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Introduction: One of the goals of education is to raise healthy people, along
with mental and physical health, and the necessary attention to this issue will
certainly have a significant impact on the fate of people. But various issues and
problems in the educational and training dimensions are plaguing the
educational system of societies. The aim of the present study was to understand
the lived experience of the causes of dropping out of high school for first-year
students.
Method: This research was a qualitative phenomenological study. The statistical
population of this study included male high school students in the first year of
Isfahan in the academic year 1399 who had the experience of dropping out of
school. The research sample was selected from male students in District 2 of
Isfahan based on purposive sampling method and continued until data
saturation, ie when new topics were not obtained. It was 30-60 minutes. To
conduct this research, open-ended questions and questions were used to
interview the research sample. The interview information was analyzed using
the Claysian method.
Results: According to 13 interviews, five central nuclei were found to be
effective in dropping out of school. Five of the core cores themselves were
classified into several core codes and one core code.
Conclusion: School dropout is a joint product of family and community and
individual and peer group factors are effective in intensifying school dropout.
Keywords: lived experience, school dropout, students, Truancy.
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 .1کارشناسی ارشد م شاوره گرایش توانبخشی ،گروه م شاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی
شهر ،خمینی شهر ،اصفهان ،ایران .
 .2ا ستادیار ،گروه م شاوره ،دان شگاه آزاد ا سالمی ،واحد خمینی شهر ،خمینی شهر ،ا صفهان ،ایران.
(نویسنده مسئول)

چکیده
مقدمه :یکی از اهداف تعلیم و تربیت ،پروراندن افرادی سالم ،همراه با بهدا شت روانی و ج سمانی ا ست و توجه الزم
نسب ت به این موضببو یقیناً در سببرنوشببت افراد تأثیری به سب ا خواهد داشببت .اما مسببا و مشببک متنوعی در ابعاد
آموز شی و تربیتی گری ان گیر نظام آموز شی جوامع ا ست .هدف از پژوهش حا ضر درک تجربه زی سته عل گری از
مدرسه دانشآموزان متوسطه دوره اول بود.
روش :این پژوهش ،مطالعهای کیفی از نو پدیدارشببناسببی بود .جامعه آماری این پژوهش شببام دانشآموزان پسببر
متوسطه دوره اول اصفهان در سال تحصیلی 1399بود که تجربه گری از مدرسه را داشتهاند .نمونه پژوهش بر اساس
روش نمونهگیری هدفمند از بین دانشآموزان پسر ناحیه  2شهر اصفهان انتخاب شدند و تا اش ا دادهها یعنی زمانی که
موضوعا جدیدی به دست نیاید ادامه یافت.پژوهش از نو مصاح هی نیمه ساختاریافته و به شیوهی گفتگوی دوطرفه
بهره گرفته شببد.مد مصبباح هها بین 60-30دقیقه بود .برای اجرای این پژوهش از سببالاال و پرسببشهای باز پاس ب
جهت مصاح ه با نمونه تحقیق استفاده شد .با استفاده از روش ک ی ی اط عا مصاح هها موردبررسی قرار گرفت.
نتایج :با توجه به  13مصاح هی انجام شده ،پنج هستهی اصلی و مرک ی تأثیرگذار در گری از مدرسه به دست آمد.که
هسبببتههای مرک ی شبببام پیامدهای نظام آموزشبببی ،منظومه آسبببی زای خانواده ،بسبببتر آسبببی زای جامعه ،عوام
آ سی زای فردی و آ سی پذیری هم ساالن بود که هر یک پنج از ه ستهی ا صلی نی خود به چند کد محوری و یک
کد هستهای ط قه بندی شدند.
بحث و نتیجهگیری :مدرسهگری ی محصول مشترک خانواده و اجتما است و عوام فردی و گروه همساالن در
تشدید مدرسهگری ی اثرگذار هستند.
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مقدمه
در نظام آموزشوپرورش دانشآموزان مهمترین و
اصلیترین عنصر محسوب میشوند .تمامی پیشبینیها و
تمهیدات در جریان سیاستگذاریها  ،برنامهریزیها و تدارک
در این سیستم درنهایت به دانشآموزان ختم میشود .زیرا
آمادهسازی دانشآموزان و ایجاد صالحیتهای الزم در آنها
برای ورود به اجتماعی ،که خود سازنده آن خواهد بود ،هدف
غایی آموزشوپرورش است .بنابراین ،در این روند هرچقدر به
مسائل و امور مربوط به دانشآموزان توجه بیشتری شود و
مورد بررسی قرار گیرد ،ساختار آتی اجتماع از استواری و
استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .موضوعاتی ازجمله
فرار از خانه ،مدرسه گریزی ،هراس از مدرسه ،افت تحصیلی
و ترک تحصیل هرچند که مرتبط با دانشآموزان است ،از
مسائل مربوط بهنظام آموزشی هم میباشند .هر یک از این
موضوعات و پدیدهها عالوه برداشتن تأثیر متقابل در دیگری،
نتایج و آثار ویژه خود را نیز دارا هستند و روشهای مقابله و
برخوردی جداگانه میطلبند[ .]1گریز از مدرسه در دوره
متوسطه یک مشکل گسترده است که بهطور قابلتوجهی به
خطرافزایش ترک تحصیل کمک میکند[.]2
بزرگان امور تعلیم و تربیت در مورد نوع نگرشی که
دانشآموزان نسبت به مدرسه دارند و نقش مدرسه و اهمیت
و ارزش نوع رابطه بین معلمان و دانشآموزان،اعتقاد دارند که
هر زمانی که نوجوانان از آرامش درونی و صفای قلب و اعتماد
به نفس و نگرش مثبت نسبت به مربی خود برخوردار باشد،
و به نوعی با مدرسه پیوند داشته باشند که شامل ارتباط
تجارب دانشآموزان با مدرسه ،احساس مراقبت شدن ،دریافت
احترام از سوی معلمان ،دلبستگی به مدرسه ،میزان مشارکت
و درگیری در مدرسه و تعهد به ارزشها و باورهای مدرسه
میشود؛ آموزش برایشان لذتبخش خواهد بود[ ]3و بالعکس
آن ،موجب دلهره ،مدرسهگریزی و اضطراب در آنها می
گردد.بنابراین میتوان گفت که گریز از مدرسه برای
دانشآموز یک مسئلهی فردی و برای خانواده و والدین
مسئلها ی است که مربوط به روابط متقابل والدین و فرزند
میباشد و برای مدرسه و معلمان از مسئائل تربیتی است.
گریز 1از مدرسه به معنای غیبت غیرمجاز دانشآموزان
به مدرسه بدون هیچ دلیل موجهی است [ .]4گریز از مدرسه
با غیبت عمدی و استفاده نکردن نوجوانان از مدرسه []5
بدون اطالع والدین یا رضایت والدین مشخص میشود[.]6

دالیل گریز از مدرسه پیچیده است و شامل جنبههای فردی،
خانوادگی ،اجتماعی ،روانشناختی است .مفهوم گریز از
مدرسه دارای پیچیدگی هایی است و گریز از مدرسه باید
بهعنوان رفتاری درک شود که احتماالً از سطوح مختلف
ساختاری؛ ازجمله فرد ،خانواده و مدرسه سرچشمه
میگیرد[.]7
مدرسهگریزی فینفسه پدیدهای نامطلوب و مأیوسکننده
محسوب میشود و یکی از مشکالت هر نظام آموزشی به شمار
میرود که با اتالف هزینهها و پایین آمدن سطح علمی و
کارآمدی دانشآموختگان خسارتهای زیادی را به
دانشآموزان ،خانوادهها و جامعه وارد میکند[ .]8گریز از
مدرسه عالوه بر اینکه ازنظر مالی و اقتصادی هزینه سنگینی
را تحمیل بر جامعه میکند ،شروعی برای ورود دانش آموزان
به گروههای بزهکاری و ضداجتماعی است [ .]1مدرسهگریزی
پدیده ای است که بیش از هر موضوع دیگر نیاز به اقدام
پیشگیرانه دارد تا عواملی که سبب ایجاد آن میشوند،
شناسایی شوند [ .]9از عواملی که بهعنوان ارتباط با مدرسه-
گریزی گزارششده است میزان تحصیالت والدین ،نمرات
ضعیف مدرسه و استفاده از مواد مخدر و میزان نظارت
نوجوانان است[ .]10همچنین مطالعات انجامشده نشان داده
اند که مجموعهای از عوامل خانوادگی ازجمله سطح پایین
تحصیالت ،بیکاری ،سطح پایین درآمد والدین ،فقدان ارتباط
مطلوب بین والدین و نوجوان ،اختالفات و کشمکشهای
خانوادگی ،ضرب و شتم با فرار نوجوان از مدرسه و مدرسه-
گریزی رابطه دارد [ .]1پژوهشهای مختلفی درزمینهی فرار
و گریز از مدرسه انجامشده است؛ اسمیت 2در سال 1996
پژوهشی بر روی دو گروه از افراد مدرسهگریز ثبت نام شده و
ثبت نام نشده انجام داد و علل مدرسهگریزی را در  5طبقه
نگرش منفی و تنفر از مدرسه ،سختی درسها ،آزار توسط
همساالن و سایر کارکنان در مدرسه ،تاثیر از همساالن و ترس
از معلم دستهبندی نمود [.]9رامبرگ ،بورلین
الفتمن،فرانسون و مودین ]7[3در پژوهششان نشان دادند که
معلمان در سطح باالتری از رهبران مدرسه در مدرسهگریزی
نقش دارند و قوانین و مقررات در مدرسه کمترین احتمال
مدرسهگریزی را دارد .همچنین هنری و دنیل ]10[ 4نشان
دادند گریز از مدرسه باعث کاهش راندمان دانشآموزان و
بیرون داد علمی میشود .فیلیپ، ،کنت و الیزابت و امی]11[5
در پژوهشی گریز از مدرسه را در مدارسی کمتر مشاهده
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انتظارات دانشآموز را برآورده نمیکند ،یک عامل خطر برای
گریز از مدرسه است [.]20
بالفانز ،چانگ ]21[3در تحقیقاتشان نشان دادند که گریز
از مدرسه با اختالالتی که شامل سالمت روانی دانشآموز و
خانواده میبشد؛ رخ میدهد و عابدی و عریضی[ ]22بیان
کردند که دانشآموزان شهر اصفهان دارای ویژگیهایی
ازجمله عزتنفس ،سرسختی و اضطراب هستند که در
عملکرد تحصیلیشان تأثیرگذار است .در تحقیقاتی که در
ایران در رابطه با وضعیت تحصیلی دانش آموز انجامشده است
بیشتر بـه پیشرفت تحصیلی پرداختهشده و کمتر افت
تحصیلی و گریز از مدرسه موردتوجه بوده اسـت و بهصورت
بومی و منطقهای در گریز از مدرسه انجام نگرفته است و در
این پژوهش به دنبال تجارب زیستهی دانشآموزان بومی در
شهر اصفهان که گریز از مدرسه داشتهاند بودهایم که پس از
پژوهش بتوانیم بهصورت کاربردی از یافتههای پژوهش در
عرصههای مختلف(آموزشوپرورش و )...استفاده کنیم؛ لذا
سؤال مطرحشده در پژوهش این است که درک تجارب زیسته
علل گریز از درسه ازنظر دانشآموزان متوسطه دوره اول
چیست؟

کردند که ارتباط بین معلمان ،والدین و حضور آنها در
مشکالت دانشآموزان بیشتر بود .همچنین تسچر و
[ ]12نتیجه گرفتند که روابط خوب بین دبیران و
دانشآموزان نهتنها منجر به پیوند آنها با مدرسه میشود
بلکه رفتارهای گریز دانشآموزان را کاهش میدهد .پژوهش
رحیمپور،چگنی و انوری [ ]13نشان داد که انگیزش ،تأثیر
همساالن ،نگرش ،برخورد اولیا ،افت تحصیلی و کشمکش
روابط معیوب بهعنوان عوامل مؤثر بر مدرسهگریزی
دانشآموزان است .و غالمحسین پور انوری [ ]1بیان کردند
کشمکش درون خانواده ،شامل روشهای فرزند پروری
(سهلانگاری ،مستبدانه و دموکراتیک که هم دیکتاتوری
والدین و هم سهلانگاری) را میتوان زمینهساز گریز از
مدرسه دانست.
بر اساس نظر نجیمی ،مفتاق و شریفی راد [ ]14عواملی
مانند محتوای آموزشی ،محیط آموزش ،عوامل خانوادگی و
اقتصادی اجتماعی برافت تحصیلی دانشآموزان در شهر
اصفهان تأثیرگذار بوده است.
عالوه بر آن مطالعات مربوط به گریز را میتوان به
مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی فراگیران ،مطالعات
مربوط به متغیرها و محیط خانواده مثل وضعیت اقتصادی -
اجتماعی ،مطالعات مربوط به سیستم آموزشی و مطالعات
مربوط به فرا سیستم تقسیم نمود .در مطالعات فراگیر محور،
عوامل مرتبط با انگیزش درونی و تفاوتهای فردی فراگیران
(همچون مشکالت جسمی -روحی ،سوءمصرف مواد ،خود
ادراکی) مطرحشده است .در مطالعات خانواده محور
تفاوتهای فردی خانوادهای فراگیران (والدین ،سالمت
روحی -روانی خانواده ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی و)...
موردتوجه قرارگرفته است .عوامل مرتبط با خانواده همچنین
شامل درگیریها و روابط معیوب عاطفی خانواده و عدم
نظارت و رسیدگی والدین بر فراگیری و تحصیل نیز
میشود[ .]15دیسوسیو و وانکورا ،نلسون ،هویت و
کیتزمن ]16[2مشکالت سالمت روانی و فیزیکی را از
محرکهای گریز از مدرسه ،تشخیص دادهاند.
همچنین تحقیقات نشان میدهد که گریز از مدرسه در
میان دانشآموزان خانوادههای کمدرآمد [ ]17و خانوادههای
تک والد [ ]18شایعتر است .گریز از مدرسه همچنین در میان
دانشآموزانی که از حمایت محدود والدین در رابطه با تکالیف
مدرسه برخوردار میشوند ،رایجتر است [ .]19در سطح
مدرسه ،مطالعات نشان دادهاند که مدرسهای که نیازها یا

ماکاروا1

سؤال پژوهش

تجربهی زیسته دانشآموزان از گریز از مدرسه چیست؟
روش پژوهش

پژوهش حاضر جزء تحقیقات کیفی و از نوع پدیدار
شناختی است.جامعه پژوهشی شامل دانشآموزان پسر
متوسطه دوره اول اصفهان در سال تحصیلی  1399است که
تجربهی گریز از مدرسه را داشتهاند .نمونه پژوهش بر اساس
روش نمونهگیری هدفمند 4از بین دانشآموزان پسر ناحیه 2
شهر اصفهان که از طرف مشاوران مدرسه ناحیه  2در مقطع
متوسطه دوره اول معرفیشده بودند ،انتخاب شدند و تا
اشباع دادهها یعنی زمانی که موضوعات جدیدی به دست
نیاید ادامه یافت 15 .دانشآموز مورد مصاحبه قرار گرفت و 2
نفر از دانشآموزان هم در حین کار کنار گذاشته شدند؛ و با
رسیدن به مصاحبهی فرد  13مفاهیم بهدستآمده به اشباع
رسید .پژوهش از نوع مصاحبهی نیمه ساختاریافته بود و از
شیوهی گفتگوی دوطرفه 5بهره گرفته شد که مدت مصاحبه
برای هر دانشآموز بین  60-30دقیقه بود .در ابتدا
خصوصیات جمعیت شناختی نمونهها که شامل سن ،پایه
تحصیلی ،تعداد اعضای خانواده بود ،در فرم مخصوص ثبت
شد و در طول مصاحبه سؤاالتی با توجه به فرضیههای اصلی

1

. Purposive sampling
. Conversational style

.Teuscher,Selina,Makarova & Elena
. DeSocio , VanCura , Nelson , Hewitt & Kitzman
3
. Balfanz & Chang
2
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انجام این پژوهش نامی از هیچکدام از مصاحبهشوندگان برده
نمیشود ،اطالعات آنها صرفاً جهت مطالعه و تحقیق میباشد
و در هر مرحله از پژوهش میتوانستند از ادامه آن انصراف
دهند و همچنین پژوهشگر از تبعیض بین آزمودنیها اجتناب
مینمود.
در واقع اصلیترین مرحلهی تجزیهوتحلیل در تحقیقات
کیفی کدگذاری است .در اولین مرحله دریافت دادهها آغاز
میشود و تا مرحلهی آخر که شامل گزارشنویسی و مشخص
کردن مقوالت و ارتباط دادن بین آنها،ادامه مییابد .برای
این منظور محقق با استفاده از گزارههای معنادارِ مستخرج از
متن مصاحبهها و با انجام مراحل مختلف کدگذاری ،اعم از
کدگذاری هستهای ،محوری و اولیه به ایجاد مفاهیم و حوزه
ها پرداخت.

موجود ،بهصورت سؤاالت باز پاسخ ،انجام گرفت .همچنین
برای گردآوری اطالعات از مشاهده و یادداشتبرداری نیز
بهعنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده شد .به دلیل
اطمینان کامل از اینکه سؤاالت مصاحبه مربوط به مدرسه-
گریزی میباشد و از سؤاالت انحرافی برخوردار نباشد ،در
اختیار چند نفر از متخصصین روانشناسی قرار گرفت و اعتبار
یابی شد .در پژوهش حاضر پس از ثبت مصاحبهها،
تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس روش کالیزی (هفت مرحلهای)
انجام شد.
در روش کالیزی پژوهشگر کلیهی گزارههای آزمودنیها
را مکرراً مطالعه نموده و برای درک مفاهیم و گزارهها با آنها
هم احساس میشود.سپس گزارهها و واژگانی که مرتبط با
موضوع موردمطالعه هستند را استخراج نموده و به هرکدام از
آنها معنی و مفهومی خاص میدهد.پس از مرور گزارههای
آزمودنیها ،گزارههای مشترک در درون دستهها با موضوعات
خاص قرار دادهشده و جهت موثق نمودن مطالب به توضیحات
اصلی مراجعه میشد  .در مرحلهی بعد مفاهیم استنتاج شده
به توصیفی جامع و کامل تبدیل گشت .درنهایت یافتههای
نهایی حاصل ،بهمنظور اطمینان از موثق بودن آنها به
شرکتکنندگان ارائه شد.
در جهت رعایت موازین اخالقی پژوهش ،به
شرکتکنندگان اطمینان داده شد که مصاحبههای انجامشده
توسط محقق کامالً بهصورت محرمانه میباشد و در مسیر

یافتهها
تعداد مصاحبهشوندگان شامل 13نفر میباشد که در بازه
ی سنی 15-13سال قرار دارند .نتایج نشان داده که تعداد
دانشآموزان 13سال و 14سال برابر میباشد و تعداد
دانشآموزان باسن15سال کمتر میباشد .همچنین بر اساس
نتایج ،شغل آزاد در بین پدر دانشآموزان باالترین
درصد( )٪46را به خود اختصاص داده است و تنها 15درصد
از دانشآموزان بدون سرپرست بودند.

جدول  .1مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در مقوله نظام آموزشی

حوزه

کدهای
هستهای

)1پیامدهای نظام آموزشی

)1ضعیف بودن نظام آموزشی

کدهای محوری

کدهای اولیه

مفاهیم

 )1متناسب نبودن مواد آموزش

)1کاربردی نبودن محتوای
دروس

این دروس جایی استفاده نمیشود
معلمهای خوشاخالقی نداریم

 )2رفتار ناشایست

)2برخورد نامناسب معلمان

معلممان همیشه داد میرند
معلم همیشه اخمو و بداخالق است
معلم به ما ناسزا میگوید
ترس از تنبیه برای عدم انجام تکالیف دارم

 )3رفتار نامناسب معلم

)3تنبیه دانشآموزان

)4ارتباط مخرب بین دانشآموز
و معلم

)4عدم شکل گری ارتباط بین
دانشآموز و معلم

)5عدم استفاده از تدریس
مشارکتی

)5عدم تفویض اختیار به
دانشآموزان
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معلممان عمداً نمیگذارد ما به زنگ تفریح برویم
معلم همیشه ما را از کالس بیرون میکند
معلم همیشه از ما بد میگوید
معلم با ما دوست نیست
معلممان انگار دشمن ماست
معلم ما را دوست ندارد
معلم فقط به چند نفر توجه میکند
همهی کارها را خود معلم میکند و ما تنها باید
گوش دهیم
معلم فقط به یک دانشآموز کاری را میسپارد
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معلم از ما کار گروهی نمیخواهد

نامناسب معلم )4 ،ارتباط مخرب بین دانشآموز و معلم)5 ،
عدم استفاده از تدریس مشارکتی) به دست آمد و کد هستهای
ضعیف بودن نظام آموزشی نام گرفت و موارد مصاحبه تحت
عنوان حوزهی پیامدهای نظام آموزشی نامگذاری شد.

همانطور که در جدول 1مشاهده میشود مفاهیم خاص
از مصاحبهها شامل  16مورد بوده است که با بررسیهای
پژوهشگر  5مورد کد اولیه و  5مورد کدهای محوری()1
متناسب نبودن مواد آموزش )2،رفتار ناشایست )3،رفتار

جدول  .2مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در مقوله نقش خانواده

حوزهها

کدهای
هستهای

کدهای محوری

کدهای اولیه

.1سبک دلبستگی

.1دلهره از محیط خانه

.2خانواده نابسامان

.2آشفتگی خانواده

کدهای باز (مفاهیم)
.1میترسم وقتی در مدرسه هستم برای مادرم اتفاقی بیافتد
.2اضطراب از جدایی از والدینم دارم
.3دوست ندارم از مادرم جدا شوم
.4درگیر اتفاقات خانه هستم
.5من باید در خانه کمک مادرم کنم او مریض است
.6میترسم در خانه دعوا شود و اتفاقی بیافتد

.3اختالالت جسمی

.3مشکالت سالمت
جسمی

.7مادرم صرع دارد میترسم در خانه تنها باشد
.8کار کردن اهمیت بیشتری برای پدرم دارد.
.9درس خواندن ازنظر پدر و مادرم مهم نیست

منظومه آسیبزای خانواده

)2خانواده نابسامان و آشفته

.4نگرش خانواده
نسبت به تحصیل

.4طرز فکر خانواده

.10پدرم میگوید فامیل شغل آزاد دارند و درس نخواندهاند و درس خواندن مهم
نیست
.11مادرم میگوید پسرخالهها هم هیچکدام درس نخواندهاند برای چه شما بخوانی

.5طرحوارههای

.5عدمحمایت از

ناسازگار اولیه

خانواده

 .6نابسامانی

.6وضعیت اقتصادی

اقتصادی

خانواده

.7سبک فرزند

.7شیوهی رفتار والدین

پروری

با فرزندان

.12حمایت عاطفی در خانه ندارم
.13دوست ندارم باکسی ارتباط برقرار کنم
.14من برای مادرم مهم نیستم و مدرسه رفتن من برای او مهم نیست
.15کمک مادرم باید کارکنم
.16باید برای خانوادهام درآمد داشته باشم
.17والدینم به درسهای من توجه نمیکنند و تنها به درسهای خودشان میرسند
.18مادرم میگوید دوست نداری به مدرسه نرو و من هم دوست ندارم و پدرم
مجبورم میکند به مدرسه بروم
 .19خانوادهام آبرویم را نزد دوستان میبرند من هم نمیخواهم به مدرسه بروم
.20همیشه مادرم از من بدگویی نزد معلمم میکند
 .21پدرم میگوید هر کاری دوست داری انجام بده
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 .22مادرم من را بهزور میخواهد پزشک کند

خانواده نسبت به تحصیلی.5 ،طرحوارههای ناسازگار اولیه.6
نابسامانی اقتصادی.7،سبک فرزند پروری) به دست آمد و کد
هستهای خانواده نابسامان و آشفته نام گرفت و تمامی موارد
مصاحبه تحت عنوان حوزهی منظومه آسیبزای خانواده
نامگذاری شد.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود مفاهیم خاص
از مصاحبهها شامل  22مورد بوده است که با بررسیهای
پژوهشگر  7مورد کد اولیه و  7مورد کدهای محوری(.1سبک
دلبستگی.2،خانواده نابسامان .3،اختالالت جسمی.4 ،نگرش

جدول .3مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در مقوله پیامدهای آسیبزای جامعه

حوزهها

کدهای هستهای

کدهای اولیه

کدهای محوری

کدهای باز(مفاهیم)
درس بخوانم بعداً در جامعه چکارکنم

 .1عدم وجود ایجاد انگیزه

 .1بیانگیزگی

و ارزش در جامعه

درس خواندن باعث موفقیت در جامعه نمیشود.
درس خواندن در جامعه ارزشی ندارد

.1کمبود توجه جامعه

.1بستر آسیبزای جامعه

.2عدم هدف گزاری

.2عدم هدف در

هدفی برای آیندهام ندارم

دانشآموزان

در این جامعه هدفی نمیتوان برنامهریزی کرد
جوانهای تحصیلکردهی بیکار زیادی در جامعه وجود دارند

.3آینده نامشخص

.3کمبود شغل

.4عدم عدالت در جبران

.4عدم دریافت

خدمت

دستمزد ایدهآل

اکثر افراد مدرک تحصیلی و شغلشان یکی نیست پس اهمیتی
ندارد
شغل مناسب وجود ندارد و همه بیکار هستند
میزان درآمدها کم است
افراد تحصیلکرده راضی از درامدشان نیستند
درآمد افراد تحصیلکرده خیلی کمتر بیسوادهاست

.3آینده نامشخص.4 ،عدم عدالت در جبران خدمت ) به دست
آمد و کد هستهای کمبود توجه جامعه گرفت و تمامی موارد
مصاحبه تحت عنوان حوزهی بستر آسیبزای جامعه
نامگذاری شد.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود مفاهیم خاص
از مصاحبهها شامل 11مورد بوده است که با بررسیهای
پژوهشگر 4مورد کد اولیه و  4مورد کدهای محوری ( .1عدم
وجود ایجاد انگیزه و ارزش در جامعه.2،عدم هدف گزاری،

جدول .4مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در مقوله ویژگیهای فردی

حوزهها

کدهای هستهای

.1عوامل آسیبزای فردی

.1ویژگیهای فردی

کدهای اولیه

مفاهیم

کدهای محوری

.1مشکالت افسردگی

من آدم بیارزشی هستم و مدرسه رفتن من مهم نیست

.2مشکالت شخصیتی

من نمیتوانم درس بخوانم و احساس درماندگی دارم

.2عدم انگیزه

.3عدم عالقه

بازی کردن بهتر از درس خواندن است

.3اختالالت بیش فعالی و

.4توجه و تمرکز الزم را

کمبود توجه

نداشتن

.1مشکالت روانی
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یکجا نشستن سره کالس سخت است
من نمیتوانم درسهایم را یاد بگیرم
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نمیتوانم آرام بنشینم و صحبت نکنم
گوش کردن به صحبتهای معلم سخت است
نمیتوانم تمرکز کنم و حوصلهام سر میرود
عدم توانایی تجسم نکردن آموختهها

.4هوش

.5ضریب هوشی و هوش
هیجانی

خوب نیست

.5مشکالت شناختی

.6کمبود عزتنفس

.6افکار غیرمنطقی

.7تفکر اشتباه

.7طرحواره ناسازگار
اولیه

معلمم گفته است ضریب هوش من پایین است
معلم همیشه خنگ کالس من را صدا میزند پس هوشم
فکر نمیکنم بتوانم در کالس مشارکت کنم
از صحبت کردن هراسانم
خانوادهام هیچکدام درس نخواندهاند برای چه من بخوانم
درس خواندن تأثیری در زندگی انسان ندارد
هوش خوبی ندارم

 .8حس نقص و شرم

به من گفتهاند توانایی درس خواندن را ندارم
من استعداد ندارم

فعالی و کمبود توجه.4 ،هوش .5 ،مشکالت شناختی.6 ،افکار
غیرمنطقی و.7طرحواره ناسازگار اولیه ) به دست آمد و کد
هستهای ویژگیهای فردی نام گرفت و تمامی موارد مصاحبه
تحت عنوان حوزهی آسیبزای فردی نامگذاری شد.

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود مفاهیم خاص
از مصاحبهها شامل 18مورد بوده است که با بررسیهای
پژوهشگر 8مورد کد اولیه و 7مورد کدهای
محوری(.1مشکالت روانی .2،عدم انگیزه.3،اختالالت بیش

جدول  .5مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در گروه همساالن

حوزهها

کدهای هستهای

.1آسیبپذیری همساالن

.1الگوبرداری از گروه همساالن

کدهای محوری
.1الگوبرداری در درس

.2الگوبرداری در تفریح
.3تائید گرفتن از دوستان

کدهای اولیه

مفاهیم

.1همانند کردن خودشان با

.1دوستانم همدرس نمیخوانند

دوستان در درس خواندن

.2همهی بچهها همینطورهستند

.2همانند کردن خودشان با دوستانشان

.3در سن من همه به فکر بازیهای مجازی

در بازی

هستند

.3عدم اعتمادبهنفس از خود در برابر

.4اگر به حرف معلم باشم دوستانم مسخرهام

دوستان

میکنند

دوستان) به دست آمد و کد هستهای الگوبرداری از گروه
همساالن نام گرفت و تمامی موارد مصاحبه تحت عنوان
حوزهی آسیبپذیری همساالن نامگذاری شد.

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود مفاهیم خاص
از مصاحبهها شامل 18مورد بوده است که با بررسیهای
پژوهشگر  4مورد کد اولیه و  3مورد کدهای محوری
(الگوبرداری در درس ،الگوبرداری در تفریح ،تاییدگرفتن از
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مقایسه تعداد گزاره ها در هر حوزه
25
20
15
10
5
0
آسیب پذیری همساالن

عوامل آسیب زای فردی

بستر آسیب زای جامعه منظومه آسیب زای خانواده پیامدهای نظام آموزشی
فراوانی مفاهیم

نمودار  .1مقایسهی تعداد گزارهها در هر دوره

ومدرسه ،به دانشآموزان کمک شایانی میکنند[.]24

نمودار 1نشان میدهد که تعداد فراوانی گزارههای حاصل
از مصاحبه در حوزهی منظومه آسیبزای خانواده بیشترین
فراوانی و در حوزهی آسیبپذیری همساالن کمترین فراوانی
را داشته است.
با توجه به نتایج نشان دادهشده ،پس از بررسی مقوالت
فرعی و زیرمجموعهها به مقوالت اصلی دستیافتیم:
 .1پیامدهای نظام آموزشی
 .2منظومه آسیبزای خانواده
 .3بستر آسیبزای جامعه
 .4عوامل آسیبزای فردی
 .5آسیبپذیری همساالن

در زمینهی مباحث مرتبط با نظام آموزشی ،بلچفرد،
بست ،براون و وبستر ]25[1عواملی مانند بهروز نبودن کتب
درسی ،توجه نکردن به اصول و قواعد برنامهریزی دروس ،عدم
نظاممندی در ساختار آموزشوپرورش ،محیط فیزیکی
مدرسه ،توجه نکردن به استعدادها و عالیق دانشآموزان و
ناخوشایندی تکالیف درسی و توجه نکردن به نوآوریها و
تحوالت را موجب عدم انگیزه در دانشآموزان متوسطه عنوان
کردهاند .از طرفی گرچه آمار دانشآموزان پسر در زمان ورود
به دورهی متوسطه باالتر از دختران است ،ولی نرخ ترک
تحصیل در پایههای دوم و سوم برای پسران بسیار باالتر از
دختران است[ .]26همچنین واتو ،مالیک ،شهزاد و ایقبال2
( )2021مطرح کردهاند هنگامیکه معلمان و والدین همدیگر
را مالقات نمیکنند ،دانشآموزان رغبتی به مدرسه رفتن
ندارند و در برخی موارد به دلیل محدودیتهای شدید در
مدرسه ،گریز از مدرسه شکل میگیرد و رفتار و سختگیری
معلم باعث غیبت دانشآموز میگردد[ .]27بنابراین با توجه
به گزارشهای دانشآموزان مشاهده شد که از محتوای کتب
درسی ناراضی بودند و برای آنها جذابیتی نداشته و اولیای
مدرسه مشوقی برای دانشآموزان نبودند و رابطهای مطلوب
بین دانشآموزان معلمان برقرار نبود.

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای حاصل از مصاحبههای پژوهش
16مفهوم در رابطه با نظام آموزشی از مصاحبهها استخراج
شد که در این پژوهش کدهای اولیهی جدیدی یافت شد که
در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده بود ،این کدها شامل
عدم تفویض اختیار به دانشآموز و عدم شکلگیری ارتباط
بین دانشآموز و معلم بود .تعامل معلم و شاگرد ،بخش مهمی
از آموزش و یادگیری محسوب میشود [ .]23به همین منظور
معلمان بواسطه برقراری روابط میان فردی مثبت و ایجاد
عالقه شاگرد به معلم ،در امر یادگیری و ایجاد عالقه به درس
.Blatchford,Bassett , Brown & Webster
. Wattoo, M., Malik, Shahzad & Iqbal,
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بیان کردند که نقش شرایط اجتماعی در مدرسهگریزی
تأثیرگذار است و آرچیبالد [ ]34در تحقیقش بیان کرده که
جامعه در فرار از مدرسه دانشآموزان تأثیرگذار بوده است که
نتایج این تحقیقات همسو با تحقیق پژوهش حاضر میباشد.
جامعهای که خواهان پایداری و سربلندی است و تمایل دارد
در زمینههای گوناگون پیشرفت کند ،باید اهداف و مقاصد
خود را از قبل تعیین نماید و با برنامهریزی جامع و دقیق
راههای رسیدن به آن را مشخص کند و زمینههای شغلی و
اجتماعی را فراهم نماید؛ بنابراین عدم توجه جامعه به
دانشآموزان و عدم امنیت شغلی آیندهی آنها از دالیلی بوده
که در مصاحبههای افراد برای گریز از مدرسه مطرح شده
است.
همچنین یافتههای حاصل از مصاحبههای پژوهش 18
مفهوم در رابطه با فرد و شخصیت او از مصاحبهها استخراج
شد که در این پژوهش کدهای محوری جدیدی از گزارهها
یافت شد که عبارتاند از :اختالالت بیش فعالی و کمبود
توجه ،افکار غیرمنطقی و مشکالت شناختی .از مهمترین
عوامل در مدرسهگریزی مشکالت فردی افراد مانند اضطراب
و افسردگی است که عملکرد رفتاری و تحصیلی افراد را تحت
تأثیر قرار میدهد [ .]35از ویژگیهای فردی دانشآموزان
میتوان به عواملی ازجمله بیماریهای جسمی و مشکالت
روانی ،ذهنی و نداشتن هدف و عدم انگیزه برای یادگیری،
ناسازگاریهای رفتاری ،خود پندارهی ضعیف و برخورداری از
فشار روانی و اضطراب برای تحصیل اشاره کرد[ .]36تحقیقات
رحیمپور ،چگنی و انوری[ ]13و حیدری ،مهران طاهری،
امینی عبدالیوسفی و گرایی [ ]37نشان داده انگیزش
دانشآموزان و اختاللهای اضطرابی بر مدرسهگریزی و عوامل
تحصیلی تأثیرگذار است و با نتایج این پژوهش همسو میباشد
که عوامل فردی بر مدرسهگریزی تأثیرگذار بوده است .تفاوت
در ویژگیهای شخصیتی از عوامل مهمی است که معلمان و
کارفرمایان یا مدیران باید نسبت به آن آگاه باشند و توجه به
آن میتواند منجر به شکوفا شدن استعدادها و سرمایههای
بالقوه شود .شناسایی ویژگیهای شخصیت در همه مقاطع
تحصیلی الزم است .بخصوص شناسایی ویژگیهای شخصیتی
دانشآموزان در سال اول دبیرستان میتواند به معلمان و
مشاوران مدارس کمک کند تا از این طریق دانشآموزان را در
انتخاب رشته تحصیلی بهتر یاری نمایند.
از مصاحبههای پژوهش  4مفهوم در رابطه با گروه
همساالن و دوستان از مصاحبهها استخراج شد که در این
پژوهش کدهای محوری جدیدی از گزارهها یافت شد که در
پژوهشهای پیشین به آنها اشارهای نشده است که این کدها
عبارت اند از :الگوبرداری از درس و تائید گرفتن از دوستان.

بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبههای پژوهش 22
مفهوم در رابطه با خانواده از مصاحبهها استخراج شد که در
این پژوهش در مقولهی منظومهی آسیبزای خانواده کدهای
جدیدی نوآوری تحقیق بود که این کدهای محوری شامل
سبک دلبستگی و اختالالت جسمی و عدمحمایت خانواده بود
که در تحقیقات قبلی به آنها اشاره نشده بود .در سبک
دلبستگی ایمن ،اعتماد به خود و دیگران تجلی مییابد که
این اعتماد حاصل از یک رگه شخصیتی فرد میباشد که می
تواند با جلوگیری از بروز اضطراب فرد در مدرسه ،زمینهساز
تعمل مثبت با دیگران در مدرسه و در نهایت ایجاد عالقه به
مدرسه شود[.]28
اختالالت جسمی مختلف نیز بعنوان یکی از عوامل گریز
از مدرسه ،میتواند ماحصل عدم پذیرش این دانشآموزان
توسط سایر دانشآموزان عادی باشد که بدین سبب اعتماد به
نفسشان تقلیل یافته و در نهایت طرد اجتماعی بروز می
کند[.]29
در پژوهش بابامیر ساطحی [ ]30نتایج نشان داده که
نقش نهاد خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار
است و دادفر ،بازدار ،نصرالهی ،عبدالحسینی و احمدی[]31
هم بیان کردند عوامل مؤثر برافت تحصیلی دانشآموزان دختر
و پسر سال اول دبیرستان عوامل خانوادگی است و صالح
اردستانی و خرمایی[ ]32بیان کردند که بین حمایت والدین
و تحصیلگریزی رابطه وجود دارد که میتوان این تحقیقات
را همسو با پژوهش حاضر دانست که عوامل خانوادگی در ابعاد
منفی و مثبت تحصیلی میتواند تأثیرگذار باشد .در تبیین
یافتهها میتوان گفت در جوامع و خصوصاً خانوادههای امروز
بر لزوم درس خواندن و تحصیالت تأکید زیادی میشود و
والدین نیز اغلب برای موفقیت و رشد تحصیلی فرزندان خود
حساسیت زیادی دارند و سرمایهگذاری زیادی میکنند .در
این بین یکی از معضالتی که برخی از خانوادهها با آن روبرو
میشوند افت تحصیلی فرزندشان و یا سوق فرزند به ترک
تحصیل است .پژوهشی نشان میدهد اکثر دانشآموزانی که
از مدرسه ترک تحصیل میکنند دارای خانوادههایی هستند
که درآمدشان پایین است .بهعبارتدیگر شرایط اقتصادی-
اجتماعی خانوادهها رابطهای معکوس با افت تحصیلی
دانشآموزان دارد [.]33
همچنین بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبههای
پژوهش  11مفهوم در رابطه با جامعه از مصاحبهها استخراج
شد که در این پژوهش کدهای محوری جدیدی یافت شد که
شامل عدم هدفگزاری و عدم ایجاد انگیزه و ارزش در جامعه
و عدم عدالت در جبران خدمت بود که در پژوهشهای پیشین
به آن پرداخته نشده بود .پژوهش غالمحسین پور انوری []1
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تحقیقات رحیمپور،چگنی و انوری [ ]13و سیف و شجاع
کاظمی [ ]38نشان داده که دوستان و گروه همساالن بر فرار
از مدرسه و مدرسهگریزی تأثیرگذار بوده است که نتایج آنها
همسو با پژوهش حاضر میباشد .قسمتی از هویت نوجوانان،
در مجموعهی گـروه همساالن ،شـکل میگیرد .نوجوانان در
مرکزیت نگاه بودن را دوست دارند و عالقه دارند که نظرات
تأییدی دوستانشان را در مورد خود بدانند .بنابراین ارتباطات
بیشتر نوجوانان با دوستان ،اغلب والدین را عصبانی میکند و
این خود مزید بر علت و سبب جدایی بیشتر از خانواده می
شود [ ]39گرچـه اثرگذاری گروه همساالن از هنجارهای
متعالی و تکاملی نوجوانی ،پیششرط هویتیابی و اجتماعی
شدن است ،ولی میتواند آسیبزا نیز باشد .نوجوانان تالش
میکنند تا با ارزیابی پذیرش و یا عدم پذیرش توسط گروه
همساالن ،میزان مقبولیت خود را ارزیابی کنند [ .]40بخشی
از زندگی نوجوانان ،گروه همساالن هستند که آنها را حمایت
میکنند تا وارد جامعه شوند .گروه همساالن به نوجوانان
کمک میکنند تا تمرین نقشپذیری و الگوپذیری داشته
باشد[ .]41کودکان و نوجوانانی که روابط ضعیف با همساالن
دارند در دوران بزرگسالی به بزهکاری ،ناسازگاریهای
عاطفی ،اختالالت در سازگاریهای جنسی و سایر ناسازگاری
ها را منجر میشوند[ .]42بنابراین میتوان گفت در سن
نوجوانی تأثیرپذیری از همساالن بسیار بیشتر از خانواده است
زیرا همساالن یکدیگر را بهتر درک کرده و صحبتهایشان
رضایتبخش است .ویرتانن ،رایکونن ،اینگلز ،و اساالمپی و
لرکانن( )2021عنوان کردند سطوح باالی درگیری با گروه
همساالن در مدرسه ابتدایی و افزایش درگیری در طول زمان،
میزان گریز از مدرسه را در دوره متوسطه باالتر پیشبینی می
کند [.]2
1
در راستای نتایج مطالعه ،در پژوهش راید و همکاران
[ ]43عواملی مانند بیزاری از امتحان ،دوستنداشتن معلمان،
مورد اذیت و آزار قرار گرفتن در مدرسه و کسل بودن مدرسه
را گریز از مدرسه دانستند که در مصاحبههای این پژوهش
هم موردتوجه قرار بود و نتایج این پژوهش همسو با پژوهش
حاضر میباشد .آرچیبالد ]34[2در پژوهشش نشان داده که
بین میزان تحصیالت والدین و میزان غیبت از مدرسه در پایه
 6رابطه معناداری وجود دارد و نتایج تحقیق ساهیبول و
کرول ]44[ 3نشان داده که روابط ضعیف با معلمان ازجمله
عدم تحقق انتظاراتشان از معلم در مدرسهگریزی نقش

عمدهای داشته است و ویرتانن و همکاران ]45[4به این نتیجه
رسیدند که حمایت خانواده و دبیران تأثیر مثبتی بر
درگیریهای رفتاری دانشآموزان و کاهش گریز از مدرسه
دارد و در پژوهش تِسچر و ماکارُوا [ ]12به این نتیجه
رسیدهاند که روابط خوب بین دبیران و دانشآموزان نهتنها
منجر به پیوند آنها با مدرسه میشود بلکه رفتارهای گریز
دانشآموزان را کاهش میدهد که نتیجهی همهی تحقیقات
ذکرشده در عوامل بهدستآمده در این پژوهش دیده میشود
و نتایج تحقیقات قبلی همسو با پژوهش حاضر میباشد.
بصورت کلی همانطور که مربیان ،معلمان و والدین از
عوامل کلیدی انگیزش تحصیلی به حساب میآیند[]46؛ بر
اساس نتایج تحقیقاتی ازجمله فیلیپ ،کنت و الیزابت و
امی ،]11[5هِنری و دَنیل [ ،]10رحیمپور ،چگنی و انوری
[ ،]13صالح اردستانی و خرمایی [ ]32میتوان نتیجه نمود
که معلمان و خانواده نیز میتوانند نقش اساسی در گریز از
مدرسه دانشآموزان داشته باشند که فراوانی مصاحبهها در
پژوهش حاضر هم نشان داده است این مقوالت از مهمترین
عوامل مدرسهگریزی در دانشآموزان بوده است بنابراین نتایج
این پژوهش همسو با پژوهشهای قبلی میباشد .رمبرگ،
بولین الفتمن ،فرانسون و مودین )2019( 6در پژوهششان
نشان دادند معلمان و مدیرانی که در سطح باالی رهبری و
اخالق در مدرسه قرار دارند احتمال مدرسهگریزی را در
دانشآموزان کاهش میدهد[.]7
بنابراین بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش نتیجه
میگیریم که گریز از مدرسه یکی از معضالتی است که
خانواده ،مدرسه و درنهایت اجتماع را با خود درگیر میکند.
کودک یا نوجوانی که گریز از مدرسه دارد ،عالوه بر آسیب
هایی که به خود میزند در معرض خطرات محیطی نیز قرار
میگیرد .بهطوریکه شاهد هستیم چنین دانشآموزانی با
احتمال بیشتری به سمت مواد مخدر و کارهای خالف
میروند .بنابراین با توجه به مصاحبههای انجامشده میتوان
گفت مدرسهگریزی محصول مشترک خانواده و اجتماع است
و عوامل فردی و گروه همساالن در تشدید مدرسهگریزی
اثرگذار هستند.با توجه به کدهای بهدستآمده راهکارهایی
ازجمله اصالح شیوههای مدیریت و تدریس و فضای آموزشی
جهت کاهش گریز از مدرسه و آموزشهای والدین در جهت
نوع فرزند پروری و کاهش آشفتگیهای خانوادگی مفید به
نظر میرسد و همچنین بررسی مشکالت رفتاری دانشآموزان
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