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Abstract 

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. 
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 دهیچک

شت  با همراه سالم،  پروراندن افرادی تربیت، و تعلیم اهداف یکی از مقدمه: ست  جسمانی  و روانی بهدا   زمالو توجه  ا
  ابعاد در متنوعی مشببک   و مسببا   اما. داشببت خواهد سبب ا به تأثیری افراد سببرنوشببت در یقیناً موضببو  این به نسبب ت

شی  شی جوامع  نظام گیر گری ان تربیتی و آموز ست.   آموز سته عل  گری  از     ا ضر درک تجربه زی هدف از پژوهش حا
 آموزان متوسطه دوره اول بود.مدرسه دانش

آموزان پسببر  ای کیفی از نو  پدیدارشببناسببی بود. جامعه آماری این پژوهش شببام  دانش این پژوهش، مطالعه روش:
سال تحصیلی    متوسطه دوره اول اصفهان     شته   1399در  ساس  بر پژوهش اند. نمونهبود که تجربه گری  از مدرسه را دا  ا

ها یعنی زمانی که  شهر اصفهان انتخاب شدند و  تا اش ا  داده 2آموزان پسر ناحیه  هدفمند از بین دانش یریگنمونه روش
وی دوطرفه  ی گفتگختاریافته و به شیوه ی نیمه سا موضوعا  جدیدی به دست نیاید ادامه یافت.پژوهش از نو  مصاح ه   

های باز پاسبب   از سببالاال  و پرسببش برای اجرای این پژوهش دقیقه بود.60-30ها بین بهره گرفته شببد.مد  مصبباح ه
 ت.  ها موردبررسی قرار گرفبا استفاده از روش ک ی ی اط عا  مصاح ه .جهت مصاح ه با نمونه تحقیق استفاده شد

  که.آمد دست  به مدرسه  از گری  در تأثیرگذار مرک ی و اصلی  یهسته  پنج شده، انجام  یمصاح ه  13 به توجه با نتایج:
  عوام  جامعه، زایآسبببی  بسبببتر خانواده، زایآسبببی  منظومه آموزشبببی، نظام پیامدهای شبببام  مرک ی هایهسبببته
سی   سی   و فردی زایآ ساالن  پذیریآ سته  هم صلی نی   بود که هر یک پنج از ه خود به چند کد محوری و یک  ی ا
 ای ط قه بندی شدند.کد هسته

و عوام  فردی و گروه همساالن در    محصول مشترک خانواده و اجتما  است    گری یمدرسه  گیری:بحث و نتیجه
 گری ی اثرگذار هستند.تشدید مدرسه
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 مقدمه
 و ترینآموزان مهموپرورش دانشآموزش نظام در
 و اهبینیشوند. تمامی پیشعنصر محسوب می تریناصلی

ها و تدارک ریزیها ، برنامهگذاریتمهیدات در جریان سیاست
شود. زیرا می ختمآموزان به دانش رنهایتدر این سیستم د

ها آنزم در الهای و ایجاد صالحیت آموزاندانش سازیآماده
 که خود سازنده آن خواهد بود، هدف ،برای ورود به اجتماعی

 قدر بهچ، در این روند هر. بنابراینوپرورش استآموزش غایی
شود و  بیشتری آموزان توجهمربوط به دانش مسائل و امور

استواری و  بررسی قرار گیرد، ساختار آتی اجتماع از  مورد
 موضوعاتی ازجملهبیشتری برخوردار خواهد بود.  استحکام

 افت تحصیلی ه،مدرسه گریزی، هراس از مدرس فرار از خانه،
آموزان است، از دانش اب مرتبط هرچند کهترک تحصیل  و

د. هر یک از این نباشمیهم آموزشی  نظاممربوط بهمسائل 
وه برداشتن تأثیر متقابل در دیگری، الها عپدیدهموضوعات و 

های مقابله و و روش ندستهدارا  نتایج و آثار ویژه خود را نیز
از مدرسه در دوره  گریز .[1]دنطلببرخوردی جداگانه می

به  توجهیطور قابلمشکل گسترده است که به کیمتوسطه 
 .[2]کندکمک می لیترک تحص افزایشخطر

بزرگان امور تعلیم و تربیت در مورد نوع نگرشی که 
ه و اهمیت آموزان نسبت به مدرسه دارند و نقش مدرسدانش

ه ک دارند اعتقادآموزان،و ارزش نوع رابطه بین معلمان و دانش
 اعتمادهر زمانی که نوجوانان از آرامش درونی و صفای قلب و 

اشد، ب برخوردارو نگرش مثبت نسبت به مربی خود  نفس به
 ارتباطو به نوعی با مدرسه پیوند داشته باشند که شامل 

احساس مراقبت شدن، دریافت آموزان با مدرسه، تجارب دانش
احترام از سوی معلمان، دلبستگی به مدرسه، میزان مشارکت 

ها و باورهای مدرسه و درگیری در مدرسه و تعهد به ارزش
[ و بالعکس 3خواهد بود] بخشلذتشود؛ آموزش برایشان می

یمگریزی و اضطراب در آنها آن، موجب دلهره، مدرسه
که گریز از مدرسه برای توان گفت .بنابراین میگردد
 نیو والدی فردی و برای خانواده مسئلهیک  آموزدانش
ی است که مربوط به روابط متقابل والدین و فرزند امسئله

 میباشد و برای مدرسه و معلمان از مسئائل تربیتی است.
آموزان از مدرسه به معنای غیبت غیرمجاز دانش 1گریز  

گریز از مدرسه  .[4]است به مدرسه بدون هیچ دلیل موجهی 
 [5]با غیبت عمدی و استفاده نکردن نوجوانان از مدرسه 

. [6]شودبدون اطالع والدین یا رضایت والدین مشخص می
                                                           

1 . Truancy 
2.  Smith 

3 .Remberg ,Brolin Laftman,Fransson & Modin 

4  .  Henry, Daniel 

 ،یفرد یهااست و شامل جنبه دهیچیاز مدرسه پ گریز لیدال
مفهوم گریز از    است. یشناختروان ،یاجتماع ،یخانوادگ

 دیاز مدرسه با گریز مدرسه دارای پیچیدگی هایی است و
درک شود که احتماالً از سطوح مختلف  یعنوان رفتاربه

ازجمله فرد، خانواده و مدرسه سرچشمه  ی؛ساختار
 [.7]گیردمی

ننده کای نامطلوب و مأیوسنفسه پدیدهفیگریزی مدرسه
ر به شما آموزشیظام شود و یکی از مشکالت هر نمحسوب می

ها و پایین آمدن سطح علمی و رود که با اتالف هزینهمی
ی زیادی را به اهآموختگان خسارتکارآمدی دانش

[. گریز از 8]کندها و جامعه وارد می، خانوادهانآموزدانش
وه بر اینکه ازنظر مالی و اقتصادی هزینه سنگینی الع مدرسه

 دانش آموزان برای ورودی شروع کند،بر جامعه میتحمیل را 
گریزی [. مدرسه1] کاری و ضداجتماعی استهای بزهبه گروه
ای است که بیش از هر موضوع دیگر نیاز به اقدام پدیده

شوند، پیشگیرانه دارد تا عواملی که سبب ایجاد آن می
-عنوان ارتباط با مدرسهاز عواملی که به .[9]شناسایی شوند 

یزان تحصیالت والدین، نمرات شده است مگریزی گزارش
ضعیف مدرسه و استفاده از مواد مخدر و میزان نظارت 

ه شده نشان دادهمچنین مطالعات انجام[. 10نوجوانان است]
ای از عوامل خانوادگی ازجمله سطح پایین که مجموعه اند

ت، بیکاری، سطح پایین درآمد والدین، فقدان ارتباط التحصی
های فات و کشمکشالوان، اختنوجو مطلوب بین والدین 

-و مدرسه خانوادگی، ضرب و شتم با فرار نوجوان از مدرسه

ی فرار های مختلفی درزمینه[. پژوهش1]رابطه دارد  گریزی
 1996در سال  2شده است؛ اسمیتو گریز از مدرسه انجام

گریز ثبت نام شده و پژوهشی بر روی دو گروه از افراد مدرسه
طبقه  5گریزی را در داد و علل مدرسه ثبت نام نشده انجام

ها، آزار توسط نگرش منفی و تنفر از مدرسه، سختی درس
همساالن و سایر کارکنان در مدرسه، تاثیر از همساالن و ترس 

[.رامبرگ، بورلین 9بندی نمود ]از معلم دسته
[ در پژوهششان نشان دادند که 7]3الفتمن،فرانسون و مودین

گریزی ری از رهبران مدرسه در مدرسهمعلمان در سطح باالت
نقش دارند و قوانین و مقررات در مدرسه کمترین احتمال 

[ نشان 10] 4گریزی را دارد. همچنین  هنری و دنیلمدرسه
آموزان و دادند گریز از مدرسه باعث کاهش راندمان دانش

  [11]5شود. فیلیپ، ،کنت و الیزابت و امیبیرون داد علمی می
مشاهده  کمتر مدارسی در را مدرسه از گریز پژوهشی در

5 . Philip J. Cook,  .,Kenneth Dodge ,Elizabeth & Amy 
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 و همکارانآبتین غ می                                                                                                          اول دوره متوسطه آموزاندانش مدرسه از گری  عل  زیسته تجربه درک

 در هاآن حضور و معلمان، والدین بین ارتباط که کردند
 1اماکارو و همچنین تسچر .بود بیشتر آموزاندانش مشکالت

 و دبیران بین خوب نتیجه  گرفتند که روابط [12]
 شودمی مدرسه با هاآن پیوند به منجر تنهانه آموزاندانش
پژوهش  .دهدمی کاهش را آموزاندانش گریز هایرفتار بلکه

انگیزش، تأثیر که نشان داد [ 13پور،چگنی و انوری ]رحیم
همساالن، نگرش، برخورد اولیا، افت تحصیلی و کشمکش 

گریزی عنوان عوامل مؤثر بر مدرسهروابط معیوب به
بیان کردند   [1] غالمحسین پور انوریو  .تآموزان اسدانش

های فرزند پروری روش شامل خانواده، درون کشمکش
 دیکتاتوری هم که دموکراتیک و مستبدانه انگاری،)سهل

ساز گریز از زمینه توانمی را انگاری(سهل هم و والدین
 دانست. مدرسه

[ عواملی 14] بر اساس نظر نجیمی، مفتاق و شریفی راد
مانند محتوای آموزشی، محیط آموزش، عوامل خانوادگی و 

آموزان در شهر قتصادی اجتماعی برافت تحصیلی دانشا
 اصفهان تأثیرگذار بوده است.

توان به وه بر آن مطالعات مربوط به گریز را میالع
های فردی فراگیران، مطالعات مطالعات مربوط به تفاوت

 -مربوط به متغیرها و محیط خانواده مثل وضعیت اقتصادی

موزشی و مطالعات اجتماعی، مطالعات مربوط به سیستم آ
، در مطالعات فراگیر محور. مربوط به فرا سیستم تقسیم نمود

های فردی فراگیران تفاوتو  عوامل مرتبط با انگیزش درونی
 دروحی، سوءمصرف مواد، خو -ت جسمیالهمچون مشک)

شده است. در مطالعات خانواده محور مطرح (ادراکی
مت الوالدین، س)ای فراگیران های فردی خانوادهتفاوت
 (اجتماعی و... -روانی خانواده، وضعیت اقتصادی -روحی

موردتوجه قرارگرفته است. عوامل مرتبط با خانواده همچنین 
عاطفی خانواده و عدم  معیوبو روابط  هادرگیری شامل

تحصیل نیز فراگیری و والدین بر  نظارت و رسیدگی
 [. دیسوسیو و وانکورا، نلسون، هویت و15]شودمی

مت روانی و فیزیکی را از الت سالمشک[ 16]2کیتزمن
 .اندهای گریز از مدرسه، تشخیص دادهمحرک

از مدرسه در گریز دهد که نشان می قاتیتحقهمچنین 
های و خانواده [17]درآمد های کمآموزان خانوادهدانش انیم

 انیدر م نیاز مدرسه همچنگریز تر است. شایع [18] تک والد
 فیدر رابطه با تکال نیمحدود والد تیکه از حما ینآموزادانش

. در سطح [19]است  ترجیرا شوند،یمدرسه برخوردار م
 ای ازهایکه ن یااند که مدرسهمدرسه، مطالعات نشان داده

                                                           
1 .Teuscher,Selina,Makarova & Elena 
2 . DeSocio , VanCura , Nelson , Hewitt & Kitzman 
3 . Balfanz  & Chang 

 یعامل خطر برا کی کند،یآموز را برآورده نمانتظارات دانش
 .[20]از مدرسه است  گریز

دادند که گریز نشان [ در تحقیقاتشان 21]3بالفانز، چانگ
آموز و از مدرسه با اختالالتی که شامل سالمت روانی دانش

[ بیان 22دهد و عابدی و عریضی]خانواده میبشد؛ رخ می
هایی آموزان شهر اصفهان دارای ویژگیکردند که دانش

نفس، سرسختی و اضطراب هستند که در ازجمله عزت
ر در تحقیقاتی که دیرگذار است.  شان تأثعملکرد تحصیلی

ت شده اسانجام دانش آموزایران در رابطه با وضعیت تحصیلی 
 شده و کمتر افتبیشتر بـه پیشرفت تحصیلی پرداخته

 صورتو به موردتوجه بوده اسـت و گریز از مدرسه تحصیلی
ای در گریز از مدرسه انجام نگرفته است و در بومی و منطقه

آموزان بومی در ی دانشال تجارب زیستهاین پژوهش به دنب
ایم که پس از اند بودهشهر اصفهان که گریز از مدرسه داشته

های پژوهش در صورت کاربردی از یافتهپژوهش بتوانیم به
لذا   وپرورش و...( استفاده کنیم؛های مختلف)آموزشعرصه

شده در پژوهش این است که درک تجارب زیسته سؤال مطرح
آموزان متوسطه دوره اول از درسه ازنظر دانش علل گریز
 چیست؟

 

 پژوهش سؤال
 ست؟یاز مدرسه چ زیآموزان از گردانش ستهیز یتجربه

 

 روش پژوهش
 پدیداراز نوع و تحقیقات کیفی  ءجزپژوهش حاضر 

آموزان پسر جامعه پژوهشی شامل دانشاست. شناختی
است که  1399متوسطه دوره اول اصفهان در سال تحصیلی 

 اساس بر پژوهش نمونه اند.ی گریز از مدرسه را داشتهتجربه

 2آموزان پسر ناحیه از بین دانش 4هدفمند گیرینمونه روش
در مقطع  2شهر اصفهان که از طرف مشاوران مدرسه ناحیه 

شده بودند، انتخاب شدند و  تا متوسطه دوره اول  معرفی
جدیدی به دست ها یعنی زمانی که موضوعات اشباع داده

 2آموز مورد مصاحبه قرار گرفت و دانش 15نیاید ادامه یافت. 
آموزان هم در حین کار کنار گذاشته شدند؛ و با نفر از دانش

آمده به  اشباع دستمفاهیم به 13ی فرد رسیدن به مصاحبه
ی نیمه ساختاریافته  بود و از رسید. پژوهش از نوع مصاحبه

بهره گرفته شد که مدت مصاحبه  5ی گفتگوی دوطرفهشیوه
دقیقه بود. در ابتدا  60-30آموز بین برای هر دانش

ها که شامل سن، پایه خصوصیات جمعیت شناختی نمونه
تحصیلی، تعداد اعضای خانواده بود، در فرم مخصوص ثبت 

ی های اصلشد و در طول مصاحبه سؤاالتی با توجه به فرضیه

4 . Purposive sampling 
5 . Conversational style 
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همچنین خ، انجام گرفت. صورت سؤاالت باز پاسموجود، به
برداری نیز یادداشت عات از مشاهده والبرای گردآوری اط

به دلیل  عات استفاده شد.العنوان ابزار گردآوری اطبه
-اطمینان کامل از اینکه سؤاالت مصاحبه مربوط به مدرسه

باشد و از سؤاالت انحرافی برخوردار نباشد، در گریزی می
وانشناسی قرار گرفت و اعتبار اختیار چند نفر از متخصصین ر

ها، در پژوهش حاضر پس از ثبت مصاحبهیابی شد. 
(  ای)هفت مرحله ها بر اساس روش کالیزیوتحلیل دادهتجزیه

 انجام شد.
ها های آزمودنیی گزارهروش کالیزی پژوهشگر کلیه در

ها ها با آنرا مکرراً مطالعه نموده و برای درک مفاهیم و گزاره
ها و واژگانی که مرتبط با شود.سپس گزارهس میهم احسا

موضوع موردمطالعه هستند را استخراج نموده و به هرکدام از 
های پس از مرور گزارهدهد.ها معنی و مفهومی خاص میآن

ها با موضوعات های مشترک در درون دستهها، گزارهآزمودنی
 تو جهت موثق نمودن مطالب به توضیحاشده خاص قرار داده

استنتاج شده  مفاهیمبعد  یشد . در مرحلهاصلی مراجعه می
ای هبه توصیفی جامع و کامل تبدیل گشت. درنهایت یافته

ها به منظور اطمینان از موثق بودن آننهایی حاصل، به
 .کنندگان ارائه شدشرکت

در جهت رعایت موازین اخالقی پژوهش، به 
 دهشانجام هایصاحبهکنندگان اطمینان داده شد که مشرکت

مسیر  درباشد و می محرمانه صورتبه کامالًتوسط محقق 

 بردهشوندگان مصاحبه ازکدام هیچ ازپژوهش نامی  این انجام
د باشها صرفاً جهت مطالعه و تحقیق می، اطالعات آنشودنمی

توانستند از ادامه آن انصراف و در هر مرحله از پژوهش می
 ها اجتنابهمچنین پژوهشگر از تبعیض بین آزمودنیدهند و 

 نمود.می
 تحقیقات در وتحلیلتجزیه یمرحله تریناصلی واقع در
ها آغاز در اولین مرحله دریافت داده .کدگذاری است کیفی

نویسی و مشخص ی آخر که شامل گزارششود و تا مرحلهمی
 بد. براییاها،ادامه میکردن مقوالت و ارتباط دادن بین آن

 زا مستخرج معنادارِ هایگزاره از با استفاده محقق منظور این
 از اعم کدگذاری، مختلف مراحل با انجام و هامصاحبه متن

حوزه و مفاهیم ایجاد به ای، محوری و اولیههسته کدگذاری
 ها پرداخت.

 

 هایافته
باشد که در بازهنفر می13شوندگان شامل تعداد مصاحبه

سال قرار دارند. نتایج نشان داده که تعداد 15-13ی سنی 
باشد و تعداد سال برابر می14سال و 13آموزان دانش
باشد. همچنین بر اساس سال کمتر می15آموزان باسندانش

آموزان باالترین نتایج، شغل آزاد در بین پدر دانش
درصد 15( را به خود اختصاص داده است و تنها ٪46درصد)

 ن بدون سرپرست بودند.آموزااز دانش
 

 ها در مقوله نظام آموزشیآمده از مصاحبهدست. مقوالت به1 جدول

 حوزه
کدهای 

 ایهسته
 مفاهیم کدهای اولیه کدهای محوری

1
شی

وز
 آم

ظام
ی ن

ها
مد

پیا
)

 

1
شی

وز
 آم

ام
نظ

ن 
ود

ف ب
ضعی

)
 

 متناسب نبودن مواد آموزش (1
(کاربردی نبودن محتوای 1

 دروس
 شوداین دروس جایی استفاده نمی

 رفتار ناشایست (2

 
 (برخورد نامناسب معلمان2

 اخالقی نداریمهای خوشمعلم
 معلممان همیشه داد میرند

 معلم همیشه اخمو و بداخالق است

 گویدمعلم به ما ناسزا می

 آموزاندانش (تنبیه3 ( رفتار نامناسب معلم3

 ترس از تنبیه برای عدم انجام تکالیف دارم

 گذارد ما به زنگ تفریح برویممعلممان عمداً نمی
 کندمعلم همیشه ما را از کالس بیرون می

 گویدمعلم همیشه از ما بد می

 آموز(ارتباط مخرب بین دانش4
 و معلم

(عدم شکل گری ارتباط بین  4
 معلمآموز و دانش

 معلم با ما دوست نیست
 معلممان انگار دشمن ماست

 معلم ما را دوست ندارد
 کندمعلم فقط به چند نفر توجه می

(عدم استفاده از تدریس 5
 مشارکتی

(عدم تفویض اختیار به 5
 آموزاندانش

کند و ما تنها باید ی کارها را خود معلم میهمه
 گوش دهیم

 سپاردآموز کاری را میبه یک دانشمعلم فقط 
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 خواهدمعلم از ما کار گروهی نمی

شود مفاهیم خاص مشاهده می 1طور که در جدولهمان
های مورد بوده است که با بررسی 16ها شامل از مصاحبه
 (1کدهای محوری)مورد  5مورد کد اولیه و  5پژوهشگر 

 رفتار( 3ناشایست، رفتار (2آموزش، مواد نبودن متناسب

 (5معلم،   و آموزدانش بین مخرب ارتباط (4معلم،  نامناسب
ای مشارکتی( به دست آمد و کد هسته تدریس از استفاده عدم

آموزشی نام گرفت و موارد مصاحبه تحت  نظام بودن ضعیف
گذاری شد. ی پیامدهای نظام آموزشی نامعنوان حوزه  

نقش خانواده مقوله در هامصاحبه از آمدهدستبه . مقوالت2جدول   

هاحوزه  
کدهای 

ایهسته  
)مفاهیم( کدهای باز کدهای اولیه کدهای محوری  

ب
سی

ه آ
وم

نظ
م

ده
وا

خان
ی 

زا
 2

فته
آش

و 
ن 

اما
بس

 نا
ده

وا
خان

)
 

.سبک دلبستگی1 .دلهره از محیط خانه1   

ترسم وقتی در مدرسه هستم برای مادرم اتفاقی بیافتد.می1  

.اضطراب از جدایی از والدینم دارم2  

.دوست ندارم از مادرم جدا شوم3  

.خانواده نابسامان2 خانواده .آشفتگی 2   

.درگیر اتفاقات خانه هستم4  

.من باید در خانه کمک مادرم کنم او مریض است5  

ترسم در خانه دعوا شود و اتفاقی بیافتد.می6  

.اختالالت جسمی3  
.مشکالت سالمت 3

 جسمی
ترسم در خانه تنها باشد.مادرم صرع دارد می7  

.نگرش خانواده 4

 نسبت  به تحصیل
خانواده .طرز فکر4  

.کار کردن اهمیت بیشتری برای پدرم دارد.8  

.درس خواندن ازنظر پدر و مادرم مهم نیست9  

اند و درس خواندن مهم گوید فامیل شغل آزاد دارند و درس نخوانده.پدرم می10

 نیست

اند برای چه شما بخوانیکدام درس نخواندهها هم  هیچگوید پسرخاله.مادرم می11  

های واره.طرح5

 ناسازگار اولیه

حمایت از .عدم5

 خانواده

.حمایت عاطفی در خانه ندارم12  

.دوست ندارم باکسی ارتباط برقرار کنم13  

.من برای مادرم مهم نیستم و مدرسه رفتن من برای او مهم نیست14  

. نابسامانی 6

 اقتصادی

.وضعیت اقتصادی 6

 خانواده

باید کارکنم.کمک مادرم 15  

ام درآمد داشته باشم.باید برای خانواده16  

.سبک فرزند 7

 پروری

ی رفتار والدین .شیوه7

 با فرزندان

رسندیمهای خودشان کنند و تنها به درسهای من توجه نمی.والدینم به درس17  

گوید دوست نداری به مدرسه نرو و من هم دوست ندارم و پدرم .مادرم می18

کند به مدرسه بروممجبورم می  

بروم مدرسه به خواهمنمی هم من برندمی دوستان نزد را آبرویم ام. خانواده19  

کندمی معلمم نزد بدگویی من از مادرم .همیشه20  

ی دوست داری انجام بدههر کارگوید . پدرم می21  
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خواهد پزشک کندیم زوربه.  مادرم من را 22  

 
 

شود مفاهیم خاص مشاهده می 2طور که در جدول همان
های مورد بوده است که با بررسی 22ها شامل از مصاحبه
 سبک.1مورد کدهای محوری) 7مورد کد اولیه و  7پژوهشگر  
 نگرش.4جسمی،  اختالالت.3، نابسامان خانواده.2دلبستگی،

. 6اولیه ناسازگار هایوارهطرح.5 تحصیلی، به  نسبت خانواده
فرزند پروری( به دست آمد و کد  سبک.7اقتصادی، نابسامانی

آشفته نام گرفت و تمامی موارد  و نابسامان ای  خانوادههسته
زای خانواده  ی منظومه آسیبمصاحبه تحت عنوان حوزه

 گذاری شد. نام

 

 زای جامعهپیامدهای آسیب مقوله در هامصاحبه از آمدهدستبه . مقوالت3جدول

 کدهای باز)مفاهیم( کدهای اولیه کدهای محوری ایکدهای هسته هاحوزه

1
ب

سی
ر آ

ست
.ب

عه
جام

ی 
زا

 

1
عه

جام
ه 

وج
د ت

بو
کم

.
 

. عدم وجود ایجاد انگیزه 1

 و ارزش در جامعه
 انگیزگیی. ب1

 بعداً در جامعه چکارکنم درس بخوانم

 .شودیدرس خواندن باعث موفقیت در جامعه نم

 درس خواندن در جامعه ارزشی ندارد

 .عدم هدف گزاری2
.عدم هدف در 2

 آموزاندانش

 ندارم امیندههدفی برای آ

 ریزی کردتوان برنامهدر این جامعه هدفی نمی

 .کمبود شغل3 .آینده نامشخص3

 بیکار زیادی در جامعه وجود دارند یکردهیلتحص یهاجوان

اکثر افراد مدرک تحصیلی و شغلشان یکی نیست پس اهمیتی 

 ندارد

 شغل مناسب وجود ندارد و همه بیکار هستند

.عدم عدالت در جبران 4

 خدمت

.عدم دریافت 4

 آلدستمزد ایده

 میزان درآمدها کم است

 راضی از درامدشان نیستند کردهیلافراد تحص

 سوادهاستیتر بخیلی کم کردهیلدرآمد افراد تحص

 خاص مفاهیم شودمی مشاهده 3 جدول در که طورهمان
 هایبررسی با که است بوده مورد11 شامل هامصاحبه از

 عدم. 1) محوری کدهای مورد 4 و اولیه کد مورد4 پژوهشگر
گزاری،  هدف عدم.2جامعه، در ارزش و انگیزه ایجاد وجود

 دست به(  خدمت جبران در عدالت عدم.4نامشخص،  آینده.3
 موارد تمامی و گرفت کمبود توجه جامعه  ایکد هسته و آمد

  زای جامعهبستر آسیب یحوزه عنوان تحت مصاحبه
 .شد گذارینام

 

های فردیها در مقوله ویژگیآمده از مصاحبهدستمقوالت به. 4جدول  

هاحوزه ایکدهای هسته   مفاهیم کدهای اولیه کدهای محوری 

1
ب

سی
ل آ

وام
.ع

دی
فر

ی 
زا

 

1
گی

ویژ
.

دی
فر

ی 
ها

.مشکالت روانی1   
.مشکالت افسردگی1 ارزشی هستم و مدرسه رفتن من مهم نیستیبمن آدم    

.مشکالت شخصیتی2 توانم درس بخوانم و احساس درماندگی دارمینممن    

.عدم  انگیزه2 .عدم عالقه3   بازی کردن بهتر از درس خواندن است 

.اختالالت بیش فعالی و 3
 کمبود توجه

.توجه و تمرکز الزم را 4
 نداشتن

 یکجا نشستن سره کالس سخت است

بگیرمهایم را یاد توانم درسینممن   



 

143 

 و همکارانآبتین غ می                                                                                                          اول دوره متوسطه آموزاندانش مدرسه از گری  عل  زیسته تجربه درک

توانم آرام بنشینم و صحبت نکنمینم  

ی معلم سخت استهاصحبتگوش کردن به   

رودسر می امحوصلهتوانم تمرکز کنم و ینم  

هاآموختهعدم توانایی تجسم نکردن   

.هوش4  
.ضریب هوشی و هوش 5

 هیجانی

 معلمم گفته است ضریب هوش من پایین است
خنگ کالس من را صدا میزند پس هوشم معلم همیشه 

 خوب نیست

.مشکالت شناختی5 نفس.کمبود عزت6   
کنم  بتوانم در کالس مشارکت کنمینمفکر   

 از صحبت کردن هراسانم

یرمنطقیغ.افکار 6 .تفکر اشتباه7   
بخوانم من چه برای اندنخوانده درس کدامهیچ امخانواده  

زندگی انسان نداردیری در تأثدرس خواندن   

واره ناسازگار .طرح7
 اولیه

. حس نقص و شرم8  

 هوش خوبی ندارم

توانایی درس خواندن  را ندارم  اندگفتهبه من   

 من استعداد ندارم

 خاص مفاهیم شودمی مشاهده 4 جدول در که طورهمان
 هایبررسی با که است بوده مورد18 شامل هامصاحبه از

 کدهای مورد7 و اولیه کد مورد8 پژوهشگر
 بیش اختالالت.3انگیزه،  عدم.2، روانی مشکالت.1)محوری

 افکار.6شناختی،  مشکالت.5،  هوش.4توجه،  کمبود و فعالی
کد  و آمد دست به(  اولیه ناسازگار وارهطرح.7غیرمنطقی و

 مصاحبه موارد تمامی و گرفت های فردی نامویژگی  ایهسته
 .شد گذارینام  زای فردیآسیب یحوزه عنوان تحت

 

 گروه همساالن  در هامصاحبه از آمدهدستبه . مقوالت5جدول 

 مفاهیم کدهای اولیه کدهای محوری ایکدهای هسته هاحوزه

1
ب

سی
.آ

الن
سا

هم
ی 

ذیر
پ

 

1
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وه 
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از 
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 .الگوبرداری در درس1
 .همانند کردن خودشان با1

 دوستان در درس خواندن

 خوانندینم درسهم.دوستانم 1

 همینطورهستند هابچهی .همه2

 .الگوبرداری در تفریح2
 دوستانشان.همانند کردن خودشان با 2

 در بازی

مجازی  های یباز.در سن من همه به فکر 3

 هستند

 ید گرفتن از دوستانتائ.3
نفس از خود در برابر .عدم اعتمادبه3

 دوستان

 اممسخره.اگر به حرف معلم باشم دوستانم 4

 کنندمی

 خاص مفاهیم شودمی مشاهده 5 جدول در که طورهمان
 هایبررسی با که است بوده مورد18 شامل هامصاحبه از

 محوری کدهای مورد 3 و اولیه مورد کد 4 پژوهشگر
 زا تفریح، تاییدگرفتن در درس، الگوبرداری در الگوبرداری)

الگوبرداری از گروه   ایکد هسته و آمد دست به( دوستان
 عنوان تحت مصاحبه موارد تمامی و گرفت همساالن نام

 .شد گذارینام  پذیری همساالنآسیب یحوزه
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 در هر دوره هاگزارهی تعداد یسهمقا. 1نمودار 

 

های حاصل دهد که تعداد فراوانی گزارهنشان می 1نمودار
زای خانواده بیشترین ی منظومه آسیباز مصاحبه در حوزه

 فراوانیپذیری همساالن کمترین ی آسیبفراوانی و در حوزه
 را داشته است.

 تمقوال بررسی از شده، پسبا توجه به نتایج نشان داده
 یافتیم:دست اصلی مقوالت به هازیرمجموعه و فرعی

 پیامدهای نظام آموزشی .1

 خانواده زایآسیب منظومه .2

 زای جامعهبستر آسیب .3

 زای فردیعوامل آسیب .4

 پذیری همساالنآسیب .5
 

 گیریبحث و نتیجه
های پژوهش های حاصل از مصاحبهیافتهبراساس 

ها استخراج مفهوم در رابطه با نظام آموزشی از مصاحبه16
 که شد یافت جدیدی یاولیه کدهای پژوهش این شد که در

 لشام کدها بود، این نشده پرداخته آن به قبلی مطالعات در
 ارتباط گیریشکل عدم و آموزدانش به اختیار تفویض عدم
تعامل معلم و شاگرد، بخش مهمی  .بود معلم و زآمودانش بین

[. به همین منظور 23شود ]از آموزش و یادگیری محسوب می
معلمان بواسطه برقراری روابط میان فردی مثبت و ایجاد 
عالقه شاگرد به معلم، در امر یادگیری و ایجاد عالقه به درس 

                                                           
1 .Blatchford,Bassett , Brown & Webster 
2 . Wattoo,   M., Malik,   Shahzad  & Iqbal, 

 [. 24کنند]آموزان کمک شایانی میومدرسه، به دانش
 

ی مباحث مرتبط با نظام آموزشی، بلچفرد، زمینهدر 
روز نبودن کتب [ عواملی مانند به25]1بست، براون و وبستر

ریزی دروس، عدم درسی، توجه نکردن به اصول و قواعد برنامه
وپرورش، محیط فیزیکی مندی در ساختار آموزشنظام

آموزان و مدرسه، توجه نکردن به استعدادها و عالیق دانش
 ها وشایندی تکالیف درسی و توجه نکردن به نوآوریناخو

آموزان متوسطه عنوان تحوالت را موجب عدم انگیزه در دانش
آموزان پسر در زمان ورود اند. از طرفی گرچه آمار دانشکرده

ی متوسطه باالتر از دختران است، ولی نرخ ترک به دوره
از  الترهای دوم و سوم برای پسران بسیار باپایه تحصیل در

 2شهزاد و ایقبال مالیک، [. همچنین واتو،26دختران است]
 گریهمد نیمعلمان و والدکه اند هنگامی( مطرح کرده2021)

رغبتی به مدرسه رفتن آموزان ، دانشکنندنمیرا مالقات 
 های شدید درندارند و در برخی موارد به دلیل محدودیت

 یگیرسختر و رفتاگیرد و مدرسه، گریز از مدرسه شکل می
[. بنابراین  با توجه 27گردد]میآموز دانش بتیمعلم باعث غ

آموزان مشاهده شد که از محتوای کتب های دانشبه گزارش
ها جذابیتی نداشته و اولیای درسی ناراضی بودند و برای آن

ای مطلوب آموزان نبودند و رابطهمدرسه مشوقی برای دانش
 ار نبود.آموزان معلمان برقربین دانش
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 و همکارانآبتین غ می                                                                                                          اول دوره متوسطه آموزاندانش مدرسه از گری  عل  زیسته تجربه درک

 22های پژوهش های حاصل از مصاحبهبر اساس یافته

ها استخراج شد که در مفهوم در رابطه با خانواده از مصاحبه
زای خانواده کدهای ی آسیبی منظومهاین پژوهش در مقوله

جدیدی نوآوری تحقیق بود که این کدهای محوری شامل 
ود ده بحمایت خانواسبک دلبستگی و اختالالت جسمی و عدم

ها اشاره نشده بود. در سبک که در تحقیقات قبلی به آن
ه یابد کدلبستگی ایمن، اعتماد به خود و دیگران تجلی می

باشد که میاین اعتماد حاصل از یک رگه شخصیتی فرد می
ساز تواند با جلوگیری از بروز اضطراب فرد در مدرسه، زمینه

ت ایجاد عالقه به تعمل مثبت با دیگران در مدرسه و در نهای
 [.28]مدرسه شود

اختالالت جسمی مختلف نیز بعنوان یکی از عوامل گریز 
آموزان تواند ماحصل عدم پذیرش این دانشاز مدرسه، می

آموزان عادی باشد که بدین سبب اعتماد به توسط سایر دانش
نفسشان تقلیل یافته و در نهایت طرد اجتماعی بروز می

 [.29]کند

 نتایج نشان داده که  [30] ساطحی بابامیردر پژوهش  
یرگذار تأث آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر خانواده نهاد نقش

[ 31احمدی] و عبدالحسینی نصرالهی، بازدار، است و  دادفر،
 خترد آموزاندانش تحصیلی برافت مؤثر عوامل هم بیان کردند

 دبیرستان عوامل خانوادگی است و صالح اول سال پسر و
 والدین حمایت [ بیان کردند که بین32خرمایی] و ستانیارد

توان این تحقیقات گریزی رابطه وجود دارد که میتحصیل و
را همسو با پژوهش حاضر دانست که عوامل خانوادگی در ابعاد 

 تواند تأثیرگذار باشد. در تبیینمنفی و مثبت تحصیلی می
 امروز هایخانواده خصوصاً و جوامع توان گفت درها مییافته

 و شودمی زیادی تأکید تحصیالت و خواندن درس لزوم بر
 ودخ فرزندان تحصیلی رشد و موفقیت برای اغلب نیز والدین

 در .کنندمی زیادی گذاریسرمایه و دارند زیادی حساسیت

 روروب آن با هاخانواده از برخی که معضالتی از یکی بین این
 رکت به فرزند سوق یا و فرزندشان تحصیلی افت شوندمی

آموزانی که اکثر دانش دهدمی نشان است. پژوهشی تحصیل
هایی هستند کنند دارای خانوادهاز مدرسه ترک تحصیل می

-دیگر شرایط اقتصادیعبارتکه درآمدشان پایین است. به
ای معکوس با افت تحصیلی ها رابطهاجتماعی خانواده

 [.33آموزان دارد ]دانش
های های حاصل از مصاحبههمچنین بر اساس یافته

ها استخراج مفهوم در رابطه با جامعه  از مصاحبه 11پژوهش 
 که شد یافت جدیدی محوری کدهای پژوهش این شد که در

 جامعه در ارزش و انگیزه ایجاد عدم و گزاریهدف عدم شامل
 پیشین هایپژوهش در که بود خدمت جبران در عدالت عدم و

[ 1] پور انوری پژوهش غالمحسین .بود نشده پرداخته آن به

گریزی بیان کردند که نقش شرایط اجتماعی در مدرسه
[ در تحقیقش بیان کرده که 34] تأثیرگذار است و آرچیبالد

آموزان تأثیرگذار بوده است  که جامعه در فرار از مدرسه دانش
شد. ابنتایج این تحقیقات همسو با تحقیق پژوهش حاضر می

 تمایل دارد و است سربلندی و پایداری خواهان که ایجامعه
 مقاصد و اهداف باید کند، پیشرفت گوناگون هایزمینه در

 دقیق و جامع ریزیبرنامه با و نماید تعیین قبل از را خود
های شغلی و کند و زمینه مشخص را آن به رسیدن هایراه

ه جامعه به اجتماعی را فراهم نماید؛ بنابراین عدم توج
ها از دالیلی بوده ی آنآموزان و عدم امنیت شغلی آیندهدانش

شده  های افراد برای گریز از مدرسه مطرحکه در مصاحبه
 است.

 18های پژوهش های حاصل از مصاحبههمچنین یافته
ها استخراج مفهوم در رابطه با فرد و شخصیت او از مصاحبه

ها جدیدی از گزارهشد که در این پژوهش کدهای محوری 
اختالالت بیش فعالی و کمبود  اند از:یافت شد که عبارت

ترین توجه، افکار غیرمنطقی و مشکالت شناختی. از مهم
گریزی مشکالت فردی افراد مانند اضطراب عوامل در مدرسه

و افسردگی است که عملکرد رفتاری و تحصیلی افراد را تحت 
آموزان های فردی دانشی[. از ویژگ35دهد ]تأثیر قرار می

های جسمی و مشکالت توان به عواملی ازجمله بیماریمی
ذهنی و نداشتن هدف و عدم انگیزه برای یادگیری،  روانی،

ی ضعیف و برخورداری از پنداره های رفتاری، خودناسازگاری
[. تحقیقات 36روانی و اضطراب برای تحصیل اشاره کرد] فشار

[ و حیدری، مهران طاهری، 13]انوری و چگنی پور،رحیم
[ نشان داده انگیزش 37] امینی عبدالیوسفی و گرایی

گریزی و عوامل های اضطرابی بر مدرسهآموزان و اختاللدانش
باشد تحصیلی تأثیرگذار است و با نتایج این پژوهش همسو می

گریزی تأثیرگذار بوده است. تفاوت که عوامل فردی بر مدرسه
یتی از عوامل مهمی است که معلمان و های شخصدر ویژگی

کارفرمایان یا مدیران باید نسبت به آن آگاه باشند و توجه به 
 هایسرمایه و استعدادها به شکوفا شدن منجر تواندآن می

 مقاطع همه در های شخصیتویژگی شناسایی. شود بالقوه
 یتیشخص هایویژگی شناسایی بخصوص. است الزم تحصیلی

 و معلمان به تواندمی دبیرستان اول سال در آموزاندانش
 در را آموزانطریق دانش این از تا کند کمک مدارس مشاوران
  .نمایند یاری بهتر تحصیلی رشته انتخاب

مفهوم در رابطه با گروه  4های پژوهش از مصاحبه
ها استخراج شد که در این همساالن و دوستان  از مصاحبه

ها یافت شد که در گزارهپژوهش کدهای محوری جدیدی از 
ای نشده است که این کدها ها اشارههای پیشین به آنپژوهش
اند از: الگوبرداری از درس و تائید گرفتن از دوستان. عبارت
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 شجاع و سیف [ و13] پور،چگنی و انوریتحقیقات رحیم
[ نشان داده که دوستان و گروه همساالن بر فرار 38] کاظمی

ها یزی تأثیرگذار بوده است که نتایج آنگراز مدرسه و مدرسه
 نوجوانان، هویت باشد. قسمتی ازهمسو با پژوهش حاضر می

نوجوانان در . گیردشـکل می همساالن، گـروه یمجموعه در
نظرات  مرکزیت نگاه بودن را دوست دارند و عالقه دارند که

 اطاتارتب بنابراین .بدانند خود مورد در را دوستانشان تأییدی
 و کندمی عصبانی را والدین اغلب با دوستان، یشتر نوجوانانب

می خانواده از بیشتر جدایی سبب علت و بر مزید خود این
 هنجارهای از اثرگذاری گروه همساالن [ گرچـه39شود ]

 یابی و اجتماعیشرط هویتپیش نوجوانی، متعالی و تکاملی
 تالش نوجوانان .باشد نیز زاآسیب تواندولی می است، شدن

 روهگ توسط پذیرش عدم و یا پذیرش ارزیابی با تا کنندمی
[. بخشی 40کنند ] را ارزیابی خود مقبولیت میزان همساالن،

ها را حمایت از زندگی نوجوانان، گروه همساالن هستند که آن
کنند تا وارد جامعه شوند. گروه همساالن به نوجوانان می

پذیری و الگوپذیری داشته نقشکنند تا تمرین کمک می
[. کودکان و نوجوانانی که روابط ضعیف با همساالن 41باشد]

های سالی به بزهکاری، ناسازگاریدارند در دوران بزرگ
های جنسی و سایر ناسازگاریعاطفی، اختالالت در سازگاری

توان گفت در سن بنابراین می [.42شوند]ها را منجر می
از همساالن بسیار بیشتر از خانواده است نوجوانی تأثیرپذیری 

هایشان زیرا همساالن یکدیگر را بهتر درک کرده و صحبت
و  اساالمپی و اینگلز، رایکونن، بخش است. ویرتانن،رضایت
ی با گروه ریدرگ یسطوح باال( عنوان کردند 2021لرکانن)

در طول زمان،  یریدرگ شیو افزا ییدر مدرسه ابتدا همساالن
یم ینیبشیرا در دوره متوسطه باالتر پیز از مدرسه گر زانیم

 .[2] کند
همکاران  و 1در راستای نتایج مطالعه، در پژوهش راید

، معلمان نداشتنامتحان، دوست از بیزاری عواملی مانند  [43]
 مدرسه بودن کسل و مدرسه در گرفتن قرار و آزار اذیت مورد

های این پژوهش مصاحبهرا گریز از مدرسه دانستند که در 
هم موردتوجه قرار بود و نتایج این پژوهش همسو با پژوهش 

 که داده [ در پژوهشش نشان34]2باشد. آرچیبالدحاضر می
 ایهپ در مدرسه از غیبت میزان و میزان تحصیالت والدین بین

دارد  و نتایج تحقیق ساهیبول و  وجود معناداری رابطه 6
 ازجمله  معلمان با ضعیف روابط[ نشان داده که 44] 3کرول
گریزی نقش انتظاراتشان از معلم در مدرسه تحقق عدم

                                                           
1. Reid 
2. Archibald 
3 .Sahibul & Croll 

[ به این نتیجه 45]4ویرتانن و همکاران ای داشته است وعمده
رسیدند که حمایت خانواده و دبیران تأثیر مثبتی بر 

آموزان و کاهش گریز از مدرسه های رفتاری دانشدرگیری
به این نتیجه  [12]ماکارُوا  و تِسچر پژوهش در دارد و
 اتنهنه آموزاندانش و دبیران بین خوب اند که روابطرسیده
 زگری هایرفتار بلکه شودمی مدرسه با هاآن پیوند به منجر
ی تحقیقات ی همهدهد که نتیجهمی کاهش را آموزاندانش

شود آمده در این پژوهش دیده میدستذکرشده در عوامل به
 باشد. و نتایج تحقیقات قبلی همسو با پژوهش حاضر می

بصورت کلی همانطور که مربیان، معلمان و والدین از 
[؛ بر 46آیند]عوامل کلیدی انگیزش تحصیلی به حساب می

ت و اباساس نتایج تحقیقاتی ازجمله  فیلیپ، کنت و الیز
 انوری و چگنی پور،[، رحیم10[، هِنری و دَنیل ]11]5امی

توان نتیجه نمود می[ 32] خرمایی و   اردستانی صالح  ،[13]
توانند نقش اساسی در گریز از که معلمان و خانواده نیز می

ها در آموزان داشته باشند که فراوانی مصاحبهمدرسه دانش
ترین مقوالت از مهمپژوهش حاضر هم نشان داده است این 

آموزان بوده است بنابراین نتایج گریزی در دانشعوامل مدرسه
 باشد.  رمبرگ،های قبلی میاین پژوهش همسو با پژوهش

در پژوهششان  (2019) 6فرانسون و مودین بولین الفتمن،
نشان دادند معلمان و مدیرانی که در سطح باالی رهبری و 

گریزی را در تمال مدرسهاخالق در مدرسه قرار دارند اح
 [. 7دهد]آموزان کاهش میدانش

های حاصل از پژوهش نتیجه اساس یافته بنابراین بر
 که است معضالتی از یکی مدرسه از گیریم که گریزمی

. کندمی درگیر خود با را اجتماع درنهایت و مدرسه خانواده،
آسیب بر عالوه گریز از مدرسه دارد، که نوجوانی یا کودک
 قرار نیز محیطی خطرات معرض در زندمی خود به که هایی

 با آموزانیدانش چنین هستیم شاهد کهطوریبه. گیردمی
 خالف کارهای و مخدر مواد سمت به بیشتری احتمال

ان توشده میهای انجامبنابراین با توجه به مصاحبه .روندمی
 محصول مشترک خانواده و اجتماع است گریزیگفت مدرسه

گریزی و عوامل فردی و گروه همساالن در تشدید مدرسه
کارهایی آمده راهدستتوجه به کدهای به اثرگذار هستند.با

های مدیریت و تدریس و فضای آموزشی ازجمله اصالح شیوه
های والدین در جهت جهت کاهش گریز از مدرسه و آموزش

های خانوادگی مفید به پروری و کاهش آشفتگی نوع فرزند
ان آموزرسد و همچنین بررسی مشکالت رفتاری دانشنظر می

4 .Virtanen 
5 . Philip J. Cook,  .,Kenneth Dodge ,Elizabeth & Amy 
6 . Ramberg,   Brolin Låftman,   Fransson  & Modin 



 

147 

 و همکارانآبتین غ می                                                                                                          اول دوره متوسطه آموزاندانش مدرسه از گری  عل  زیسته تجربه درک

توسط مشاوران در ابتدای سال تحصیلی جهت جلوگیری از 
آموزان از راهکارهای جلوگیری گریزی در دانششروع مدرسه

 باشد.گریزی میاز وقوع مدرسه
توان در جهت حل و رفع مشکالت از نتایج این مطالعه می 

های موزانی که دارای نابهنجاریآرفتاری و سازشی دانش
گریزی فراهم رفتاری هستند که زمینه را برای مدرسه

 یهاوهیو ش یخانوادگ یهایحل مشکالت و آشفتگسازد، می
 یزیگرکه منجر به مدرسه نیوالد ینادرست فرزند پرور

 یو فضا طیحل و رفع مشکالت محو  شودیآموزان مدانش
 اندتومی قیتحق نیا جینتا چنینی استفاده شود. همآموزش

الح اص رینظ یآموزش یو فضا طیحل و رفع مشکالت مح یبرا
و اداره کالس و  سیتدر یهاوهیاصالح ش ت،یریمد یهاوهیش

ن آموزاکه باعث شود دانش یآموزش یاستفاده مناسب از فضا
و تعلق به مدرسه  تیو معلمان در مدرسه احساس عالقه، رضا

ح که هیچ طرازآنجایی .ردیگ ارتفاده قراس داشته باشند، مورد
پژوهشی خالی از محدودیت نیست، این مطالعه نیز از این 

های این مطالعه  شرایط مستثنی نیست و ازجمله محدودیت
آموزان روستایی اشاره نمود. توان به عدم مشارکت دانشمی

تمام طبقات شود در مطالعات آتی، بنابراین پیشنهاد می
, مدارس ییو روستا یمناطق شهر نیو همچنمختلف جامعه 

نین . همچردیقرار گ یموردمطالعه و بررس یرانتفاعیو غ یدولت
 یکدها یابیعنوان اعتبار به یپژوهش شودیم شنهادیپ

آمده دستبه یو بر اساس کدها ردیآمده انجام گدستبه
 گردد. یآموزان طراحدانش یبرا یآموزش یهابسته
 

 تشکر و قدردانی
کننده در پژوهش و سازمان آموزان مشارکتکلیه دانش از

شهر اصفهان کمال تشکر و سپاس  2وپرورش ناحیه آموزش
 داریم. را
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