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  چکیده

مقطع راهنمایی شهرستان اهواز هدف پژوهش حاضر، بررسی روند جریان دانش آموزي 
، تکرار ءارتقا ،گذر در این رابطه نرخهاي. است) 1383- 1388(توسعههاي برنامه چهارم طی سال

روش به کار گرفته شده در این  .مورد بررسی قرار گرفته استمدل جریان دانش آموزي  پایه، و
از طریق ترسیم جداول و  تحلیلی بوده و به کمک مدل جریان دانش آموزي و -مطالعه، توصیفی

جامعه آماري مورد استفاده در این پژوهش، کلیه مدارس . نمودار نتایج به ثبت رسیده است
بوده و به دلیل ماهیت توصیفی پژوهش،کلیه جامعه 1383- 1388هاي شهرستان اهواز طی سال

دست آمده از این برخی از مهمترین نتایج به  .آماري به منطور تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است
آموزان دختر دوره راهنمایی بیشتر از دانش آموزان پسر نرخ ارتقاء در بین دانش: تحلیل عبارتنداز

در طول برنامه چهارم توسعه، عملکرد دانش آموزان شهري همواره . در شهرستان اهواز بوده است
ر واقعی دانش آموزان میزان نرخ گذو  نسبت به دانش آموزان روستایی در سطح بهتري بوده است

 .دختر در عبور از دوره راهنمایی بیشتر از دانش آموزان پسر بوده است
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    مقدمه و بیان مسأله 
از مظـاهر  جامعه امروز گسترش کمی آموزش و پرورش را مطلـوب مـی دانـد و     

هاي توسعه، بهـره منـدي آحـاد     براساس این باور در تمام برنامه. آورد پیشرفت به شمار می
که الزمه زندگی شناخته شده است، سر لوحـه سیاسـت    ،ملّت از میزان آموزش و پرورشی

هاي مهم آموزش و پرورش یکی از نهاداز سویی دیگر،  .گیرد هاي آموزشی قرار می گذاري
هاي خطیري بـر عهـده آن گذاشـته    باشد که اهداف و مسؤولیتر کشور میاجتماعی در ه

تحقق اهداف آموزش و پرورش به کفایت و کارآمدي نظام یا سیستم آموزشـی  . شده است
براي رسیدن به هدف هاي واقعی آموزش و پرورش که همان ایجاد تغییرات . بستگی دارد

به برنامه ریزي هـاي گونـاگون و همـه    مطلوب در رفتار و نگرش دانش آموزان است، نیاز 
ریزي براي پیشرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان و    ترین آنها، برنامهجانبه دارد که یکی از مهم

همچنین بهبود شرایط موجود به منظور ارتقاء تحصیلی و به صورت کلی،  افزایش کیفیـت  
ه هرگاه نظـام  دارد کمی بیان) 1389(نقل در مشایخ 1آموزش دانش آموزان است، مک ماهن

آموزشی را به تفکیک اجـزاي تشـکیل دهنـده آن کـه عبارتنـد از درون دادهـا، فراینـدها،        
ها یا نشانگرهایی ارائه می دهـد  و پیامدها، در نظر بگیریم، شاخص محصول ها، بروندادها

شاخص هـاي درونـداد     براي. که سنجش کارایی درونی و بیرونی را امکان پذیر می سازد
پوشـش  (یا پایه اي خاص ثبت نـام مـی کننـد    تعداد دانش آموزانی که در دوره می توان از

فرایندها شامل سال هایی که دانش آموزان صرف نموده اند، نسبت . ، استفاده کرد)تحصیلی
. اتالف، نرخ قبولی، نرخ تکرار پایـه، نـرخ تـرك تحصـیل و نـرخ مانـدگاري مـی باشـند        

آموختگـان، تعـداد واحـدهاي درسـی بـه اتمـام       محصوالت و بروندادها شامل تعداد دانش
منظور از کـارایی درونـی،   . آموختگان استرسیده و تغییر در نگرش، دانش و توانش دانش

ـ   میزان موفقیت حاصل در درون نظـام آموزشـی اسـت کـه بـا انـدازه         ا گیـري نشـانگرها ی
ف، درصـد  ارتقاء، تکرار و ترك تحصیلی، نرخ اتـال  شاخص هایی چون نرخ هاي سه گانه
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آموختگـان محاسـبه و تبیـین مــی    کـارایی، میـانگین طـول دوره تحصـیلی و نـرخ دانـش       
  ).1389مشایخ، (شود

کارایی درونی به مقایسه بـین کیفیـت سـتاده هـاي نظـام      ) 1379(به زعم عماد زاده 
به این . آموزشی، مثل کسب مهارت هاي شناختی و  هزینه هاي نهادي آموزشی می پردازد

کار رفته مـی  زشی به دست آمده به هزینه هاي بهی درونی، نسبت محصول آموترتیب کارای
تحقیقات انجام گرفته در بعضی از کشورها حاکی از پایین بودن میزان کارایی درونی  .باشد

روي و کـان ، )2004(1جـی انکیـوب   ،)1997(آبـاجی بـه طـوري کـه     . آموزش بوده اسـت 
هـاي  میزان ایـن شـاخص را در حـوزه   ) 1374نقل در ممبینی، ( ، و تري بل)2008(2آرجیو

برخـی  . دانند که گاهی از آن به عنوان بحران یاد کرده اندمطالعاتی خود به حدي پایین می
) 2009(و چاکرابورتی) 2006(جونزمطالعات دیگر مانند بررسی هاي صورت گرفته توسط 

حقیقی کـه در ایـران   درت. شاهد کارایی باالي مدارس در حوزه هاي مطالعاتی خود بوده اند
دانـش آمـوزان دختـر فنـی و       انجام شده است، میزان کارایی درونی) 1381(توسط فاتحی

. حرفه اي در مقایسه با دانش آموزان پسر استان اصفهان، بیشتر و بهتر ارزیابی شـده اسـت  
و ) 1376(، عطـابخش )1382(المی، سـ )1374(هاي دیگري که توسط ممبینـی نتایج بررسی

صورت گرفته است، در مجموع حاکی از پایین بودن شاخص کارایی درونی  )1387(ویسی
 و کـار  در مـورد کـارایی درونـی شـاخه    ) 1382(ژوهش دیگري توسط بهمنیپ. بوده است

آموزان پسر دانش صورت گرفته و به این نتیجه رسیده بود که شاخص مذکور در بین دانش
کارایی درونی دختران از میـانگین کشـوري   و تر از میانگین کارایی درونی کل کشور پایین

نشان داده است که در جامعه آماري مـورد  ) 1379(همچنین یافته معروفی. ر بوده استباالت
دانش آموزان شهري در مقایسه با دانش آموزان روستایی مطالعه خود به طور کلی عملکرد 

، 82و  76در پـژوهش هـاي سـالمی، در سـال هـاي       .تري داشـته اسـت  وضعیت مطلوب
مشخص گردیده است کـه در طـول برنامـه دوم و سـوم ضـریب کـارایی درونـی اسـتان         

آژانس توسـعه بـین المللـی     .درصد افزایش داشته است 1/76درصد به  6/73خوزستان از 
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افزایش کارایی درونی نظامهاي آموزشی، بویژه کارایی آمـوزش پایـه   ) 1، ص2003(اآمریک

کند که چون  این دفتر بیان می. ي خود اعالم کرده استعمومی را مهمترین اولویت راهبرد
بخش اعظم سرمایه گذاري ها در آموزش و پرورش، در اثر افت تحصـیلی، تکـرار پایـه و    
ترك تحصیل دانش آموزان، بازده مورد نظر را به دنبـال نداشـته اسـت، اولـین و مهمتـرین      

، از جملـه کـاهش تـرك    اولویت کاري خود را بهبود نشانگرهاي کارایی درونـی آمـوزش  
بنابراین بـا توجـه بـه اینکـه      .داند تحصیل و تکرار پایه و افزایش ارتقا و گذر تحصیلی می

تعداد دانش آموزانی که یک دوره تحصیلی را دانش آموزي و  روندریزان، با اطالع از  برنامه
ز آن دوره هـاي تحصـیلی ا  تعدادي که در هر یـک از پایـه   رسانند و با موفقیت به پایان می

توانند تنگناهاي موجود را در رسـیدن   کنند، می شوند، یا آن را تکرار می آموزشی خارج می
هاي آموزش و پرورش شناسایی کرده، با بررسی علتهاي آن، نسبت بـه برطـرف    به هدف

با توجه به مرکزیت شهرستان اهواز و همچنـین شـرایط   نموده و همچنین نمودن آنها اقدام 
لطبـع آگـاه بـودن    نژادي و شرایط آب و هـوایی، بـا   -تان مثل تنوع قومیخاص این شهرس

، نـرخ   1)قبـولی (آموزي این شهرستان از جمله؛ نـرخ ارتقـاء   نسبت به وضعیت روند دانش
دانش آموزان این شهرستان در طول برنامـه توسـعه    3تکرار و نرخ افت تحصیلی 2مردودي،

قیاس با سال هاي برنامه هاي توسعه قبل تغییر چهارم و اینکه آیا مدارس این شهرستان در 
تواند مسؤوالن و طراحان برنامه ریزي این شهرستان، را قابل توجهی داشته اند یا خیر؟ می

ـ    نـین رفـع   ود شـرایط موجـود ایـن شهرسـتان و همچ    در طراحی برنامه هایی نسبت به بهب
ـ   بنـابراین  . اري رسـاند کاستی ها و هموار کردن راه موفقیت تحصیلی این دانش آمـوزان ی

راهنمایی تحصیلی آموزش و  آموزي دوره  بررسی روند جریان دانشموضوع تحقیق حاضر 
کشـور در سـال هـاي برنامـه      توسـعه  چهارمبرنامه طی سال هاي شهرستان اهوازپرورش 

  .چهارم توسعه کشور می باشد

  

                                                             
1 . Promotion rate 
2 . repetition rate 
3 . Drop-out rate 
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  ي پژوهشپیشینه

گیـري  انـدازه «تحت عنـوان  در پژوهشی ) 2001( ،3و لویس 2، بیسواز1چاکرابورتی
هــر دو رویکــرد تولیــدي و یــا عملکــرد تصــادفی و  »کــارایی فنــی در آمــوزش عمــومی

وتـا  یگیري کارایی فنـی و تکنیکـی در آمـوزش عمـومی ایالـت      غیرتصادفی را براي اندازه
روش تصادفی با فرض توزیـع نیمـه نرمـال و تصـاعدي، کـارایی فنـی را       . کردنداستفاده 

اي را هـاي دو مرحلـه  ویکرد غیرتصادفی یک روش تحیـل پوششـی داده  ر. زندتخمین می
تحلیـل  . کنـد گیري کارایی فنـی اسـتفاده مـی   هاي ثابت بر اندازهبراي جدا کردن تأثیر داده

هاي اساسی را در کارایی مدارس مناطق مختلف نشـان داد، اگـر چـه ایـن     تفاوت ،تجربی
هاي یک طرفـه خطـا در   اص در مورد مؤلفههاي توزیعی خها نسبت به فرضیهاندازه گیري

هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي ثابـت در روش     رویکرد تصادفی حساس نیستند، ولی بـه داده 
  .اي حساسیت نشان دادها دو مرحلهتحلیل پوششی داده

نقش رقابت بر کارایی مدارس «در پژوهشی با عنوان ) 2001( ،6و میلینگتان 5، جونز4برادلی
دادهاي کارایی فنی مدارس متوسطه انگلستان را بر اساس برون ،»ستانراهنمایی در انگل

 .بررسی کردند 1998تا  1993چندگانه، عملکرد امتحانی مدارس و میزان حضور از سال 
هاي تغییر هاي کارایی در یک سال خاص، و شاخصهایی براي بررسی شاخصسپس مدل

شان داد که هر چه میزان درجه رقابت نتایج تحقیق ن. زدندکارایی در همان دوره تخمین 
بین مدارس بیشتر باشد کارآیی آنها بیشتر است تأثیرگذاري این نتیجه با تکامل برنامه 

گذار در طول ظاهراً تجاري مدارس متوسطه سازگار بود، مشخص شد که یک عامل تأثیر
  .باشدزمان می
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5 . Jonez 
6 . Milington 
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در نرخ بازدهی آموزش  تغییرات «اي با عنوان در مقاله 2002در سال 1 دوراسیامی

به بررسی میزان تغییرات در نرخ بازدهی آموزش از طریق برآورد  »در بازار کار در هند
ها یافته. ها و فواید خصوصی و اجتماعی آموزش و مقایسه آنها با هم پرداخته استهزینه

در  نشان داد که در دوره زمانی فوق نرخ بازدهی آموزش تا دوره دبیرستان افزایش، ولی
  .هاي آموزشی پس از آن کاهش یافته استدوره

در مورد کارایی درونی مدارس متوسطه روستایی ) 2004(پژوهش جی انکیوب 
زیمبابوه به این نتیجه رسید که کارایی درونی مدارس متوسطه روزانه روستایی این کشور 

ی شوند، م آموزانی که وارد این مدارسدرصد از دانش  30وده است و حداقل پایین ب
درصد دانش آموزان ثبت نامی هر پایه  7/4دست کم . موفق به اتمام این دوره می شوند

بیشتر از دانش  ،مجدداً پایه را تکرار می کنند و نرخ تکرار در بین دانش آموزان دختر
انکیوب دالیل پایین بودن نرخ قبولی و به طور کلی کارایی  همچنین. آموزان پسر است
ن کشور را شامل روحیه پایین معلم، نبود منابع، دوري مدارس از محل درونی مدارس ای

آموزان و عدم تناسب برنامه درسی طراحی شده با وضعیت مدارس سکونت دانش
کارآیی مدارس «عنوان  ابکه در پژوهشی ) 2004( ،2استپنیتسکیهمچنین . داندروستایی می

با را راهنمایی در جمهوري چک کارآیی مدارس  انجام داد »راهنمایی در جمهوري چک
ها و با ویژگیرا  کند، سپس کارآیی برآورد شدهها برآورد میاستفاده از تحلیل پوششی داده

 این تحقیق نتایج. سازدمرتبط می TOBITخصوصیات معلم و مدرسه با استفاده از مدل 
هستند که از  که مدارس به طور معناداري در کارآمدیشان با همدیگر متفاوت دهدمینشان 

 ،)CCR(به مدل کارایی کلی مدارس متوسطه با توجهدر این تحقیق، . متغیر است 1تا  6/0
نتایج مرحله دوم تجزیه و . برآورد شده است BCC(، 87/0(و با استفاده از مدل 83/0

موجود بودن مراکز  ،آموز، درصد معلمان داخلیتحلیل نشان داد نسبت رابطه معلم و دانش
آموزان نقش بسیار ، ملحق شدن به مدارس خارجی و طبقه بندي دانشآموزانانشمشاوره د

                                                             
1 . Durasiamy 
2 . Stupnytskyy 
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با استفاده از مدل جک نایف بسیار محکم و  DEAنتایج . مهمی در عملکرد مدارس داشتند
  .قابل اتکا بودند

در تحقیقی با  2004در سال 1 در پژوهشی دیگر عثمان جمادي و کاترین ریس 
به  » DEAمؤسسات آموزش عالی اروپایی با استفاده از روش  تعیین کارایی نسبی«عنوان 

مؤسسه آموزش عالی کشورهاي اروپایی در طی سه سال تحصیلی  209براورد کارایی 
این دو محقق با مدل توبیت به ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی . پرداخته اند 2004منتهی به 

  مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیرها ها و بروندادتعدادي از درونداد. پرداخته اند
  .می باشد 

و ) شامل کیفیت و نمره دانشـجویان (ویژگی هاي دانشجویان ورودي : دروندادها .1
تدارکات آموزشـی شـامل ویژگـی هـاي اسـاتید، مـواد و تجهیـزات آموزشـی،         

 ......تجهیزات فنی و وضعیت کتابخانه ها و 

دانش (توسط دانشجویان شامل شدهسطع توانایی حرفه اي کسب : بروندادها .2
کسب شده به وسیله سطح توانایی عمومی ) نظري ومیزان آگاهی از روش ها

ها، توانایی تفکر و اظهار نظر و تشخیص در کار، میزان آموخته(دانشجویان شامل
 )توانایی حل مسائل تحلیل شایستگی، میزان معلومات و اندیشه ها

مد، بیانگر آن بـود کـه در بـین دانشـگاه هـا و      نتایجی که از این تحقیق به دست آ   
مؤسسات عالی مورد بررسی، دانشگاه هاي انگلستان، هلند واتریش داراي باالترین کـارایی  
نسبی بوده و دانشگاه هاي فرانسه و آلمان داراي کـارایی نسـبی متوسـط و دانشـگاه هـاي      

  ..ار داشته اندفنالند، اسپانیا و ایتالیا در پایین ترین سطح کارایی نسبی قر

دانش آموزان و پیشرفت «پژوهشی را با عنوان ) 2006( 2زلیکیو دوم پریمونت
الیحه « .انجام دادند» اي کنار گذاشته نشودکارایی در مدارس میسوري و الیحه هیج بچه

پیشرفت  هکند که برناممدارس را ملزم می )»2001«الیحه (»ي کنار گذاشته نشودا هیچ بچه
                                                             
1 . Othman Joumady and Catherine Ris 
2 . Primont & Domzlicky 
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  این الیحه تأکید بیشتري بر نمرات . دنآموزان اتخاذ کناي افزایش موفقیت دانشاي برساالنه
ها ، به منظور ارزیابی عملکرد مدرسه)MAP(ها مثل نمرات برنامه ارزیابی میسوري آزمون

در  گیري کارآیی مدارساندازه هلکرد مدارس ایالت میسوري به وسیلدر این مقاله عم. دارد
بررسی  ايدو مرحله يهاخود با کمک روش تحلیل پوششی دادهخدمات آموزشی  ارائه
عملکرد مدارس  ،آموزي را نباید کنار گذاشتبا تأثیر دو مصوبه از الیحه هیچ دانش. شد

نتایج تحقیق نشان داد تأثیر این دو مصوبه بر کارآیی مدیریتی مدارس  وناموفق بررسی شد 
ها بهبود یابد ه این مصوبهجآموزان در نتیشدان اگر عملکرد. ه استمتفاوت بود ،ناموفق

  .شوداحتمال بهبود کارایی مدیریتی بیشتر می
کارایی، برابري و آموزش «، در مقاله اي با عنوان 2006نیز در سال  1ولینکو

استراتژي هاي بانک جهانی در راستاي آموزش و پرورش به   به تجزیه و تحلیل »دختران
در دنیاي امروزه کشورهاي درحال توسعه با چالش . دازدپرمنظور برابري دو جنس می

به عبارتی دیگر توانایی بسط . گسترش آموزش و پرورش با منابع محدود روبرو هستند
استراتژي هاي مدیریت مناسب به منظور فراهم . آموزش و پرورش با منابع کم را ندارند

سازي، عدم خصوصی. ستآوردن آموزش و پرورش کارامد از بعد اقتصادي مورد نیاز ا
تمرکزگرایی و مشارکت شهروندان، سه استراتژي هستند که توسط بانک جهانی براي 

این مقاله به این نتیجه رسیده . ستکنترل هزینه ها و بهبود آموزش و پرورش تعیین شده ا
  مدارس آموزش و پرورش  است که، مسلماً این استراتژي ها باعث افزایش کارایی

ممکن است که این استراتژي ها در جهت افزایش کارایی باعث افزایش ولی . می شود
  .نابرابري جنسی شوند

تخمین کارآیی فنی براي مدارس «در پژوهشی با عنوان ) 2008( وجیو آر کانروي
که آیا مدارس یک روش تخمین مرز کارایی را براي تحلیل این »ابتدایی عمومی در فلوریدا

  ازبراي توضیح  همچنین و ؟کنندسطح کارآمد عمل می ابتدایی در فلوریدا در یک
از اقدامات جدید آموزشی در  ،ها از این بررسیانگیزه آن. استفاده کردند هاي پایینکارایی 

ها به کار مدارس و کاهش اندازه کالس پاسخگوییو فدرال که براي بهبود  ایالت سطح

                                                             
1 . Lincove 
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که مدارس ابتدایی فلوریدا به ر حالینتایج تحقیق نشان داد د. گیردرفته است، نشأت می
هاي دیگر بهتر ا نسبت به نتایج منتشر شده از ایالتام ،کنندطور کارآمدي فعالیت نمی

آموزان است اما عوامل دیگر دانش نرخ قبولی، کارایی کمیکی از عوامل مرتبط با  .هستند
لی خارج از کنترل هایی هستند که به طور کشاخص ،باشندمی مرتبط کمی یکه با کارآ

مدارس ها را براي بهبود کارآیی گیريکه مؤثر بودن این اندازه ،باشندمدارس عمومی می
 .دهدمورد تردید قرار می

در زمینه کارایی اینترنت در آموزش ) 2008( 1بدیگري که ورالگ گم در مطالعه
قتصادي در هدف د که عوامل زیان آور و غیر ایبه این نتیجه رس انجام داده بود عالی

 ،آموزش دانشجویان فوق لیسانس تا جایی که کیفیت تدریس و تحقیق نگران کننده است
توزیع ضعیف امکانات و تسهیالت،  ر این محقق، دلیل اصلی این مسألهبه نظ. باال می باشد

معلمان، و کتاب ها، همپوشی سیستم مدیریت درونی و همچنین مدل رایج تربیت 
 .انس می باشددانشجویان فوق لیس

در مقاله اي به تحلیل و بررسی کارایی سیستم ) 2009( 2برنی و محمد عثمان
آموزش و پرورش عمومی کشور کویت به شیوه تطبیقی و با استفاده از داده هاي میدانی 

هاي کارایی که بروندادها را نسبت به درونداد هاي مورد پرداخته و شماري از شاخص
. اندآموزشی مورد مقایسه قرار می دهند، را مورد بررسی قرار دادهاستفاده در تهیه خدمات 

در این مقاله، به طور کلی از طریق مقایسه با استانداردهاي بین المللی، این نتیجه به دست 
و . آمد که کارایی سیستم آموزش و پرورش عمومی کشور کویت نسبتاً پایین بوده است

  ورت گرفته براي هر دانش آموز در این کشور این نتیجه به علت هزینه هاي باالي ص
نتایج دیگر به دست آمده از این پژوهش نشان دهنده این است که در این کشور، . می باشد

در مقایسه با ، هزینه نسبتاً پایینی در زمینه کتاب هاي درسی و مواد آموزشی صورت گرفته
دانش آموز در این کشور / نسبت معلم ،دیگر کشورها میانگین طول تحصیل پایین بوده

هاي آموزش عمومی این کشور در و همچنین نرخ تکرار پایه در کلیه پایه ،پایین بوده

                                                             
1 . Verlag Gmbh 
2 . Burney& mohamad osman 
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با این وجود در پایان پژوهش . ي مورد مقایسه، باال بوده استمقایسه با دیگر کشورها

محقق انجام یک مطالعه سیستماتیک به منظور تعین مقدار صحیح برخی از ویژگی ها و 
ص هاي اقتصادي این کشور به منظور دستیابی به یک تحلیل همه جانبه را پیشنهاد شاخ

 .داده است

یکی از این . ي زیادي انجام شده استدر زمینه کارایی مدارس عمومی، پژوهش ها
توسط چاکرابورتی با عنوان کارایی در آموزش  2009ها پژوهشی است که در سال بررسی

این بررسی . اقتصادي، انجام شده است - اي اجتماعینقش متغیره -و پرورش عمومی
کارایی مدارس عمومی ناحیه کانزاس را با استفاده از مدل مرزي تصادفی که از یک تابع 

اقتصادي استفاده  -تولید آموزشی و یک تابع اثرات ناکارامدي براي کنترل عوامل اجتماعی
است که اگرچه میانگین نمرات  می کند، اندازه گیري نموده و به این نتیجه دست یافته

کارایی به دست آمده از این مدل پایین تر از نمرات کارایی مدل تصادفی می باشد، ولی 
هاي سه سال نتایج این مطالعه که از داده. برآورد به دست آمده قوي و سازگار است
س مدار می دهد که به طور کلی و در مجموعمدارس این ناحیه به دست آمده است نشان 

کانزاس کارا هستند و بسیاري از دروندادهاي آموزشی تحت کنترل مدیریت مدارس، یا 
. اند و یا میزان این تأثیر پایین بوده استهاي عملکرد دانش آموزان نداشتهتأثیري بر نمره

اقتصادي بر  -همچنین نتیجه دیگر حاصل از این مطالعه، تأثیر معنادار عوامل اجتماعی
  .نش آموزان استنمرات پیشرفت دا

  

 سؤاالت پژوهش

 موقعیت وضعیت شاخص نرخ ارتقاء به تفکیک پایه، جنسیت و. 1سؤال 
  چگونه بوده است؟ 1383-88آموزان شهرستان اهواز طی سال هاي جغرافیاي در بین دانش
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 موقعیتوضعیت شاخص نرخ تکرار پایه به تفکیک پایه، جنسیت،  .2سؤال 
چگونه  1383-88نش آموزان شهرستان اهواز طی سال هاي جغرافیایی و ناحیه در بین دا

  بوده است؟

وضعیت شاخص نرخ گذر به تفکیک پایه، جنسیت و ناحیه در بین دانش . 3سؤال
 چگونه بوده است؟ 1383-88سال هاي   آموزان شهرستان اهواز طی

راهنمایی به دبیرستان دانش آموزان شهرستان اهواز به و واقعی نرخ گذر ظاهري  .3-1
 چه میزان است؟  1383 -88فکیک جنسیت طی سال هاي ت

آموزان شهرستان اهواز به راهنمایی به دبیرستان دانشو واقعی نرخ گذر ظاهري  .3-2
 چه میزان است؟  1383 -88هاي سال  تفکیک ناحیه و جنسیت طی

مدل جریان دانش آموزي دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اهواز . 4سؤال 
  چگونه است؟

به تفکیک  مدل جریان دانش آموزي دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اهواز.  4-1
  چگونه است؟ 1383-88موقعیت جغرافیایی طی سال هاي 

به تفکیک  مدل جریان دانش آموزي دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اهواز.  4-2
  چگونه است؟ 1383-88هاي سال  جنسیت و پایه تحصیلی طی

 

  هشروش پژو

  جامعه آماري، نمونه پژوهش و روش نمونه گیري

این تحقیق با توجه به اهداف و ماهیت از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ روش 
ویژگی . تحلیلی می باشد -ارزشیابی و یا توصیفی -تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی

عیت یا اصلی روش تحقیق توصیفی تالش براي ارائه توصیف یا تصویري دقیق از موق
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در این روش پژوهشگران نه تنها سعی در بیان روابط علت و معلولی . پدیده اي ویژه است

ي موجود و روابط بین آنها را در وضعیتی ندارند، بلکه می کوشند تصویري از متغییرها
از جهت ). 62-61: 1387، ترجمه دالور، )1941(1کریستنسن .معین توصیف و تبیین کنند

تحلیلی نامیده می شود که  -ارزشیابی و یا توصیفی –از این نظر توصیفی دیگر این تحقیق 
ي در نظر گرفته هاپژوهشگر درصدد است که بعد از جمع آوري داده ها توسط شاخص

شده به تحلیل شرایط موجود پرداخته و در پایان به ارزشیابی در مورد کارایی درونی 
  .شهرستان اهواز پرداخته شود

دراین پژوهش، کلیه مدارس مقطع راهنمایی تحصیلی آموزش و آماري  جامعه 
در این پژوهش به علت . می باشد 1388تا  1383پرورش شهرستان اهواز طی سال هاي 

ماهیت پژوهش، نمونه گیري صورت نگرفته و کلیه جامعه آماري به عنوان نمونه آماري به 
نرخ ندي داده ها و محاسبه براي طبقه ب. صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفته است

و به منظور بررسی و ترسیم ) درصدها، نسبت ها و فراوانی(ها و نسبت ها از آمار توصیفی
الگوي روند دانش آموزي از شاخص هاي برنامه ریزي آموزشی شامل نرخ ارتقاء، نرخ 

  .مردودي، نرخ افت تحصیلی و نرخ گذر استفاده شده است

  

  ابزار پژوهش

هاي محاسبه آن که و شاخص ز ابزارهاي الگوي جریان تحصیلیدر این بررسی ا
  .خ هاي ارتقاء، تکرار، افت و گذر می باشند استفاده شده استشامل نر

  الگوي جریان دانش آموزي
ریزي هاي ارتقاء، تکرار و ترك تحصیل، ابزارهاي کلیدي کارشناسان برنامهنرخ

اگر . به پایه دیگر هستند ،پایه تحصیلیآموزشی، جهت تحلیل جریان دانش آموزان، از یک 
                                                             
1 . Christensen 
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باشد، تعدادي از این دانش آموزان  Eبرابر  tدر سال تحصیلی  gتعداد دانش آموزان پایه 
)p ( در سال)t+1 ( به پایه باالتر)g+1 (تعداد دیگري. ارتقاء خواهند یافت)R ( به دلیل

ستم آموزشی خارج شده و از سی) D(مجدداً تکرار خواهند کرد و بقیه را gمردودي، پایه 
ار و افت نرخ هاي ارتقاء، تکر  پس از محاسبه. به اصطالح ترك تحصیل می کنند

  براي پایه هاي مختلف تحصیلی، مدل جریان دانش آموزي ترسیم ) ترك تحصیل(تحصیلی
آموزان ورودي در یک سال براي بررسی جریان دانش آموزي، تعداد دانش. می شود

  .شوده اول دوره راهنمایی می شوند، در نظر گرفته میتحصیلی که وارد پای

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  

  یافته هاي پژوهش

 موقعیت وضعیت شاخص نرخ ارتقاء به تفکیک پایه، جنسیت و. 1سؤال 
چگونه بوده  1383-88آموزان شهرستان اهواز طی سال هاي جغرافیاي در بین دانش
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- 88واز بر حسب جنسیت و پایه تحصیل طی سال هاي نرخ ارتقاء دانش آموزان شهرستان اه 1: جدول

1383  

 
  نرخ

/ جنس
  پایه

سال 
 تحصیلی

 کل دختر پسر

پایه  پایه سوم پایه دوم پایه اول پایه سوم پایه دوم پایه اول
 اول

پایه 
 دوم

پایه 
 سوم

  83- 84  ارتقاء
 

41/76 14/85 33/82 60/86 32/90 78/90 5/81 73/87  55/86  

85 -84  
 

97/76 47/86 36/84 96/86 13/91 46/90 96/81 8/88  41/87  

86 -85  
 

70/76 73/85 87/81 07/87 76/90 65/91 88/81 25/88  76/86  

87 -86  
 

03/78 03/86 84/90 19/89 93/91 49/93 61/83 98/88  17/92  

88 -87  
 

70/82 37/91 14/94 34/92 56/93 40/95 52/87 49/92  77/94  

متوسط  
عملکرد 

مه در برنا
  چهارم

16/78 95/86 71/86 43/88 54/91 36/92 3/83 24/89  53/89  
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 1383- 88نرخ ارتقاء دانش آموزان شهرستان اهواز بر حسب جنسیت  طی سال هاي : 1 نمودار

راهنمـایی،  مقطع دهد که در شهرستان اهواز در نشان می 1نتایج حاصل از جدول 
آموزان دختـر بیشـتر از   هاي برنامه توسعه چهارم، نرخ ارتقاء در بین دانشالهمواره طی س

همچنان باقی مانده  88تا  83هاي آموزان پسر بوده است و این اختالف در طول سالدانش
آمـوزان پسـر پایـه    به صورتی که متوسط نرخ ارتقاء در برنامه چهارم، در بین دانـش . است
همچنین متوسط . درصد بوده است 43/88آموزان دختر، انشدرصد و در بین د 16/78اول، 

درصـد و   71/86و  95/86آموزان پسر پایـه دوم و سـوم   عملکرد نرخ ارتقاء در بین دانش
درصـد   36/92و  54/91هـا  آموزان دختر همین پایهمتوسط عملکرد این نرخ در بین دانش

سـال برنامـه    5مـایی در طـی   هـاي دوره راهن همچنین به صورت کلی، در کلیه پایه. است
درصد به سود دختران بوده  83/6چهارم توسعه، اختالف بین نرخ ارتقاء دختران و پسران، 

 94/83درصـد و بـراي پسـران     77/90متوسط نرخ ارتقاء در سه پایه براي دختـران  . است
مـه  آموزان دختر شهرستان اهواز طی برنادهنده عمکرد بهتر دانشدرصد بوده است که نشان

  . چهارم توسعه بوده است
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نرخ ارتقاء دانش آموزان شهرستان اهواز برحسب موقعیت جغرافیایی طی سال هاي :  1 جدول..

88 - 1383  

  موقعیت
  

سال 
  تحصیلی

 متوسط عملکرد کل پایه ها  روستایی  شهري

پایه 
  اول

پایه 
  دوم

پایه 
  سوم

پایه   پایه اول
  دوم

پایه 
  مسو

  کلروستایی  شهري

84 -1383  66/85  01/90  83/90  34/77  45/85  28/82  83/88  69/81  26/85  

85 -1384  59/86  9/91  31/91  34/77  69/85  52/83  93/89  18/82  06/86  

86 -1385  05/87  18/92  69/91  72/76  31/84  82/81  3/90  95/80  63/85  

87 -1386  29/88  26/92  42/94  93/78  7/85  91/89  65/91  85/84  25/88  

88 -1387  09/91  84/93  46/96  95/87  08/91  08/93  79/93  37/89  58/91  

متوسط 
عملکرد در 

برنامه 
  چهارم

73/87  04/92  94/92  86/78  45/86  12/86  9/90  81/83  36/87  

  

 5دهد که نرخ ارتقاء مقطع راهنمایی شهرستان اهواز طی دوره ، نشان می2جدول 
درصد و متوسط این نرخ  9/90ر مناطق شهري به طور متوسط ساله برنامه چهارم توسعه د

همان طور که . باشددرصد می 81/83آموزان مناطق روستایی این شهرستان در بین دانش
شود در طول برنامه چهارم توسعه، عملکرد دانش آموزان شهري همواره نسبت مالحظه می

اختالف در زمینه عملکرد و ارتقاء این . آموزان روستایی در سطح بهتري بوده استبه دانش
اي که در سال هاي برنامه روند صعودي داشته است به گونههاي باالتر تا میانهبه پایه
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  درصد بین  35/9، بیشترین حد اختالف یعنی تفاوتی در حدود 1385-86تحصیلی 
وزان آمنرخ ارتقاء در این سال براي دانش. شودآموزان شهري و روستایی دیده میدانش

ولی توجه . درصد بوده است 95/80آموزان روستایی درصد و براي دانش 90/ 3شهري، 
آموزان شهري و به این نکته نیز حائز اهمیت است که اختالف عملکرد ارتقاء دانش

به بعد  1385-86هاي برنامه یعنی از سال تحصیلی روستایی در شهرستان اهواز از میانه
درصد  42/4اي که در پایان برنامه چهارم توسعه این اختالف به هروند نزولی داشته؛ به گون

نکته اي که در اینجا توجه . باشدآموزان روستایی میدهنده روند رشد دانشرسیده که نشان
  آموزان شهري و هم در به آن از اهمیت باالیی برخوردار است، این است که هم در دانش

کرد در قبولی یا همان نرخ ارتقاء مربوط به پایه ترین عملآموزان روستایی، ضعیفدانش
  گانه شهرستان اهواز نشان  4همچنین نتایج حاصل از نرخ ارتقاء نواحی  اول می باشد

دهد که در بین نواحی چهارگانه شهرستان اهواز متوسط عملکرد نرخ ارتقاء ناحیه می
همچنین با اینکه . درصد از دیگر نواحی وضعیت بهتري داشته است 25/90با ) یک(1

درصد  6/84با نرخ ارتقاء ) دو( 2ناحیه مربوط به ناحیه  4ترین عملکرد در بین این ضعیف
باشد ولی در مجموع، این ناحیه نسبت به نواحی دیگر از روند صعودي بهتري می

به نرخ  83-84درصدي در سال  12/80اي که از نرخ ارتقاء برخوردار بوده است؛ به گونه
یعنی این . رسیده است) 87- 88(درصدي در آخرین سال برنامه چهارم توسعه  32/91

 3متوسط نرخ ارتقاء ناحیه . درصد رشد داشته است 2/11ناحیه در طول این برنامه تقریباً 
  .دباشدرصد می 69/85) چهار( 4درصد و ناحیه  88/88) سه(

 موقعیتبه تفکیک پایه، جنسیت،  پایهوضعیت شاخص نرخ تکرار . 2سؤال 
 1383-88جغرافیایی و ناحیه در بین دانش آموزان شهرستان اهواز طی سال هاي 

  چگونه بوده است؟
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 -88نرخ تکرار پایه دانش آموزان شهرستان اهواز به تفکیک جنسیت و پایه طی سال هاي :  3جدول
1383  

 
  نرخ

/ جنس
  ایهپ

سال 
 تحصیلی

 کل دختر پسر

پایه  پایه سوم پایه دوم پایه اول
 اول

پایه 
 دوم

پایه 
 سوم

پایه  پایه اول
 دوم

 پایه سوم

تکرار 
  )مردودي(

84-83  
 

59/18 11/10 26/13 92/6 57/3 27/4 76/12 51/8  76/8  

85-84  
 

2/17 59/9 28/11 46/7 96/2 67/4 33/12 53/8  97/7  

86-85  
 

73/15 42/9 08/13 74/5 56/2 46/3 73/10 58/7  27/8  

87-86  
 

41/15 25/8  47/5 66/5 06/4 45/2 54/10 96/6  96/3  

88-87  
 

1/11 24/4 22/2 59/3 87/1 96./ 35/7 92/3  59/1  

متوسط  
عملکرد 

در برنامه 
  چهارم

61/15 32/8 06/9 87/5 3 16/3 74/10 1/7  11/6  

  

ت که میزان نرخ تکرار پایه یا کی از این اس، حا3نتایج مشاهده شده از جدول 
آموزان پسر ي در طول برنامه توسعه چهارم در دوره راهنمایی، همواره در بین دانشددومر

آموزان اي که متوسط این نرخ در بین دانشآموزان دختر بوده است؛ به گونهبیشتر از دانش
آموزان وسط این نرخ در بین دانشدرصد، در حالی که مت 11پسر در طی این برنامه تقریباً 

به عبارتی نرخ تکرار در بین پسران دوره راهنمایی شهرستان . درصد بوده است 98/3دختر 
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توجه به این . آموزان دختر بوده استاهواز حدود سه برابر بیشتر از این نرخ در بین دانش
 100ه یعنی از هر دهنده این است کنکته نیز حائز اهمیت است که میزان این نرخ، نشان

. آموز دوباره پایه خود را تکرار کرده انددانش 11آموز پسر در این دوره حدود دانش
آموزان پسر و دختر، بیشترین نرخ تکرار پایه همچنین باید توجه کرد که در بین دانش

درصد و براي دختران  61/15مربوط به پایه اول بوده؛ به گونه اي که این نرخ براي پسران 
  . درصد بوده است 87/5

همچنین بر اساس نتایح به دست آمده از نرخ تکرار پایه در شهرستان اهواز بر  
آموزان روستایی حسب موقعیت جغرافیایی، مشاهده شده است که متوسط عملکرد دانش

درصد  67/5آموزان شهري، درصد و متوسط همین نرخ در بین دانش 51/9در این نرخ 
آموزان روستایی پایه در بین دانشدهنده این نکته است که نرخ تکراراناین نتیچه نش. است

به . آموزان شهري استدر طول برنامه چهارم توسعه در شهرستان اهواز، بیشتر از دانش
به عنوان سال شروع برنامه چهارم این نرخ در بین  83-84اي که در سال تحصیلی گونه
درصد بوده است  34/11آموزان روستایی ین دانشدرصد و در ب 58/7آموزان شهري، دانش

  به عنوان سال آخر این برنامه میزان این نرخ، در بین  87-88و در سال تحصیلی 
به این . درصد بوده است 84/4درصد و  16/3آموزان شهري و روستایی به ترتیب دانش

ول برنامه در آموزان شهري و روستایی در سال ادرصدي بین دانش 84/3معنا که اختالف 
درصدي در سال آخر برنامه چهارم توسعه رسیده است که  68/1این شهرستان، به اختالف 

توان سال آخر برنامه یعنی همچنین می. دهنده توجه به مقدار این شاخص بوده استنشان
را بهترین سال از لحاظ عملکرد در زمینه کاهش نرخ تکرار پایه در  87-88سال تحصیلی 

  .آموزان روستایی دانستبین دانش
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  1383 - 88نرخ تکرار پایه دانش آموزان شهرستان اهواز به تفکیک ناحیه طی سال هاي : 2 نمودار

نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز در  از سویی دیگر،
  باال، هاي مقطع دوره راهنمایی در جدول زمینه عملکرد نرخ تکرار پایه در کلیه پایه

دهنده این است که در بین نواحی این شهرستان، بهترین عملکرد در این زمینه مربوط نشان
ترین عملکرد در طول درصد؛ و ضعیف 28/5با متوسط نرخ تکرار پایه ) 1(به ناحیه یک 

همچنین متوسط .  درصد است 47/9با میانگین نرخ تکرار ) 4(این برنامه به ناحیه چهار 
ساله توسعه چهارم در نرخ تکرار پایه  5در طول برنامه ) 3(و سه ) 2(دو  عملکرد نواحی

  .درصد می باشد  66/6و  46/8به ترتیب 

وضعیت شاخص نرخ گذر به تفکیک پایه، جنسیت و ناحیه در بین . 3سؤال
 چگونه بوده است؟ 1383-88دانش آموزان شهرستان اهواز طی سال هاي 

ی به دبیرستان دانش آموزان شهرستان اهواز به راهنمایو واقعی نرخ گذر ظاهري  .3-1
 چه میزان است؟  1383 -88تفکیک جنسیت طی سال هاي 
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 نرخ گذر راهنمایی به دبیرستان دانش آموزان شهرستان اهواز به تفکیک جنسیت: 4جدول

 

باشد که یدهنده این مطلب مآموزان پایه سوم نشانمحاسبه نرخ گذر ظاهري دانش
هر دو (به طور کلی میزان عبور و گذر از مقطع راهنمایی به اول دبیرستان در کل شهرستان 

همچنین با وجود اختالف ناچیز و کم، به طور کلی میزان این . درصد است 120) جنس

  جنس
  
  

سال 
  تحصیلی

  دختر  پسر
تعداد 
دانش 
آموزان 
اول 

  دبیرستان

تعداد 
قبول 

شدگان 
سوم 

  اییراهنم

نرخ گذر 
  ظاهري

نرخ 
  گذر

  واقعی

تعداد 
دانش 
آموزان 
اول 

  دبیرستان

تعداد قبول 
شدگان 
سوم 
ییراهنما

نرخ گذر 
  ظاهري

نرخ گذر 
  واقعی

84 -83  15566  12751  22/1  57/80  13436  11277  19/1  74/91  

85 -84  15167  11957  27/1  72/83  12745  10870  17/1  28/90  

86 -85  14787  11371  3/1  83/57  12646  10200  24/1  46/95  

87 -86  14148  12226  16/1  38/76  11925  10228  17/1  78/89  

88 -87  13002  11254  15/1  25/76  11025  9712  13/1  41/87  

  مجموع
  

14534 

  
11912 

  
22/1 

  
55/80 

  
12355 

  
10457 

  
18/1 

  
93/90 
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نرخ گذر . آموزان دختر این شهرستان بوده استآموزان پسر بیشتر از دانشنرخ براي دانش

درصد می باشد که  119آموزان دختر درصد و براي دانش 122آموزان پسر براي دانش
آموزان پسر بیشتري به پایه اول دبیرستان درصد دانش 3دهنده این است که به میزان نشان

بیشترین میزان این نرخ در کل برنامه به طور مشترك براي هر دو جنس مربوط . اندراه یافته
   86-87رین میزان نرخ گذر ظاهري مربوط به سال و کمت 85- 86به سال تحصیلی 

آموزان، از سویی دیگر، محاسبه نرخ گذر واقعی که در آن، از تعداد کل دانش. می باشد
- تعداد مردودین کسر می شود و از اهمیت باالیی نسبت به نرخ گذر ظاهري برخوردار می

آموز دختر تان در بین دانشدهد که میزان عبور از مقطع راهنمایی به دبیرسشود، نشان می
بیشتر از پسران است و این برخالف نتیجه به دست آمده از محاسبه نرخ گذر ظاهري می 

این نتیجه معکوس ممکن است به دلیل وجود باالي مردودین در بین پسران در پایه . باشد
براساس محاسبات به دست آمده توسط این شاخص، اختالف نرخ . اول دبیرستان باشد

درصد  به سود دختران این شهرستان می باشد، به عبارتی دیگر  63/9ر براي دو جنس گذ
آموزان آموزان دختر نسبت به دانشدرصد دانش) ده(10رستان اهواز به میزان تقریباً در شه

میزان نرخ گذر واقعی براي . اندپسر در ورود به مقطع دبیرستان، عملکرد بهتري داشته
  .باشددرصد می 55/80آموزان پسر درصد و براي دانش 93/90آموزان دختر دانش

آموزان شهرستان اهواز به راهنمایی به دبیرستان دانشو واقعی نرخ گذر ظاهري .  .3-2
  چه میزان است؟  1383 -88هاي تفکیک ناحیه طی سال

نتایج به دست آمده از محاسبات نرخ گذرظاهري و واقعی در هریک از نواحی 
دهد که به طور کلی عملکرد نواحی یک و سه دست آمده است نشان می شهرستان اهواز به

در این شاخص نسبت به دیگر نواحی بهتر بوده است ولی با اختالف ناچیزي، ناحیه یک 
اي که متوسط نرخ ظاهري و واقعی نرخ گذر براي این ناحیه به گونه. بهتر عمل کرده است

دهنده آن است که در طول که نشان. می باشد. /88و  24/1در طول برنامه چهارم به ترتیب 
آموزان این ناحیه توانسته اند با موفقیت وارد مقطع درصد از دانش 88این پنج سال، 
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همچنین میزان این دو شاخص براي ناحیه سه این شهرستان به ترتیب . ان شوندتدبیرس
  . اشدمی /. 87و  23/1

ن مقطع راهنمایی شهرستان مدل جریان دانش آموزي دانش آموزا. 4سؤال 
  اهواز چگونه است؟

به  مدل جریان دانش آموزي دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اهواز.  4-1
 است؟ چگونه 1383-88تفکیک موقعیت جغرافیایی طی سال هاي 

  
  1383-88مدل جریان تحصیلی دانش آموزان شهري  شهرستان اهواز طی سال هاي : 3نمودار
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  1383- 88شهرستان اهواز طی سال هاي روستایی دل جریان تحصیلی دانش آموزان م:  4نمودار

آموزان مناطق شهري نتایج به دست آمده از مدل جریان تحصیلی مخصوص دانش
در پایه  83-84آموز شهري که در سال دانش 24120دهد که از نشان می 3اهواز در نمودار 

آموز دانش 21440سال برنامه چهارم توسعه،  5ن اند، در پایااول راهنمایی ثبت نام نموده
ولی نکته مهمی که باید در نظر . در مجموع توانسته اند دوره راهنمایی را به پایان برسانند

گرفته شود این است که چه تعداد از این دانش آموزان ثبت نامی توانسته اند بدون تکرار 
سال به پایان برسانند؟ از بررسی نمودار پایه این دوره را در حالت ایده آل یعنی همان سه 

اند آموزان شهري توانستهآموز از کلیه دانشدانش 17410شود که تعداد باال مشخص می
 71به عبارتی . سال در نظر گرفته شده این دوره را به پایان رسانند 3بدون تکرار پایه و در 

رت مستقیم موفق به گذر از آموزان ثبت نامی بدون اتالف هزینه و به صودرصد از دانش
آموختگان شهري، از کل دانش) دانش آموز 3645(درصد  18همچنین . انداین دوره شده

سال به پایان  5از آنها این دوره را در ) دانش آموز 385(درصد 2سال و  4این دوره را در 
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  آموزان روستایی مشخص همچنین با توجه به مدل جریان تحصیلی دانش .اندرسانده
نام آموز در پایه اول راهنمایی ثبتدانش 4022تعداد  83-84می شود که در سال تحصیلی 

  آموز در مجموع دانش 3146از این تعداد  83-سال تا سال  5کرده اند و در طول 
 آموزانهمچنین از بررسی جریان تحصیلی دانش. اند این دوره را به پایان برسانندتوانسته

آموز روستایی دانش 2181سال، تنها  5آید که در طول این ه دست میروستایی این نتیجه ب
. سر گذارنداند بدون تکرار و مستقیم یعنی در طول سه سال دوره راهنمایی را پشتتوانسته

ها  درصد از آن 54، 83-84نامی روستایی در سال آموزان ثبتبه عبارت دیگر از کلیه دانش
از ) دانش آموز 817(درصد 26همچنین . سه سال شده اند موفق به اتمام این دوره در مدت

 4آموزانی بوده اند که این دوره را در مدت آموختگان روستایی این دوره، دانشدانش  کل
  از ) دانش آموز 148(درصد 5ه نسبت به حالت ایده آل و سال یعنی با تأخیر یک سال
  .اندسال به پایان رسانده 5ت اند که این دوره را در مددانش آموختگان کسانی بوده

) شهري و روستایی(آموزان این دو موقعیت مقایسه مدل جریان تحصیلی دانش
  آموزان شهري در مقایسه با بیانگر این مطلب است که به طور کلی عملکرد دانش

اي که در مناطق شهري به گونه. تري داشته استآموزان روستایی وضعیت مطلوبدانش
اند دوره راهنمایی را به پایان رسانند و در مناطق آموزان توانستهدانشدرصد از  9/88

درصد از دانش آموزان موفق به عبور از  2/78روستایی این شهرستان در طول این برنامه، 
رسد که براي افزایش کارایی دوره راهنمایی، باید در نتیجه به نظر می. انداین پایه شده

مناطق روستایی صورت گیرد و سعی شود نسبت به توجه ویژه و خاصی نسبت به 
  .اقدامات اساسی انجام پذیرد ،آموزان مناطق روستایی تا پایان تحصیالت پیشرفت دانش

به  مدل جریان دانش آموزي دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اهواز.  4-2
  چگونه است؟ 1383-88هاي تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی طی سال
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  1383- 88مدل جریان تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اهواز طی سال هاي :  5نمودار 

  
  1383- 88مدل جریان تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان اهواز طی سال هاي :  6نمودار
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  مشاهده ) آموزان پسرمدل جریان تحصیل دانش( 5طور که در نمودار همان
وارد مدرسه  83-84سري که در سال تحصیلی آموز پایه اول پدانش 15784شود، از بین می

. دانش آموز این دوره را به پایان رسانده اند 13299شده اند، در پایان برنامه چهارم توسعه، 
اند درصد توانسته 25/84به عبارتی دیگر از بین کلیه دانش آموزان ثبت نامی در سال پایه، 

آموزان موفق به اتمام دوره این دانش درصد از 54ولی تنها . به مقطع بعدي راه پیدا کنند
سال  5و یا  4درصد باقیمانده، این دوره را در  25/30اند و راهنمایی در سه سال شده

  . اندپشت سر گذاشته

 98/82دهد که آموزان دختر نشان میهمچنین بررسی روند تحصیل در بین دانش
اند با موفقیت کرده اند توانسته آموزانی که در پایه اول در سال پایه شرکتدرصد از دانش

اند به صورت مستقیم درصد توانسته 32/72آموزان از بین دانش. به دوره بعد راه پیدا کنند
 10باشد به پایه اول دبیرستان راه پیدا کنند و تنها سال می 3یعنی در حالت ایده آل که 

نسبت به حالت مطلوب، سال یعنی با یک سال بیشتر  4آموز دختر به مدت درصد از دانش
لذا با مقایسه تطبیقی این دو . اندسال گذرانده 5درصد این دوره را در ) 1(و کمتر از یک 

اند در آموزانی پسري که توانستهشویم که با آنکه میزان دانشجنس متوجه این نکته می
تر آموزان دختر بیشاز دانش) درصد 25/84(دوره راهنمایی را پشت سر گذارند مجموع

؛ ولی نکته مهم و قابل توجه این است که در بین این دو جنس، )درصد 98/82(بوده است
در مدت سه (مستقیم و بدون اتالفآموزان دختر در عبور از این دوره به صورت دانش
به صورتی که دانش . آموزان پسر عملکرد بهتر و مطلوبتري داشته اند، نسبت به دانش)سال

درصد بیشتر از پسران توانسته اند که در حالت ایده آل دوره  18 آموزان دختر به میزان
اي که باید مورد توجه قرار گیرد و سؤالی که باید ولی نکته. راهنمایی را به پایان رسانند

  جواب داده شود این است که چرا با وجود این درصد باال؛ در مجموع تعداد 
  آموختگان دختر نسبت به پسر کمتر است؟دانش

آموزان شهرستان طور کلی نتایج به دست آمده از مدل جریان تحصیلی دانش به
هاي اجراي برنامه پنج ساله چهارم، از اهواز نشان دهنده این مطلب است که در طی سال

نفر در مجموع  23724، )28142( 83-84کل دانش آموزان ورودي به پایه اول در سال 
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اند نفر موفق به پایان این دوره نشده 4418انند و تعداد توانسته اند این دوره را به پایان برس

همچنین نتیجه دیگري که می توان از این مدل به . اندیا به عبارتی از ادامه تحصیل بازمانده
آموزانی که توانسته اند مستقیم و سال، تعداد دانش 5دست آورد این است که در طول این 
آموز بوده دانش 17670هنمایی را به پایان برسانند، بدون تکرار پایه این دوره سه ساله را

  سال این دوره سه ساله را به پایان  5سال و  4آموزانی که در طول اند، ضمناً دانش
  .اندنفر بوده 793و  5261اند به ترتیب رسانده

    نتیجه گیري

سازي نیروي انسانی بخش سازي و توانمندکفایت انسانی، ظرفیت گسترش کرامت و
گسترش دانش شغلی  دولتی، افزایش کارآمدي و اثربخشی فعالیت ها، توسعه مهارت ها و

کارکنان متناسب با نیازهاي رو به رشد، زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه 
اي را در سطح فرد، شغل و سازمان با توجه به دو اصل آموزش و بهسازي، نیازهاي توسعه

آموزش ها تهیه و تدوین نماید و از تمام ظرفیت ها در جهت پیاده سازي جامعیت  استمرار و
هاي قانون برنامه چهارم توسعه به منظور دستیابی کشور به شاخص. .بهینه آن استفاده برد

) ساله 20( مطلوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در قالب سند چشم انداز بلند مدت 
لس شوراي اسالمی رسیده و متعاقباً ابالغ به تصویب مج 83جمهوري اسالمی در سال 

این قانون بیش از مواد دیگر مستقیماً به تکلیف آموزش و پرورش در زمینه  52مفاد . شد
نامه چهارم، توسط د ملی توسعه آموزش و پرورش در برتوسعه پرداخته و به استناد آن سن

تردیدي نیست که . تریزي وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابالغ شده اسشوراي برنامه
مسیر اصلی و بنیان توسعه پایدار کشور، استقرار نظام آموزش و پرورش پویا و اثربخش 

اما این سؤال مطرح است که چگونه می توان یک نظام آموزشی کار آمد را مشخص . است
پاسخ به سؤال باال ضرورت انجام این تحقیق را . نمود و وضعیت آن نظام را بهبود بخشید

  ..ساخت فراهم

همانطور که مشاهده شد، همواره طی سال هاي برنامه توسعه چهارم، نرخ ارتقاء 
در بین دانش آموزان دختر دوره راهنمایی بیشتر از دانش آموزان پسر این دوره تحصیلی در 
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 .سال برنامه همچنان باقی مانده است 5این اختالف در طول  . شهرستان اهواز بوده است
سو بوده هم جهت و هم) 1376(و سالمی) 1374(ته هاي تحقیقات ممبینیفته با یافاین یا
از پایه اول تا سوم روند صعودي و  88تا  83متوسط عملکرد دختران طی سال هاي . است

به عبارتی . اندولی دانش آموزان پسر روند ثابتی را طی نکرده رو به رشدي داشته است،
د و در برخی سال ها، نرخ ارتقاء باال و در دیگر یک روند خطی را پشت سر نگذاشته ان

  .برخی سال ها پایین بوده است

همچنین در طول برنامه چهارم توسعه، عملکرد دانش آموزان شهري همواره نسبت 
به دانش آموزان روستایی در سطح بهتري بوده است و این برخالف نتایج به دست آمده 

اوت نتیجه این دو پژوهش ممکن است به و قطعاً تف. می باشد 74توسط ممبینی در سال 
دلیل جامعه آماري مربوط به تحقیق باشد که در تحقیق ممبینی کلیه مدارس دبیرستان مورد 
تحلیل قرار گرفته است و همچنین این دو تحقیق در دو مقطع متفاوت و در شرایط کامالً 

ط ممبینی تقریباً قابل توجه است که نتیجه به دست آمده توس. اندمتفاوت صورت گرفته
عکس کلیه تحقیق هاي صورت گرفته در این زمینه می باشد، در جهتی دیگر، این یافته 

هم سو و هم جهت ) 2004(و جی انکیوب) 2008(ي و آرجیوپژوهش  با یافته هاي کاترو
ولی توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اختالف عملکرد ارتقاء دانش . می باشد

هاي برنامه چهارم یعنی از سال و روستایی در شهرستان اهواز از میانه سال آموزان شهري
اي که در پایان برنامه چهارم به بعد روند نزولی داشته است؛ به گونه 1385-86تحصیلی 

که ممکن است به دلیل توجه مسؤوالن به . درصد رسیده است 42/4توسعه این اختالف به 
آموزشی، رفاهی و تسهیالتی در روستاها باشد که باعث  مناطق روستایی، افزایش امکانات

شده است که از سال هاي این برنامه به طرف سال هاي پایانی به مرور زمان اختالف بین 
  آموزان مناطق شهري و روستایی در شاخص قبولی کاهش یافته استدانش

وم یکی دیگر از یافته هاي پژوهش این بود که جمعیت دانش آموزي در پایه س
به  83-84سال روند نزولی داشته و هر چه از سال تحصیلی  5راهنمایی در طول این 

از تعداد دانش آموزان کاسته می شود که  ،هاي پایانی برنامه نزدیک می شویمسمت سال
با این . تر شدن جمعیت الزم التعلیم در سال هاي اخیر باشدالبته ممکن است به دلیل کم
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ه نیز توجه کرد که به طور متوسط در طول این پنج سال تعداد دانش وجود باید به این نکت

است به  آموزان دختر بیشتر بوده است که ممکنآموزان پسر این شهرستان از تعداد دانش
آموزان دختر باشد و این شتر در پایه هاي قبلی در بین دانشدلیل وجود افت تحصیلی بی

، مبنی بر اینکه در طول برنامه هاي )1387(سیعلت احتمالی با نتیجه بررسی وییافته و 
توسعه دوم و سوم، میزان افت تحصیل دانش آموزان دختر نسبت به پسران بیشتر بوده 

  است، هم سو و هم جهت می باشد

این ) شهري و روستایی(ان تحصیلی دانش آموزان دو موقعیتمقایسه مدل جری
کرد دانش آموزان شهري در مقایسه شهرستان بیانگر این مطلب است که به طور کلی عمل

به گونه اي که در مناطق . تري داشته استبا دانش آموزان روستایی وضعیت مطلوب
اند دوره راهنمایی را به پایان رسانند و این در درصد از دانش آموزان توانسته 9/88شهري 

  د ازدرص 2/78حالی است که در مناطق روستایی این شهرستان در طول این برنامه، 
هاي صورت آموزان موفق به عبور از این پایه شده اند، این یافته با یافته پژوهشدانش 

تفاوت تحقیق حاضر . در یک راستا است) 1376(لمیو سا) 1379(گرفته توسط معروفی
به صورتی که . با پژوهش صورت گرفته توسط معروفی در جامعه آماري پژوهش است

. و تحقیق معروفی در مقطح متوسطه صورت گرفته استتحقیق حاضر در مقطع راهنمایی 
  .ولی پژوهش سالمی نیز در مقطع راهنمایی صورت گرفته است

آموزان پسر و از بعد دیگر، نتایج به دست آمده از مدل جریان دانش آموزي دانش 
 54دختر نشان داد که از بین کلیه دانش آموزان پسر ثبت نامی در سـال پایـه برنامـه، تنهـا     

درصد از  25/30رصد از این دانش آموزان موفق به اتمام راهنمایی در سه سال شده اند و د
ایـن مطلـب   . سال پشت سر گذاشته انـد  5و یا  4دانش آموزان باقیمانده، این دوره را طی 

دهنده این نکته است که تقریباً نیمی از دانش آموزان پسر شهرستان، موفق به عبـور از  نشان
به دبیرستان در طول سه سال شده اند و نیمی دیگر یا دوره را در چهار یـا   مقطع راهنمایی

و این در حالی است که از . پنج سال گذرانده اند و یا کالً از جریان تحصیل خارج شده اند
درصد توانسته اند به صورت مستقیم یعنی در حالت ایده آل  32/72آموزان دختر بین دانش
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درصد از دانش آموز دختر  10اول دبیرستان راه پیدا کنند و تنها  باشد به پایهسال می 3که 
با توجـه بـا   . سال گذرانده اند 5درصد این دوره را در ) 1(سال و کمتر از یک  4به مدت 

آموزان پسـر  توان به وضعیت جریان تحصیلی و اختالف موجود بین دانشاطالعات باال می
که ) 1376(ه با نتیجه به دست آمده توسط ممبینی این یافت. و دختر شهرستان اهواز پی برد

  ،به این نتیجه دست یافته بود که نرخ ارتفـاء در بـین پسـران کمتـر از دختـران مـی باشـد       
  .همسو است 

  :منابعفهرست 
دانش دراستان  و کاربررسی کارآیی درونی شاخه ). 1382(بهمنی، سیامک 

  .خوزستان پژوهشکده تعلیم و تربیت استان: اهواز . خوزستان
ان بررسی کارآیی درونی آموزش راهنمایی استان خوزست). 1376(سالمی، محمد 
 .آن با شاخص هاي برنامه اول توسعه کشور و مقایسه  1366-76طی سال هاي 

 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز

ن بررسی کارآیی درونی آموزش راهنمایی استان خوزستا). 1382(سالمی، محمد 
. رآن با شاخص هاي برنامه دوم توسعه کشو و مقایسه  1374 -78طی سال هاي 

  .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز
بررسی کارآیی درونی دوره ي ابتدایی استان ). 1387(صالحی ویسی، محمد 
و مقایسه آن با شاخص هاي برنامه دوم و سوم ) 84-83(خوزستان طی سال هاي 

  .شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان: هوازا. توسعه
بررسی کارآیی درونی آموزش ابتدایی عشایر استان ). 1376(عطابخش، سعید 

و مقایسه آن با شاخص هاي برنامه ي اول و  1368-74خوزستان طی سال هاي 
  .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز. رکشو دوم توسعه

دانشکده ادبیات و تحلیل کارائی داخلی در آموزش ). 1379(فی عمادزاده، مصط
  .یانشکده ادبیات و علوم انساناي دمطالعات و پژوهش ه. علوم انسانی اصفهان
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درونی آموزش فنی و حرفـه اي آمـوزش و   بررسی کارایی ). 1381(فاتحی، اردشیر 

وراي شـ : اصـفهان . ، طرح پژوهشـی 1375 -79پرورش استان اصفهان طی سال هاي 
  تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان

، 1387، ترجمه علی دالور، روش شناسی آزمایشی). 1941(کریستنسن، الري بی 
  انتشارات رشد: تهران

فریده مشایخ،  ، ترجمهفرایند برنامه ریزي آموزشی). 1389(گروه مشاوران یونسکو 
  .دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه

هاي آموزشی در دوره متوسطه در  بررسی برابري فرصت). 1379(یی معروفی، یح
الی  71-72شهرستانها و مناطق آموزشی تابعه استان کردستان در سنوات تحصیلی 

  . شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان کردستان. 77- 78
بررسی کارآیی درونی مقطع متوسطه نظري آموزش  ).1374(ممبینی، خداداد 

  ن خوزستان درمقایسه با کشور و ارتباط کارآیی درونی با وپرورش استا
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان: اهواز . شاخص هاي درون داد
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