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Abstract 

Aim: The first aspect of educational poverty is school dropout. Literacy is the main 

condition for human empowerment in the face of the new world, life without a level 

of education and literacy, faces many difficulties. Illiteracy is the cause and 

persistence factor of many social ills. The first and most important step in solving 

any problem is to know it, and to be aware of its distribution in the country.  

Methodology: In this regard, the present article to spatially analyze children dropped 

out of school in the counties and provinces of the country, uses the secondary analysis 

of census data (2016). ArcGIS and SPSS software were used to analyze the data.  

Results: The results showed that the two important variables of employment and 

marital status of children based on gender are significantly different. Also, based on 

the results of the Moran test and the Gi index, the children dropped out of school rate 

strongly tends to concentrate and cluster in space. Border counties, especially in the 

southeast and northwest, are strongly affected by the high rate of school dropouts, 

while the central regions of the country have the lowest dropout rates. This pattern 

of distribution is completely in line with the pattern of development of the regions of 

the country.  

Conclusions and suggestions: It can be said that any planning and investment in 

this issue should be done according to regional differences. Balanced sociology-

economic development in the country is the most important way out of this social 

problem. 

Innovation and originality: Investigating the spatial distribution of children 

dropped out of school  at the county level   
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 چکیده :

 مواجهه در انسان توانمندسازی صلیا شرط امروز جهان در سواد. است تحصیلی بازماندگی آموزشی فقر از جنبه اولین: هدف

 کم و سوادیبی. ودشمی مواجه زیادی هایدشواری با سواد و آموزش از سطحی کسب بدون زندگی است، جدید دنیای با
 هر رفع در قدم مهمترین و اولین. است اجتماعی هایسیبآ از بسیاری ماندن باقی علت هم و ایجادکننده علت هم سوادی
 .است عهجام سطح در آن پراکنش چگونگی بر آگاهی و آن دقیق شناخت مشکلی

 از بازمانده کودکان فضایی تحلیل به( 1395) سرشماری هایداده ثانویه تحلیل از استفاده با حاضر مقاله: شناسیروش

 فضایی روابط محلی و عمومی هایشاخص از هاداده تحلیل برای. پرداخته است کشور هایاستان و شهرستان سطح در تحصیل

 ..استشده استفاده SPSS و ArcGis افزارهاینرم و

 بر همچنین. دارد داریمعنی تفاوت جنسیت اساس بر کودکان تاهل و اشتغال وضعیت مهم متغیر دو داد نشان نتایج: هافتهیا

 و متمرکزشدن به تمایل قوی طور به تحصیل از بازمانده، کودکان میزان Gi شاخص و عمومی موران آزمون نتایج اساس
 باالیی میزان تاثیر تحت شدت به غربی شمال و شرقی جنوب ویژهبه مرزی مناطق هایشهرستان. دارد فضا در شدن ایخوشه

 این. دارند را تحصیل از بازماندگی میزان ترینپایین کشور مرکزی مناطق که درحالی هستند تحصیل از بازمانده کودکان از
 . دارد هماهنگی کشور مناطق یافتگیتوسعه الگوی با کامال پراکنش الگوی

 با باید مسئله این در گذاریسرمایه و ریزیبرنامه هرگونه که داشت اظهار توانمی درنتیجه: گیری و پیشنهاداتنتیجه

 مسئله این از رفت برون راه مهمترین کشور در موزون اجتماعی-اقتصادی توسعه. گیرد صورت ایمنطقه هایتفاوت به توجه
 .است ماعیاجت

 فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در سطح شهرستانی بررسی پراکنش: نوآوری و اصالت
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 . ای خوشه توزیع تحصیل، ترک
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Extended abstract 

Introduction  

Enjoying education is considered a human right, and the annual reports of educational statistics on a national 

and international scale show progress in enjoying this social right. However, there are still children who 

don't benefit from this right and are considered " dropped out of school " in the term. A problem that has 

become one of the great plagues of education and society. This definition includes All people are of school 

age (6-17 years old) who for whatever reason are not attending any level of education. Considering that 

literacy in all its aspects in today's world is the main condition of empowerment in facing the new world, 

life without gaining a level of Education and literacy are faced with many difficulties; the first and most 

important step in solving any problem is to know it accurately and to be aware of how it spreads in the 

society. The best way to deal with this problem before any action is to adopt preventive policies and 

solutions. But any decision about dealing with this phenomenon has several important preconditions, the 

first of which is the correct and scientific understanding of the current situation in the country. Dropping 

out of education and actually children dropping out of school is a phenomenon that occurs in all regions 

and even in all countries, both developed and developing, but the issue that is raised is the lack of justice 

and equality among different regions in enjoying the right to learn. and as a result, being deprived of it, 

while one of the manifestations of educational justice in the country is having the right to education 

regardless of where people live. The existence of regional differences in the proportion of children dropped 

out of school is representing and indicates the existence of a larger set of problems and issues. Therefore, 

the problem and the main goal of this study was to investigate the characteristics of children dropped out 

of school and analyze their distribution in the country using the spatial analysis approach. 

Methods 

 This applied study is descriptive-analytical and secondary data analysis. The study population is all the 

children dropped out of school of the counties and provinces of the country in 2016. The data used are two 

percent of the 2016 census. The most important indicator used is the proportion of children dropped out of 

school in each region: 

𝑃𝑚6
17

𝑃6
17 × 𝑘 

The data analysis method is based on correlation and spatial statistics. There are various methods and tests 

for measuring spatial data, in this article Moran's index and hot spots index (Gi) are used. 

Results 

 In 2016, there were 692,299,1 children dropped out of school with an average age of 12.63 years in all 

educational levels. About 29 percent are considered "totally illiterate" and 71 percent have dropped out of 

school at various education level. Also, there was not much gender difference among the target community. 

More than 50% of these children are girls and about 46% are boys. Children's place of residence 

(city/village) also does not make a difference in the school dropout. But the school dropout at different ages 

shows a significant difference. Most of the children dropped out of school at a higher age, i.e. 14 to 17 years 

old, and the least number of these children are in the age group of 12 to 14 years. The national average rate 

of school dropout is 9.36%. The provinces of the country do not have the same status in this index. While 

in some provinces, the rate of children dropped out of school is lower than the national average, on the 

other side, there are provinces that are significantly different from this average. The province of Sistan and 

Baluchistan is at the top of this list with more than 20% of children dropped out of school.  
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After Sistan and Baluchistan province, the provinces of West Azerbaijan with 12.3%, Kerman with 11.5%, 

Razavi Khorasan with 11.3% and Kurdistan with 11.1% are located. On the other hand, the provinces of 

Isfahan, Mazandaran, Qazvin and Markazi each have the lowest school dropout rate in the country with less 

than 7%. Based on this, there is a big difference between the provinces in terms of the rate of school dropout. 

The spatial distribution pattern of the 

 rate of children dropped out of school at the provincial level shows that most of the southeastern, 

northwestern, and northeastern provinces of the country are struggling with this problem, while the central 

and northern provinces of the country have the least impact. The results of Moran's spatial auto-correlation 

test show that at the county level, this index in the country is equal to 0.243 and at the provincial level it is 

equal to 0.186 with a significance level of 0.000, which means the tendency to cluster this index is in certain 

regions of the country. The hot spots index showed that the spatial accumulation of hot spots at the 

provincial level is related to the two provinces of Sistan and Baluchistan and Kerman, and on the other 

hand, the spatial accumulation of cold spots is for the provinces of Isfahan, Mazandaran, and Alborz. 

 

  

Map 1. The distribution of the proportion of children dropped out of school in the province and counties of the country in 

2016 

 

Conclusion 

 The research results show that 29% of children dropped out of school are completely illiterate and have 

never entered school; Considering the impact that literacy and education has on all areas of life, this amount 

of absolute illiteracy among children who are the future of the country, has many social and cultural 

consequences and considering the regional differences, which is present in this index, this issue can affect 

certain regions of the country, which are mainly less developed regions. Applying the results to the spatial 

distribution of the development of the province and counties in the country shows that the developed regions 

of the country, which are mainly the central and northern regions, have the lowest school dropout rates, 

while in the less developed and even undeveloped regions, Generally, they are located in the border and 
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southeast regions of the country, there is the highest rate of children dropped out of school. So, it can be 

said that the development is one of the important factors in the school dropout rate of regions that can have 

significant effects on it. 
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  مقدمه

  انسان   زندگی  دردهای  ناهنجارترین  و  مشکالت  ترینبنیادی  زمرة  از   ، ....و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  آن  مختلف  انواع  از  فقر   تردید  بدون
  هر .  است   جامعه   در  انحرافات   و   مشکالت   انواع  ساز  زمینه  آن،   از  ناشی   هاینابرابری  و  پیامدها  و   نیست  آن  خود  به  منحصر  صرفاً  فقر   مسئله.  است
  جامعه   یک  آینده  و  امروز  وضعیت  نماینده  که  کودکان  در   ویژه  به  آموزشی  فقر  اما  هستند  جوامع  مسائل  مهمترین  از  و  نازیبا  فقر  انواع  همه  چند

  شامل   و  است   چندبعدی  ایمسئله  بلکه  است  درآمدیکم  شامل   تنها  نه  فقر .   رودمی  شمار  به  اجتماعی  معظل  این  وجوه   بدترین  از   یکی  هستند،
  از   محرومیت  که   است  مهم  هایفرصت  از   یکی  آموزش  عبارتی،   به.  است  آموزش   و   انسانی  سرمایه  توسعه  هایفرصت  به   کم  و  محدود   دسترسی

 ,Pirozrahiاست )  انسانی   فقر  از  ناپذیرجدایی   جزیی  آموزشی،  فقر  یا  آموزشی   محرومیت  معنا  این  در.  است  فقر  دهندهنشان  خود  خودی  به   آن

 اجتماعی  هاینابرابری  عامل  خود  بلکه   است،  اجتماعی  رفاه  اصلی  ابعاد  از  یکی  و  جامعه  آحاد  حق  تنها  نه  آموزش  به  دسترسی  بنابراین،.  (2022
  توجه   بدون   نابرابری،   و   فقر  رفع  برای  ریزیبرنامه  هرگونه   دلیل  همین  به.  است  اقتصادی  درآمد  و  اجتماعی  منزلت  اشتغال،  بهداشت،  جمله  از  دیگری

  و   سنجیده  هایمنطق  همچنین  و   ساالنه  صورت  به  آموزشی  فقر  هایشاخص   باید  لذا.  است  غیرممکن  و  عقیم  آموزش،  به  ملت  آحاد  دسترسی  به
  .گیرند قرار حمایتی هایبرنامه چتر زیر در و  شده شناسایی برخوردار کمتر مناطق  تا شوند ارزیابی

  و   تحصیل  از  افراد  تحصیلی،  بازماندگی  جریان  در.  است  "تحصیل  از  بازمانده  افراد  "  یا  و  "تحصیلی  بازماندگی  "  آموزشی  فقر  از  جنبه  اولین
  سطحی   کسب  بدون  زندگی  است،  جدید  دنیای  با  مواجهه  در  انسان  توانمندسازی  اصلی  شرط سواد  اینکه  به باتوجه  و  مانندمی  محروم  سواد  کسب

  سطحی  نیازمند همه، ....   و سفر  مصرف،  خرید، سالمت،  حفظ  و  بهداشت  اجتماعی، روابط  شود؛می  مواجه زیادی هایدشواری با  سواد، و  آموزش از
  های آسیب  از  بسیاری  ماندن  باقی  هم  و  ایجادکننده  علت  هم  سوادیکم  و   سوادیبی. شودمی  میسر  آموزش راه  از  تنها  که  هستند  هاییدانستنی  از

  نسبت  گوناگون  جوامع   رو   این  از. است...   و  اجتماعی   و  خانگی   هایخشونت  زودرس،   میرهای  و   مرگ  و  بیماری  انواع  بزهکاری،  همچون  اجتماعی
 ,Tooraani  and  Aarefnezhaad) هستند  تحصیل  از  بازماندگی  کاهش  برای  چاره  راه  یافتن  پی  در  و  داده  نشان  حساسیت  سوادآموزی  امر  به

  به   و  جوامع  عموم  برای  مهم  هدفی  آنها  رساندن   حداقل  به  که  هستند  اجتماعی  وجه فقر  دو  بیسوادی  و  تحصیل  از  بازماندگی   ،بعبارتی (2018
  حکمرانی،   نظام  لیاقت  و  توانمندی  دادن  نشان  ضمن  جامعه،  یک  اعضای  تمامی  بودن  باسواد.  است  آموزش  نظام  برای  بنیادی  هدف  طورخاص

 .(Deputy of Social and Cultural Research, 2019)  کندمی  تضمین  پایدار  توسعه   اهداف  تحقق  برای  را  ملت  یک  قابلیت  و  قدرت
می  مواجه  زیادی  هایناکامی  و  مخاطرات  با   را   فرد  سرنوشت   و  آینده  و  زندگی   شودکه می  قلمداد  رخدادی  عنوان  به   همواره   تحصیل  از   بازماندگی

  در  که  شودمی  تلقی  افراد  کامیابی  و   سالمت  ارزیابی  معیارهای  از  یکی  است  مشغول  تحصیل  به  فرد  که  هاییسال  تعداد  و  سواد  رو  ازاین  نند؛ک

  هست   نیز  بسیاری  اجتماعی  پیامدهای  واجد  فردی،  پیامدهای  از  فراتر   البته  امر   این.  گیرندمی  قرار   توجه  مورد نیز "انسانی  توسعه  شاخص"سنجش

 .( Asefzadeh, Piri, 2005) شودمی محسوب  جوامع یافتگی توسعه معیارهای از یکی جمعیت باسوادی میزان  طوریکهبه
( کشورها  در  تفاوت  اندکی  با  ساله  18  تا  6  حدود)  التعلیمالزم  سنی  گروه  برای  اجباری  و  رایگان  آموزش  آموزش،  کامل  پوشش  جهت،  همین  در
 Deputy of Social and Cultural) هستند سنی  گروه این برای آموزشی  امکانات آوردن فراهم به  ملزم هادولت و  است شده پذیرفته امری

Research, 2019).  مسائل  انواع  ساز  زمینه  که  گیرندمی  قرار  آسیبپذیری  هایوضعیت  در  تحصیل،  و  آموزش  حوزه  از  خارج  کودکان  اغلب  
 ,Deputy of Social and Cultural Research)  شودمی  کار  کودک  به   وی  تبدیل  موجب  کودک  یک  تحصیل  از   بازماندگی.  انداجتماعی

 در  حضور  فرصت  از  را  کودک  و  شده  او  تحصیل  از  مانع  عمدتا  کارکودک،  سویی  از  دارد،  وجود  ایدوطرفه  وایستگی    دو  این  بین  گرچه  .(2019
  کودکان   و  دارخانه  کودکان  خیابان،  و  کار  کودکان  درهرحال  اما  کند،می  مدرسه  از  زودهنگام  خروج  به  مجبور  را  او  یا  کرده  محروم  درس  کالس
  هایهزینه  و  کشدمی  چالش  به  را اجتماعی  حمایتی  و  نظارتی  هایسازمان  آنها  حل  که  شوندمی  گرفتار  مسائلی  و  مصائب  انواع  به  زود  بسیار  فراری

 بنیادی  مسئله  و  اجتماعی  آسیب  "تحصیل  از  بازماندگی"  گفت  توانمی  اعتبار  این  به .  کندمی  تحمیل  کالن  سطح  در  اجتماعی  مدیریت  به  زیادی
  پدیده   این  مسئولیت  خواه.  (Nourizadeh, A, Khodayei Nasr, 2018)  است   دیگر  مسائل  از  بسیاری  پدیدآورنده  که   است  اجتماعی  نظام  در
  شناخت   کسب  ها،ریزیبرنامه  این  شرط پیش  دید؛  تدارک  مؤثری  هایبرنامه   و   طرح  باید آن  کنترل  برای  حال  هر   در  ها،دولت  یا  باشد   هاخانواده  با

 صریح شناختی  دادن دست به مستلزم اول  درجه در تحصیل از بازماندگی  وضعیت از گرایانهواقع تبیین واقع در . است موجود وضع از معتبر و کافی
  بازماندگان   از  مقصود  باشند؛  داشته  اختیار  در  نظر  مورد  جمعیت  از  دقیقی  آماری  تصویر  اول  وهله  در  باید  حوزه  این  ریزانبرنامه.  است  مسئله  از  روشن  و
  ریزی برنامه  برای  ایزمینه  و  پایه  اطالعات  مهمترین  جمله  از  کشور  سطح  در  افراد  این  پراکندگی  و   توزیع  و  تحصیل  از  بازمانده  افراد  تعداد  تحصیل،   از
.  قرارگیرد  توجه  مورد  نیز  زمینه  این  در  گذاریهدف  و   ریزیبرنامه  در  باید  کشور  مختلف  مناطق  فرهنگی-اجتماعی  هایتفاوت.  است   زمینه  این  در
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  مختلف  مناطق  برای  متناسبی  هایحل  راه   و  داشت  رخداد  این  از  بهتری  درک  بتوان  زمینه  این  در  ایمنطقه  هایتفاوت  مطالعه  و  بررسی  با  بسا  چه
 داشت. 

 تبعیض  دلیل  به  که  هستند  کودکانی  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  کلی  صورت  به  اما  است؛  شده  ارائه  تحصیل  از  بازمانده  افراد  از  متفاوتی  تعارف
  در   بودن  التعلیمالزم  رغم  به  که  سال  17  تا  6  سنی  گروه  با   کودکانی  اند؛بازمانده  تحصیل  از   ها،محدودیت  سایر  و  فرهنگی   فقر   جنسیتی،  طبقاتی، 

 :شوندمی تقسیم عمده گروه دو به کودکان این. نیستند تحصیل  به مشغول مقاطع از یک هیچ در عدیده دالیل به تحصیلی، مختلف مقاطع

  حقیقت  در کودکان این. اندمانده بهره  بی  سواد از  و شده محروم آموزشی چرخه  به  ورود از ابتدا  همان از که هستند کودکانی: اول گروه •

 .شوندمی محسوب ”مطلق سوادان   بی“

 دالیل  به  سال  چند  گذشت  از  پس  اما  شده  آموزشی  سیستم و  مدرسه  وارد  سالگی شش  یعنی  مناسب،  زمان  در  که  کودکانی:  دوم  گروه •
  اقتصادی   و  معیشتی  فشارهای  یا  والدین  اجبار  تحت  و  برخوردارند   اندکی  سنین  از   گروه  این  کودکان  اغلب.  اندشده  تحصیل  ترک  به  ناگزیر  متعدد،

 . (Deputy of Social and Cultural Research, 2019) اند مانده باز تحصیل ادامه از  ترتیب بدین  و شده کار بازار وارد
  شده  کاسته پیش هایسال به  نسبت  کشور در تحصیل از  بازمانده کودکان آمار از مردمی، هایسازمان هایحمایت و هاسیاستگذاری با  اگرچه

 کودکان  آمار  فزاینده  رشد.  یابد  فزونی  شودمی  بینی پیش  نیز  اقتصادی  مشکالت  افزایش   با   و   است  باقی خود  قوت   به   همچنان   معضل  این  اما است
 که   آمارهایی  متاسفانه.  کند  مواجه  اقتصادی  و  علمی  فرهنگی،   امنیتی،  متعدد  مشکالت  با   آتی  هایسال  طی  را  جامعه  تواند می  تحصیل  از  بازمانده
  با   باید  معضل  این  تعدیل  یا  حل  منظور   به  است   بدیهی.  نیست  دست  در  دهد  ارائه  ایران  حاضر  حال  بیسوادی  و   بازماندگی  میزان  از  روشنی   تصویر
  جمله  از  و دنیا سطح در  متفاوتی و  متعدد قبلی تحقیقات .  بود  موثر و کاربردی راهکارهای دنبال به   سپس  و شد عمل  میدان وارد یابی  علت رویکرد

  تحصیل   از  بازماندن   زمینه  در   که  مطالعاتی  ترینعمده.  اندکرده  بررسی   آنرا  از  مختلفی  ابعاد  و   اندپرداخته  تحصیل  از   بازمانده  کودکان  موضوع  به   ایران
  این   فرهنگی  و  اجتماعی  هایزمینه  در  تفاوت  باوجود.  است  مختلف  اجتماعی  هایزمینه  در  مسئله  این  بر  موثر  عوامل  و   علل  بعد  به  است  شده  انجام

  از  بازماندگی  عوامل  عنوان  به  مهم  و  کلی  عامل  دسته  دو.  است  شده  ذکر  تحصیل  از  بازماندن  دالیل  عنوان  به  مشترکی  عوامل  و  علل  اما  مطالعات،
  از   آموزشی  محیط  و  مدرسه  به  مربوط  عوامل   و  سو  یک  از  اجتماعی  محیط  و  خانوادگی  عوامل:  است  آمده  دست  به  مختلف  مطالعات  در  تحصیل

  محققینی (.  Aghdasi, & Zeynalfam, 2012; Mehran, 2004; Doll, Eslami & Walters, 2013; Chirtes, 2010)  دیگر   سوی
  شرایط   در  تفاوت  و  است  کرده  فراهم  افراد  همه  برای  را  برابری  شرایط  آموزشی  محیط  که  معتقدند  دارند  اشاره  محیطی  و  خانوادگی  عوامل  به  که

  راستا   این  در .  است  شده  تحصیل  از   بازمانده  و   عادی  آموزان دانش  میان  تفاوت  موجب  که   است  اقتصادی  و   اجتماعی  شرایط   ویژه  به  خانوادگی
Rasulnia ( 2010) آموزان، دانش مادر  و  پدر   تحصیالت و  هاخانواده  اقتصادی سطح  Maroufi, (2006) والدین،   مالی  فقر  و  اقتصادی  عامل 

Şahin, etal (2016)   خانواده،   درون   مشکالت  و  اقتصادی  مشکالت  Hernæs, etal (2016)  اجتماعی،  و  اقتصادی  رفاه  شرایط  Joubish,  

Khurram, (2011)    ،والدین،  سوادی  بی   فقر   Kurebwa, (2015)  اعتقادات  و   باورها  فقر،   نامناسب،  مالی  وضع   دختران،  زودرس   ازدواج  
  دختران،   تحصیل  اهمیت  از  آگاهی  عدم  والدین،  بیماری   Justus, (2015)  خانوادگی،   و  اقتصاد  عوامل  Shahidul & Karim (2015)  مذهبی،

 امورات  در  کودکان  مشارکت  و  والدین  مقاومت  Jana, etal, (2015)  خانوادگی،  مشکالت  و  کودکان  بیماری  خانواده،  بدهی  والدین،  از  یکی  مرگ
 Mishra and  پسران،  اندازه  به   دختران  خواندن  درس  به  اهمیت  و  توجه  عدم  و  والدین  سواد  وضع  مالی،  تنگناهای  و  ها  محدودیت  خانگی،

Azeez, (2014)  اجتماعی،  و  اقتصادی  های  جنبه  با  رابطه  در  عمدتاً  خانوادگی  عوامل  Gouda and Sekher, (2014)  سواد،  بی  والدین  Gul  

& Arshad, (2013)   ،والدین،   بیکاری  و  ناتوانی   سوادی،  بی  فقر   UNICEF, (2014)   ،و   تحصیل  اهمیت  از  والدین  آگاهی  فقدان   فقر  
  یا  ازدواج  خانواده،  اعضای  از  یکی  از  نگهداری  حاملگی، Doll, Eslami and Walters, (2013 )  زودهنگام،  ازدواج  و  اجتماعی  هنجارهای

  اجباری،   کار  به  کودکان  کردن  وادار  همزمان،  کار  و  تحصیل  برای  توانایی  عدم  Chirtes, (2010)  تحصیل،  زمان  در  اشتغال  ازدواج،  برای  آمادگی
 Sadeghi & Shokriani  ها،خانواده  پایین  درآمد  McMillan, and Kaufman, (2007)  کودکان،  خواست  به  توجهی  بی  و  جنسیتی  تبعیض

 و  خانوادگی  علل  مهمترین  را  است،  خاصی  فصل  و  زمان  مستلزم  که  کشاورزی  نظیر  هاییفعالیت  Hadley, (2010)  شهر،  در  سکونت(2015)

  .میدانند تحصیل از  بازماندگی و ترک در محیطی
  افراد   تحصیل  از  بازماندگی   اصلی  علت   آموزشی  سیستم  در  هایینابرابری  و  هانارسایی  مشکالت،  که  اندداده  نشان  نیز  مختلفی  مطالعات  درمقابل

 متفاوت  تحصیل  از  بازمانده  و  عادی  آموزان  دانش  میان  در  مدرسه  به  مربوط   عوامل  اندداده  نشان Aghdasi & Zeynalfam, (2012).  است
 بودن   نامناسب  و  کمبود  پایه،  چند هایکالس  وجود   خود  مطالعه  در  Vakili Qasrian, (2012).  است  معنادار  آماری  لحاظ  از  تفاوت  این  و  است
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  نامناسب  معلمان، پایین خودکارآمدی احساس آموزان، دانش تحصیلی آمادگی بودن پایین درسی،  برنامه بودن نامنطبق  آموزشی،  فناوری و  امکانات
 از مهمترین   را  مدارس  ساختار  و  راهنمایی  و  نظارت  هایبرنامه  معلمان،  نامناسب  گزینش  تردد،  به  مربوط  مشکالت  مدرسه،  فیزیکی  فضای  بودن

  غیرهمجنس   معلمان  از  استفاده  بر  نیز   Maroufi, (2006)  و  Rasulnia, (2010)  زمینه  همین  در.  داندمی  کودکان  تحصیل  از   بازماندگی  عوامل
  بدنی،   تنبیه  Joubish, Khurram, (2011).  اندکرده  اشاره  آموزشی  عوامل  سایر  و   سکونت   محل   در  مدرسه  نبود  ابتدایی،   مقطع  در   آموزاندانش

 تعامل  چگونگی  و  آموزان  دانش  با  معلم  و  مدیر  روابط  Şahin, etall (2016)  مدرسه،  محیط  و  برنامه  فوق  هایبرنامه  فقدان  معلمان،  نگرش
 & Doll, Eslami )  مذهبی،  باورهای  و  فرهنگی  عوامل  و  مدرسه  Karim, (2015)   Shahidul &   کالس،  درون  در  آموزدانش  با  معلم

Walters, (2013  با  ناسازگاری  مدرسه،  نداشتن  دوست  تحصیلی،  شکست  ضعیف،  نمرات  گرفتن  مدرسه،  روزهای  از  بسیاری  رفتن  دست  از  
  آموزان دانش  منفی   تجربیات   Chow, (2003)  مدرسه،   به  دسترسی   مدارس،  کیفیت     Chirtes, (2010)  معلمان،  با  همکاری  عدم  مدرسه،   تکالیف

 پایین،  طبقه  آموزاندانش  تنهایی  احساس  و  مدرسه  محیط  در  آموزاندانش  سایر  با  منفی  تجربیات  و  شخصی  مشکالت  مدرسه،  مدیر   و  معلمان  با

Rumberger, (1995)  دانندمی تحصیل ترک کننده بینیپیش عوامل ترین عمده از  را درس کالس  در آموزاندانش نمره و  رتبه . 
  جغرافیایی   مناطق  بر  مشتمل  و  پیمایشی  صورت  به  گرفته  صورت  مطالعات  عمده  اینکه  به  نظر  موضوع،  از  تجربی  ادبیات  و  پیشینه  چنین  باوجود

 مورد  ایمنطقه  هایتفاوت  به  توجه  دوم  مرحله  در  و  کودکان  این  آمار  و  تعداد  از  یکپارچه  و  جامع  دیدی  اول  درجه  در  است،  گرفته  صورت  محدودی
  سطح   در  آن  پراکنش  چگونگی  بر  آگاهی  و  آن  دقیق  شناخت  مشکلی  هر  رفع  در  قدم  مهمترین  و  اولین  که  است  درحالی  این.  است  گرفته  قرار  غفلت
  راهکارهای   و   هاسیاست  اتخاذ  اقدامی،  هر   از   پیش   معضل  این  با   برخورد  شیوه   بهترین  است  داده  نشان   اخیر  هایسال  هایتجربه.  است  جامعه

  در  ان  موجود  وضع  عالمانه  و  درست  شناخت  آنها  نخستین  که دارد  مهم شرط  پیش  چند  پدیده  این  با  مقابله  درباره  تصمیمی  هر  اما.  است   پیشگیرانه
  مانند   دولتی  ادارات  و  هاسازمان  گزارشات  معدود  به  میتوان  زمینه  این  در.  است  پرداخته  مهم  این  به  کشور  در  ایمطالعه  کمتر  اینحال  با.  است  کشور

 هایآسیب  امور  دفتر  سوی  از  ابتدایی  مقطع  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  شناسایی  طرح  اجتماعی،  تامین  و  رفاه  کار،  وزارت  از  آموزشی  فقر  گزارش

  اسالمی  شورای   مجلس  هایپژوهش  مرکز  توسط   "ایران  پرورش   و  آموزش  نظام  در   تحصیل  از   بازماندگی   "  و"  بیسوادی  "  مسئله  بررسی  اجتماعی،
.  است  کشور  در  مسئله  این   ایمنطقه  هایتفاوت  به  توجه   بدون  آن   بودن  ملی  نیز   مطالعات  این   در  مهم  نکته   که  کرد،   اشاره  دست   این  از  گزارشاتی  و

  در   و  مناطق  قوت   و  ضعف  نقاط  نیازها،  شناخت  کشوری،  هایگذاریسیاست  و  ریزیبرنامه  هایپایه  و  اصول  مهمترین  از  یکی   که  است  درحالی  این
 . است منطقه هر هایاولیت  و مسائل اساس بر   بودجه اختصاص  و ریزیبرنامه واقع

 کودکان   فضایی  توزیع   باب   در  ایمطالعه  وجود  عدم   به   وقوف  و  کشور  در  مختلف  مطالعات  و  متون   بررسی  نیز  و   شده  ذکر   موارد  به   باتوجه
 در کودکان این فضایی توزیع بررسی و تحصیل از بازمانده کودکان از کلی سیمایی ارائه مطالعه این در اصلی هدف  کشور، در تحصیل از بازمانده

 کشور  هایشهرستان  و استان سطح  در آنان هایویژگی حسب بر کار کودکان فضایی توزیع  بررسی اینجا در  مهم هدف درواقع . است کشور سطح

 .است

 روش شناسی  

  شهرستان    تحصیل  از بازمانده  کودکان تمامی مطالعه مورد جامعه. است  هاداده ثانویه تحلیل و تحلیلی -توصیفی  نوع  از کاربردی، مطالعه این
 از   آمار  مرکز  نمونهگیری  اساس  بر که  است  1395  سال  سرشماری  درصد  دو  استفاده،  مورد  دادههای  منبع.  است  1395  سال  در  کشور  استانهای  و

  گروهی  و  ساکن   معمولی  خانوارهای  فهرست  گیری،نمونه  چارچوب  منظور  این  برای. است  شده  داده  دست  به  کشور    هایاستان  و  شهرستان  همه
 تصادفی  صورت  به  و   کشور  هایشهرستان  روستایی  و  شهری  مناطق  سطح  در  گیرینمونه  روش .  است  شده  گرفته  نظر  در  سرشماری  از  حاصل

.  است  شده  انجام  شهرستان  روستایی  و  شهری  نقاط  اساس  بر  شهرستان  هر  سطح  در  بندیطبقه.  است  شده  گرفته  نظر  در  شده  بندی  طبقه  ساده

  وزن   و   افراد  و  خانوار   SAS  افزارهای  نرم  از  استفاده  با  منطقه  هر  در  نمونه  حجم  تعیین  از   پس.  است   بوده  درصد  2  طبقه  هر  در  گیرینمونه  کسر

  (. Iran statistical center, 2016) شد مشخص انتخاب احتمال عکس با  برابر آنها
  شده   استخراج  سرشماری،  درصد  دو  های داده  از  فیلد  و  سوال  چند  مجموعه  از  که  است  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  مطالعه  این  آماری  جامعه

 کودکان  فیلد،  دو  این  طریق  از  که  بود؛  نیاز  مورد  هایداده  استخراج  در  مهم  و  اصلی  فیلد  دو  "سن  "  و  "حاضر  حال  در  تحصیل  وضعیت  ".   است
  نیز،   دارد  وجود  هاداده  در  که  متغیرهایی  سایر   اساس  بر   همچنین.  است   شده   شناسایی   کشور  سطح در  ،سال  17  تا  6  افراد  یعنی   تحصیل  از  بازمانده
  سواد،   سطح  جنس،. شوند مقایسه باهم مختلف مناطق  سطح  در و شود  داده دست  به  کودکان این عمومی و  کلی هایویژگی که است شده  تالش
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.  هاندگرفت  قرار   بررسی  مورد  مطالعه  این  در  که  هستند  هاییویژگی  جمله  از...    و  مهاجرت  وضعیت  تاهل،  وضعیت   سکونت،  محل  فعالیت،  وضع
 . است آمده دست به زیر رابطه  اساس  بر  که است منطقه هر در تحصیل از بازمانده کودکان میزان استفاده مورد شاخص مهمترین

𝑃𝑚6
17

𝑃6
17 × 𝑘 

𝑃6  اینجا  در
𝑃𝑚6  منطقه،  هر  سال  17  تا  6  کودکان  کل  تعداد17

 ضریب   K  و  کنندنمی  تحصیل  حاضر  حال  در  که  سالی  17  تا  6  کودکان  17
 .  است 100 از ثابتی

  شد   رو  روبه  هاییپدیده  با  است  ممکن  محیطی  مطالعات  در.  باشدمی  فضایی  آمار  نیز   و  همبستگی  رابطه  بر  مبتنی  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  روش
  دلیل  به  که شودمی اطالق فضایی هایداده آنها به صورت این در که باشد، فضا در آنها مکان و جغرافیایی موقعیت از گرفته نشات آنها رخداد که

 (. (Mohammadzadeh, 2012 نیستند مناسب آنها تحلیل برای آماری معمول هایروش ها،آن بین فضایی همبستگی وجود
 

 (  (Gi استاندارد در آزمون ٔە.تفسیر ضرایب نمر 1جدول 

 نمره استاندارد 

z-score 

 داری سطح معنی

p-value 

 نوع الگوی پراکنش فضایی 

 سرد  -ای قوی سرد خوشه 01/0 <-58/2

 سرد  -متوسط سردای خوشه 05/0 - 58/2( تا - 96/1)

 سرد  -ضعیف سرد ای خوشه 10/0 - 96/1( تا - 65/1)

 توزیع ناموزون   -تصادفی .......... - 1/ 65( تا 65/1)

 داغ  -قوی داغای خوشه 10/0 1/ 96( تا 65/1)

 داغ  -متوسط داغ ای خوشه 05/0 2/ 58( تا 96/1)

 داغ  -ضعیف داغای خوشه 01/0 >-58/2
 Belyani, etal, (2013: 167)منبع:                                              

 

.  است   شده  استفاده  Gi)  (داغ  هایلکه  شاخص  از  مقاله  این  در  که  دارد  وجود  فضایی  هایداده  سنجش  برای  مختلفی  هایآزمون  و  هاروش
 تحلیل  و  هاداده  تنوع  به  توجه  با  را  محور  مکان  هایداده  توزیع  نقاط  که  است  فضایی  خودهمبستگی  هایشاخص  پرکاربردترین  از  یکی  شاخص  این

 فضایی توزیع تحلیل برای(. sadeghi and shikriani, 2015)  دهدمی نشان( 1 جدول)  استاندارد نمرة صورت به فضایی همبستگی

 . است شده استفاده  GeoDa و spss ، ArcGIG(26) افزارهاینرم از هاداده تحلیل برای.  است شده گفته  بهره موران  شاخص  از نیز

 یافته های پژوهش 

 وجود  تحصیلی  مقاطع  همه  در  سال  63/12  سنی  میانگین  با  تحصیل  از  بازمانده  کودک  299,1,  692  تعداد  1395  سال  در  ها،یافته  اساس  بر

  سواد بی   "  درواقع  و  نشده  وارد  آموزشی  هایدوره  به  هیچگاه  که  هستند  کودکانی(  درصد  29  یعنی)  نفر   376254  حدود  تعریف،  اساس  بر.  است داشته

  بر  است،  هتنداش وجود هدف جامعه  در چندانی  جنسی تفاوت. اندکرده رها را تحصیل  مختلف، مقاطع در نیز درصد 71 و شوندمی محسوب "مطلق

 شامل   کودکان  این  جمعیتی  هایویژگی   دیگر.  دهندمی  تشکیل  پسران  را   درصد  46  حدود  و  دختران  را  کودکان  این  از  درصد  50  از  بیش  اساس  این

 . است  شده داده نشان 3 و 2 جداول در....  و فعالیت  و  سواد وضع تاهل، وضع مهاجرت، وضع اقامت، محل
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 1395های دموگرافیک، : توزیع نسبی کودکان بازمانده از تحصیل بر حسب ویژگی2جدول 

 درصد  تعداد  

 سن

 8/35 455636 سال  6-11بین 

 5/14 188644 سال 14-12

 7/49 645412 سال 17-14

 جنس 
 6/46 605143 پسر

 4/53 654549 دختر 

 محل اقامت 
 3/54 705727 شهر

 7/45 593864 روستا

 وضع مهاجرت

 7/94 1230593 غیر مهاجر 

 5/4 58127 مهاجر داخلی 

 8/0 10124 مهاجر خارج از کشور 

 وضع تاهل

 8/21 194860 متاهل 

 8/77 694398 مجرد 

 2/0 2154 مطلقه 

 1/0 648 بیوه 

 

 جنس  دو  هر  سهم  و  کندنمی  ایجاد  تحصیل،  از  بازماندگی  در  تفاوتی(  روستا/شهر)    کودکان  سکونت  محل  و  جنسیت  شودمی  مالحظه  که  طورهمان

  نشان   را   چشمگیری  تفاوت  مختلف،  سنین  در   تحصیل  از   بازماندگی  اما.  است   برابر  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  تعداد  از   روستا  و  شهر   منطقه   دو  نیز   و

  بازمانده   کودکان  کمترین  و  اندکرده  رها  را  تحصیل  ساله  17  تا  14  یعنی  باالتر  سنین  در  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  عمده  اساس،  این  بر.  دهدمی

  است. گرفته صورت باال و پایین سنی  گروه دو در تحصیل  از بازماندگی بیشترین عبارتی  به. دارند قرار سال 14 تا 12 سنی  گروه در تحصیل از

 مهاجران  8/0  و  داخلی  مهاجران  درصد  5/4  که  هستند  مهاجر  آنها  از  درصد   5  حدود  تنها  که  داد  نشان  نیز  کودکان   این  مهاجرت  وضعیت  بررسی

 افعغانستان،   کشور  از  آنها  از  درصد  87  از  بیش  آن  بنابر  که  کرده  ترسیم  را  کودکان  این  خارجی  مهاجران  تابعیت  وضعیت  1  نمودار.  هستند  خارجی

 .هستند دنیا کشورهای سایر از درصد 4 و عراق کشور درصد 4/4 پاکستان، از درصد 7 حدود
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 1395 : نسبت کودکان بازمانده از تحصیل بر حسب تابعیت1نمودار

 

  مطلق  سوادبی   و  نرفته  مدرسه   به  هیچگاه  کودکان  این  از  سوم  یک  حدود.  داد  دست   به  را  توجهی  جالب  نتایج  تحصیالت   و  سواد  بعد  در  بررسی  نتایج

  ابتدایی  مقطع  سهم  اند،کرده  تحصیل  ترک  که  باسوادی  کودکان  بین  در  شودمی  مشاهده  2  نمودار  در  آنچه  اساس  بر  ،(درصد  29)  شوندمی  محسوب

  آن  به مختلف مطالعات در سواد و  تحصیالت بحث  در که مهمی نکات  از یکی . است بوده برابر  دیگر مقطع دو سهم  و بوده  دیگر دوره دو از بیشتر

  این  از  درصد 16 داد نشان  نیز مطالعه این در نتایج  بررسی. است آنان تحصیل  ترک در کودکان، این اقتصادی فعالیت و کار تاثیر است،  شده اشاره

  درصد   40  حدود  گفت  میتوان  مصادیق،  به  توجه   با  که  است  نامشخص  آنها  از  درصد  23  از  بیش  فعالیت  وضع  و   اندکرده  اعالم  شاغل  را  خود  کودکان

  عضو  کودکان این یعمده که داد نشان  نیز  خانوار سرپرستی  متغیر بررسی همچنین. میشوند محسوب کار کودک ، (سایر و  شاغل)  کودکان این از

 .هستند خانوار سرپرست آنها از درصد یک از کمتر و هستند خانوار وابسته

 

 1395اجتماعی کودکان بازمانده از تحصیل کشور -های اقتصادی : توزیع نسبی ویژگی3جدول 

 نسبت  تعداد   متغیر 

 وضع سواد
 71 922838 باسواد

 29 376252 بی سواد 

 *وضع فعالیت 

9/15 206994 شاغل  

7/4 60798 بیکار   

3/24 316351 خانه دار   

7/23 307765 سایر  

 سرپرست خانوار 
7/0 10753 سرپرست خانوار   

3/99 1478360 عضو وابسته   

 * کودکان ده ساله و باالتر  

 

افغانستان

85%

پاکستان

امارات متحده عربی7%

0%

عراق

4%

اایاالت متحده آمریک

1%

آلمان

1%
سایر کشورها

2%

افغانستان پاکستان امارات متحده عربی عراق ایاالت متحده آمریکا آلمان سایر کشورها
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 1395: نسبت کودکان بازمانده از تحصیل بر حسب مقطع تحصیلی 2نمودار

 

شود، وارد شدن آنها به چرخه فعالیت اقتصادی و نیز ازدواج در میان  مهمی که در توصیف کودکان بازمانده از تحصیل برشمرده میهای  از ویژگی

ای معتقدند ازدواج و یا ورود به حوزه شود. از سویی عدهدختران است. در زمینه رابطه این دو ویژگی با بازماندگی از تحصیل، دو فرضیه مطرح می

ای معتقدند ترک تحصیل و  شود و در مقابل نیز عدهعالیت اقتصادی در سنین پایین، مانع تحصیل کودکان و درنتیجه بازماندگی آنها می کار و ف

پایین می اجباری در سنین  و کار  ازدواج  انجام  عدم حضور در مدارس، موجب  از طریق  است جز  اتکا  قابل  نظر  ما کدام  اینکه در کشور  شود. 

به دادههای کپیمایش اینجا با توجه  این کودکان میسر نیست. در  تاهل و وضع فعالیت  الن و مصاحبه با  های دردسترس تالش شد که وضع 

درصد از این کودکان مجرد    78ها، حدود  اقتصادی این کودکان بر اساس دو عامل سطح سواد و نیز جنسیت مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس یافته

 ل یکبار ازدواج کرده، بودند.  درصد نیز حداق 22و 

 

  1395: همبستگی نسبت بازماندگی از تحصیل با وضع تاهل بر حسب جنس، 4جدول 
  جنسیت 

 نسبت افقی  نسبت عمودی  جمع کل  تعداد 

 زن مرد  زن مرد  زن مرد 

 6/44 4/55 7/62 7/96 694397 309877 384520 مجرد 

 5/93 5/6 9/36 2/3 194861 182270 12591 دارای همسر 

 54 46 1/0 1/0 648 350 298 بی همسر به دلیل فوت 

 5/88 5/11 4/0 1/0 2152 1905 247 بی همسر به دلیل طالق 

   100 100 892058 494402 397656 جمع کل 

 Chi- square= 148367                          sig= 000/0  

Phi and Cramer’s V = 408/0                 sig= 000/0  

ابتدایی

48%

متوسطه اول

29%

متوسطه دوم و 

پیش دانشگاهی

23%
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 1395جنس حسب بر تحصیل از بازمانده کودکان تاهل وضعیت: 3نمودار

درصد از کودکان پسر بازمانده از تحصیل، مجرد  96صورت گرفته، در میان دختران بوده است، بطوریکه بیش از  هایبراساس نتایج، عمده ازدواج

اند.  درصد از دختران بازمانده از تحصیل حداقل یکبار ازدواج کرده 37درصد بوده است. درواقع بیش از  62اند اما این نسبت برای دختران تنها بوده

اند. اماره خی دو درصد از آنها دختران بوده  93کرد که از کل کودکان بازمانده از تحصیل حداقل یکبار ازدواج کرده، بیش از    توان اظهاربعبارتی می

توان گفت که بین جنسیت کودکان تایید کرده است. پس می  000/0های متناظر با آن نیز معناداری این رابطه را در سطح معنی داری  و شاخص

 داری وجود دارد. ها رابطه معنیل و وضعیت تاهل آنبازمانده از تحصی

  وارد  دختران از بیشتر اندکرده رها را  تحصیل که  پسرانی دهدمی نشان  هاداده نیز  تحصیل از  بازماندگی و اشتغال وضعیت رابطه  زمینه در همچنین

 (.دهندمی تشکیل پسران را هستند شاغل که تحصیلی از بازمانده کودکان کل از درصد 8/84) اندشده اقتصادی فعالیت و کار بازار

  1395: همبستگی نسبت بازماندگی از تحصیل با وضع فعالیت بر حسب جنس، 5جدول 
  جنسیت 

 نسبت افقی  نسبت عمودی  جمع کل  تعداد 

 زن مرد  زن مرد  زن مرد 

 2/15 8/84 4/6 1/44 206994 31562 175432 شاغل

 4/25 6/74 1/3 4/11 60798 15434 45364 بیکار 

 9/97 1/2 6/62 7/1 316351 309743 6608 خانه دار 

 9/43 1/56 2/0 4/0 2730 1199 1531 دارای درامد بدون کار 

 7/44 3/55 6/27 4/42 305036 136412 168624 سایر

   100 100 892605 494651 397954 جمع کل

 Chi- square= 402909                                              sig= 000 /0  

Phi and Cramer’s V = 672 /0                                     sig= 000 /0  

 

  دخترانی   از  نیمی  از  بیش.  اندبوده  شاغل  دختران  از  درصد  6  تنها  درحالیکه  اندکرده  معرفی  شاغل  را  خود  درصد  44  تحصیل،  از  بازمانده  پسران  کل  از

  و   پسران  از  درصد  7/44  و   3/55  حدود  ترتیب  به  است،  سایر  گزینه  فعالیت  وضع  در  توجه  قابل  نکته.  هستند  خانهدار  اند،کرده  رها  را  تحصیل  که
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  به   مشغولیت  و  رسمی  غیر  هایفعالیت  و  کار  شامل  عمدتا  سایر  اقتصادی،  هایفعالیت  بندیتقسیم  به  باتوجه  که   دارند،  قرار  دسته  این  در  دختران

 این  معناداری نیز  آن با متناظر هایشاخص  و دو خی اماره. است خانوادگی مشاغل دیگر و زراعی هایزمین در فعالیت مانند خانوادگی پیشه و کار

 رابطه   آنها  فعالیت  وضعیت  و  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  جنسیت  بین  که   گفت   میتوان  پس.  است  کرده  تایید  000/0  داریمعنی  سطح در  را  رابطه

 .دارد وجود داریمعنی

 تحصیل   از  بازمانده کودکان  فضایی توزیع

  باید   مسائل،  حل  برای  ریزیبرنامه  در  که  ایمشخصه  است،  جامعه  در  آنها  موزون  فضایی  توزیع  عدم  اجتماعی  مسائل  هایویژگی  مهمترین  از  یکی

  شایانی   اهمیت  از  ایمنطقه  و  ملی  هایریزیبرنامه  در  منطقه،  هر  هایاولویت  و  اقتصادی-اجتماعی  هایویژگی   در  تفاوت.  قرارگیرد  موردتوجه

.  است گرفته قرار محققین  از بسیاری توجه  مورد  اجتماعی مسائل و هاپدیده فضایی توزیع  به  توجه  اخیر  دهه چند  در دلیل همین به . است برخوردار

 از   یکسانی  فضایی  توزیع  که  دهدمی  نشان  کشور  در  شهرستانی  و  استانی  هایبررسی.  نیستند  استثنا  قائده  این  از  نیز  تحصیل  از  بازمانده  کودکان

 .دهدمی نشان را 1395 سال در کشور در تحصیل  از بازماندگی میزان  فضایی پراکندگی 1 نقشه  و4 نمودار. ندارد وجود کشور در مسئله این

  کل   از   درصد  9  حدود  بودن  آموزش  از دور  منی   به   این   که   است  درصد  36/9  با   برابر   تحصیل  از   بازماندگی میزان  کشوری  میانگین  نتایج،  اساس   بر

  شاخص   میزان  هااستان  از  برخی  در  درحالیکه.  نیستند  برخوردار  شاخص  این  در  یکسانی  وضعیت  از  کشور  هایاستان.  است  ساله  17  تا  6  کودکان

 کشوری  میانگین  این  از  زیادی  تفاوت  که   دارند  قرار  هاییاستان  طیف،  دیگر   سمت  در  است،  کشوری  متوسط  از  ترپایین  تحصیل  از  بازمانده  کودکان

 آذربایجان هایاستان آن، از بعد. دارد قرار لیست این راس در تحصیل از بازمانده کودک درصد 20 از بیش با  بلوچستان و سیستان استان . دارند را

  اصفهان،   های استان  دیگر   سمت   در .  دارند  قرار   درصد  1/11  با  کردستان  و   درصد  3/11  با  رضوی  خراسان   درصد،  5/11  با  کرمان  درصد،3/12  با   غربی 

 .اندبوده کشور در تحصیل از بازماندگی میزان ترینپایین دارای تحصیل، از بازمانده کودک درصد 7 از کمتر  با یک هر مرکزی و قزوین مازندران،

 
 1395های کشور، : میزان کودکان بازمانده از تحصیل در استان4نمودار

 

  بودن  تصادفی یا و ایخوشه الگوی بررسی. دارد وجود تحصیل از بازماندگی میزان حیث از هااستان بین زیادی تفاوت  که گفت باید اساس این بر

  هستند  گریبان به دست مسئله این با کشور شرقی شمال و غربی شمال شرقی، جنوب هایاستان عمده که داد  نشان کشور در شاخص این توزیع

 . دارند را آسیب این از تاثیر کمترین کشور شمالی و مرکزی هایاستان کهدرحالی
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 1395های کشور در سال . پراکندگی نسبت کودکان بازمانده از تحصیل استان و  شهرستان1نقشه 

 

  نقشه   که  همانگونه.  گرفت  قرار  بررسی   مورد  نیز  شهرستانی  سطح  در  مسئله   این  فضایی  توزیع  ها،استان  در  شهرستانی   هایتفاوت  وجود  به  باتوجه

  شاخص   ایشهرستانه  وجود  توجه  قابل  نکته  اما.  دارد  آن  استانی  توزیع  مانند  به  فضایی  الگویی  نیز  شاخص  این  شهرستانی  توزیع  دهدمی  نشان  1

.  اندداده  افزایش  شدت  به  را  استانی  متوسط  تحصیل،  از  بازمانده  کودکان  باالی  میزان  دلیلی  به  که  هاییشهرستان.  است  کشور  استانهای  از  برخی  در

  تبدیل  موجب  همین  که  هستند  بازماندگی  نسبت  باالی  هایمیزان  دارای  هاشهرستان از  برخی  تنها  بلوچستان  و   سیستان  استان  در  مثال  عنوان  به

  این   میزان  فنوج،  مانند  استان  این  های شهزستان  از  برخی  حالیکه  در  است  شده  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  سطح  نبیشتری  دارنده  به  استان  این

 .است مرکزی و  سمنان حتی و البرز هایاستان هایشهرستان  از بسیاری از کمتر شاخص

  شرقی،   جنوب  مرزی  نواحی   در  واقع  هایشهرستان  که  دهدمی  نشان  تحصیل  از  بازماندگی  نسبت  شاخص  پراکنش  فضایی  الگوی  نتایج  همچنین

  این  نسبت  ترینپایین  کشور  مرکزی  نواحی   حالیکه  در  دارند؛  را  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  نسبت  بیشترین  کشور  غرب  حدود  تا  و  غربیشمال

  محالت،   ایوان،  هایشهرستان  مقابل  در  و  نسبت  باالترین  دارای  زاوه  و  باخرز  ایجرود،  کنارک،  چابهار،  سرباز،  هایشهرستان.  هستند  دارا  را  شاخص

 الگوی  شاخص،  این  پراکندگی  نقشه  اینکه  باوجود.  هستند  تحصیل  از  بازمانده  کودکان نسبت  ترینپایین  دارای  شهرضا  فیروزکوه،  گلپایگان،  سرخه،

  ای خوشه  درواقع  و  خاص  الگویی  وجود  مورد  در   دقیقتر  بررسی  اما  دهدمی  نشان  کشور  در  حدودی  تا  را  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  فضایی  توزیع

 (.   1 شکل) شودمی مشاهده ادامه در آن نتایج  که گرفت صورت عمومی  موران  آزمون  واسطه به  شاخص، این
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 های کشور شهرستان های کشور استان

 1395های کشور موران عمومی الگوی پراکندگی نسبت کودکان بازمانده از تحصیل استان و شهرستان . آزمون خودهمبستگی فضایی 1شکل 

 

نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی موران بر اساس وجود یا عدم وجود الگویی مشخص در پراکندگی شاخص نسبت بازماندگی از تحصیل، نشان 

بوده است. این سطح از شاخص با معنی دار    000/0با سطح معناداری    0/ 243با  برابر    دهد که در سطح شهرستانی، میزان این شاخص در کشورمی

ای پراکندگی میزان بازماندگی از تحصیل در کشور است. به این معنی که این شاخص  بیانگر وچود الگوی خوشه   0.005بودن آن در سطح کمتر از  

با    186/0نتایج نشان داد که در سطح استانی نیز میزان شاخص موران برابر  تمایل به خوشه شدن در مناطق مشخصی از کشور دارد. همچنین  

ای این مسئله در  است، یعنی به مانند الگوی شهرستانی، در سطح استانی نیز شاخص موران بیانگر ساختار فضایی خوشه  000/0سطح معناداری  

صیل هم در سطح استانی و هم  شهرستانی، دارای الگویی فضایی خاصی  کشور است. بنابراین باید اظهار کرد که میزان کودکان بازمانده از تح

 ای شدن در فضا دارد.  ای است. پس نسبت کودکان بازمانده از تحصیل تمایل به متمرکز یا خوشهبوده و توزیع آن در سطح کشور به شکل خوشه

های  یعنی باالترین میزانهای داغ  نشان داد که تجمع فضایی لکه  Giیا شاخص    1های داغهمجنین نتایج بررسی با استفاده از شاخص نقطه

ترین های سرد یعنی پایینکودکان بازمانده از تحصیل، در سطح استانی مربوط به دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان بوده و تجمع فضایی لکه

 (. 2باشد )نقشه ن، مازندران، البرز میهای اصفهاهای کودکان بازمانده از تحصیل برای استانمیزان

 
1 Hotspot 
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 (Hot Spotبر اساس نقطه های داغ ) 1395های کشور در سال . الگوی فضایی نسبت کودکان بازمانده از تحصیل استان و شهرستان2نقشه 

 

داغ این شاخص سرباز، کنارک، چابهار، ایجرود، باخرز، چاراویماق    هاینشان داد که تجمع فضایی لکه   Giدر سطح شهرستانی نیز نتایج شاخص  

های مرکزی و شمالی کشور یعنی سرخه،  های کودکان بازمانده( متعلق به شهرستانترین نسبتهای سرد )پایینو .... و در مقابل تجمع فضایی لکه

 (.2ه ...  است ) نقش گلپایگان، محالت، خوانسار، کالردشت، رودبار، نطنز، و 

 بحث و نتیجه گیری 

 هایپیشرفت  گرنمایان  المللی  بین  و  ملی  مقیاس  در  آموزشی  آمار  ساالنۀ  هایگزارش  و  رودمی  شمار  به  بشر  حقوق  جمله  از  آموزش  از  برخورداری  حق

 اصطالح،   در  و  نیستند  مندبهره  اولیه  حق  این  از  که  کودکانی  هستند  همچنان  وجودبااین.  است  اجتماعی  حق  این  از  برخورداری  از  حاصل  کمّی

  زیادی   میزان  به  ساله  همه  و  شده  تبدیل  جامعه  و  پرورش  و  آموزش  بزرگ  هایآفت  از  یکی  به  که  ایمسئله.  شوندمی  محسوب  "تحصیل  از  بازمانده

  برخی .  گذاردمی  جای  به  اجتماعی  و  فردی  ابعاد  در  جبرانی   غیرقابل  تاثیرات  و  کرده  تلف  را  واقتصادی  انسانی  بالقوه  استعدادهای  و   منابع  امکانات،

  این   رسمی  تعریف  اساس  بر  درحالیکه  برند،می  کار  به  اندنکرده  نام  ثبت  ابتدایی  مقطع  در  که  کودکانی  برای  فقط  را"تحصیل  از  بازمانده"اصطالح

  تعریف   این  بنابر  درواقع.  باشدمی  ندارند،  حضور  تحصیلی  مقطع  هیچ  در  دلیلی  هر  به  که(  سال  17-6)  تحصیل  سن  در  واقع  افراد  تمامی  شامل  تعریف

  از   بازمانده  "  تعریف  مشمول  اند،کرده  تحصیل  ترک  تحصیلی،  مقطع  هر  در   یا  و  اند نرفته   مدرسه   به   هرگز  که  سالی  6-17  سنی   بازه  افرادی  کلیه

 از  بازمانده  کودک  میلیون  یک  از  بیش  حدود  که  داد  نشان  تحقیق  هاییافته  اساس،  این  بر.  گیرندمی  قرار  اجتماعی  آسیب  زمره  در  و  شده  "تحصیل

  از   بازمانده  پسران   و   دختران  نسبت  درواقع .  ندارد  وجود   آنها  بین   در  زیادی  جنسی   تفاوت  که  است   داشته   وجود  کشور  در  1395  سال  در  تحصیل

  است. زمینه این در شهرستانی و استانی   عبارتی به و منطقهای هایتفاوت حوزه، این در اصلی مسئله اما. است برابر کشور در تحصیل

 درحال  و  یافته  توسعه  از  اعم  کشورها همه  در  حتی  و  مناطق  همه  در  که است  ایپدیده  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  واقع  در  و  تحصیل  از  بازماندگی

  بودن  محروم  درنتیجه و آموزش  حق از برخورداری در مختلف مناطق بین  در برابری و  عدالت عدم  است مطرح که ایمسئله اما دارد، وجود  توسعه
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  وجود.  است  افراد  زندگی   محل  از   فارغ  تحصیل  حق  از  برخورداری  کشور  در  آموزشی  عدالت  مظاهر  از  یکی  که  است  درحالی  این  است  آن  از

  مسئله  رو  همین  از.  است  بزرگتری مسائل  و  مشکالت  مجموعه  وجود  دهندهنشان و  نمایانگر  خود  بازمانده  کودکان  نسبت  در  ایمنطقه  هایتفاوت

  از   استفاده  با  کشور  در  آنها  پراکندگی  تحلیل  و  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  هایویژگی  بررسی  بر  متمرکز  مطالعه  این  در  تحقیق  اصلی  هدف  و

  دارند   قرار  تحصیل  ترک  گروه  در  عمدتا  کشور  در  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  اول  گام  در.  بود  فضایی  تحلیل  رویکرد

 نیستند،  تحصیل  به  مشغول  حاضر  درحال  و  کرده  تحصیل  ترک  دلیلی  هر  به  و  ادامه  در  اما  اندشده  وارد  آموزشی  نظام  و  مدرسه  به  که  کودکانی  یعنی

  همه   در  تحصیالت   و  سواد   که  تاثیری  به   باتوجه  نشدهاند؛  مدرسه  وارد  هیچگاه  و   بوده  مطلق  بیسواد  تحصیل  از   بازمانده  کودکان  از  درصد  29  اما

  ( Tooraani, Aarefnezhaad, 2018) دارد رفاه و سالمت حتی و خانواده تشکیل و ازدواج اشتغال، اجتماعی، روابط از اعم زندگی هایزمینه

  به   توجه  با  و  دارد  دنبال  به  را  زیادی  فرهنگی   و  اجتماعی  پیامدهای  هستند،  کشور  ساز  آینده  که  کودکان  بین   در  مطلق  بیسوادی  از  حجم  این

  را   هستند  یافته  توسعه   کمتر  مناطق  عمدتا  که  را  کشور  از  خاصی  مناطق  تواندمی  مسئله  این  دارد،  وجود  شاخص  این  در  که  ایمنطقه  هایتفاوت

 .دهد قرار تاثیر تحت

 تحصیل  از  بازماندگی  نسبت  بین  زیادی  ایمنطقه  هایتفاوت  که  داد  نشان  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  میزان  یعنی  شاخص  این  ایمنطقه   بررسی

  مانند   مناطق  از  دیگر   برخی در  است،  رسیده  درصد  20  از   بیش به  میزان  این  کشوری  مناطق  و   هااستان  از  برخی در  درحالیکه.  دارد  وجود  کشور  در

  نسبت   شاخص   که   کرد  اظهار  توانمی  ، Gi شاخص  و   موران  فضایی  همبستگی  آزمون   دنبال  به .  است  ودهب  درصد  2  از  کمتر  ایوان   و   محالت

  و   هاشهرستان  بین  تفاوت  است  معنی   بدان  این  و  دارد  شدن  هایخوش  به  تمایل  کشور  هایاستان  و  شهرستان  سطح  در  تحصیل  از  بازماندگی

 کمترین  دارای  قبیل  این  از   هاییاستان  و   فارس   اصفهان،  تهران،   یزد،  هایاستان  درحالیکه .  است  دارمعنی  شاخص  این  حیث  از   کشور  مختلف  مناطق

 . دارند را تحصیل از بازمانده کودکان میزان بیشترین شرقی  جنوب ویژه به و مرزی نواحی هایاستان هستند، بازماندگی نسبت

در   که  دهدمی  نشان  (sadeghi and shikriani, 2015)  کشور  در  شهرستانی   و   استان  یافتگیتوسعه  فضایی  توزیع  بر  نتایج  تطبیق

  مناطق  در درحالیکه دارد وجود تحصیل از  بازماندگی میزان کمترین هستند، کشور شمالی  و مرکزی مناطق عمدتا  که کشوری یافته توسعه مناطق

  توان   می   پس.  دارد  وجود  تحصیل  از   بازمانده  کودکان  میزان  باالترین  دارند،  قرار   کشور  شرقی  جنوب  و  مرزی  مناطق  در  عموماکه    یافتهتوسعه  کمتر

 . باشد  داشته آن بر  توجهی قابل تاثیرات تواندمی که است  مناطق تحصیل از بازماندگی نسبت در مهم عوامل از  یکی یافتگی  توسعه که گفت

 اقتصادی   و  اجتماعی  شرایط   روی  ترکالن  سطح  در  حتی   و  آنها  آینده  کودکان،  روی   تحصیل  از  بازماندگی  که  مختلفی  پیامدهای  و  تاثیرات  به  باتوجه

  است   راهکارهایی  مهمترین  از   یکی  کشوری  موزون  توسعه.  گیرد  قرار  کشوری  ریزانبرنامه  و  مسئولین  توجه  مورد  جد  به  مسئله  این  باید  دارد،  کشور

  در   آموزشی   عدالت  درواقع  و   برابر   آموزشی   امکانات   ارائه.  داد  کاهش  مختلف  مناطق   در   را   شاخص  ایناز    زیادی  سطح  توانمی  آن   واسطه   به   که

  البته   و  پژوهشی  موارد  از  یکی.  گیرد  قرار  کشوری  کالن  هایبرنامه  اولویت  در  باید  که  است  راهکارهایی  مهمترین  از  یکی  نیز  کشور  مختلف  مناطق

  تواند می  آمار  و  اطالعات   این  مداوم  پایش  و   رصد.  است  مختلف  مناطق  در   کودکان  این  از   دقیقی  آمار  و   اطالعات  ارائه   زمینه،  این  در  الزم  و  کاربردی

  برای   را  کودکان  این  وضعیت  از  مناسبی  تبیین  و  بوده  ریزیبرنامه  امر  در....     و  رفاه  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مختلف،  شوراهای  راهگشای

 . دهد دست به  آنان

 اخالقی  مالحظات 

 .است شده رعایت باپژوهش  مرتبط ایحرفه اخالق اصول و  کشوری قوانین کلیه جاضر مقاله در

 مالی حامی

 .است  شده  تأمین مقاله نویسندگان توسط حاضر پژوهش هایهزینه کلیه
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