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چکيده
مقدمه
ترك تحصيل عبارت است از فرآيند بلندمدت قطع پيوند و بريدگی از مدرسه کهه اللها از دوراا ابتهدايی و
پايهاي تحصيل آلاز میشود ،بهطورمعمول نسبت دانشآموزانی که در يك مقطع تحصهيلی و در يهك سهال
تحصيلی ثبتنام کرده ولی در سال بعدي تحصيلی ثبتنام نكهردهانهد ناهانيري بهراي تعيهيز ميهزاا تهرك
تحصيل است.
ترك تحصيل معموالً به داليلی از قبيل يافتز شغل ،پرهيز از درگيرشدا در دعواهاي مياا همساالا ،مسائل
خانوادگی ،نمرات پاييز ،افسردگی و ساير بيماريهاي روانی ،فقداا آزادي ،بارداري ناخواسته ،کسالت حاصل
از دروس نامربوط با حرفههاي موردعالقه دانش آموزاا اتفاق میافتد.
شاخصهاي سطح تحصيالت ازجمله مهمتريز شاخصهاي تأثيرگذار بر توسعه و رشد هر کاوري است .ايز
شاخص که خود شامل دو مؤلفه نرخ اشتغال به تحصيل در ابتدايی ،راهنمايی ،متوسهطه و عهالی و نيهز نهرخ
باسوادي بزرگساالا است ،در کنار شاخصهاي توليد ناخالص داخلی و اميد به زندگی در بدو تولهد ازجملهه
مؤلفههاي مؤثر بر شاخص توسعه انسانی است .ازايزرو سواد و تحصيالت جايياه ويهژهاي را در بررسهیهها و
برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعی به خود اختصاص داده است.
روششناسي
انجام ايز پژوهش ،با مرور متوا ،مستندات و پژوهشهاي موجود ،اسهناد و قهوانيز مهرتب ،،وعهعيت حهال
حاعر ،رفتارهاي سالم ،دستورات دينی ،اثرات اقتصادي ،اجتماعی و فرهنيی ،علل تأثيرگذار (ازجمله عوامهل
رفتاري ،محيطی ،قانونی) ،تجارب جهانی ،نقش آموزشهاي عمومی استخراج و تحليل گرديد .بها اسهتفاده از
نظرات خبرگاا و با رويكرد تحليل محتوا ،نقش رسانهها ،سازمااهاي مختلف در تبييز رفتارههاي راننهدگی
ماخص شد.
يافتهها
گزارش برنامه عمراا سازماا ملل متحد در سال  1004حاکی از آا است که نظام آمهوزشوپهرورش کاهور
ايراا در جهت نيل اهداف توسعه علمی فرهنيی موفق نبوده و جزء  56کاوري است کهه نتوانسهته درآمهد
خود را بهدرستی در جهت توسعه انسانی بهکار گيرد عدم تحقق اهداف فوق را مهیتهواا در ابعهاد گونهاگوا
شكست تحصيلی مااهده کرد .در حال حاعر بيش از  16درصد از دانش آمهوزاا سهاليانه از مهدارس تهرك
تحصيل میکند که ايز آمار بسيار نيرااکننده است.

مقايسه ايراا با برخی کاهورهاي منتخها ناهاا مهیدههد کهه وعهعيت ايهراا در ميهاا سهاير کاهورهاي
توسعهيافته و نيز کاورهايی در منطقه ،چنداا رعايتبخش نيست .درحالیکه در کاورهايی مثهل امهارات،
قطر ،بحريز و کويت نرخ باسوادي جمعيت باالي  46سال  30درصهد و بياهتر و در کاهورهاي عربسهتاا و
ترکيه به ترتيا  65/7و  66/7درصد است ،ايز رقم در خصوص ايراا به  61درصد میرسد.
بهطور عموم داليل تكاملی روانی ،خانوادگی ،فرهنيی و محلی و مدرسهاي در ترك تحصهيل مؤثرنهد و از آا
جمله میتواا ميزاا هوش ،مسائل مربوط به دوراا بلهو و بهیاطالعهی دانهشآمهوزاا ،وعهعيت اقتصهادي
اجتماعی خانواده ،ساختار خانواده ،اجتماع و گروه همساالا ،ترکيا دانش آموزاا در مدرسه ،منابع مدرسهه،
ساختار مدرسه ،حجم زياد و متغير مواد درسی ،نبود انييزه بهراي شهغل معلمهی ،قوميهت و نهژاد ،منهابع در
اختيار ،ارزشها و نيرشها ،سياستها ،نظام آموزشی ،تغييرات پیدرپی در نظام ارزشی جامعه ،نامعلوم بودا
آينده شغلی ،نداشتز برنامه پايدار ،ارزشيابی و نظارت را میتواا نام برد.
بحث و نتيجهگيري
در مرور منابع علمی دو راهبرد کلی براي رويارويی با مسئله ترك تحصيل ارائه شده است :اول روشهاي که
سبا سازگار شدا مدرسه با نيازهاي کودکاا و نوجواناا میشود و دوم روشهايی که سبا سهازگار شهدا
دانش آموزاا با مدرسه میشود ،که الزم است در طراحی مداخالت به ايز رويكردها توجه شهود .درمجمهوع
راهكارهاي پيش رو در دو دسته زيربنايی مانند ايجاد نظهام مهديريت اطالعهات تهركکننهدگاا تحصهيل بها
همكاري سازمااههاي ثبهتاحهوال ،بهزيسهتی کاهور ،آمهار ،وزارت بهداشهت ،درمهاا و آمهوزش پزشهكی و
شهرداريها ،تقويت نظام شناسايی و مااوره افت تحصيلی دانش آمهوزاا در دوره ههاي تحصهيلی و طراحهی
بسته مداخالت حمايتی براي افراد در معرض ترك تحصيل (ازجملهه تاهكيل صهندوق حمايهت از کودکهاا
بیبضاعت الزم التعليم و با برخورداري از ماارکت دستياه هاي مختلف و انجمهز ههاي خيريهه) و طراحهی و
استقرار بسته احياي آموزش تارکاا تحصيل و راهكار فهوري ماننهد اجهراي طهرض عهربتی بهراي فراخهواا و
حمايت از خانوادههاي داراي کودکاا  5-40ساله براي ثبتنام در دوره ابتدايی حساسسازي جامعهه نسهبت
به موعوع از طريق رسانه اشاره کرد.
کليدواژه :ترك تحصيل ،سالمت اجتماعی ،پيامدها ،راهكارها ،ايراا.

