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بررسی فرهنگ حاشیهنشینی و موقعیت تحصیلی دانشآموزان
مطالعه موردي :منطقه حصار خط چهار شهرستان کرج
شايستهمدني



تاريخدريافت 1353/12/23:
تاريخپذيرش 1331/5/3:

چکیده
پديدهشهریمربوطبهدهههایاخیراستکهبهعلتمسائل

حاشیهنشینييک

ميآورد،
و مشکالتي که برای ساکنین اين مناطق و ديگر شهروندان به وجود  
موردتوجهپژوهشگرانعلوماجتماعيقرارگرفتهاست.بررسيانسانشناختياين

پديدهبااستفادهازروشکیفيورابطهآنباموقعیتتحصیليدانشآموزانيکه

در اين مناطق زندگي ميکنند ،مسئله اصلي اين تحقیق بوده است .منطقه
حاشیهای”حصار خط چهار“ واقعدر شهرستان کرج برای دستيابي به هدف

حاشیهنشیني ودرارتباطبا

پژوهشيعنيشناختويژگيهایمختلففرهنگ

موقعیت تحصیلي با استفاده از نگرش از ”درون“ و به صورت عمیق انتخاب و
موردمطالعهقرارگرفتهاست.نتايجحاصلازاينتحقیقنشانميدهدوضعیت

خانوادهوثباتآندرمیزانوکیفیتتحصیلفرزندانبسیارموثراست.ولياين
خانوادههاييکهازساکنانقديمي

ثباتدرتعدادکميازخانوادههاوجوددارد،

انگیزههای الزم برای
منطقه هستند و ثبات دروني خود را حفظ کردهاند ،از  
تشويق فرزندان به ادامه تحصیل برخوردارند .ولي .بیشتر خانوادهها تحت تاثیر
شرايطنامناسبمحیطيواجتماعيمنطقهقرارداشتهوبههمیندلیلمیزان
افتتحصیليدرمیانفرزندانبسیارباالاست .
حاشیهنشیني ،فقر اقتصادی ،فقر

کلید واژگان :افت تحصیلي ،ثبات خانوادگي،
فرهنگي .



دانشجویدکتریفرهنگيگروهجامعهشناسيدانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقاتتهران 
  shayesteh.madani@gmail.com
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مقدمه
تأمینکننده آيندهروشنبرایجامعهباشد،برخورداری
الزمهيکنظامآموزشيمطلوبکه 
يکايکافرادآنجامعهازتعلیموتربیتاستبهطوریکهتمامياستعدادهایبالقوهشکوفا

شده و پرورش يابند (نفیسي .)18 :1318 ،عدم تکمیل تحصیالت در دورههای اولیه
آسیبهای فردیواجتماعيمتعددیبهدنبالدارد.نوجوانانيکهدرسنینپايینبهايفای

بامشکالتفراوانيمواجهميشوند.به

بزرگسالي 
بزرگساالن ميپردازنددر 
نقشورفتار 
هر میزان که نوجوانان تجارب آموزشي بیشتری در دوران نوجواني کسب نمايند ،بهتر
بزرگسالي باشند (پیرسون و
ميتوانند آماده رويارويي با چالشهای زندگي در دوره  

1
نیوکامب  )881:2111،
شرايطيرافراهمميآوردکهدردورانتحصیليکودک نقشاساسي دارد.

خانواده 
تجربه خانوادگيبرعملکردتحصیليکودکمؤثراست وازاينرودرزندگيبعدیکودک
اثر بسزايي دارد (رامبرگر .)811 :1338 ،2يک پژوهش نشان ميدهد که ترک
کنندگانبیشترازخانوادههاييبادرآمدپايینهستند.نتايجاينمطالعهحاکيازآن


تحصیل
هایکمدرآمدجامعهمعموالدو برابر


آموزانيازخانواده

ترکتحصیلدانش
استکهامکان 
3
نوادههايياستکهدرآمدیبیشاز21درصدپايینجامعهدارند(مکمیلن وهمکاران،
خا 
 .)342 :1331به عبارت ديگر وضعیت اجتماعيـ اقتصادی خانواده رابطه معکوس با افت
تحصیلي دارد (آستین ،اکلند ،ولفورد 1384 ،و واگنر ،شان  1381به نقل از شاه آبادی،
 .)1351:11عواملي چون پايین بودن درآمد ،مسکن نامناسب ،عدم سرپرستي و حضور
والدين درخانوادهو تعدادزياد فرزندان برترکتحصیلتاثیرميگذارد.مشکالتوالدين
برای تامین نیازهای گوناگون خانواده به ويژه از نظر اقتصادی و پیامدهای ناشي از عدم
موفقیت در اين رابطه معموال آگاهي و تأثیرگذاری آنها را در خصوص وضعیت تحصیلي
فرزندانکاهشميدهد ودرحقیقترابطه مطلوب میانپدرومادربافرزندانراکهالزمه

يکزندگيسالماست ،مختلميسازد.اينشکلاززندگيخانوادگيدرطولزمان موجب
ميشود .
تواناييهایبالقوهفرزندان 

تخريب
آموزاندريکيازمناطقحاشیهنشین


تحصیليدانش
اينمقالهبهبررسيوضعیت 
ميپردازد.افتتحصیليوترکتحصیلدراين
شهرستانکرجبهنام”حصارخطچهار“  
منطقه در میان دانش آموزان دختر و پسر باال است ،ولي در همین محیط شاهد حضور
آموزانموفق،اگرچهکمتعداد،هستیم.مسئلهایکهجایتحقیقداردايناستکه


دانش
چه شرايطي باعث ميشود در همین محیط عدهای بتوانند دوره تحصیلي را با موفقیت
بگذرانند .
1

Pearson & Newcomb
Rumberger
3
McMillan
2
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بررسيفرهنگحاشیه

چارچوب مفهومی و تعریف مفاهیم
حاشیهنشینی
بسیاریرابرایحاشیهنشینيمطرح و

پژوهشگرانومتخصصان تعاريفنظریوعملیاتي 
1
زاغهنشیني  ،کپرنشیني ،اسکان غیررسمي-
معادلهای فارسي متعددی مانند  

برای آن 
2
بهنقلازحاتمينژاد:1352،

،کانونهایزيستيخودانگیخته(حبیبي1351:31،

غیرقانوني
4
3
ذکرکردهاند.هريکازمفاهیم

،زورآباد،حلبيآباد ،حصیرآبادرا

آلونکنشیني

 )143ويا 
فوق دارای بار معنايي و مفهومي خاصي مستتر در رويکردی است که آن واژه را به کار
ميبرد .زاهد زاهداني در کتاب خود تعريفي بر اساس مطالعه حاشیهنشینان ايران ارائه

ميدهد .


حاشیه نشینانبیشترافرادمهاجرروستاييوعشايروکمترشهریهستند

”
کهاغلبفاقدمهارتالزمشهریوغیرماهرهستند.اينافرادبیشتربهعلت
عواملرانشزادگاهخودوکمتربهدلیلعواملجاذبشهریزادگاهخودرا
ترک کرده و به شهرها روی ميآورند .آنها به دلیل عدم تطبیق با محیط
شهری از يکسو و بر اثر عوامل پسران شهری و از سوی ديگر از محیط
همپیوسته و ياجدااز
به 
شوندوبهتدريجدرکانونهای 


زدهمي

شهریپس
همديگر در قسمتهايي از شهر سکني ميگزينند به صورتي که محل
سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغاير بوده و
مالکیت آن غالبا غصبي است ،همچنین حاشیهنشینان از نظر وضعیت
فرهنگيواقتصادیباجمعیتشهریتمايزدارند“ (زاهدزاهداني:1383،
 .)11


گونهميداند


نشینيراجهانيبرزخ

شناسمسائلشهری،حاشیه

،جامعه
رابرتپارک
درميآورد .فردخودرادرشرايطي
کهفردراازنظراجتماعيوفرهنگيبهحالتتعلیق 
يابدکهروابطاجتماعيوارزشهایفرهنگيومليتاحدودیدستخوشتزلزلشدهو


مي
روابطوارزشهایديگ ریهنوزبهطورکاملجايگزينآننشدهاست(جمشیديها،عنبری،

8
نظريهچهاربخشبودنشهرراپیشنهادميکند1:ـشهر

.)88:1353پترمارکوز ()1353
اينبخشازشهرمنطقهثروتهاومحلزندگينیروهایاقتصادیوسیاسيشهرها

تجملي:
است .ساکنان شهر تجملي فضای زندگي خويش را با روشهای گوناگون از جمله
8

1

slum
illegal-squatter settlements
3
shanty town
4
bidonville
5
E. Park, R.
6
Marcuse, P.
2
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هایشهریجداکردهاند2.ـشهراصالتپذير:اينمنطقهازشهر


بندیازديگرمحله

منطقه
بیشتر به متخصصان ،استادان دانشگاهها ،کارمندان بلند پايه و نظاير اينها تعلق دارد3 .ـ
ومحلزندگييقه

شهرحومهای:اينبخششهرمکانزندگيخانوادههایسنتي ،پردرآمد 

نشینها :دراينمنطقهاز
هاواجاره 


شهرآلونک
سفیدانوطبقهمتوسطشهریاست4.ـ 
شاغالندراقتصادغیررسميوشغلهایروزمره،مهاجرانروستايي،

شهرکارگرانکمدرآمد،

بیکاران شهری ،آلونکنشینان و طردشدگان از جامعه شهری زندگي ميکنند .مسئوالن
شهری اغلب اين منطقه شهری را فراموش ميکنند ،از اين رو حداقل خدمات شهری به
شود.ساکنانشهرآلونکهاهنگامانتقاليابرخوردبامامورانبیشاز


ساکنانآنعرضهمي
دهند.درمنطقهآلونکنشینجرموجنايت،


ديگرمناطقشهریازخودمقاومتنشانمي
هایبيسرپرستبیشازديگرمناطقشهریاست(.شکوئي:1353،


دزدی،اعتیادوخانواده
 )454

افت تحصیلی

1

بیشترازکلمهافتتحصیلياستفادهميشود .

برایشکستتحصیليدرزبانفارسي

”کاربرد اصطالح افت يا اتالف ،در آموزش و پرورش از زبان اقتصاددانان
عتيتشبیهميکندکهبخشي

گرفتهشدهاستکهآموزشوپرورشرابهصن
از سرمايه و مواد اولیهای را که بايد به محصول نهايي تبديل ميشد ،تلف
نمودهونتیجهمطلوبوموردانتظاررابهبارنیاوردهاست.شايداينتشبیه
چندان  خوشايندنباشدواصطالحقصوردرتحصیلياواماندگيازتحصیل

مطلوبترباشد“(امینفر .)5:1388،


ورودبهمدرسهنقطهآغازیبرایحرکتمداومدرمسیرآموزشاستامادربینراه
عوامليموجباختاللوکندشدنحرکتدانشآموزاندرمسیرتحصیلياترکتحصیل

شود.اينمسئلههرسالمقدارزيادیازمنابعماليوانسانيرابههدرميدهدو


آنهامي
ناپذيریدرزندگيفردیواجتماعيفردبرجایميگذارد(سلسبیلي،

آثارمخربوجب 
ران
کنندهفردیاستکهمدرسهراترکميکندوبا


).افتتحصیليتوصیف
قاسمي25:1354،
2
ميگويد که استفاده از اين تعريفها
نميشود .دوسک  
فارغالتحصیل  
کالسهای خود  


هم
ميکند که برای گروهي از
اندازهگیری  
برای سنجش شکست تحصیلي است و چیزی را  
افتدومشخصميکندکهچهتعدادازکساني


آموزاندريکدورهاززماناتفاقمي

دانش
که کالس معیني را با يکديگر شروع کرده بودند دچار افت شدهاند .اين نرخ نشاندهنده
نسبتدانشآموزانياستکهمدرسهراقبلازاتمامسالتحصیليوبدونتمامکردنبرنامه

school dropout
Dusek

1
2
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بررسيفرهنگحاشیه

دبیرستانترکميکنند،اعمازاينکهسالبعدبرگردندياخیر.آژانسفرهنگيتگزاس1افت

تحصیليرااينچنینتعريفميکند:فردیکهبدونعذرموجهغايباستوتاآخرسال
بازنميگردد و يا کسي که سال تحصیلي را تمام ميکند اما نميتواند در سال

به مدرسه 
ثبتنام کند (سهرابي،جندقي.)181:1354،افتتحصیلي،کاهشعملکرد
تحصیليآينده 
تحصیلي يا درسي دانشآموزان از سطح رضايتبخش به سطح نامطلوب است (بیابانگرد،
1351بهنقلازجندقي .)143:1354،
سیرتحولتاريخيپديدهافتتحصیلينشانميدهدکهتوجهبهشکستتحصیليو
داليلايجادکنندهآن،سهمرحلهراپشتسرگذاشتهاست.درشروعقرنبیستممیالدی،
عللشکستتحصیليراعمدتاناشيازعواملفردیچونخصوصیتهایشخصي،ناتواني

ذهني،اختاللهایروحيوروانيمي دانستند.بهمرورازمیانهقرنبیستم،درکشورهای

ایاجتماعيبهشمارآمدوکمبودهایاجتماعيـ


شکستتحصیليپديده
پیشرفتهصنعتي،
فرهنگيداليلاصليشکستتحصیليشناختهشدند،اعتقادبراينبودکههدفمدرسه
هایاجتماعيمختلفبهويژهبرایدانشآموزانطبقهمحروم


بايدکاهشفاصلهمیانطبقه
باشد که به علت شرايط خاص خانوادگي دچار کمبودهايي از نظر هوش اکتسابي و رشد
کالمي و اجتماعي هستند .از اواخر سالهای  1381و اوايل سالهای دهه  1311علل
شکستتحصیليرابیشترناشيازعواملمربوطبهمدرسهميدانستند(بازرگان .)1315:

فقر اقتصادي
ميدهد کهتوافقيکليبرتعريفخاصيازفقر وجود
شدهدربارهفقرنشان  

نظريههای  
ارائه

ندارد.درتعريفسازمانبرنامهوبودجهجمهوریاسالميايران،فقرهنگاميدريکجامعه
تعريفشدهرفاهبراساسمعیارهایجامعهبرخوردار

بروزمييابد کهفردياافرادیازسطح

نباشند .به اين ترتیب ممکن است در کشور درحالتوسعه ،فقر به معني محرومیت از
درحاليکه اينپديدهدريککشور

امکاناتيتلقيشودکهصرفاًبرایحیاتضرورتدارد،
پیشرفته بهمعنایمحرومیتنسبيازشرايطوامکاناتيکزندگيمعموليدر آنکشور
میاندونوعفقردراينجاميبايستتمايزقائلشويم.

باشد.

ادیفردرانسبتبهافرادديگرارائهميکند

”فقرنسبيکهوضعنامناسباقتص
وممکناستخودنتیجهعواملومتغیرهایزيادیباشدوليبدونشکعاملي
آيدزيراکهايننوعفقراختالفهایطبقاتيرا


برایافتتحصیلبهحسابمي
کندکهدرنتیجهآنتفاوتهاييدررشدوتکاملوتفکر،زبان،رفتار


ايجادمي
و نگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز ميکند و عالئق و انگیزههای

The Texas Education Agency

1
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پیشرفتراتحتتاثیرقرارميدهدوهمهاينعواملبرایپیشرفتتحصیلي

افرادوياعدمآناهمیتحیاتيدارند.فقرمطلقعمومادرجوامعيوجوددارد
کهکارافرادجهتتامینامکاناتاولیهبرایبقاءوزيستآنانبودهوبهصورت
زندگي کشاورزی قديم و يا کار غیرماهرانه افراد در شهرها و زندگي آنان در
حداقل معیشت جلوه ميکند .اين نوع فقر به همراه خود مشکالت انساني
غذايي،بد غذايي،بیماری،

گوناگونيازقبیل:سختيمعیشت،گرسنگيوکم 

خستگيوافسردگيوعدموجودتفريحواستراحترادربردارد کههريکاز
مشکالتوموانعبرایجلوگیریازورودافرادبهنظامآموزشوياترکآنو
عدمموفقیتدرآنبهحسابميآيند.افرادیکهدرشرايطفقرومحرومیت

هاييزندگيميکنندکهفاقدامکانات


برندعمومادرمکان

اقتصادیبهسرمي
بهداشتي ب وده ،از آب سالم و نور کافي محروم بوده و منزل آنها عموما يک
فضایاتاقمانندیاستکهتمامفعالیتهایزندگيخانوادهوحتيآشپزیدر

رفتوآمدوبسیارشلوغو
گیرد.بدينلحاظمحلياستدودزده،پر 


آنانجاممي
مکانيبرایانجامکارهایشخصيوتکالیفدرسيدانشآموزاندرآنموجود

نیست“(امینفر25:1381،ـ .)21


فقر فرهنگی 
مفهومفرهنگفقرنخستینباردرسال1383توسطاسکارلوئیس1مطرحشد.فرهنگفقر
هاورفتارهاینسبتايکپارچهومنسجماطالقميشدکهدر


ایازارزش

بهباوراوبهمجموعه
ترينشاخصهای


آورد.مهم

فرهنگبهوجودمي
میانفقرامشاهدهشدهوازآنهانوعيخرده
بهباورلويیسبيتفاوتينسبتبهموقعیتشکنندهاقتصادی،نومیدیو

خردهفرهنگ 
اين 
ياس نسبت به حوزه سیاسي ،قابلیت رضايتمندی از برخي امکانات پیش پا افتاده و
فروپاشيخانوادهبودند(فکوهي.)133:1351،منظورازفقرفرهنگيبهنظرجیمزکلمن
عبارت است از نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نیز منزلت اجتماعي پايین که
ناشي از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعي است؛ مانند کمتوجهي خانواده،
).معموالبيسوادی،

طالقوالدين،اعتیادوالدين،کمسوادیوالدينو(...کلمن241:1311،

فرهنگها،توزيعواستفادهنابرابرازامکاناتوخدماتآموزشيو


ناآگاهي،تعددوتنوعخرده
فرهنگي در سطح محلي و ملي ،گسترش روزافزون ارتباطات فراملي به پیدايي و تشديد
هایاجتماعيميانجامد

تفاوتهاوتعارضاتعقیدتيـارزشيوهنجاریدربینافرادوگروه

(عبداللهي .)121:1313،
حاشیهنشیني مربوط به گروهي از مردم است که فاقد امکانات بقا نیستند اما پايگاه

قدرتشانراازدستدادهاندوچنانبیرونازجامعهزندگيميکنندکهنامونشانيهم

هایجامعهروزگارميگذرانند .

ندارند،اينهاواقعامردميهستندکهازپسمانده

Lewis, O.

1
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چارچوب نظري و مطالعات پیشین
عواملموثربرشکستتحصیليراميتوانبهدودستهعواملدرونيوبیرونيتقسیمکرد.

)عواملشکستياافتتحصیليراشاملشرايطاقتصادی،رواني

گاما1وهمکارانش(1358
ـاجتماعيومسائلخانوادگيميدانند.ويلیس)1358(2معتقداستعواملينظیرساختار

خانوادگي ،فقر و مسائل اقتصادی ،نژاد و قومیت ،زبان ،محل سکونت و جنسیت ارتباط
نزديکي با شکست تحصیلي دانشآموزان دارند .نوجوانان در اين مرحله از رشد بطور
تحتتاثیردوستانوهمساالنخودقرارميگیرند.مطالعاتيکپژوهش

اجتنابناپذيری 

نشان ميدهد که همساالن تاثیر قابل مالحظهای بر روی عملکرد تحصیلي دوستان خود
دارند (هلينانوويلیامز125:1331،3؛ پیرسونونیوکامب)811:2111،بهعبارتديگر
وابستگيبهدوستانويابالعکسطردشدنازطرفهمساالنميتواندعملکردتحصیليدر

تحتالشعاعقراردادهويکعاملبرایافتوترکتحصیلباشد .
مدرسهرا 
بررسي منابع متعدد نشان ميدهد که مهمترين عامل بیروني موثر بر شکست
تحصیلي،عاملاقتصادیـاجتماعياست.محرومیتخانوادهوفقراقتصادیآنهابهويژهدر

مناطقحاشیهشهری،مهاجرنشینومناطقدورافتادهروستاييباالتريندرجهتأثیرگذاری
را بر شکست تحصیلي دانشآموزان داشته است .همچنین عواملي چون محرومیتهای
فرهنگيناشيازارزشهایسنتيبهويژهدرموردتحصیلدختران،فقراجتماعيوعدم

ارزش گذاریبرایعلم،شکاففرهنگيورسیدگيضعیفوالديندرشکستتحصیليبسیار

رخاصدرمناطقمحرومحاشیهای(روستاياشهر)عواملي

تاثیرگذارند.درايرانوبهطو
چونفقرمحیطي،تفاوتهاو نابرابری دربرخورداریازامکاناتنسبتبهمناطقشهری،

سوءتغذيه،جمعیتباالیخانوار،کارکردننوجواناندرسنتحصیلبهسببفقراقتصادی
و در نتیجه ناتمام گذاشتن تحصیالت حتي دوره ابتدايي از عمده موارد موثر بر شکست
تحصیليهستند(سلسبیلي،قاسمي .)35:1354،
اندازیکهويلسونمطرحميکنددراينمطالعهمورداستفادهقرارگرفتهاست:


چشم
جوارانيکهسطوحباالييازفقر،بیکاریومشکالتديگررادارند،برنامهريزیکارآمد،


هم
نميآورند.عالوهبراينتعدادی
موفقیتتحصیليورفتارهایشايستهرادرجوانانبهوجود 
از قومنگاران ميگويند که محلههای فقیر جوی دارند که موفقیت تحصیلي را تضعیف
ميکند (سهرابي و جندقي .)183 :1354 ،برخي نظريهها رابطه شرايط و موقعیت محل

دهند،درحاليکهبرخينويسندگانبر


قرارمي
زندگيبانتايجتحصیليافرادراموردبررسي

1

Gama & others
Willis
3
Hillinan& Williams
2
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اهمیتنقشساختارهایمحلييابر قدرت نهادهای معاشرتياشارهکردهاند.سهرويکرد
نظری مورد توجه پژوهشگران و نظريهپردازان است .مهمترين چشم انداز ،جامعهپذيری
رمانهاوباالخرهرفتارهای
گذاردکههنجارها،ارزشها،آ 


جمعياستکهفرضرابراينمي
کهدرهمسايگياوهستندشکلميگیرد.ازاينمنظر

بزرگساالني
جوانازطريقتعاملبا 
دوستاندرمحلزندگي،الگوهایرفتاریمهميبرایاينگروهسنيهستندوجوانانيکه
کنندکهدرآنشکستتحصیلي،بیکاری،فقر،بيثباتيخانوادگي


هاييزندگيمي

درمحیط
هاييشايعباشد،تمايلوانگیزه ایبرایاتمامتحصیلوبهدستآوردنشغليبرپايه


پديده
آموزش رسمي ندارند .ويلسون در ارتباط با تاثیر جامعهپذيری اجتماعي ميگويد:
همسايگانيکهشاناجتماعيباالييدارنداينادراکرازندهميکنندکهتحصیلهدفمند
است،ک ارکردنرفاهبهدنبالداردووجودثباتدرخانوادهنهيکاستثناءبلکهيکهنجار
است.وجودهمسايگانيباشاناجتماعيباالمحیطيراايجادميکندکهدرآنموفقیتدر
تحصیلهنجارونهادينهميشود(همانمنبع) .

کاملميکند.سرمايه

اندازجامعهپذيریاجتماعيرا 


رويکردسرمايهاجتماعي،چشم
هایاجتماعي،منابعموجوددراينشبکههاوجرياناطالعاتتاکید


اجتماعيبرتاثیرشبکه
مي کند .از منظر رويکرد سرمايه اجتماعي موفقیت تحصیلي به مقدار زياد به اين بستگي

دارد که جوان بتواند با نهادهای محلي ارتباط و در شبکههای اجتماعي مشارکت داشته
باشد،امااينسرمايهاجتماعيدرصورتيبرایجوانانموفقیتايجادميکندکهاينگروه
هاييتشکیلشدهازافرادیدرسطوح


بتوانندباهمسايگانيمفیددررابطهباشندوبهشبکه
باالی اجتماعي و فرهنگي دسترسي داشته باشند تا منابع و اطالعات تحصیلي سودمند
برايشان فراهم شود .شبکههای اجتماعي جواناني که در مناطق محروم زندگي ميکنند،
دهندهاينشبکههارانميتوان


فرهنگيواجتماعيضعیفيدارندوافرادتشکیل
سرمايههای

الگوی آموزشي موفقي به شمار آورد .دارند .سرانجام چشمانداز کنترل اجتماعي مطرح
ميکند که جوانان مناطق محروم از اين نظر درخطر شکست تحصیلي و مشکالت ديگر

هستندکهدراينمناطقکنترليبرفعالیتجوانانصورتنميگیرد(سهرابيوجندقي،

 .)183:1354
ادبیات موضوع حکايت از آن دارد که رابطه بین نابرابری اقتصادی و اجتماعي با
آموزشرسميبیشتردارایيکسابقهتجربيطوالنياست.بدينمعنيکهعمدهکارهای
انجام شدهومباحثمنتشرشدهناظربرتحقیقاتوسیعمیدانيياتجربياستکهبهارتباط

اندودرکنارنابرابریاقتصادی ـاجتماعي،انواعديگریاز


بیننابرابریباآموزشپرداخته
نابرابریمانندنابرابریجنسي،قوميونژادینیزموردتوجهبودهاست .
سلسبیلي و قاسمي در مقالهای ( )1354با عنوان عواملموثربر شکستتحصیلي:
نگاهيدوبارهبهعواملدرونيوبیروني،مسئلهترکتحصیلراباتوجهبهشرايطمختلف
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اجتماعي ،جمعیتي ،خانوادگي ،آموزشگاهي و چارچوب نظامهای آموزشي کشورهای
موردبحثوبررسيقراردادهاند.اينمقالهبهبررسيروند

دگاههای متفاوت 
گوناگونازدي 
پديدار شدن مفهوم شکست تحصیلي ،شناسايي دقیق عوامل موثر بر شکست و تاثیر دو
پردازد.ازمهمتريننتايجاينپژوهش،


دستهعواملبیرونيودرونيآموزشوپرورشمي
اهمیتشناساييدانشآموزاندرمرحلهخطراست.همچنینتوجهبهمتاثربودنشکست

ایازفعالیتهای


تحصیليازعواملگوناگونولزومتوجههماهنگويکپارچهبهمجموعه
اثرگذار برای مقابله با شکست تحصیلي ،تقدم تأثیرگذاری عوامل فرهنگيـ اجتماعي و
اقتصادی بر شکست تحصیلي ،وجود محیطهای محروم و محرومیتهای فرهنگي و
ماعي،بي سوادیوالدينوبستراقتصادیواجتماعينامناسبازنتايجمهمديگراين

اجت
پژوهشاست .
بررسيجامعهشناختيعواملاجتماعي،رضايت

محمدعلي زکيدرپژوهشيباعنوان
)،بارويکردجامعهشناختي،تاثیرعوامل

اجتماعيوعزتنفسبرموفقیتتحصیلي (1353
اجتماعي ،رضايت اجت ماعي و عزت نفس بر پیشرفت تحصیلي را بررسي کرده است .اين
پژوهشسعيدرارائهالگوینظریمبتنيبرمتغیرهایکنترل(جنسطبقهاجتماعي،نوع
مدرسه)ومتغیرهایواسطه(ذهنيياعزتنفسوعینييارضايتاجتماعي)دارد.نتايج
نشانميدهدکههرکدامازمتغیرهایمستقل(جنس،طبقهاجتماعي،نوعيمدرسه،عزت

نفس و رضايت اجتماعي) روابط معناداری با موفقیت تحصیلي دارند و بیشترين تغییرات
موفقیت تحصیلي با متغیرهای جنس ،نوع مدرسه و رضايت اجتماعي قابل تبیین است.
گرچهعزتنفسرابطهمعناداریباموفقیتتحصیليداشتهوليباکنترلرضايتاجتماعي
ازمیزانرابطهفوقبسیارکاستهشدهاست .
يکيازپژوهشهایکالسیککهدراينزمینهدردهه 1381میالدیتوسطکلمن
درآمريکاانجامشد.نتايجتحقیقاتویدرسال1388حاویاطالعاتيدربارهنزديکبهنیم
میلیون دانشآموز منتشر گرديد (گیدنز .)484 :1313 ،کلمن و همکاران وی که در پي
شناخت علل عدم دستيابي دانشآموزان به فرصتهای آموزشي بودند ،توانستند نشان
ترآموزشيبهترازسايريندادهميشود.عالوهبرايناين


آموزانموفق
دهندکه بهدانش
تحقیق مشخص ساخت که ويژگيهای مدرسه ،اثر مثبت و قابل سنجشي بر پیشرفت
تحصیليدانشآمو زاننداشتهاست.تنهاخصوصیتيکهارتباطپايداریباعملکردتحصیلي

آموزانطبقهمتوسطوباالترموفقتراز


آموزانبود.يعنيدانش

داشت،طبقهاجتماعيدانش
کودکانطبقهمحرومبودند .
بايددرنظرداشتکهشکستياافتتحصیلينتايجاقتصادیواجتماعيفراوانيبا
خودبههم راهدارد.طبقاطالعاتمنتشرشدهتوسطدفترآمارآمريکا،درسال41،2115
درصد افراد کمدرآمد ،دوران متوسطه را در دبیرستان به پايان نرساندهاند (دی ماريا،1
Di Maria

1
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بزرگساالن فقیرفرداهستند“
.)2111ايننکتهقابلتوجهاستکه”کودکانفقیرامروز ،
(لینچر .)1331 ،1جواناني که قبل از موعد مدرسه را ترک ميکنند ،آينده شغلي مبهمي
دارندواحتمالاينکهبروزرفتاروکنشهایخالفقانونوهنجارهایجامعهدرمیانآنان

بسیارباالاست .
پرسشهاي پژوهش 
پرسش اصلی
ـاجتماعيدرافتتحصیلدانشآموزانموثرهستند؟ 


آياعواملفرهنگي
پرسشهاي فرعی
آياشرايطمحیطيومحلزندگيدرافتتحصیلدانشآموزانموثراست؟ 

1ـ
آياثباتخانوادهدرمیزانافتتحصیلدانشآموزانموثراست؟ 

2ـ
آياشاناجتماعيهمسايگاندرافتتحصیلدانشآموزانموثراست؟ 

3ـ


روش پژوهش
دوروشکیفيوکميدراينمطالعهمورداستفادهقرارگرفتهاست؛ابتدابااستفادهازروش
پیمايشي دادههايي در ارتباط با ويژگيهای جمعیتشناختي ،اقتصادی و اجتماعي
هایفرهنگفقروفقراقتصادیجمعآوریشد.درروشکیفيفنون


پاسخگويانوشاخص
ميتوان
مشاهده و مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته است .مشاهده همراه با مشارکت را  
استراتژی برای مطالعه میدان تعريف کرد که همزمان تحلیل اسناد و مدارک ،مصاحبه با
پاسخگويان و افراد مطلع ،مشارکت و مشاهده مستقیم و دروننگری را با يکديگر تلفیق
فرهنگها استفاده ميشود (فلیک:1355 ،

ميکند .از اين روش معموال برای مطالعه خرده

.)244مشاه دهمشارکتيبهايندلیلانتخابشدکهماهیتمطالعهپژوهشيبودهوهدف
شناختتجربههایافرادومعناهایذهنيآنهااست.همچنیندلیلديگرموقعیتمیدان

پژوهش بود .حضور افراد غريبه در محله حصار خط چهار برایساکنان دو معنا فرهنگي
ميشودياخريدارموادمخدرويامامورقانون
دارد.شخصغريبهایکهوارداينمنطقه  

هابرقرارکندميبايستحضور


است.لذامحققبرایاينکهبتواندارتباطمناسبيباخانواده
خودراتوجیهنمايدتاازبهوجودآمدنسوءتفاهمجلوگیریشودوخانوادههابهراحتيبه

پرسشنامهبهروشپیمايشبهنوعيمیان

سوالهاپاسخگويند.درنتیجهدردستگرفتن

محققوخانوادهفاصلهمي انداخت.برایاينحضوروآشنايياولیهدرحدود 3ماهزمان

موردنیازبودتااينکهمحققبتواندبهنتیجهقابلاعتمادیدستيابد.حضوريکهمراهکه
ازديگرالزاماتروششناختي

آشنابهزبانترکيباتوجهبهزبانغالبساکنانمحلهنیز
بود.
Linchter

1
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هایشخصي،اجتماعيومحلهایومتغیرهای


نامهدرزمینهويژگي

هایپرسش

سوال
مربوط به فقر اقتصادی مانند میزان درآمد و منزلت شغلي سرپرست خانوار ،متغیرهای
مربوط به فرهنگ فقر نظیر میزان تحصیالت والدين ،زيربنای واحد مسکوني ،چگونگي
گ ذران اوقات فراغت نوجوانان ،نوع مالکیت مسکن ،مدت اقامت در منطقه و میزان تعلق
هاييکهدارایفرزنديافرزنداندانشآموزهستند،در


قومياست.ازطرفديگرازخانواده
موردوضعیتتحصیلآنهاسوالشدهاست.
جامعهآماریاينپژوهشکلیهساکنینقديميمنطقهحصارخطچهاراستکهدر
،درهالموتوتپهاهللاکبرساکنهستند.مهمترين

خیابانهایانقالب11و11و12و13

علت انتخاب اين محله قرار داشتن آن در کنار حاشیه شهر کرج و بدنام بودن است.
همچنیناينمنطقهبه عنوانمرکزتوزيعو تهیهموادمخدرشناختهميشود .درچنین
ترينمدرسهتاخانههايکساعت


هایاجتماعيمتعددوعمیقفاصلهنزديک
مکانيباآس 
یب
پیادهرویالزمدارد.بايدتوجهداشتاينوضعیتاززمانيبهوجود آمدکهمنطقهخاک

سفیدتهرانبهعنوانيکيازمراکزتوزيعموادمخدرپاکسازیجمعیتيشدوساکنانآن

بهمنطقهحصارخطچهارمهاج رتکردند.درطولسهسالبافتمنطقهدرنتیجهاين
جابهجاييجمعیتيبهکليتغییرکرد .


یافتههاي کمی تحقیق
هایکميتحقیقبهاختصارشرحدادهميشوند.


يافته
کهنشاندهندهجوانبودن

 51درصدپاسخگويانبینسن 28تا 48سالقراردارند 
درصدشاغلیناينمنطقهراتشکیلميدهندکهاکثرا

جمعیتمنطقهاست.کارگران82/2
ازکارگرانروزمزدهستندوشغلثابتيندارند.تنها3/8درصدشاغلینراکارمندانتشکیل
دادهاند .

 34/4درصدخانوارهادرمنازليبامتراژیبین 81تا 81مترمربعو 33/3درصددر
منازليبین41تا81مترمربعساکنهستند .
میزان تحصیالت والدين ،میزان تحصیالت فرزندان ،علل ترک تحصیل و چگونگي
گذراناوقاتفراغتفرزنداننیزموردسوالقرارگرفتونتايجنشاندادکهتنها2/2درصد
مادراندربینپاسخگويانديپلمداشتندواينمیزاندرمیانپدرخانواده11/1درصدبود.
هایآموزشيخارجازمنطقهسکونتاستفادهميکردندو

فقط2/2درصدفرزندانازکالس
درصدازفرزندانپسراوقاتفراغتخودرادرکوچهسپریميکنند84/4.درصد

تقريبا81
گذرانند.ازمیانخانوادههاييکهموردسوال


دختراناوقاتفراغترابهتماشایتلويزيونمي
قرارگرفتند81،درصدازفرزندانشانترکتحصیلکردهبودند .
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جامعه مورد مطالعه 
موقعیت جغرافیایی
وسعتشهرکرجدرحدود 8111کیلومترمربعاست کهازيکسوبهکوهستانالبرزواز
هایداخليفالتايراندرجنوبمحدودميشود.


سویديگربهدشت
حصاردرشرقکرجدرنزديکترينفاصلهازمرکزکرجواقعشدهاست .اين

منطقه
پل قديميکرجوخیابانتهران ،ازشمالبهتونل،ازغرببهرودخانه
منطقه ازجنوببه  
هایجنوبيالبرزمرکزیمنتهيميشود .


کرجوبلوارجديداالحداثشوراوازشرقبهدامنه
محلهحصارباالازجادهکمربندیکرجـبیلقانبهطرفدامنهکوههایالبرزگسترده

هایعباسآبادو درهالموتوتپهاهللاکبروچندينتپهکوچکو

شدهاستوشاملدره
بزرگديگراستکهبیشترمساحتآنهامسکونيشدهاست .منطقهحصار،درابتدايکياز
مناطقروستاييدرشرقشهرستانکرجبودهکهبهعلتوجودرودخانهکرجقسمتپايین
آنازسالها پیشمسکونيشدهبود.قسمتباالیاينمنطقهکهبهحصارباالمعروفاست

بهچندينمنطقهتقسیمشدهاست:منطقهحصارخط3،2و.4جمعیتلینمنطقهدرسه
گروهعمدهقابلطبقهبندیاست:نخستینگروهاهاليروستاهایشمالکرجهستند،اين

گروه برای اينکه هم در کرج سکونت داشته باشند و هم به زادگاهشان نزديک باشند و
بتوانند در فصول کشاورزی به کار در زمینهای خود نیز بپردازند؛ اين منطقه را برای
سکونت انتخاب کرده اند .دومین گروه افرادی هستند که بعد از شروع طرح ساماندهي
اسالمآباد) کرج منازل خود را فروخته و چون در بخش ديگری از شهر
منطقه زورآباد ( 
نمي توانستنداقدامبهخريدخانهبکنند،ناچاردرمنطقهحصارساکنشدند؛اغلبآنهابا

ساختوسازهایغیرمجاز

استفادهازمصالحباقيماندهازتخريبواحدمسکونيقبلياقدامبه

دراراضيدولتياينمنطقهکردهاند.سومینگروه؛مهاجرينازشهرهاوروستاهایدورو
نزديکبهويژهافرادیهستندکهبهواسطهانهداممنطقهغربتدرخاکسفیدتهرانبهاين
منطقه هجوم آورده و مشکالت جديدی را ايجاد کردهاند .منطقه ”حصار خط چهار“ به
لحاظناامنيومشکالتاجتماعيبامناطقديگرحصارمتفاوتاست”.حصارخطچهار“در
واقعبهدوبخشتقسیمشدهاست،بخشيکهازساکنانقديميترتشکیلشدهوبخشيکه

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

خريدوفروش
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نقشه:1نقشهشهرکرج


منبع:اطلسگردشگریشهروشهرستانکرج(برگرفتهاز 
) http://kaavak.blogfa.com/post-47.aspx


وضعیت خانهها و فضاي منطقه 
موقعیتحاشیهایمنطقهحصار

کنندهونشاندهنده


ایکهدرنظربینندهبیان

اولینمسئله
هرجومرجموجوددر
کالبدونمایساختمانهایاينمحلهوبافتناهمگونو 

خط4است،
خانههارعايتنشدهاستوهرشخصيبنابهذهنیتخود،
آناست.شماليوجنوبيبودن 
پايگاه روستاييووقتوهزينهممکن اقدامبهاستقراربنادرمنطقه کردهاستوبعضياز
ایدارایپنجرهایمشرفبهکوچهاست .


درکلکمترخانه
خانههاحتيپنجرهندارندو

ساختمانها بسیار نامنظم و بيهويت است ولي همین نمای برای مالک ه

نمای 
معنایرهاشدنازپرداختاجارهماهیانهاست.بعضيازمنازليافاقدحیاطبودهياحیاط
خانههاديشهایماهوارهوجوددارد .
بررویپشتباماکثر 

آنهابسیارکوچکاست.
وشهرداریبرزمینهایمنطقهودرنتیجه

ساختوساز ومالکیتدولت

ممنوعیت
غیرقانونيبودنهرنوساختمانسازیبرایواحدمسکونيشخصي باعثشدهاستتااهالي

کنندودرنتیجهمصالحمصرفشده گرانوبا


ساختخانهمي
بهصورتغیرمجازاقدامبه
بهای بیشتری به سر ساختمان ميرسد ،همین مواد و مصالح نامرغوب است و حداقل
سازینیزرعايتنميشود .


استاندارهایساختمان
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هاعلي رغممتراژمتفاوتتقريبابهيکشکلاست؛دورتا


فضایدرونيتماميخانه
دوراتاقاصليپشتيچیدهشدهاستودريکگوشهآنتلويزيونودرگوشهديگرآن
خانهای دارای مبلمان است .بیشتر
کمد يا گنجهای با دو يا سه در وجود دارد .به ندرت  
هافاقداتاقهای مجزاهستندهمهاعضایخانوادهباهم دريکاتاق(اتاقپذيرايي)


خانه
ميخوابند .

اينمنطقهفاقدهرگونهامکانات رفاهيوفرهنگياست؛مدرسهایدراينمنطقه
وجودنداردوفرزنداناهاليبرایرفتنبهمدرسهبايدبهمنطقهحصارخطسهيادوبروند
کههمحدوديکساعتزمانميبردوهمبايدازکمربندیتهرانبهسمتچالوستردد

ایبرایاينکاراستفادهنميکند.منطقهفاقدفضای


کنند،تقريباهیچکسازپلعابرپیاده
ميگفتندکهتابهحالفرزندانشانرابهپارک
خانوادهها  

ورزشييا پارکاست.برخياز
گذرانندودخترانيادمدرخانهها


هامي

اند.پسرانبیشتراوقاتفراغتشانرادرکوچه

نبرده
بامادرهايشانهستندوياتلويزيونميبینند .

کوچههای اين منطقه مانند اکثر محلههای حاشیهای فاقد نظم بوده و از به دلیل

اينکهبررویتپهقراردارد،شیبکوچههاتندودربرخيمواردپلکانياست.بافتمحلهبا
مناطقديگرکرجمتفاوتاستواينراميتوانازنمایدورمحلههممتوجهشد.اهالي

دهيفضایبیروني/محلهتوجهينداشتهاندبههمین


محدوديتزمینونبودناظربهسازمان
هاييکهتنهايکنفرميتواند


ارند؛کوچه
دلیلتعدادزيادیکوچهباعرضبسیارکموجودد

هابسیارکوچکهستندوتعدادخانههاييکهمساحتصدمترمربع


ازآنهاعبورکند.خانه
بهباالداشتهباشندبهتعدادانگشتاندستنميرسدکههمینتعدادهمدرابتدایمنطقهو

بهاصطالحدربخشمطلوبحصارخطچهارواقعشدهاند .

بافتاجتماعيدرونيمحلهبهشدتهمگوناستبهصورتيکهورودهرشخص
شود.غريبههااگرباماشینباشندبهاينمعنياستکهقصددارند


غريبهکامالمشخصمي
بهبخشباالييمنطقهبرایخريدموادبروندواگرپیادهباشندبرایاهالياينسوالپیش
ميآيد که اين شخص غريبه وارد منزل چه کسي ميشود؟ با حضور در منطقه ميتوان

نگاههایکنجکاویراديدکهمنتظراينهستندکهمقصدشمارامتوجهشوند .
هادرروزوشبکامالمتفاوتاست؛درطولروززناندرکوچههاويا


فضایکوچه
اسبزیپاکميکنند؛

شوند،حرفميزنندوي


هاجمعمي

هایخودوهمسايه

کناردرخانه
بچهها با سروصدای زياد بازی ميکنند و با وجود ناهمواری زياد کوچهها ،مادران نگران

افتادنفرزندانکوچکونوپانیستند.بانزديکشدنبهغروبآفتابديگراثریازاهاليدر
فضاهای بیروني نیست و فقط مشتريان مواد مخدر پرسه ميزنند ،حتي گوشه و کنار
مي توانکسانيکهدرحالمصرفموادهستندرامشاهدهکرد.حضورشبهنگامدراين

منطقهباميتواندباخطرهمراهباشد .
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هاعبورميکندوهمیشهيکجویمملوازکفدر


هاازوسطکوچه

فاضالبخانه
کوچهجاریاست.تعدادزيادیازساکنانهمیشهدرحالتعمیرخانههايااضافهکردنيک

اتاقبررویپشتبامبرایاجارهدادنآنوکسبدرآمدبیشترهستند .


تصوير:1نماييازمنطقهحصارخطچهار 

منبع:نگارنده،آذرماه 1355



مهم ترينويژگيمحلهتقسیمآنبهدومنطقهباالوپايیناستکهازسهراهموتور

تقسیمبندی آغاز ميشود .بخش پايیني محل زندگي خانوادههايي است که

سوار اين 
هایباالييمنطقهپیشميرويم


ساکنیناولیهاينمنطقههستند،هرچهبهسمتقسمت
هاکوچکترشدهوگاهبهجایشیشهپنچره،ازنايلون


هاکاسته،خانه
ساختوساز

ازکیفیت
استفاده ميشود؛ کوچههای بخش بااليي آسفالت نشدهاند و مرغ و خروس در آنها پرسه
هایمحليميپوشند.


هايياستکهساکنانآنلباس

زند.درآخرينبخشمحلهخانه

مي
هایمدلباالحرکتميکنندکهمتعلقبهمشتريانموادمخدر


گاهيدراينقسمتماشین
ومشروباتالکيهستند.بعضيازاهاليکهدربخشپايینزندگيميکنندتابهحالبه

بخشبااليينرفتهاندورفتنبهآنجاراخطرناکميدانند .
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یافتههاي کیفی پژوهش
عوامل محیطی موثر بر افت تحصیل
يکيازعواملموثربرموفقیتياافتتحصیلراميتوانشرايطمکاندرسخواندندانست

که شامل شرايط خانه و منطقه زندگي است .در اين بخش به تفکیک ،به اين دو عامل
ميپردازيم .

خانهها و محلههای حاشیهنشین بافتي کامال متفاوت نسبت به بقیه مناطق شهری

دارند.چگونگيوضعیتمحلهوخانههادربخشپیشینموردبررسيقرارگرفت.



شه؟يکيدارهتلويزيونميبینه،


فکرکنبخوامدرسبخونم...مگهاينجامي
”
ونهدارهبامامانمحرفميزنه...آسايشنداريمکه...تازهيه

همسايهاومدهخ
سرههمجلویچشمشونکهباشيميفرستنتدنبالکار“(عرفان11،ساله،

ترکتحصیلاز3سالپیش) .


”يهاتاقکساختیمرویپشت بوم...سخته،بايدبانردبونازشبريمباالولي
چاره اینیست،دستکمبچه هايهجاييدارنکهدرسبخونن...تویيدونه
اتاق که نميشه ،حواسشون پرت مي شه ،کلي قرض و قوله کرديم برای
ساختن همین اتاق ولي خب مهمه برام  ...خدا کنه يه روز مثل شماها
تحصیلکردهبشن“(زهرا،تحصیلتاسومراهنمايي،مادردوفرزنددانشجو) .



گفتههای پاسخگويان مشخص ميسازد که مکان درس خواندن در خانه عاملي

کنندهاست.ممکناستهمهدانشآموزانيکهدردرسموفقهستند،اتاقجدابرای


تعیین
مطالعهنداشتهباشندوليسکوتوآرامشدرخانهبرایيادگیریاهمیتداردودرصورتي
مهیا ميشود که اعضای خانواده با دانشآموز همکاری کنند تا بتواند چند ساعتي را به
مطالعه بپردازد .فراهم کردن مکاني برای مطالعه دانشآموزان با توجه به فضای دروني
امکانپذير است که خانواده ،تحصیل فرزند خود را در
خانهها مشکل و تنها در صورتي  

اولويت خود قرار دهد ،مشکل اقتصادی و معیشتي کمتری داشته و در مجموعه از ثبات
یبرخوردارباشد.تعدادخانوادههاييبااينويژگيهابسیاراندکاستواغلبازمیان

بیشتر
باالیخانهدرمحلههای

ساکنانقديميحصارهستندکهبهعلتمشکالتماليوقیمت 

مطلوبکرجقادربهترکمنطقهنیستندوبهاجباردراينجازندگيميکنند.اينفرهنگ
نشینيانطباقنداردوعليرغممشکالتماليوشرايطبد


فرهنگحاشیه
اينخانوادههابا 

زندگيتمايلباالييبرایادامهتحصیلفرزندانشاندارند.دراينجاميتوانعالوهبرمناسب

تریاشارهکردوآنمیزاناهمیتوارزشگذاریبرای


بودنشرايطخانه،بهمسئلهمهم
تحصیلدرخانوادهاست .
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اينوضعيکههستتویخونهباشنبهتره...مگهآدمجراتميکنهبچهرو

”با
بفرسته مدرسه؟  ...پر از معتاده اينجا  ...ساعت  8بعدازظهر بیاين يه گوشه
نشستن مواد ميکشن و تزريق ميکنن ...درس نخونه بهتر از اينه که معتاد
ترکتحصیلکرده).

بشه“(عفت،تحصیلتاپنجمدبستان،مادردوفرزندپسر

تابرهوبیادکليطولميکشه ...منمکههرروزنميتونمدنبالسرشراه

”
بیوفتم،خیليهمبهدرسعالقهنداره...زورکهنیست ...تامدرسهيهساعت
(ثريا،تحصیلتاسومسومدبستان،مادردوفرزندترکتحصیلکرده) 

راهه“...

دانشآموزان ،يکي ديگری از عوامل بیروني دارای
رفتوآمد  
شرايط منطقه برای  
رفتوآمد
منطقهای که به علت خريدوفروش مواد مخدر و  

اهمیت است .به خصوص در 
رفتوآمد را
معتادان ،تبديل به منطقهای ناامن و بدنام شده است .شیب تند منطقه  
دانشآموزاندبستانيسختودرزمستانخطرناککردهاست .

نماييازکوچههایپلکانيدرسطحمنطقه

تصوير:3

منبع:نگارنده،آذرماه 1355


ردشدنازخیاباناصليپرترددهمخطرديگریست.عليرغموجوديکپلعابر

پیاده ،هیچ کس از آن استفاده نميکند ،چون دانشآموزان در سطح محله از کوچههای
باالوپايینميروندوازاستفادهازپلعابرپیادهصرفنظرميکنند.ايندر

پلکانيپرشیب
حالياستکهساکنانبخشبااليي(سهراهموتورسواربهباال)کهاغلبازفروشندگانمواد
کردهاند و
ثبتنام  
هستند ،فرزندانشان را در مدارس عموما غیرانتفاعي داخل شهر کرج  
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فرزندانشان از سرويس مدرسه استفاده ميکنند .اين فتصله اجتماعي و اقتصادی بین
ایاستکهباعثبروزمشکالت،ازجملهتنشهایمتعدددرسطحمنطقه


ساکنانمسئله
شدهاست.ساکنانهردوبخش بهچشمدشمنبهيکديگرنگاهميکنند .بخشپايینو
قديميعقیدهدارندکهحضوراينساکنانجديدآسايشمنطقهرابرهمزدهاست .

خانواده و تحصیل فرزندان
وضعیتثباتخانوادهيکيازعواملمهمدرادامهتحصیلدانشآموزاناست.اينشاخصدر

حاشیهای ،يکي از شاخصهای مهم در عملکرد تحصیلي به شمار

مناطق حاشیهای و غیر
جداشدهاند،اختالالتدر

رود.درخانوادههاييکهعضویمعتاداستوياوالدينازهم


مي
روندتحصیليفرزندانبیشتراست.


يهوقتيفکردرسبچههابودم...االنفکروذکرماينهکهباباشترککنه...

”
صدبارخوابونديمشوليبيفايدهاست،بازمیادخونهروزازنوروزیازنو...

اينجاهمکهازدربریبیرونوارادهکنيمواددمدسته...پسرهاعالقهایبه

درسندارن،حاالدرسنخوننعیبيندارهازمعتادشدنکهبهتره( “...تحصیل
تاپنجمابتدايي،مادردوپسرترکتحصیلکرده) .


” دوستدارمبرهدرسبخونهولياالنبیشترالزمهبرهکارکنهپولدربیاره...
قتهايي که
باباش که معتاده منم میرم خونههای مردم کار ميکنم ...يه و 
کمردرد ميگیرم ديگه نميتونم  ...بايد بره کار کنه ،چاره ای نیست“ (لیال،
سالهترکتحصیلکرده) 

بيسواد،مادر4فرزند،دارایيکفرزندپسر14



درگیریخانوادهبامسئلهاعتیاديکيازوالدينبهمیزانيشديداستکهجنبههای

ديگر زندگي را کامال تحت تاثیر قرار ميدهد .اعتیاد پدر خانواده باعث ميشود ،مادر نیز
ناگزير تربیتورسیدگيبهنیازهایآموزشيفرزندانراازاولويتخارجکندوتنهابهترک
دادن پدر و تامین نیازهای اعضای خانواده فکر کند .به دلیل آنکه تامین نیازهای اولیه
زندگيدرچنینيبافتاجتماعيواقتصادی دشواراست،کمکفرزندانبهويژهفرزندپسر
رابهشدتموردنیازاست،چونبهدرآمدهرچندناچیزآنهاهمنیازاست.ازسوييباتوجه
به فضای دروني خانهها ،اگر يکي از والدين معتاد باشد ،فرزندان کامال در جريان مسئله
اعتیاد قرار ميگیرند و در سن پايین درگیر مسائل مواد مخدر و آسیبهای ناشي از آن
ميشوند .

ناشيازشرايطمحیطيوخانوادگيتجربههاييرابرایفرزندانبهوجود

بلوغزودرس
مي آوردکهدرتضادباشرايطضروریبرایموفقیتتحصیلياستوهمینيکيديگراز


نشینيوموقعیتتحصیليدانشآموزان 113...

بررسيفرهنگحاشیه

عواملياستکهترکتحصیلآنهاراسببميشود.برخيازداليلافت تحصیلازجانب

خانواده و برخي از جانب خود فرزند است .عدم ثبات در خانواده و مشکالت خانوادگي و
آموزتحمیلميشوند .


اقتصادیازعوامليهستندکهازطرفخانوادهبهدانش
بخش ديگری از عوامل در ترک يا افت تحصیل از نگرش اعضای خانواده و خود
دانشآموز نسبت به علم  و آموزش رسمي ناشي ميشود .ارزشمند بودن داشتن مدرک

تحصیلييکباورفرهنگيموردقابلقبولبرایتماماعضایجامعهموردمطالعهنیست .


لیسانسهها هم بیکارند“ (عرفان 11 ،ساله ،تحصیل تا اول راهنمايي،

”
پخشکنندهبروشورهایتبلیغاتي) .


”هرکيسريهکاردرستوحسابیهپارتيداشته“(صابر13،ساله،تحصیلتا
کنندهزبالههایخشک) .


دومراهنمايي،جمع

”درسمالبچهسوسولهاست“(علي23،ساله،تحصیلتاسومراهنمايي) .

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

” اينها رو ببینین ،درس هم نخوندن ماشین آنچناني دارن ،مگه آدم مريضه
وقتشوتلفکنه؟“(مصطفي13،ساله) .


هایمطرح شدهازجانبکسانياستکهياخودشاندرسومدرسهرارها

نقل 
قول

اندويافرزندانشانافتتحصیليداشتهاند.اکثرفرزندانپسربرایکسبدرآمداقدام


کرده
بهترکتحصیلميکنندکهباتوجهبهسنومیزانتحصیالتشغلمناسبيپیدانميکنند:

پخشبروشورهایتبلیغاتي،کارگرساختمان،کاردرمیدانمیوه،جمعآوریانواعزبالهبه

دستور کارفرما و نهايتا بیکاری آينده اکثر اين افراد است  که باعث مسائل ديگری برای
شود.درمنطقهایکهساکنانبخشباالييآناقدامبهخريدوفروش وقاچاق

خانوادههام 
ي

موادمخدرميکنندوازاينراهدرآمدباالييهمدارند،بهنظرپسرهادرسخواندنبهنوعي

وقتتلفکردناست .
اينعقیدهکهدرسخواندندرآيندهلزومادرآمدوموفقیتکاریراسببنميشودو

هایدرسي،باعثميشودکه


عالقگيبهآموزشرسميوضعیفبودنپايه

فديگربي
ازطر
فرزندانپسرترکتحصیلکنند.کاربردینبودنمواددرسيبرایدانشآموزانيکهقصد

ادامهتحصیلتاسطوحعالیهندارندموردانتقاداست.حجمباالیمطالبکتابهایدرسيو
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تنوع آنها برای دانشآموزاني که والدينشان سواد چنداني برای کمک به آنها ندارند،
کنندهوبيفايدهاست .


خسته
نوجواناندراينمنطقهعاملتعیینکنندهديگریاست کهدرآنبرای

خردهفرهنگ 

درسخواندنشانومقاميقائلنیستندواينعقیدهرادرمیانخودشانتقويتميکنند؛

بنابراين برای افرادی که در اين فضا زندگي ميکنند و تمايل به ادامه تحصیل دارند،
آيد؛کهآنهاراازخودنميدانندوطردميکنند.


مشکالتيازطرفهمساالنبهوجودمي
خردهفرهنگ”ضدتحصیل“درمدرسهوجوددارد .
اين 
ميتوانند به تنهايي تکالیف درسي خود را
دانشآموزان در سالهای اولیه دبستان  

انجامدهندولزومانیازیبهکمکگرفتنازاهاليخانوادهندارند.ولياکثراباواردشدنبه
هاييمانندزبانانگلیسيورياضيدچارمشکلميشوند(محققبا


مقطعراهنمايي،دردرس
مطالعه   31کارنامه از کساني که ترک تحصیل کرده بودند ،به داشتن مشکل در اين دو
درس  پيبرد).درخانههمکسينیستکهبتوانندازاوکمکبگیرند.ازطرفيعمومابه
یداميکنند و

دلیلرفتارهاینامطلوبوگاهيبهشدتناسازگار،باکادرمدرسهاختالف پ
شوند.اينوضعیتدرنهايتسببدلزدگيازدرسو

درنتیجهازسویمعلمان طرد  
مي
افتوياترکتحصیلميشود .


نابرابري امکانات آموزشی
دانش آموزانبرایموفقیتدرنظامآموزشيکشورايراناغلبنیازمندبرنامهکمکآموزشي

خارج از فضای مدرسه هستند .عدم امکان دسترسي تمامي دانشآموزان به چنین
برنامههايي باعث ايجاد اختالف در توان و دانش علمي میان دانشآموزان ميشود که در

شناسانهنمودمييابد.


نهايتدرروياروييآنهادررقابتينابرابربهنامکنکوربهشکليآسیب
هایآموزشيخارجازمدرسه،معلمخصوصي،کالسزبانانگلیسي،کتابهایکمک


کالس
یهای کمک درسي همگي امکاناتي هستند که برای گروههای
يد 
آموزشي و به تازگي س 
شوددانشآموزانيمحروماز


قابلدسترسهستندواينتفاوتسببمي
کمدرآمدجامع 
هغیر

اينامکاناتبهتدريجعزتنفسخودراازدستبدهندوبهدرسومدرسهبيعالقهشوند؛

کالسيهایخودراندارند.لزومدسترسيبهاينامکاناتدر


چراکهتواناييرقابتباديگرهم
شودوايندرستهمزمانباافتتحصیليبیشترو


بیرستانبیشترمي
دودورهراهنماييود
درنهايتترکتحصیليتعدادزيادیازدانشآموزاندراينمنطقهاست.آموزشحتيدر

مدارس دولتي به ظاهر رايگان است ،در نهايت خانوادهها برای تهیه کتابهای کمک
راپرداختکنندکهخانوادههایبخشهای

آموزشيوگاهيمعلمخصوصيبايدهزينههايي

ایتوانايياقتصادیتامینچنینهزينههاييراندارند.بايددرنظرداشت


محروموحاشیه

کهبرخيازاينخانوادههاحتيدرتامیننیازهایغذاييفرزندانخوددچارمشکلهستند.


نشینيوموقعیتتحصیليدانشآموزان 118...

بررسيفرهنگحاشیه

درمیانپاسخگويانحتييکموردهميافتنشدکهازامکاناتآموزشيخارجازمدرسه
مانندکالسزبانانگلیسيياکالسهایتقويتياستفادهکند .



هایخوبمالازمابهترونه...اينجاکهمدرسهاشهمدوره،همشلوغ


مدرسه
”
ميکنیم“(مادريک
پولوغه...پرازبچههایالتولوت...درسنخونهکمترضرر 

ازنوجواناندرسنتحصیل) .


نوادههايي که فرزندانشان با افت تحصیلي مواجه ميشوند اکثرا پرجمعیت،
خا 
يزبان  وباشرايطنامساعداقتصادیهستند.عدمتسلطبهزبانفارسيدردوران
غیرفارس 
آموزاندريادگیریودرکمطالبدرسيميشود.


دبستانباعثبروزمشکالتيبرایدانش
برخي از خانوادههايي که تازه از روستا به اين منطقه مهاجرت کردهاند ،با زبان فارسي
آشنايي ندارند و حتي ديکته گفتن به فرزندان هم برايشان ممکن نیست .اين خانوادهها
کمترفرصتدارندتابامعلمانفرزندخوددرارتباطباشند .

تحصیل دختران
باورهای سنتي خانوادهها در مورد تحصیل دختران عموما منفي است .تالش رسانههای
رسمينیزدرتغییراينرويکردلزوماموفقنبودهاست.عدمعالقهمندیوالديندراينامر
سببمي شودتافرزنداندخترنیزانگیزهچندانيبرایادامهتحصیلنداشتهباشند.نبود

چشم اندازبرایزنذگيبرمبنایاتمامدورهآموزشيدرکناربلوغزودرس،تمايلوالدينو

فرزنداندختربهازدواجدرسنینپايینرابهدنبالداشتهاست .

”درسبخونهکهچيبشه،آخرشهمکهبايدکهنهبچهبشوره“(زن34،ساله،
متاهل،تحصیلتاپنجمابتدايي) .


” میرنمدرسهچشموگوششونبازمیشهديگهحرفآدموگوشنمیدن،دوست
پسر ميگیرن ،دوستاش تا بهش گفتن خیلي خوشگلي به مادرش گفتم ديگه
الزمنیستبرهمدرسه...ازراهبهدرمیشهديگهنميشهکنترلشکرد...يهپسر

خوبپیدابشهشوهرشمیدم...نگهداریدخترسخته“(مرد38،ساله،متاهل،
تحصیلتاپنجمابتدايي) .

”دوست داشتم درسبخونم ولي خب درسم ضعیف بود ...ديگه ولش کردم ...
مامانم میره کارگری ،ميمونم خونه بچه ها رو نگه ميدارم“ (لیال 11 ،ساله،
تحصیلتااولراهنمايي) .
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توجهوبرنامه ريزیوالدينبرایموقیعیتتحصیليفرزندانبهويژهگروهدخترانبه

دلیلمحرومیتفرهنگيدرمناطقحاشیهنشینبسیاراندکاستبهصورتيکهگاهيخود

والديندخترانرامجبوربهترکتحصیلکردهاند.وليبهطورقطععاملديگریهموجود

خانوادهها ادامهتحصیلحتيبرای

داردکهباعثميشوددرهمینمحیطبرایتعدادیاز

دخترانمهمباشد.هردانش آموزیباهرطبقهاجتماعيفرهنگخاصيدارد.طبقهمحروم

معموالبراينباورندکهتحصیالتعالیهبرایآناننیستوچوناکثراطرافیاننیزمانندآنها
هستند،ترکتحصیلرايکعملنادرستتلقينميکنندبهبیانديگرخودراچنداناليق
دانند.خانواده هاييکهاينتفکرراندارند،اغلبکسانيهستندکهدراثر


ادامهتحصیلنمي
مشکال ت مالي شديد مجبور به زندگي در اين منطقه شده و با فرهنگ حاشیهنشیني به
صورتکاملمنطبقنشدهاند .


هادرسبخونن...نميخواممثلما


ديمتابچه

هرکاریازمونبربیادانجاممي
”
(سکینه،مادرسهفرزنددانشآموز) 

بشن“...

چشمانداز زندگی آینده
شدهبرایاکثرنوجوانانوجواناندراينمنطقتعريفنشده


روشنوتضمین
داشتنآيندهای

بینند.تصوردستيابيبه

استبهبیانديگراينگروهزندگيآيندهخودرابسیارمبهممي
يکزندگيموفقبرپايهداشتنتحصیالتدانشگاهيبرایاکثرآنهاغیرممکنياخارج از
لیاقتوتواناييهايشاناست .

”فکرشو بکن که درس بخونم آخرش دانشگاه آزاد قبول بشم ...هزينهشو که
ساله،دانشآموز) .

نداريمپسازاالنبيخیالبشمبهتره“(زهرا18،

” دکتر؟ مهندس؟ اين سوسول بازيا مال ما نیست ،ما از اين شانسا نداريم“
(پیام11،ساله،کارگرساختمان) .
”بیشتردوستامکههمسايههمهستیمدرساشونوولکردن...درسبخونیمکه
چي بشه  ...االن بیشتر خوش ميگذره“ (مريم 13 ،ساله ،تحصیل تا سوم
راهنمايي) .

خواددرسمي خوندمولياالنکهنمیشه،باباممريضه،يکيبايدبره


دلممي
”
سرکاريانه؟بعدشهمتویمدرسهمعلمهابداخالقنحوصلشونوندارم ،فقط

هاتوجهميکنن،ماهاولمعطلیم“(رضا18،ساله،تحصیلتادوم


بهبچهزرنگ
راهنمايي،پخشکنندهبروشورهایتبلیغاتي) .
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آرزوهاييکهايننوجوانانوجوانانبرایخوددارند،ربطيبهتحصیلندارد.درنظر
بینيباعثميشودبهراحتيخودراجداازفضایتحصیلي


گرفتنشانسواقبالوخودکم
بدانندووقتيمدرسهراترکميکنندناراحتنباشندوياوانمودکنندکهديگربرايشان

مهمنیست .


نتیجهگیري
تالشبرایکاهشياحذفپديدهشکستتحصیلي،گذشتهازکاهشآسیبهایاقتصادی،

باعث کاهش مشکالت رواني و اجتماعي در سطح جامعه و در نتیجه موجب تقويت
شود.يکيازشاخصهایتوسعهانسانيدسترسيبهآموزش


هایانسانيکشورمي

سرمايه
است،تواناييخواندنونوشتندرسطحابتداييلزومابهمعنایرشداينشاخصنیست.
درست است که در منطقه مورد مطالعه اکثر افراد باسوادند ،ولي سواد آنها فقط در حد
خواندنونوشتناست .
شکستوافتتحصیليبراساسنظريهگامادراينمنطقههمبراثرعواملدرونيو
هم عوامل بیروني روی ميدهد .شرايط محیطي در داخل خانهها و بافت اجتماعي و
اقتصادی منطقه يعني آسیبهای خاص مناطق حاشیهای و بدنامي اجتماعي؛ باعث شده
است تا تحصیل از اولويت بسیاری از خانوادهها حذف شود .به خصوص خانوادههايي که
ساکنانجديداينمنطقهبودهوبهلحاظاقتصادیوفرهنگيمشکالتبیشتریدارند.زبان
خانوادهها کند شدن فرايند يادگیری فرزندان را سبب

و گويشهای غیرفارسي در اکثر 
راززمینههایايجادکنندهگسست

غیرکاربردیبودنبسیاریازدرسهايکيديگ

ميشود.

آموزانازمدرسهوتحصیلبهشمارميآيد .


دانش
خردهفرهنگ حاکم بر منطقه (فرهنگ فقر) ،فاصله زياد محل سکونت با مدرسه از

ديگرعواملافتتحصیلفرزنداناست.همسايگيباساکنانثروتمندمنطقهتاثیرزيادیدر
روحیهفرزندانجوانساکنانقد يميمنطقهدارد.گروهنخستازطريقمشاغلغیرقانوني
به ويژه فروش و توزيع مواد مخدر درآمد بسیار بااليي دارند ،اين مسئله با توجه به
تحصیل نکردهبودناينافرادباعثشدهکهازارزشفرهنگيعلموتحصیلبیشازپیش

کاستهشود .
کنند،درواقعبرخالف


تحصیلتشويقمي
خانوادههاييکهفرزندانخودرابهادامه 

فرهنگغالبعملميکنندزيرابرعکسساکنانديگرمناطقشهریکهموفقیتتحصیلي

هابايدانگیزههایمضاعفيبرایفرزندانخودايجاد


دانند،دراينجاخانواده
رايکهنجارمي
کنند .عدم وجود نهادهای مکملي مثل کتابخانه يا مکانهای فرهنگي نیاز به توجه و
رسیدگيوالدينراافزايشمي دهد.موفقیتتعدادیازفرزنداندرادامهتحصیلحتيتا

مقطعدانشگاهنشانازاهمیتخانوادهونگرشآناستکهحتيميتواندعواملمحیطيرا

تحتتاثیرقراردهد.خانوادههایباثباتميتواننددرچنینمناطقيهمدرپيهنجارسازی
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تحصیل برای فرزندانشان باشند .خانواده باثبات و باانگیزه به عنوان منبعي برای کنترل
اجتماعيوسرمايهاجتماعيبهشمارميآيد .
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