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شهروندان ديگر برایساکنیناينمناطقو مشکالتيکه وجودو ،آوردميبه

شناختياينموردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيقرارگرفتهاست.بررسيانسان

موزانيکهآپديدهبااستفادهازروشکیفيورابطهآنباموقعیتتحصیليدانش
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ارتباطبانشینيحاشیههایمختلففرهنگپژوهشيعنيشناختويژگي ودر

 نگرشاز از استفاده بهصو“درون”موقعیتتحصیليبا رتعمیقانتخابوو

دهدوضعیتموردمطالعهقرارگرفتهاست.نتايجحاصلازاينتحقیقنشانمي

خانوادهوثباتآندرمیزانوکیفیتتحصیلفرزندانبسیارموثراست.ولياين

هاييکهازساکنانقديميخانواده،هاوجودداردثباتدرتعدادکميازخانواده

و هستند درمنطقه کردهثبات حفظ را خود اندوني ، الزمانگیزهاز برایهای

خانواده بیشتر ولي. تحصیلبرخوردارند. ادامه به تحتتاثیرتشويقفرزندان ها

شرايطنامناسبمحیطيواجتماعيمنطقهقرارداشتهوبههمیندلیلمیزان

افتتحصیليدرمیانفرزندانبسیارباالاست.
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 مقدمه
آيندهروشنبرایجامعهباشد،برخورداریکنندهتأمینالزمهيکنظامآموزشيمطلوبکه

کهتمامياستعدادهایبالقوهشکوفايکايکافرادآنجامعهازتعلیموتربیتاستبهطوری

 )نفیسي، يابند پرورش و 1318شده :18 دوره(. در تحصیالت تکمیل اولیهعدم های

فردیواجتماعيمتعددیبهدنبالدارد.نوجوانانيکهدرسنینپايینبهايفایهایآسیب

شوندبامشکالتفراوانيمواجهميساليبزرگپردازنددرميساالنبزرگنقشورفتار به.

که میزان دورهر در بیشتری آموزشي تجارب بهترنوجوانان نمايند، کسب نوجواني ان

چالشمي با رويارويي آماده توانند دوره در زندگي وساليبزرگهای )پیرسون باشند

(1،2111:881نیوکامب

فراهمميخانواده شرايطيرا .داردتحصیليکودکنقشاساسيدورانآوردکهدر

درزندگيبعدیکودکوازاينرواستعملکردتحصیليکودکمؤثربرخانوادگيتجربه

دارد بسزايي 2)رامبرگراثر ،1338 پژوهش(.811: مييک ترکنشان که دهد

درآمدپايینهستند.نتايجاينمطالعهحاکيازآنباهاييکنندگانبیشترازخانوادهتحصیل

برابردرآمدجامعهمعموالدوهایکمآموزانيازخانوادهترکتحصیلدانشامکانستکها

وهمکاران،3)مکمیلندرصدپايینجامعهدارند21هايياستکهدرآمدیبیشازنوادهخا

1331 وضعیتاجتماعي(.342: عبارتديگر افتبه معکوسبا رابطه اقتصادیخانواده ـ

 ولفورد، اکلند، )آستین، شان1384تحصیليدارد واگنر، آبادی،1381و شاه از نقل به

1351:11 عواملي(. حضورچون و سرپرستي عدم نامناسب، مسکن درآمد، بودن پايین

ووالدين خانواده فرزنداندر تعدادزياد مشکالتوالدينگذاردميبرترکتحصیلتاثیر .

اقتصادیبرای نظر از ويژه به تامیننیازهایگوناگونخانواده عدمو ناشياز پیامدهای

موفقیت معموال اينرابطه در خصوصوضعیتتحصیليآنهااریتأثیرگذآگاهيو در را

راکهالزمهمیانپدرومادربافرزندانمطلوبودرحقیقترابطهدهدفرزندانکاهشمي

موجباينشکلاززندگيخانوادگيدرطولزمان.سازدمختلمي،استيکزندگيسالم

شود.ميفرزندانبالقوههایتواناييتخريب

مناطقحاشیهتحصیليدانشاينمقالهبهبررسيوضعیت يکياز نشینآموزاندر

پردازد.افتتحصیليوترکتحصیلدراينمي“حصارخطچهار”شهرستانکرجبهنام

میاندانش در همینمحیطشاهدحضورمنطقه وليدر است، باال پسر و آموزاندختر

قیقداردايناستکهایکهجایتحآموزانموفق،اگرچهکمتعداد،هستیم.مسئلهدانش

شرايطيباعثمي همینمحیطعدهچه در موفقیتایشود با تحصیليرا دوره بتوانند

بگذرانند.

                                                 
1 Pearson & Newcomb 
2 Rumberger 
3 McMillan 
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 چارچوب مفهومی و تعریف مفاهیم 

 نشینی حاشیه

برایحاشیهعملیاتيوتعاريفنظریپژوهشگرانومتخصصان ومطرحنشینيبسیاریرا

آن فارسيمعادلبرای مهای 1نشینيزاغهانندمتعددی کپرنشیني، غیررسمي، -اسکان

:1352،نژادبهنقلازحاتمي1351:31هایزيستيخودانگیخته)حبیبي،،کانون2غیرقانوني

،حصیرآباد4آباد،زورآباد،حلبي3نشینيآلونکويا(143 هريکازمفاهیمذکرکردهرا اند.

معناييو فوقدارایبار رويکردیاستدمفهوميخاصيمستتر کارر به را آنواژه که

حاشیهبرد.مي اساسمطالعه بر تعريفي خود کتاب در زاهداني ارائهزاهد ايران نشینان

.دهدمي


نشینانبیشترافرادمهاجرروستاييوعشايروکمترشهریهستندحاشیه”

علت.اينافرادبیشتربههستندکهاغلبفاقدمهارتالزمشهریوغیرماهر

عواملرانشزادگاهخودوکمتربهدلیلعواملجاذبشهریزادگاهخودرا

رویمي شهرها به و محیطترککرده تطبیقبا دلیلعدم به آنها آورند.

عواملپس اثر بر و يکسو از محیطشهری از سویديگر از شهریو ران

کانونزدهميشهریپس ازوپیوستههمبههایشوندوبهتدريجدر ياجدا

قسمت در ميهمديگر سکني شهر از محلهايي که صورتي به گزينند

و بوده مغاير شهری متعارف سکونت محل با آنها مسکن نوع و سکونت

حاشیه همچنین است، غصبي غالبا آن ازمالکیت وضعیتنشینان نظر

جمعیتشهریتمايزدارند اقتصادیبا “فرهنگيو :1383)زاهدزاهداني،

11).



داندگونهمينشینيراجهانيبرزخشناسمسائلشهری،حاشیه،جامعه8رابرتپارک

فرهنگيبهحالتتعلیق نظراجتماعيو از را درشرايطيآورددرميکهفرد فردخودرا .

هایفرهنگيومليتاحدودیدستخوشتزلزلشدهويابدکهروابطاجتماعيوارزشمي

ریهنوزبهطورکاملجايگزينآننشدهاست)جمشیديها،عنبری،هایديگروابطوارزش

شهرـ1کند:نظريهچهاربخشبودنشهرراپیشنهادمي(1353)8پترمارکوز(.1353:88

ومحلزندگينیروهایاقتصادیوسیاسيشهرهاهااينبخشازشهرمنطقهثروت:تجملي

راا خويش زندگي فضای تجملي شهر ساکنان ست. جملههایروشبا از گوناگون

                                                 
1 slum 
2 illegal-squatter settlements 
3 shanty town 
4 bidonville 
5 E. Park, R. 
6 Marcuse, P. 
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شهراينمنطقهاز:شهراصالتپذيرـ2اند.هایشهریجداکردهبندیازديگرمحلهمنطقه

استاداندانشگاه متخصصان، به بیشتر تعلقدارد. اينها نظاير و پايه کارمندانبلند ـ3ها،

ومحلزندگييقهدپردرآمهایسنتي،هخانوادمکانزندگياينبخششهرای:شهرحومه

 واجارهشهرآلونکـ4سفیدانوطبقهمتوسطشهریاست. اينمنطقهاز:هانشینها در

هایروزمره،مهاجرانروستايي،شاغالندراقتصادغیررسميوشغل،مدآدرشهرکارگرانکم

آلونک شهری، ميبیکاران زندگي شهری جامعه از طردشدگان و مسئوالننشینان کنند.

فراموشميش حداقلخدماتشهریبه،کنندهریاغلباينمنطقهشهریرا اينرو از

هاهنگامانتقاليابرخوردبامامورانبیشازشود.ساکنانشهرآلونکساکنانآنعرضهمي

نشینجرموجنايت،دهند.درمنطقهآلونکديگرمناطقشهریازخودمقاومتنشانمي

:1353)شکوئي،سرپرستبیشازديگرمناطقشهریاست.هایبيدزدی،اعتیادوخانواده

454)



 1افت تحصیلی

شود.بیشترازکلمهافتتحصیلياستفادهميبرایشکستتحصیليدرزبانفارسي



زبان” پرورشاز آموزشو در اتالف، يا افت اصطالح اقتصاددانانکاربرد

کندکهبخشيعتيتشبیهميگرفتهشدهاستکهآموزشوپرورشرابهصن

اولیه مواد سرمايهو بايدبهمحصولنهاييتبديلمياز که تلفایرا شد،

نمودهونتیجهمطلوبوموردانتظاررابهبارنیاوردهاست.شايداينتشبیه

واماندگيازتحصیلچندان خوشايندنباشدواصطالحقصوردرتحصیليا

(.1388:5)امینفر،“ترباشدمطلوب

ورودبهمدرسهنقطهآغازیبرایحرکتمداومدرمسیرآموزشاستامادربینراه

آموزاندرمسیرتحصیلياترکتحصیلعوامليموجباختاللوکندشدنحرکتدانش

بههدرميآنهامي اينمسئلههرسالمقدارزيادیازمنابعماليوانسانيرا دهدوشود.

گذارد)سلسبیلي،ناپذيریدرزندگيفردیواجتماعيفردبرجایميرانآثارمخربوجب

کندوباکنندهفردیاستکهمدرسهراترکمي(.افتتحصیليتوصیف1354:25قاسمي،

کالسهم دوسکنميالتحصیلفارغهایخود تعريفمي2شود. اين از استفاده که هاگويد

چیزی استو برایسنجششکستتحصیلي ازميگیریاندازهرا برایگروهي که کند

کندکهچهتعدادازکسانيافتدومشخصميآموزاندريکدورهاززماناتفاقميدانش

افتشده بودنددچار يکديگرشروعکرده با ايننرخنشانکهکالسمعینيرا دهندهاند.

وبدونتمامکردنبرنامهآموزانياستکهمدرسهراقبلازاتمامسالتحصیلينسبتدانش

                                                 
1 school dropout 
2 Dusek 
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افت1کنند،اعمازاينکهسالبعدبرگردندياخیر.آژانسفرهنگيتگزاسدبیرستانترکمي

کند:فردیکهبدونعذرموجهغايباستوتاآخرسالتحصیليرااينچنینتعريفمي

تمامميگرددبازنميبهمدرسه کسيکهسالتحصیليرا يا نميو اما سالتوانکند ددر

(.افتتحصیلي،کاهشعملکرد1354:181)سهرابي،جندقي،کندنامثبتتحصیليآينده

درسيدانش يا رضايتتحصیلي سطح از نامطلوباست)بیابانگرد،آموزان سطح بخشبه

(.1354:143بهنقلازجندقي،1351

تحصیليودهدکهتوجهبهشکستسیرتحولتاريخيپديدهافتتحصیلينشانمي

داليلايجادکنندهآن،سهمرحلهراپشتسرگذاشتهاست.درشروعقرنبیستممیالدی،

هایشخصي،ناتوانيعللشکستتحصیليراعمدتاناشيازعواملفردیچونخصوصیت

اختالل درکشورهایهایروحيوروانيميذهني، ازمیانهقرنبیستم، بهمرور دانستند.

ـایاجتماعيبهشمارآمدوکمبودهایاجتماعيشکستتحصیليپديدهپیشرفتهصنعتي،

براينبودکههدفمدرسه اعتقاد فرهنگيداليلاصليشکستتحصیليشناختهشدند،

آموزانطبقهمحرومهایاجتماعيمختلفبهويژهبرایدانشبايدکاهشفاصلهمیانطبقه

 بهعلتشرايطخاصخانوادگيدچار رشدباشدکه نظرهوشاکتسابيو کمبودهايياز

سال اواخر از هستند. اجتماعي و کالمي سال1381های اوايل و دهه علل1311های

(.1315دانستند)بازرگان:شکستتحصیليرابیشترناشيازعواملمربوطبهمدرسهمي

 

 فقر اقتصادي

وجودليبرتعريفخاصيازفقرکهتوافقيکدهدميشدهدربارهفقرنشانارائهیهانظريه

،فقرهنگاميدريکجامعهجمهوریاسالميايرانندارد.درتعريفسازمانبرنامهوبودجه

برخورداربراساسمعیارهایجامعهرفاهشدهتعريفکهفردياافرادیازسطحيابدبروزمي

 ايننباشند. درحالبه کشور در است ممکن معنترتیب به فقر ازتوسعه، محرومیت ي

برایحیاتضرورتدارد،يامکانات اينپديدهدريککشورکهدرحاليتلقيشودکهصرفاً

آنکشوردربهمعنایمحرومیتنسبيازشرايطوامکاناتيکزندگيمعموليپیشرفته

 بايستتمايزقائلشويم.میاندونوعفقردراينجاميباشد.



کندادیفردرانسبتبهافرادديگرارائهميفقرنسبيکهوضعنامناسباقتص”

وممکناستخودنتیجهعواملومتغیرهایزيادیباشدوليبدونشکعاملي

هایطبقاتيراآيدزيراکهايننوعفقراختالفبرایافتتحصیلبهحسابمي

هاييدررشدوتکاملوتفکر،زبان،رفتارکندکهدرنتیجهآنتفاوتايجادمي

ميو بروز استراحت و کار به نسبت انگیزهنگرشافراد و عالئق و هایکند

                                                 
1 The Texas Education Agency 
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تحتتاثیرقرارمي دهدوهمهاينعواملبرایپیشرفتتحصیليپیشرفترا

افرادوياعدمآناهمیتحیاتيدارند.فقرمطلقعمومادرجوامعيوجوددارد

يستآنانبودهوبهصورتکهکارافرادجهتتامینامکاناتاولیهبرایبقاءوز

زندگيآناندر و شهرها در افراد غیرماهرانه کار يا زندگيکشاورزیقديمو

مي جلوه معیشت انسانيحداقل مشکالت خود همراه به فقر نوع اين کند.

گرسنگيوکم سختيمعیشت، بدگوناگونيازقبیل: بیماری،غذايي، غذايي،

کههريکازبرداردريحواستراحترادرخستگيوافسردگيوعدموجودتف

مشکالتوموانعبرایجلوگیریازورودافرادبهنظامآموزشوياترکآنو

افرادیکهدرشرايطفقرومحرومیتنآيعدمموفقیتدرآنبهحسابمي د.

کنندکهفاقدامکاناتهاييزندگيميبرندعمومادرمکاناقتصادیبهسرمي

ب يکبهداشتي عموما آنها منزل و بوده کافيمحروم نور و آبسالم از وده،

هایزندگيخانوادهوحتيآشپزیدرفضایاتاقمانندیاستکهتمامفعالیت

ووبسیارشلوغوآمدرفتزده،پرگیرد.بدينلحاظمحلياستدودآنانجاممي

درآنموجودآموزانمکانيبرایانجامکارهایشخصيوتکالیفدرسيدانش

(.21ـ1381:25)امینفر،“نیست



فقر فرهنگی

فرهنگفقرمطرحشد.1توسطاسکارلوئیس1383درسالتینبارمفهومفرهنگفقرنخس

شدکهدرهاورفتارهاینسبتايکپارچهومنسجماطالقميایازارزشبهباوراوبهمجموعه

هایترينشاخصآورد.مهمفرهنگبهوجودميهمیانفقرامشاهدهشدهوازآنهانوعيخرد

نومیدیوبهباورلويیسبيفرهنگخردهاين تفاوتينسبتبهموقعیتشکنندهاقتصادی،

رضايت قابلیت سیاسي، حوزه به نسبت پاياس پیش امکانات برخي از ومندی افتاده

 گيبهنظرجیمزکلمنمنظورازفقرفرهن(.1351:133فروپاشيخانوادهبودند)فکوهي،

منزلتاجتماعيپايینکه نیز و خانواده با نداشتنارتباطمتقابلمستمر عبارتاستاز

است اجتماعي کنشمتقابل احساسامنیتدر عدم از ناشي کم؛ خانواده،مانند توجهي

ادی،سو(.معموالبي1311:241سوادیوالدينو...)کلمن،طالقوالدين،اعتیادوالدين،کم

ها،توزيعواستفادهنابرابرازامکاناتوخدماتآموزشيوفرهنگناآگاهي،تعددوتنوعخرده

تشديد پیداييو گسترشروزافزونارتباطاتفرامليبه ملي، سطحمحليو فرهنگيدر

انجامدهایاجتماعيميـارزشيوهنجاریدربینافرادوگروههاوتعارضاتعقیدتيتفاوت

(.1313:121داللهي،)عب

نشینيحاشیه به مربوط از پايگاهگروهي اما نیستند امکاناتبقا فاقد استکه مردم

ازدستداده نشانيهماندوچنانبیرونازجامعهزندگيميقدرتشانرا کنندکهنامو

گذرانند.هایجامعهروزگارميماندهندارند،اينهاواقعامردميهستندکهازپس

                                                 
1 Lewis, O. 
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 ارچوب نظري و مطالعات پیشینچ
توانبهدودستهعواملدرونيوبیرونيتقسیمکرد.عواملموثربرشکستتحصیليرامي

(عواملشکستياافتتحصیليراشاملشرايطاقتصادی،رواني1358وهمکارانش)1گاما

یرساختار(معتقداستعواملينظ1358)2دانند.ويلیسـاجتماعيومسائلخانوادگيمي

ارتباط جنسیت سکونتو محل زبان، قومیت، و نژاد اقتصادی، مسائل و فقر خانوادگي،

دانش تحصیلي شکست با نزديکي دارند. بطورآموزان رشد از مرحله اين در نوجوانان

مطالعاتتحتتاثیردوستانوهمساالنخودقرارميیريناپذاجتناب پژوهشيکگیرند.

همنشانمي قابلمالحظهدهدکه تاثیر تحصیليدوستانخودساالن رویعملکرد ایبر

بهعبارتديگر(2111:811پیرسونونیوکامب،؛3،1331:125)هلينانوويلیامزدارند

تواندعملکردتحصیليدروابستگيبهدوستانويابالعکسطردشدنازطرفهمساالنمي

ترکتحصیلباشد.افتوملبرایقراردادهويکعاالشعاعتحتمدرسهرا

مي نشان متعدد منابع مهمبررسي که شکستدهد بر موثر بیروني عامل ترين

ـاجتماعياست.محرومیتخانوادهوفقراقتصادیآنهابهويژهدرتحصیلي،عاملاقتصادی

ریتأثیرگذامناطقحاشیهشهری،مهاجرنشینومناطقدورافتادهروستاييباالتريندرجه

دانش تحصیلي شکست بر محرومیترا چون عواملي همچنین است. داشته هایآموزان

ارزش فقراجتماعيوعدمفرهنگيناشياز هایسنتيبهويژهدرموردتحصیلدختران،

گذاریبرایعلم،شکاففرهنگيورسیدگيضعیفوالديندرشکستتحصیليبسیارارزش

ای)روستاياشهر(عوامليرخاصدرمناطقمحرومحاشیهتاثیرگذارند.درايرانوبهطو

تفاوت نابرابریچونفقرمحیطي، و امکاناتنسبتبهمناطقشهری،ها برخورداریاز در

سوءتغذيه،جمعیتباالیخانوار،کارکردننوجواناندرسنتحصیلبهسببفقراقتصادی

ابت گذاشتنتحصیالتحتيدوره ناتمام نتیجه در شکستو بر موثر موارد عمده دايياز

(.1354:35تحصیليهستند)سلسبیلي،قاسمي،

کنددراينمطالعهمورداستفادهقرارگرفتهاست:اندازیکهويلسونمطرحميچشم

برنامههم دارند، بیکاریومشکالتديگررا ريزیکارآمد،جوارانيکهسطوحباالييازفقر،

آورند.عالوهبراينتعدادینميبهوجودهایشايستهرادرجوانانموفقیتتحصیليورفتار

قوم مياز محلهنگاران که تضعیفگويند را تحصیلي موفقیت که دارند جوی فقیر های

مي جندقي، )سهرابيو 1354کند نظريه183: برخي موقعیتمحل(. شرايطو رابطه ها

کهبرخينويسندگانبرحاليدهند،درقرارميزندگيبانتايجتحصیليافرادراموردبررسي

                                                 
1 Gama & others 
2 Willis 
3 Hillinan& Williams 
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 بر کردهاهمیتنقشساختارهایمحلييا سهرويکردقدرتنهادهایمعاشرتياشاره اند.

نظريه و پژوهشگران توجه مورد مهمنظری است. جامعهپردازان انداز، چشم پذيریترين

هاوباالخرهرفتارهایرمانها،آگذاردکههنجارها،ارزشجمعياستکهفرضرابراينمي

گیرد.ازاينمنظرکهدرهمسايگياوهستندشکلميساالنيبزرگجوانازطريقتعاملبا

دوستاندرمحلزندگي،الگوهایرفتاریمهميبرایاينگروهسنيهستندوجوانانيکه

يخانوادگيثباتکنندکهدرآنشکستتحصیلي،بیکاری،فقر،بيهاييزندگيميدرمحیط

ایبرایاتمامتحصیلوبهدستآوردنشغليبرپايههاييشايعباشد،تمايلوانگیزهپديده

جامعه تاثیر با ارتباط در ويلسون ندارند. رسمي ميآموزش اجتماعي گويد:پذيری

هدفمندکنندکهتحصیلهمسايگانيکهشاناجتماعيباالييدارنداينادراکرازندهمي

ارکردنرفاهبهدنبالداردووجودثباتدرخانوادهنهيکاستثناءبلکهيکهنجاراست،ک

کندکهدرآنموفقیتدراست.وجودهمسايگانيباشاناجتماعيباالمحیطيراايجادمي

شود)همانمنبع(.تحصیلهنجارونهادينهمي

چشم سرمايهکاملميپذيریاجتماعيرااندازجامعهرويکردسرمايهاجتماعي، کند.

هاوجرياناطالعاتتاکیدهایاجتماعي،منابعموجوددراينشبکهاجتماعيبرتاثیرشبکه

اينبستگيمي به زياد اجتماعيموفقیتتحصیليبهمقدار رويکردسرمايه منظر از کند.

شبکه در نهادهایمحليارتباطو با بتواند جوان که داشتههایاجتماعيمشارکتدارد

کندکهاينگروهباشد،امااينسرمايهاجتماعيدرصورتيبرایجوانانموفقیتايجادمي

شدهازافرادیدرسطوحهاييتشکیلبتوانندباهمسايگانيمفیددررابطهباشندوبهشبکه

سودمند اطالعاتتحصیلي و منابع تا باشند داشته دسترسي فرهنگي و اجتماعي باالی

ف شبکهبرايشان شود. مراهم در که جواناني اجتماعي ميهای زندگي محروم کنند،ناطق

توانهارانميدهندهاينشبکهفرهنگيواجتماعيضعیفيدارندوافرادتشکیلهایسرمايه

چشم سرانجام دارند. آورد. شمار به موفقي آموزشي مطرحالگوی اجتماعي کنترل انداز

مشکالتديگرکندکهجوانانمناطقمحرومي درخطرشکستتحصیليو ايننظر از م

اينمناطقکنترليبرفعالیتجوانانصورتنمي گیرد)سهرابيوجندقي،هستندکهدر

1354:183.)

با اجتماعي و اقتصادی نابرابری بین رابطه که دارد آن از حکايت موضوع ادبیات

بدينمعنيکهعمدهکارهایآموزشرسميبیشتردارایيکسابقهتجربيطوالنياست .

شدهومباحثمنتشرشدهناظربرتحقیقاتوسیعمیدانيياتجربياستکهبهارتباطانجام

انواعديگریازاندودرکنارنابرابریاقتصادیبیننابرابریباآموزشپرداخته ـاجتماعي،

هاست.نابرابریمانندنابرابریجنسي،قوميونژادینیزموردتوجهبود

مقاله قاسميدر عنوان1354ای)سلسبیليو با شکستتحصیلي:( بر عواملموثر
باتوجهبهشرايطمختلفنگاهيدوبارهبهعواملدرونيوبیروني ،مسئلهترکتحصیلرا
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نظام چارچوب و آموزشگاهي خانوادگي، جمعیتي، کشورهایاجتماعي، آموزشي های

اند.اينمقالهبهبررسيروندموردبحثوبررسيقراردادهمتفاوتیهادگاهيازدگوناگون

دو تاثیر شکستو بر شناساييدقیقعواملموثر شکستتحصیلي، شدنمفهوم پديدار

ازمهمدستهعواملبیرونيودرونيآموزشوپرورشمي تريننتايجاينپژوهش،پردازد.

چنینتوجهبهمتاثربودنشکستآموزاندرمرحلهخطراست.هماهمیتشناساييدانش

هایایازفعالیتتحصیليازعواملگوناگونولزومتوجههماهنگويکپارچهبهمجموعه

 تقدم تحصیلي، شکست با مقابله برای فرهنگيتأثیرگذاریاثرگذار وعوامل اجتماعي ـ

محیط وجود تحصیلي، شکست بر محرومیتاقتصادی و محروم وهای فرهنگي های

بياجت اينماعي، نتايجمهمديگر اجتماعينامناسباز اقتصادیو بستر سوادیوالدينو

پژوهشاست.

شناختيعواملاجتماعي،رضايتبررسيجامعهزکيدرپژوهشيباعنوانيمحمدعل
شناختي،تاثیرعوامل(،بارويکردجامعه1353)اجتماعيوعزتنفسبرموفقیتتحصیلي

رضايتاجت ايناجتماعي، است. بررسيکرده پیشرفتتحصیليرا عزتنفسبر ماعيو

پژوهشسعيدرارائهالگوینظریمبتنيبرمتغیرهایکنترل)جنسطبقهاجتماعي،نوع

نتايج مدرسه(ومتغیرهایواسطه)ذهنيياعزتنفسوعینييارضايتاجتماعي(دارد.

طبقهاجتماعي،نوعيمدرسه،عزتدهدکههرکدامازمتغیرهایمستقل)جنس،نشانمي

بیشترينتغییرات و موفقیتتحصیليدارند روابطمعناداریبا رضايتاجتماعي( نفسو

است. تبیین قابل رضايتاجتماعي و مدرسه نوع متغیرهایجنس، با موفقیتتحصیلي

عيگرچهعزتنفسرابطهمعناداریباموفقیتتحصیليداشتهوليباکنترلرضايتاجتما

ازمیزانرابطهفوقبسیارکاستهشدهاست.

میالدیتوسطکلمن1381هایکالسیککهدراينزمینهدردههيکيازپژوهش

حاویاطالعاتيدربارهنزديکبهنیم1388درآمريکاانجامشد.نتايجتحقیقاتویدرسال

دانش میلیون )گیدنز، گرديد منتشر 1313آموز همکار484: کلمنو پي(. در انویکه

دست عدم علل دانششناخت فرصتيابي به نشانآموزان توانستند بودند، آموزشي های

بهدانش ميآموزانموفقدهندکه سايرينداده از ايناينترآموزشيبهتر بر عالوه شود.

ويژگي که مشخصساخت پیشرفتتحقیق بر سنجشي قابل و مثبت اثر مدرسه، های

زاننداشتهاست.تنهاخصوصیتيکهارتباطپايداریباعملکردتحصیليآموتحصیليدانش

ترازآموزانطبقهمتوسطوباالترموفقآموزانبود.يعنيدانشداشت،طبقهاجتماعيدانش

کودکانطبقهمحرومبودند.

بايددرنظرداشتکهشکستياافتتحصیلينتايجاقتصادیواجتماعيفراوانيبا

2115،41راهدارد.طبقاطالعاتمنتشرشدهتوسطدفترآمارآمريکا،درسالخودبههم

کم افراد نرساندهدرصد پايان به دبیرستان در را متوسطه دوران ماريادرآمد، )دی ،1اند

                                                 
1 Di Maria 
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“فقیرفرداهستندساالنبزرگکودکانفقیرامروز،”(.ايننکتهقابلتوجهاستکه2111

1)لینچر جواناني1331، ترکمي(. را موعدمدرسه شغليمبهميکهقبلاز آينده کنند،

هایخالفقانونوهنجارهایجامعهدرمیانآناندارندواحتمالاينکهبروزرفتاروکنش

بسیارباالاست.

پژوهشهاي  پرسش

 پرسش اصلی 

آموزانموثرهستند؟ـاجتماعيدرافتتحصیلدانشآياعواملفرهنگي

 عیفر هاي پرسش

آموزانموثراست؟آياشرايطمحیطيومحلزندگيدرافتتحصیلدانشـ1

آموزانموثراست؟آياثباتخانوادهدرمیزانافتتحصیلدانشـ2

آموزانموثراست؟آياشاناجتماعيهمسايگاندرافتتحصیلدانشـ3



 روش پژوهش
بااستفادهازروشارگرفتهاست؛ابتدادوروشکیفيوکميدراينمطالعهمورداستفادهقر

داده ويژگيپیمايشي با ارتباط در جمعیتهايي اجتماعيهای و اقتصادی شناختي،

آوریشد.درروشکیفيفنونهایفرهنگفقروفقراقتصادیجمعپاسخگويانوشاخص

مشارکترا با همراه مشاهده است. گرفته قرار استفاده مورد مصاحبه و توانميمشاهده

کههماستراتژ بایبرایمطالعهمیدانتعريفکرد مصاحبه مدارک، و زمانتحلیلاسناد

درون و مستقیم مشاهده مشارکتو مطلع، افراد و تلفیقپاسخگويان يکديگر با نگریرا

اينروشمعموالبرایمطالعهخردهمي از ميفرهنگکند. استفاده ها )فلیک، :1355شود

دهمشارکتيبهايندلیلانتخابشدکهماهیتمطالعهپژوهشيبودهوهدف(.مشاه244

همچنیندلیلديگرموقعیتمیدانشناختتجربه است. معناهایذهنيآنها هایافرادو

فرهنگي معنا برایساکناندو خطچهار محلهحصار غريبهدر افراد حضور پژوهشبود.

شخصغريبه اينمنطقهدارد. قانونميایکهوارد مامور يا و موادمخدر خريدار شوديا

بايستحضورهابرقرارکندمياست.لذامحققبرایاينکهبتواندارتباطمناسبيباخانواده

هابهراحتيبهخودراتوجیهنمايدتاازبهوجودآمدنسوءتفاهمجلوگیریشودوخانواده

نامهبهروشپیمايشبهنوعيمیانپرسشهاپاسخگويند.درنتیجهدردستگرفتنسوال

فاصلهمي برایاينحضوروآشنايياولیهدرحدودمحققوخانواده ماهزمان3انداخت.

موردنیازبودتااينکهمحققبتواندبهنتیجهقابلاعتمادیدستيابد.حضوريکهمراهکه

توجهبهزبانغالبساکنانمحلهنیز بهزبانترکيبا شناختيازديگرالزاماتروشآشنا

 بود.
                                                 

1 Linchter 
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ایومتغیرهایهایشخصي،اجتماعيومحلهنامهدرزمینهويژگيهایپرسشسوال

متغیرهای خانوار، سرپرست منزلتشغلي و درآمد میزان مانند اقتصادی فقر به مربوط

چگونگي مسکوني، واحد زيربنای والدين، تحصیالت میزان نظیر فقر فرهنگ به مربوط

میزانتعلقگ و منطقه مدتاقامتدر مالکیتمسکن، نوع ذراناوقاتفراغتنوجوانان،

آموزهستند،درهاييکهدارایفرزنديافرزنداندانشقومياست.ازطرفديگرازخانواده

 موردوضعیتتحصیلآنهاسوالشدهاست.
استکهدرجامعهآماریاينپژوهشکلیهساکنینقديميمنطقهحصارخطچهار

ترين،درهالموتوتپهاهللاکبرساکنهستند.مهم13و12و11و11هایانقالبخیابان

است. بودن بدنام و کرج شهر حاشیه کنار در آن داشتن قرار محله اين انتخاب علت

تهیهموادمخدرشناختهمي درچنینهمچنیناينمنطقهبهعنوانمرکزتوزيعو شود.

هايکساعتترينمدرسهتاخانههایاجتماعيمتعددوعمیقفاصلهنزديکیبمکانيباآس

بايدتوجهداشتاينوضعیتاززمانيپیاده آمدکهمنطقهخاکبهوجودرویالزمدارد.

سازیجمعیتيشدوساکنانآنسفیدتهرانبهعنوانيکيازمراکزتوزيعموادمخدرپاک

مهاج نتیجهاينبهمنطقهحصارخطچهار درطولسهسالبافتمنطقهدر رتکردند.

جاييجمعیتيبهکليتغییرکرد.جابه

 

 هاي کمی تحقیق یافته
 شوند.هایکميتحقیقبهاختصارشرحدادهمييافته

دهندهجوانبودنکهنشانسالقراردارند48تا28درصدپاسخگويانبینسن51

دهندکهاکثرادرصدشاغلیناينمنطقهراتشکیلمي2/82جمعیتمنطقهاست.کارگران

درصدشاغلینراکارمندانتشکیل8/3ازکارگرانروزمزدهستندوشغلثابتيندارند.تنها

اند.داده

درصددر3/33مترمربعو81تا81درصدخانوارهادرمنازليبامتراژیبین4/34

.دمترمربعساکنهستن81تا41منازليبین

چگونگي و ترکتحصیل علل فرزندان، تحصیالت میزان والدين، تحصیالت میزان

درصد2/2گذراناوقاتفراغتفرزنداننیزموردسوالقرارگرفتونتايجنشاندادکهتنها

درصدبود.1/11مادراندربینپاسخگويانديپلمداشتندواينمیزاندرمیانپدرخانواده

کردندوهایآموزشيخارجازمنطقهسکونتاستفادهميدانازکالسدرصدفرزن2/2فقط

درصد4/84کنند.درصدازفرزندانپسراوقاتفراغتخودرادرکوچهسپریمي81تقريبا

هاييکهموردسوالگذرانند.ازمیانخانوادهدختراناوقاتفراغترابهتماشایتلويزيونمي

رزندانشانترکتحصیلکردهبودند.درصدازف81قرارگرفتند،
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جامعه مورد مطالعه

 موقعیت جغرافیایی

ازاستکیلومترمربع8111حدوددروسعتشهرکرج کهازيکسوبهکوهستانالبرزو

 .شودهایداخليفالتايراندرجنوبمحدودميسویديگربهدشت

اين.جواقعشدهاستترينفاصلهازمرکزکرحصاردرشرقکرجدرنزديکمنطقه

ازشمالبهتونل،ازغرببهرودخانه،قديميکرجوخیابانتهرانپلبهازجنوبمنطقه

شود.هایجنوبيالبرزمرکزیمنتهيميکرجوبلوارجديداالحداثشوراوازشرقبهدامنه

زگستردههایالبربیلقانبهطرفدامنهکوهـمحلهحصارباالازجادهکمربندیکرج

درهالموتوتپهاهللاکبروچندينتپهکوچکوآبادوهایعباسشدهاستوشاملدره

منطقهحصار،درابتدايکيازبزرگديگراستکهبیشترمساحتآنهامسکونيشدهاست.

مناطقروستاييدرشرقشهرستانکرجبودهکهبهعلتوجودرودخانهکرجقسمتپايین

پیشمسکونيشدهبود.قسمتباالیاينمنطقهکهبهحصارباالمعروفاستهاآنازسال

.جمعیتلینمنطقهدرسه4و2،3بهچندينمنطقهتقسیمشدهاست:منطقهحصارخط

بندیاست:نخستینگروهاهاليروستاهایشمالکرجهستند،اينگروهعمدهقابلطبقه

کرجسکونتداشت در هم برایاينکه وگروه نزديکباشند زادگاهشان به هم و باشند ه

زمین در کار به کشاورزی فصول در برایبتوانند را منطقه اين بپردازند؛ نیز خود های

کرده انتخاب سامانسکونت طرح شروع از بعد که هستند افرادی گروه دومین دهياند.

( زورآباد بآباداسالممنطقه در چون و فروخته را خود منازل کرج شهر( از خشديگری

بانمي اغلبآنها ناچاردرمنطقهحصارساکنشدند؛ توانستنداقدامبهخريدخانهبکنند،

غیرمجازوسازهایساختماندهازتخريبواحدمسکونيقبلياقدامبهاستفادهازمصالحباقي

یدورواند.سومینگروه؛مهاجرينازشهرهاوروستاهادراراضيدولتياينمنطقهکرده

نزديکبهويژهافرادیهستندکهبهواسطهانهداممنطقهغربتدرخاکسفیدتهرانبهاين

کرده ايجاد مشکالتجديدیرا و آورده هجوم منطقه منطقه خطچهار”اند. به“حصار

در“حصارخطچهار”لحاظناامنيومشکالتاجتماعيبامناطقديگرحصارمتفاوتاست.

ترتشکیلشدهوبخشيکهواقعبهدوبخشتقسیمشدهاست،بخشيکهازساکنانقديمي

به اقدام گروهي جديد بخش اين در است. مهاجران همان يا جديدتر ساکنان شامل

کنند.،قاچاقوتولیدانواعموادمخدردرسطحوسیعيميدوفروشيخر
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 :نقشهشهرکرج1نقشه



)برگرفتهازردشگریشهروشهرستانکرجاطلسگمنبع:
http://kaavak.blogfa.com/post-47.aspx)



ها و فضاي منطقه وضعیت خانه
ایمنطقهحصارموقعیتحاشیهدهندهکنندهونشانایکهدرنظربینندهبیاناولینمسئله

موجوددرجومرهرجبافتناهمگونووهایاينمحلهکالبدونمایساختماناست،4خط

،وهرشخصيبنابهذهنیتخودرعايتنشدهاستهاخانهشماليوجنوبيبودناست.آن

هاستوبعضيازکردمنطقهاقدامبهاستقراربنادرهزينهممکنروستاييووقتوپايگاه

ایمشرفبهکوچهاست.ایدارایپنجرهدرکلکمترخانهوهاحتيپنجرهندارندخانه

 ساختماننمای بسیار بينامنظمها مالکههويتو برای نمای همین استولي

بعضيازمنازليافاقدحیاطبودهياحیاطمعنایرهاشدنازپرداختاجارهماهیانهاست.

هایماهوارهوجوددارد.ديشهاخانهباماکثربررویپشت.استآنهابسیارکوچک

هایمنطقهودرنتیجهوشهرداریبرزمینمالکیتدولتووسازساختممنوعیت

اهاليباعثشدهاستتاسازیبرایواحدمسکونيشخصيغیرقانونيبودنهرنوساختمان

گرانوباشدهکنندودرنتیجهمصالحمصرفساختخانهميبهصورتغیرمجازاقدامبه

مي ساختمان سر به بیشتری نامرغوبرسدبهای مصالح و مواد همین حداقل، و است

شود.سازینیزرعايتنمياستاندارهایساختمان
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رغممتراژمتفاوتتقريبابهيکشکلاست؛دورتاهاعليفضایدرونيتماميخانه

اتاقاصليپشتيچیدهشدهاستودريکگوشهآنتلويزيونودرگوشهديگرآن دور

گنجه يا ندرتکمد به دارد. وجود سهدر يا دو بیشترخانهایبا ایدارایمبلماناست.

فاقداتاقخانه يکاتاق)اتاقپذيرايي(ها همدر با هستندهمهاعضایخانواده هایمجزا

خوابند.مي

مدرسه فرهنگياست؛ اينمنطقهاينمنطقهفاقدهرگونهامکاناترفاهيو ایدر

هحصارخطسهيادوبروندوجودنداردوفرزنداناهاليبرایرفتنبهمدرسهبايدبهمنطق

بردوهمبايدازکمربندیتهرانبهسمتچالوسترددکههمحدوديکساعتزمانمي

کند.منطقهفاقدفضایایبرایاينکاراستفادهنميکنند،تقريباهیچکسازپلعابرپیاده

 برخياز پارکاست. بهحالفرزندانشاميهاخانوادهورزشييا بهپارکگفتندکهتا نرا

هاگذرانندودخترانيادمدرخانههامياند.پسرانبیشتراوقاتفراغتشانرادرکوچهنبرده

بینند.بامادرهايشانهستندوياتلويزيونمي

محلهکوچه ماننداکثر بهدلیلهایحاشیههایاينمنطقه از و بوده ایفاقدنظم

هاتندودربرخيمواردپلکانياست.بافتمحلهباهاينکهبررویتپهقراردارد،شیبکوچ

مي اهاليمناطقديگرکرجمتفاوتاستواينرا توانازنمایدورمحلههممتوجهشد.

اندبههمیندهيفضایبیروني/محلهتوجهينداشتهمحدوديتزمینونبودناظربهسازمان

تواندهاييکهتنهايکنفرميارند؛کوچهباعرضبسیارکموجودددلیلتعدادزيادیکوچه

هاييکهمساحتصدمترمربعهابسیارکوچکهستندوتعدادخانهازآنهاعبورکند.خانه

رسدکههمینتعدادهمدرابتدایمنطقهوبهباالداشتهباشندبهتعدادانگشتاندستنمي

اند.بهاصطالحدربخشمطلوبحصارخطچهارواقعشده

بافتاجتماعيدرونيمحلهبهشدتهمگوناستبهصورتيکهورودهرشخص

هااگرباماشینباشندبهاينمعنياستکهقصددارندشود.غريبهغريبهکامالمشخصمي

بهبخشباالييمنطقهبرایخريدموادبروندواگرپیادهباشندبرایاهالياينسوالپیش

ومي اينشخصغريبه که کسيميآيد منزلچه ميارد منطقه در حضور با توانشود؟

هایکنجکاویراديدکهمنتظراينهستندکهمقصدشمارامتوجهشوند.نگاه

هاوياهادرروزوشبکامالمتفاوتاست؛درطولروززناندرکوچهفضایکوچه

کنند؛اسبزیپاکميزنندويشوند،حرفميهاجمعميهایخودوهمسايهکناردرخانه

بچه با بازیميیسروصداها کوچهزياد زياد ناهمواری وجود با و نگرانکنند مادران ها،

اثریازاهاليدرگريدافتادنفرزندانکوچکونوپانیستند.بانزديکشدنبهغروبآفتاب

مي پرسه مخدر مواد مشتريان فقط و نیست بیروني کنفضاهای و گوشه حتي ارزنند،

توانکسانيکهدرحالمصرفموادهستندرامشاهدهکرد.حضورشبهنگامدراينمي

تواندباخطرهمراهباشد.منطقهبامي
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کندوهمیشهيکجویمملوازکفدرهاعبورميهاازوسطکوچهفاضالبخانه

افهکردنيکهايااضکوچهجاریاست.تعدادزيادیازساکنانهمیشهدرحالتعمیرخانه

بامبرایاجارهدادنآنوکسبدرآمدبیشترهستند.اتاقبررویپشت


:نماييازمنطقهحصارخطچهار1تصوير


1355،آذرماهمنبع:نگارنده

 
ترينويژگيمحلهتقسیمآنبهدومنطقهباالوپايیناستکهازسهراهموتورمهم

 اين ميبندیتقسیمسوار آغاز خانوادهشود. زندگي محل پايیني کهبخش است هايي

رويمهایباالييمنطقهپیشميساکنیناولیهاينمنطقههستند،هرچهبهسمتقسمت

وگاهبهجایشیشهپنچره،ازنايلونترشدههاکوچکهاکاسته،خانهوسازساختازکیفیت

مي کوچهاستفاده مهایبخشباالييآسفالتنشدهشود؛ و پرسهاند آنها خروسدر و رغ

درآخرينبخشمحلهخانهمي پوشند.هایمحليميهايياستکهساکنانآنلباسزند.

کهمتعلقبهمشتريانموادمخدرکنندهایمدلباالحرکتميگاهيدراينقسمتماشین

بهحالبومشروباتالکيهستند.بعضيازاهاليکهدربخشپايینزندگيمي هکنندتا

دانند.اندورفتنبهآنجاراخطرناکميبخشبااليينرفته
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 هاي کیفی پژوهش یافته

 عوامل محیطی موثر بر افت تحصیل

توانشرايطمکاندرسخواندندانستيکيازعواملموثربرموفقیتياافتتحصیلرامي

ت اينبخشبه در زندگياست. منطقه و شاملشرايطخانه که به عاملفکیک، ايندو

.پردازيممي

محلهخانه و مناطقشهریهایحاشیهها بقیه نشینبافتيکامالمتفاوتنسبتبه

 هادربخشپیشینموردبررسيقرارگرفت.دارند.چگونگيوضعیتمحلهوخانه


بینه،شه؟يکيدارهتلويزيونميفکرکنبخوامدرسبخونم...مگهاينجامي”

زنه...آسايشنداريمکه...تازهيهونهدارهبامامانمحرفميهمسايهاومدهخ

ساله،11)عرفان،“فرستنتدنبالکارسرههمجلویچشمشونکهباشيمي

سالپیش(.3ترکتحصیلاز


بوم...سخته،بايدبانردبونازشبريمباالولي يهاتاقکساختیمرویپشت”

يدونهييدارنکهدرسبخونن...تویهايهجا اینیست،دستکمبچه چاره

 که مينمياتاق پرت حواسشون برای شه، کرديم قوله و قرض کلي شه،

شماها مثل روز يه کنه خدا ... برام مهمه خب ولي اتاق همین ساختن

.)زهرا،تحصیلتاسومراهنمايي،مادردوفرزنددانشجو(“کردهبشنتحصیل


پاسخگفته ميهای مشخص عامليساگويان خانه در خواندن درس مکان که زد

آموزانيکهدردرسموفقهستند،اتاقجدابرایکنندهاست.ممکناستهمهدانشتعیین

مطالعهنداشتهباشندوليسکوتوآرامشدرخانهبرایيادگیریاهمیتداردودرصورتي

مي دانشمهیا با اعضایخانواده که بتواشود تا همکاریکنند راآموز ساعتي چند بهند

دانش مطالعه برای مکاني کردن فراهم بپردازد. درونيمطالعه فضای به توجه با آموزان

خانه صورتي در تنها و مشکل درريپذامکانها را خود فرزند تحصیل خانواده، استکه

ثبات از مجموعه در و معیشتيکمتریداشته مشکلاقتصادیو دهد، قرار اولويتخود

هابسیاراندکاستواغلبازمیانهاييبااينويژگيیبرخوردارباشد.تعدادخانوادهبیشتر

هایباالیخانهدرمحلهساکنانقديميحصارهستندکهبهعلتمشکالتماليوقیمت

کنند.اينفرهنگمطلوبکرجقادربهترکمنطقهنیستندوبهاجباردراينجازندگيمي

بااينخانواده رغممشکالتماليوشرايطبدنشینيانطباقنداردوعليفرهنگحاشیهها

توانعالوهبرمناسبزندگيتمايلباالييبرایادامهتحصیلفرزندانشاندارند.دراينجامي

بهمسئلهمهم ارزشبودنشرايطخانه، آنمیزاناهمیتو کردو گذاریبرایتریاشاره

.تحصیلدرخانوادهاست
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کنهبچهرواينوضعيکههستتویخونهباشنبهتره...مگهآدمجراتميبا”

ساعت ... اينجا معتاده از پر ... مدرسه؟ گوشهبعدازظهر8بفرسته يه بیاين

مي تزريقمينشستنمواد معتادکشنو که اينه از بهتر درسنخونه کنن...

 .کرده(ترکتحصیل)عفت،تحصیلتاپنجمدبستان،مادردوفرزندپسر“بشه



بیادکليطولمي” و بره نميتا منمکههرروز تونمدنبالسرشراهکشه...

زورکهنیست خیليهمبهدرسعالقهنداره... مدرسهيهساعت...بیوفتم، تا

کرده()ثريا،تحصیلتاسومسومدبستان،مادردوفرزندترکتحصیل“ ...راهه

 

 برای منطقه دارایدانشوآمدرفتشرايط بیروني عوامل از ديگری يکي آموزان،

خصوص به اهمیتاست. علتمنطقهدر به که دوفروشيخرای و مخدر وآمدرفتمواد

منطقه به تبديل معتادان، منطقه تند شیب است. شده بدنام و ناامن راوآمدرفتای

آموزاندبستانيسختودرزمستانخطرناککردهاست.دانش

 
ایپلکانيدرسطحمنطقههنماييازکوچه:3تصوير  

 
1355نگارنده،آذرماهمنبع:



رغموجوديکپلعابرردشدنازخیاباناصليپرترددهمخطرديگریست.علي

نمي استفاده آن هیچکساز دانشپیاده، چون کوچهموزانآکند، از سطحمحله هایدر

ايندرکنند.استفادهازپلعابرپیادهصرفنظرميزروندواباالوپايینميپلکانيپرشیب

حالياستکهساکنانبخشبااليي)سهراهموتورسواربهباال(کهاغلبازفروشندگانمواد

 کرج شهر داخل غیرانتفاعي مدارسعموما در را فرزندانشان وکردهنامثبتهستند، اند
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مي استفاده مدرسه سرويس از فرزندانشان بینکنند. اقتصادی و اجتماعي فتصله اين

ازجملهتنشساکنانمسئله هایمتعدددرسطحمنطقهایاستکهباعثبروزمشکالت،

نگاهمي بخشبهچشمدشمنبهيکديگر ساکنانهردو است. بخشپايینوشده کنند.

قديميعقیدهدارندکهحضوراينساکنانجديدآسايشمنطقهرابرهمزدهاست.

 

 انواده و تحصیل فرزندانخ
آموزاناست.اينشاخصدروضعیتثباتخانوادهيکيازعواملمهمدرادامهتحصیلدانش

غیرمناطقحاشیه شاخصحاشیهایو يکياز شمارای، تحصیليبه عملکرد هایمهمدر

التدر،اختالاندجداشدههاييکهعضویمعتاداستوياوالدينازهمرود.درخانوادهمي

 روندتحصیليفرزندانبیشتراست.


هابودم...االنفکروذکرماينهکهباباشترککنه...يهوقتيفکردرسبچه”

بازمیادخونهروزازنوروزیازنو...صدبارخوابونديمشوليبي فايدهاست،

ایبهاينجاهمکهازدربریبیرونوارادهکنيمواددمدسته...پسرهاعالقه

)تحصیل“ درسندارن،حاالدرسنخوننعیبيندارهازمعتادشدنکهبهتره...

کرده(.تاپنجمابتدايي،مادردوپسرترکتحصیل



دوستدارمبرهدرسبخونهولياالنبیشترالزمهبرهکارکنهپولدربیاره...”

خونه میرم منم معتاده که ميباباش کار مردم وهای يه کهقتکنم... هايي

مي نميکمردرد ديگه اینیستگیرم چاره کنه، کار بره بايد ... )لیال،“تونم

کرده(سالهترکتحصیل14فرزند،دارایيکفرزندپسر4سواد،مادربي


هایدرگیریخانوادهبامسئلهاعتیاديکيازوالدينبهمیزانيشديداستکهجنبه

 کامالتحتتاثیر زندگيرا ميديگر باعثميقرار خانواده پدر اعتیاد نیزشوددهد. مادر ،

تربیتورسیدگيبهنیازهایآموزشيفرزندانراازاولويتخارجکندوتنهابهترکناگزير

اولیه نیازهای تامین آنکه دلیل به کند. فکر خانواده اعضای نیازهای تامین و پدر دادن

دشواراست،کمکفرزندانبهويژهفرزندپسرزندگيدرچنینيبافتاجتماعيواقتصادی

رابهشدتموردنیازاست،چونبهدرآمدهرچندناچیزآنهاهمنیازاست.ازسوييباتوجه

فضایدرونيخانه جريانمسئلهبه فرزندانکامالدر باشد، والدينمعتاد يکياز اگر ها،

مي قرار سنپايیناعتیاد در و آسیبمسائلریدرگگیرند و مخدر آنمواد هایناشياز

شوند.مي

هاييرابرایفرزندانبهوجودناشيازشرايطمحیطيوخانوادگيتجربهزودرسبلوغ

آوردکهدرتضادباشرايطضروریبرایموفقیتتحصیلياستوهمینيکيديگرازمي
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سببمي را برخيازداليلافتعواملياستکهترکتحصیلآنها تحصیلازجانبشود.

مشکالتخانوادگيو و خانواده ثباتدر عدم فرزنداست. جانبخود برخياز و خانواده

شوند.آموزتحمیلمياقتصادیازعوامليهستندکهازطرفخانوادهبهدانش

خود و خانواده نگرشاعضای از تحصیل افت ترکيا در عوامل از بخشديگری

دانش و  علم نسبتبه ناشيميآموز داشتنمدرکآموزشرسمي بودن ارزشمند شود.

تحصیلييکباورفرهنگيموردقابلقبولبرایتماماعضایجامعهموردمطالعهنیست.


بیکارندلیسانسه” هم “ها راهنمايي،11)عرفان، اول تا تحصیل ساله،

کنندهبروشورهایتبلیغاتي(.پخش



ساله،تحصیلتا13)صابر،“ارتيداشتههرکيسريهکاردرستوحسابیهپ”

هایخشک(.کنندهزبالهدومراهنمايي،جمع



ساله،تحصیلتاسومراهنمايي(.23)علي،“درسمالبچهسوسولهاست”



ديپلم” بدون يا ديپلم با حاال کرد، کارگری بايد “باالخره ساله،28)رضا،

تحصیلتاسومراهنمايي،کارگرمیدانمیوه(.



مريضه” آدم مگه دارن، آنچناني ماشین نخوندن درسهم ببینین، رو اينها

ساله(.13)مصطفي،“وقتشوتلفکنه؟



رهاهایمطرحقولنقل خودشاندرسومدرسهرا ازجانبکسانياستکهيا شده

اند.اکثرفرزندانپسربرایکسبدرآمداقداماندويافرزندانشانافتتحصیليداشتهکرده

کنند:کنندکهباتوجهبهسنومیزانتحصیالتشغلمناسبيپیدانميبهترکتحصیلمي

کاردرمیدانمیوه،جمع کارگرساختمان، آوریانواعزبالهبهپخشبروشورهایتبلیغاتي،

باعثمسائلديگریبرای که است اينافراد اکثر بیکاریآينده نهايتا و کارفرما دستور

وقاچاقخريدوفروشایکهساکنانبخشباالييآناقدامبهشود.درمنطقهيهامخانواده

کنندوازاينراهدرآمدباالييهمدارند،بهنظرپسرهادرسخواندنبهنوعيموادمخدرمي

وقتتلفکردناست.

شودواينعقیدهکهدرسخواندندرآيندهلزومادرآمدوموفقیتکاریراسببنمي

شودکههایدرسي،باعثميعالقگيبهآموزشرسميوضعیفبودنپايهفديگربيازطر

کاربردینبودنمواددرسيبرایدانش آموزانيکهقصدفرزندانپسرترکتحصیلکنند.

هایدرسيوادامهتحصیلتاسطوحعالیهندارندموردانتقاداست.حجمباالیمطالبکتاب
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دانش برای آنها ندارند،آموزتنوع آنها به کمک برای چنداني سواد والدينشان که اني

فايدهاست.کنندهوبيخسته

کهدرآنبرایکنندهديگریاستنوجواناندراينمنطقهعاملتعیینفرهنگخرده

؛کننددرسخواندنشانومقاميقائلنیستندواينعقیدهرادرمیانخودشانتقويتمي

افرادی برای ميبنابراين زندگي فضا اين در دارند،که تحصیل ادامه به تمايل و کنند

ازخودنميمشکالتيازطرفهمساالنبهوجودمي را کنند.دانندوطردميآيد؛کهآنها

درمدرسهوجوددارد.“ضدتحصیل”فرهنگخردهاين

سالدانش در آموزان دبستان اولیه توانندميهای تکالیفدرسي تنهايي رابه خود

انجامدهندولزومانیازیبهکمکگرفتنازاهاليخانوادهندارند.ولياکثراباواردشدنبه

شوند)محققباهاييمانندزبانانگلیسيورياضيدچارمشکلميمقطعراهنمايي،دردرس

 ايندو31مطالعه داشتنمشکلدر به بودند، ترکتحصیلکرده کسانيکه از کارنامه

بهدرس ازطرفيعموما درخانههمکسينیستکهبتوانندازاوکمکبگیرند. پيبرد(.

وکنندیداميپاختالفدلیلرفتارهاینامطلوبوگاهيبهشدتناسازگار،باکادرمدرسه

اينوضعیتدرنهايتسببدلميدطرمعلماندرنتیجهازسوی زدگيازدرسوشوند.

شود.افتوياترکتحصیلمي

 

 آموزشی نابرابري امکانات
آموزانبرایموفقیتدرنظامآموزشيکشورايراناغلبنیازمندبرنامهکمکآموزشيدانش

دانش تمامي دسترسي امکان عدم هستند. مدرسه فضای از چنینخارج به آموزان

دانشعلميمیاندانشبرنامه توانو اختالفدر کآموزانميهاييباعثايجاد درشود ه

يابد.شناسانهنمودمينهايتدرروياروييآنهادررقابتينابرابربهنامکنکوربهشکليآسیب

هایکمکهایآموزشيخارجازمدرسه،معلمخصوصي،کالسزبانانگلیسي،کتابکالس

تازگي به برایگروهیهایديسآموزشيو هایکمکدرسيهمگيامکاناتيهستندکه

آموزانيمحرومازشوددانشقابلدسترسهستندواينتفاوتسببميهغیردرآمدجامعکم

عالقهشوند؛اينامکاناتبهتدريجعزتنفسخودراازدستبدهندوبهدرسومدرسهبي

هایخودراندارند.لزومدسترسيبهاينامکاناتدرکالسيچراکهتواناييرقابتباديگرهم

زمانباافتتحصیليبیشتروشودوايندرستهمبیرستانبیشترميدودورهراهنماييود

آموزاندراينمنطقهاست.آموزشحتيدردرنهايتترکتحصیليتعدادزيادیازدانش

خانواده نهايت در است، رايگان ظاهر به دولتي کتابمدارس تهیه برای کمکها های

هایهایبخشراپرداختکنندکهخانوادههاييآموزشيوگاهيمعلمخصوصيبايدهزينه

بايددرنظرداشتایتوانايياقتصادیتامینچنینهزينهمحروموحاشیه ندارند. هاييرا

.هاحتيدرتامیننیازهایغذاييفرزندانخوددچارمشکلهستندکهبرخيازاينخانواده
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اتآموزشيخارجازمدرسهدرمیانپاسخگويانحتييکموردهميافتنشدکهازامکان

هایتقويتياستفادهکند.مانندکالسزبانانگلیسيياکالس


اشهمدوره،همشلوغهایخوبمالازمابهترونه...اينجاکهمدرسهمدرسه”

)مادريک“کنیمميهایالتولوت...درسنخونهکمترضررپولوغه...پرازبچه

ازنوجواناندرسنتحصیل(.



مينوادهخا مواجه تحصیلي افت با فرزندانشان که پرجمعیت،هايي اکثرا شوند

عدمتسلطبهزبانفارسيدردورانزبانيرفارسیغ باشرايطنامساعداقتصادیهستند. و

شود.آموزاندريادگیریودرکمطالبدرسيميدبستانباعثبروزمشکالتيبرایدانش

خانواده از ابرخي تازه که کردههايي مهاجرت منطقه اين به روستا فارسيز زبان با اند،

اينخانواده برايشانممکننیست. فرزندانهم گفتنبه حتيديکته و هاآشناييندارند

کمترفرصتدارندتابامعلمانفرزندخوددرارتباطباشند.

 

 تحصیل دختران
خانواده سنتي منفيباورهای عموما دختران تحصیل مورد در تالشرسانهها هایاست.

مندیوالديندراينامررسمينیزدرتغییراينرويکردلزوماموفقنبودهاست.عدمعالقه

نبودسببمي انگیزهچندانيبرایادامهتحصیلنداشتهباشند. نیز فرزنداندختر تا شود

ايلوالدينواندازبرایزنذگيبرمبنایاتمامدورهآموزشيدرکناربلوغزودرس،تمچشم

فرزنداندختربهازدواجدرسنینپايینرابهدنبالداشتهاست.


ساله،34)زن،“درسبخونهکهچيبشه،آخرشهمکهبايدکهنهبچهبشوره”

متاهل،تحصیلتاپنجمابتدايي(.


میرنمدرسهچشموگوششونبازمیشهديگهحرفآدموگوشنمیدن،دوست”

مي دوستپسر مادرشگفتمديگهگیرن، بهشگفتنخیليخوشگليبه اشتا

شهکنترلشکرد...يهپسرالزمنیستبرهمدرسه...ازراهبهدرمیشهديگهنمي

ساله،متاهل،38)مرد،“خوبپیدابشهشوهرشمیدم...نگهداریدخترسخته

تحصیلتاپنجمابتدايي(.



...دوستداشتمدرسبخونموليخبدرسمضعیفبو” ديگهولشکردم د...

مي کارگری، میره ميمامانم نگه رو ها بچه خونه “دارممونم ساله،11)لیال،

تحصیلتااولراهنمايي(.
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ريزیوالدينبرایموقیعیتتحصیليفرزندانبهويژهگروهدخترانبهتوجهوبرنامه

ورتيکهگاهيخودنشینبسیاراندکاستبهصدلیلمحرومیتفرهنگيدرمناطقحاشیه

اند.وليبهطورقطععاملديگریهموجودوالديندخترانرامجبوربهترکتحصیلکرده

ادامهتحصیلحتيبرایهاخانوادهشوددرهمینمحیطبرایتعدادیازداردکهباعثمي

آموزیباهرطبقهاجتماعيفرهنگخاصيدارد.طبقهمحرومدخترانمهمباشد.هردانش

براينباورندکهتحصیالتعالیهبرایآناننیستوچوناکثراطرافیاننیزمانندآنهاعموالم

کنندبهبیانديگرخودراچنداناليقهستند،ترکتحصیلرايکعملنادرستتلقينمي

هاييکهاينتفکرراندارند،اغلبکسانيهستندکهدراثردانند.خانوادهادامهتحصیلنمي

فرهنگحاشیهمشکال با و شده اينمنطقه زندگيدر به نشینيبهتماليشديدمجبور

اند.صورتکاملمنطبقنشده


خواممثلماهادرسبخونن...نميديمتابچههرکاریازمونبربیادانجاممي”

آموز()سکینه،مادرسهفرزنددانش“ بشن...

 

 انداز زندگی آینده چشم
نشدهشدهبرایاکثرنوجوانانوجواناندراينمنطقتعريفروشنوتضمینایداشتنآينده

يابيبهبینند.تصوردستاستبهبیانديگراينگروهزندگيآيندهخودرابسیارمبهممي

ازيکزندگيموفقبرپايهداشتنتحصیالتدانشگاهيبرایاکثرآنهاغیرممکنياخارج

.هايشاناستلیاقتوتوانايي


هزينه” قبولبشم... آزاد آخرشدانشگاه درسبخونم بکنکه کهفکرشو شو

آموز(.ساله،دانش18)زهرا،“نداريمپسازاالنبيخیالبشمبهتره



نداريم” شانسا اين از ما نیست، ما مال بازيا سوسول اين مهندس؟ “دکتر؟

ساله،کارگرساختمان(.11)پیام،

ههمهستیمدرساشونوولکردن...درسبخونیمکهبیشتردوستامکههمساي”

خوشمي بیشتر االن ... بشه “گذرهچي سوم13)مريم، تا تحصیل ساله،

راهنمايي(.



خوندمولياالنکهنمیشه،باباممريضه،يکيبايدبرهخواددرسميدلممي”

فقطهابداخالقنحوصلشونوندارم،سرکاريانه؟بعدشهمتویمدرسهمعلم

ساله،تحصیلتادوم18)رضا،“کنن،ماهاولمعطلیمهاتوجهميبهبچهزرنگ

کنندهبروشورهایتبلیغاتي(.راهنمايي،پخش
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آرزوهاييکهايننوجوانانوجوانانبرایخوددارند،ربطيبهتحصیلندارد.درنظر

اجداازفضایتحصیليشودبهراحتيخودربینيباعثميگرفتنشانسواقبالوخودکم

ترکمي وانمودکنندکهديگربرايشانبدانندووقتيمدرسهرا کنندناراحتنباشندويا

مهمنیست.



 گیري  نتیجه
هایاقتصادی،تالشبرایکاهشياحذفپديدهشکستتحصیلي،گذشتهازکاهشآسیب

نتیجه در و جامعه سطح در اجتماعي و رواني مشکالت کاهش تقويتباعث موجب

يکيازشاخصهایانسانيکشورميسرمايه هایتوسعهانسانيدسترسيبهآموزششود.

بهمعنایرشداينشاخصنیست. تواناييخواندنونوشتندرسطحابتداييلزوما است،

حد فقطدر آنها وليسواد باسوادند، افراد اکثر مطالعه مورد منطقه در درستاستکه

ناست.خواندنونوشت

شکستوافتتحصیليبراساسنظريهگامادراينمنطقههمبراثرعواملدرونيو

مي روی بیروني عوامل خانههم داخل در محیطي شرايط ودهد. اجتماعي بافت و ها

يعنيآسیب باعثشدههایخاصمناطقحاشیهاقتصادیمنطقه بدنامياجتماعي؛ ایو

اولويتبسیا از تحصیل خانوادهاستتا از خصوصخانوادهری به حذفشود. هاييکهها

ساکنانجديداينمنطقهبودهوبهلحاظاقتصادیوفرهنگيمشکالتبیشتریدارند.زبان

گويش غیرو های اکثر در سببهاخانوادهفارسي را فرزندان يادگیری فرايند شدن کند

مي هایايجادکنندهگسستراززمینههايکيديگغیرکاربردیبودنبسیاریازدرسشود.

آيد.آموزانازمدرسهوتحصیلبهشمارميدانش

ازخرده مدرسه محلسکونتبا زياد فاصله )فرهنگفقر(، منطقه بر فرهنگحاکم

باساکنانثروتمندمنطقهتاثیرزيادیدرهمسايگيديگرعواملافتتحصیلفرزنداناست.

يميمنطقهدارد.گروهنخستازطريقمشاغلغیرقانونيروحیهفرزندانجوانساکنانقد

به توجه با مسئله اين دارند، بااليي بسیار درآمد مخدر مواد توزيع و فروش ويژه به

نکردهبودناينافرادباعثشدهکهازارزشفرهنگيعلموتحصیلبیشازپیشتحصیل

کاستهشود.
بهادامهخانواده درواقعبرتحصیلتشويقميهاييکهفرزندانخودرا خالفکنند،

کنندزيرابرعکسساکنانديگرمناطقشهریکهموفقیتتحصیليفرهنگغالبعملمي

هایمضاعفيبرایفرزندانخودايجادهابايدانگیزهدانند،دراينجاخانوادهرايکهنجارمي

مکان يا کتابخانه مثل مکملي نهادهای وجود عدم فرکنند. وهای توجه به نیاز هنگي

افزايشمي ادامهتحصیلحتيتارسیدگيوالدينرا فرزنداندر موفقیتتعدادیاز دهد.

تواندعواملمحیطيرامقطعدانشگاهنشانازاهمیتخانوادهونگرشآناستکهحتيمي

رسازیتواننددرچنینمناطقيهمدرپيهنجاهایباثباتميتحتتاثیرقراردهد.خانواده
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فرزندا برای باتحصیل و باثبات خانواده باشند. کنترلنشان برای منبعي عنوان به انگیزه

آيد.اجتماعيوسرمايهاجتماعيبهشمارمي
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