.  در واقع عدم پ یکژسامان امدیپ گرید

 .توام بوده است نیفرزندان توسط والد یلیبا چراغ سبز ترک تحص یبه نوع

است؛  مثل؛  نبود  لیموثر بر ترک تحص یاجتماع یاز عوامل فرهنگ گرید یکی یمدرسه ا  یرونیو ب یدرون یفضا

تردد به  نیمدارس، مزاحمت پسران در ح سیفوتبال،  نداشتن سرو نیخود نبود زم یدر روستا ییمدرسه راهنما

مهم و سرنوشت ساز در ترک  اریبس املمقوله از جمله عو نی. ااطراف و مختلط بودن کالسها یمدارس روستاها

مستلزم رفتن به روستاها   یدر مقطع متوسطه اول در برخ لیاز دانش آموزان بوده  است .ادامه تحص  یاریبس لیتحص

  خود است. یخارج از روستا یمدرسه  ا
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در دسترس باشد؛  دیو ذهاب با ابیا سیکه سرو دیایم شیمسئله پ نیروستاها ا  یناچار با توجه به فواصل  دور برخ

 لیکننده در ادامه تحص دینا ام یبه عنوان مانع ایتوقف  و  ای  لیدر روستا  مانع ادامه تحص ییپس نبود مدرسه راهنما

  .بوده است یاساس یغالب موارد مانع رو ذهاب  د ابیا سیبوده است اما عدم وجود  سرو

شاگرد هست که داللت بر تعامل و رابطه _معلم ینامناسب  تعامل یفضا لیاز عوامل موثر بر ترک تحص گرید یکی

محبت نهادن، دوست   ،یروابط عاطف هیمقوله کل نیا یعبارتبه . ت اسمعلم و شاگرد  نیو محبت انگارانه ب یعاطف

است. با  یرابطه توام با محبت و دوست یطورکله داشتن دانش آموز، عدم تعصب خاص معلم به دانش آموزان و ب

 یمعلم خود را الگو نانیا برند،یبه سر م یسالگ11تا6نیکه ب ییکودکانه، دانش آموزان مقطع ابتدا یایتوجه به سن و دن

در  نیسن نیا یروح یو شکنندگ یسن تیدارند. حساس یو محبت را از و یانواع باز افتیو  انتظار در دانندیم یمهم

بسازد  به هر حال رابطه معلم و  یمنزو یبا شوق و برعکس دانش آموزان یاز آنان دانش آموزان تواندیم زینمقطع  نیا

مواقع است که دانش آموز به خاطر عشق و عالقه به معلم  نیو مهم است  در ا یاتیح اریبس ییشاگرد در مقطع ابتدا

 نیمشکالت ب یمواقع ممکن است بعض یبعض نینآماده شود.همچ یشتریب زشیبا شوق و انگ یمقاطع بعد یخود برا

 جهیو در نت زهیرفتن انگ نیمعلم  نسبت به دانش آموز منجر به از ب یها نیتوه ای یریرگمعلم و شاگرد مانند دعوا، د

 .شود لیترک تحص

نگاه به جهان  ی وهیخاص هست. باورها و اعتقادات ش یفرهنگ یباورها لیاز عوامل موثر بر ترک تحص گرید یکی

از موعد،  شیمقوله عبارتنداز؛ اعتقاد به ازدواج پ نیدهنده ا لیتشک میاز مفاه ی. برخکندیرا فراهم م یاجتماع طیو مح

 یفرزندان، عدم اعتقاد به ورود دختران به دانشگاه، تلق یزن، ازدواج اجبار ینقش خانه دار تیاعتقاد به ارجح

ودرس،  معلم مرد وبلوغ ز یفرزندان، تابو لیازدواج بر ادامه تحص تیسال به باال به عنوان زن کامل،  ارجح10دختر

ادامه  یبرا یتیو اهم دانندیفرزندان خودم یرا موجبات خوشبخت نییپا نیدر سن یازدواج فرزند حت نانیمعنا که ا نیبد

روستاها به خاطر مسائل مختلف  یدارد که در برخ نیداللت بر ا یا لهیقب ی. کشمکش هاستندیقائل ن لیتحص

منازعات  نیدر زمان وقوع ا نیپا افتاده است. بنابرا شیهم جنگ و مرافه پ یدو روستا، منازعات و گاه نیب یهرازگاه

در  شدند،یمجاور فرستاده نم یاز دانش آموزان به روستا یوجود تعصبات خاص برخ یو حت طیبنا بر شرا یریو درگ

مجاور به خاطر ترس از دست دادن  یمانع رفتن فرزند خود به روستا یبطور کل ایمحتاطانه و  ای نیوالد یطیشرا نیچن

 شده اند. بیرق یروستا لهیبه وسه شدن کشت یحت ایفرزند و 

 یدر وضع آموزگاران موضوع هست که نیاز ا یناش یلیتحص یارتقا یبرا تینداشتن صالح ای یدرس هیضعف  پا

 چیزی چیمدرسه هداخل  ندپسرمیگویاز مادران م برخی مثال د.مردود شو دینبا ییدانش آموز ابتدا شوندکهیقرار داده م

 د،ریگینم ادید،هوش ندار نیا :ند و پدرش گفتاتا سه کالس خو؛ ستیبلد نرا هم  اسم خودش ینگرفت حت ادی

 وضاع درسی اشا است معلمش گفته ،اندخویدرس نماست. تنبل فرزندم ویدگیم ای بنابراین از مدرسه خارجش کرد.
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ود،بهتر است گفتم وقت تلف نشد باخود ریگینم ادی یچیه نی: اگفت معلمش د. وقتیندار دهیفا رگید ضعیف است.

 فیضع یلیام خ هیپا ،درسم خوب نبودوید گیخود دانش آموز م ای دریگینم ادی یوقتخارج شود. از مدرسه  فرزندم

 بیاست که تحت مقوله آس یآموزش یبهایآس یوجود برخی نشان  دهنده  نهایکردند.  همه ا ان فقط مراپاسبود معلم

اشاره کرد، عالقه و  توانیمقوله  به عدم عالقه به درس خواندن  م نیا گریشده اند از عناصر د ینامگذار  یلیتحص

 (30)دارد. یادیز ریترک مدرسه تاث ایدوست داشتن مدرسه و درس در  ماندن 

از  یاریبه آنها کمک کند.بس یکودکشان در امور جار نکهیبر سر راه ا دانندیم یرا مانع لیتحص نیاز والد یبرخ

اضافه بار  کیبه  یشدن و لیبه خانواده  و تبد یاقتصاد یها نهیهز لیکودک را تحم لیممکن است تحص نیوالد

دختران،  یبرا ژهیبه و لیگر از علل ترک تحصید یکیدارد.  التیاز تحص یشتریبدانند درواقع کار کردن ارزش ب

مهم است که اغلب  یازدواج کردن دختران مسئله ا رید ژهیبه و ییروستا ی. در فرهنگهاباشدیازدواج زود هنگام م

زودتر   نیبنابر ا باشد؛یدختر م کی یاز خانواده ها ازدواج کردن سرنوشت قطع یاریواقع  در بس در. نگران آن هستند

 (32.)شودیارزش محسوب م کیرفتن به خانه همسر 

 : لیترک تحص یها امدیپ

کنند که  دایاز مادران  جوان پرورش پ ینسل شودیباعث م کنند،یکه ازدواج م یدختران یزود هنگام برا لیتحص ترک

شوند،   یازدواج و بچه دار تیمسئول رفتنیخود مجبور به پذ یو شخص یفرد یو پرورش مهارتها لیتحص یبه جا

جامعه باالتر باشد  کیهرچه نرخ سواد زنان  گری. از طرف دشودیمنجر به کاهش سالمت روان آنها م یمسئله ا نیچن

 .کودکانش باالتر خواهد بود یو روان یدارد  و سالمت جسمان یشتریآن جامعه رفاه ب

 یدارد  به دور از دغدغه ها ازینوجوان ن کی کهییسالها شودیپسران منجر م یبرا ژهیزودهنگام به بازار کار به و ورود

امر  هم به   نیشود،  ا یاقتصاد یبحرانها و فشارها ریباشد درگ یابی تیو هو یبه دنبال حل بحران نوجوان یاقتصاد

 شرفتهیبا رفاه و پ میانجامد نرخ سواد جامعه به شکل مستق یسواد جامعه م یکاهش سالمت روان فرد و هم نرخ کل

 (32).جامعه در ارتباط است کیبودن 

 تحصیل:از  نقش خانواده در جلوگیری

است تا  الزم .کندیم فایها ا نهیآنها در تمام زم تیفرزندان و ترب یدر زندگ یخانواده و به خصوص مادر نقش اساس

 یرا راه لیترک تحص نباشند کودک و نوجوان خود فراهم کند تا آنها مجبور یرا برا یبا ثبات یروان طیخانواده شرا

مانع  ایبا فرزندان خود برقرار کنند و  یحیصح ارتباط توانندینم نیگاه والد رند،یاز مشکالت در نظر بگ ییرها یبرا

 (32).شوند لیترک تحص یاز اصرار آنها برا

نداشته  لیبه ادامه تحص یفرزندان آنها عالقه و رقبت چندان شودیدارند باعث م ینییکه سواد پا ینیخانواده ها و والد

 (31)دارند.  لیبه ادامه تحص یشتریب لیدارند فرزندان آنها م ییباال التیتحص کهییباشند و بلعکس خانواده ها
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خواهد بود.  شتریفرزندان ب  لیاست امکان ترک تحص شتریفرزندان ب ای نیوالد نیب یریتنش و درگ کهییدر خانواده ها

فرزند نان آور خانه بوده  کهییخانواده ها ایاست  شتریفرزندان آنها ب لیترک تحص زانیتک سرپرست م یدرخانواد ها

 شتریدر آنها ب لیدارند امکان ترک تحص یسرپرست ناتن کهییهاخانواده  ای شوندیمحروم م لیفرزندان از ادامه تحص

فرزندان  لیامکان ترک تحص یلیدر هر مقطع تحص دهدیگسسته که طالق در آنها رخ م یخانواده ها نیت همچناس

 .ابدیم شیافزا

کوچک به  یاز شهرها ایمحل سکونت از روستا به شهر  رییمتفاوت به اجبار به تغ لیاوقات خانواده به دال یگاه

در  توانندیخانواده ها نم نیکه فرزندان ا دهدیشهرها رخ م هیمعموال در حاش ییجابجا نیا روندیبزرگ م یشهرها

در شهر  یقانون ریکودکان کار که به صورت غ ندمان شوندیجذب کار م عیسر یلیمدارس مناسب ثبت نام کنند و خ

 یگروه ها ای ادیاعت ریموضوع قرار گرفتن در مس نی. در اشودیکودک م لیمنجر به ترک تحص تایوجود دارند که نها

 .فرزندان است لیدر ترک تحص نیجز عوامل نقش آفر یو جوان یدر دوران نوجوان یبزه کار

. دهندیدرس خواندن را از دست م زهیو انگ رندیگیهم سن خود قرار م یگروه ها ریاوقات فرزندان تحت تاث یگاه

  .کندیدانش آموزان فراهم نم یبرا یشاد و لذت بخش طیندارد و مح یما نظام جذاب ینظام آموزش

 وهیاست.ش لیخود از عوامل مهم ترک تحص نیدارند و ا یندتریاحساس خوشا شوندیاز مدرسه دور م یوقت فرزندان

است که  زیدانشگاه ها ن ینامناسب است  که معطوف به آزمون سراسر اریدر نظام آموزش و پرورش ما بس یابیارزش

 رانیمد یبرخ شود،یبرگزار م نهایو امثال ا یمناٱ ئتیه ینمونه دولت زهوشان،یدر مدارس با شکل آزمون ت نمونه آنها

در  یابیارزش وهیغلط است ش یآموزش ستمیس کی نیو ا ترسانندیم یسراسر یدانش آموزان را از آزمونها نیو معلم

ساعت تمام داشته ها 4 یط دیکنکور ما  فرد با ستمیاست  در س یانفجار یکش و دفع تیخالق وهیما ش ینظام آموزش

سبک  نیچن شودـیم نییمدت سرنوشت فرد تع نیکه ظرف ا است اشتباه کی نیخود را ارائه دهد و ا التیو تحص

 .دهدیم شیرا افزا لیو امکان ترک تحص اوردیم نییرا پا فرد لیادامه تحص زانیم  یابیارزش

ما معلم   یها معلم سیتدر یمعلم هست روش ها سیتدر یروش ها لیاز عوامل مهم در ترک تحص گرید یکی

 یباعث خستگ نیکه ا کنندیم ادداشتی و یدانش آموزان نوت بردار کندویم یو سخنران ییمحور است معلم سخنگو

 . دهدیدانش آموزان را کاهش م زهیفرد شده و انگ یو زدگ

 لیترک تحص ریکار باعث قرار گرفتن فرد در مس نیدانش آموزان را مجبور به درس خواندن کنند و ا دینبا نیوالد

 (31).شودیم

 نتیجه گیری: 

 هیتا پا التیکردن تحص یقانون اجبار بیبود و با تصو عیشا اریبس یادهیدر سراسر کشور پد یزمان لیترک تحص

 لیتحصداد و به تبع آن شاهد ترک شیرا افزا رندیگ یکه تحت پوشش آموزش و پرورش قرار م یکسان زانینهم م
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 نیکه وجود دارد ا یهستند و علل و عوامل لیهنوز نگران ترک تحص نیاز والد یاری.اما به هر حال بسمیابوده یکمتر

 .را هر چند کم اما همچنان پابرجا نگه داشته است دهیپد

آن  یانجام نگرفته است و گردآور لیتحص رهیو خارج از دا ریافراد غ دگاهیفوق از د قیبه ذکر است که تحق الزم

  ل،یترک تحص انباریو اثرات قابل توجه و ز یها امدیانجام شده است. باتوجه به پ لیدر حال تحص انیتوسط دانشجو

معضل چه در  سطح خانواده و چه در سطح جامعه    نیجوانب ا یتمام یاست که به بررس نیرسالت پژوهش  فوق برا

  .مختلف بپردازد یایاز زوا

 یاجتماع گاهیجا کیبه  دنیدر طلب رس ینشان داد، همه افراد به نحو یپژوهش یها افتهی  یکل یبررس کی در

مناسب ، مدارج  یشغل تیاز طرق مختلف اعم از :داشتن موقع زیمطلوب ن یاجتماع گاهیجا نیمطلوب اند و وصول به ا

مطلوب با مدارج  یاجتماع گاهیجا میرابطه مستق اتیجزئ یدر بررس است. ریشهرت و ... امکان پذ ثروت ، باال ، یعلم

ها خانواده وستاریپ نیوجود دارد در ا یمیمستق وستاریپ زین لیو ترک تحص یاقتصاد طیشرا انینشان داد که  م  یعلم

 یم لیو اقدام به ترک تحص میتصم نندیبیرا برخود تنگ م یعرصه اقتصاد یطیآموز هرگاه و در هر شراو دانش

 کنند.

 راهکارهای پیشنهادی:

 یاشتغال بخصوص برا جادیکم بضاعت و ا یبه خانواده ها یلیکمک تحص یاختصاص دادن بودجه ها (1

 .کرده جامعه لیافراد تحص

ترک  یها بیعواقب و آس یخانواده ها ،جهت روشن ساز یبرا گانیرا یها ییدادن مشاوره و راهنما (2

 .فرزندان لیتحص

 دوری از نظام معلم محور و فعال کردن دانش آموزان در امر یادگیری مشارکتی. (3

و معلمان با دانش آموز و ارائه ی تشویق وتنبیه های اصولی ایجاد رابطه ی تنگاتنگ و محبت آمیز والدین  (4

 و بیان علت تشویق و تنبیه در حضور جمع.

پرهیز از قرار دادن امتحان به عنوان یک هدف ) در واقع امتحان ابزار و وسیله ای برای  سنجش و سنجیدن  (5

  دانسته های دانش آموزان است.(

آنها کمک به باال بردن  لیاز ترک تحص یریدر مورد باال بردن سن ازدواج دختران و جلوگ یفرهنگ ساز (6

 .کندیاز دختران م یمیقشر عظ یزندگ تیفیک
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