
  

  

  

  مؤسسه عالي آموزش و پژوهش

  مديريت و برنامه ريزي

  استان سيستان و بلوچستان

  

  پايان نامه كارشناسي ارشد

  جهت تكميل دوره و دريافت گواهينامه كارشناسي ارشد

  رشته مديريت آموزشي

  

بررسي تاثير منطقه آزاد تجاري چابهار و بازارچه هاي مرزي 

حصيل دانش آموزان ميرجاوه و ميلك زابل در افت و ترك ت

  دبيرستان هاي پسرانه مناطق فوق
  

  

  

  جناب آقاي دكتر يحيي كاظمي: استاد راهنما
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  :با تشكر فراوان از

  

  :اساتيد محترم

  

  جناب آقاي دكتر يحيي كاظمي

  .به پاس زحمات بيدريغشان

  

  جناب آقاي دكتر سيد عليقلي روشن

  .كه مرا در امر مشاوره ياري فرمودند

  

  :با تشكر فراوان از آقايان

  

  دكتر مسعود رودباري

  دكتر مسعود مرادي

  مهندس سلجوقي

  

  به پاس زحمات بيدريغشان

  

  

 الف  



  :تقديم به

مادرم درياي بي پايان محبت كه با هر موجش ترانه روشن مهـر را جاودانـه بـر                  

  .ل زندگيم زمزمه مي كندساح

  

  

  :تقديم به

  . همسرم كه در تمامي نااميدي ها، باعث قوت و روحيه ام بود

  

  

  :تقديم به

روح بلند پدرم كه در اين مقطع در حالي كه آسمان دستهايش سايبان تنهـايي               

  .من بود مرا در فقدان خود تنها گذاشت

  .روحش شاد

  

  
 ب



  :خدايا

  .ا در جهان عصيان مطلق باشممرا در ايمان اطاعت مطلق بخش ت

  :خدايا

به من تقواي ستيز بياموز تا در انبوه مسئوليت نلغزم و از تقواي پرهيز مـصونم دار تـا در                    

  .خلوت عزلت نپوسم

  

  :خدايا

  .عقيده مرا از دست عقده ام مصون بدار

  :خدايا

تن روئـين تـن     در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي كشاند مرا با نداشتن و نخواسـ                

  .كن

  :خدايا

مرا از همه فضائلي كه به كار مردم نيايد محروم ساز و به جهالت وحـشي معـارف لطيفـي                    

مبتال مكن كه د رجذبه احساس هاي بلند و اوج معراج هاي ماوراء برق گرسـنگي را در عمـق                    

  .چشمي و خط كبود تازيانه را بر پشتي نتوانم ديد

  »دكتر علي شريعتي«

  

  
 ج



  :چكيده

رسي عوامل مؤثر بر افت و ترك تحصيل دانش آموزان دبيرستان هـاي پـسرانه شـهرهاي                 بر

ايـن تحقيـق از نـوع       . چابهار، ميانكنگي زابل و ميرجـاوه از اهـداف ايـن تحقيـق مـي باشـد                

جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهرستان           . توصيفي است 

  . نفر مي باشد860ها هاي فوق بوده است كه تعدا آن

 دانش آموز و در زابل      96 دانش آموز، در ميرجاوه      438حجم نمونه آماري در شهر چابهار       

  . دانش آموز بوده است326

  :پرسش هاي اين تحقيق عبارتند از

 آيا تفاوت معني داري بين افت تحصيلي دانش آمـوزان شـاغل پـاره وقـت در بازارچـه                    -1

  با دانش آموزان غير شاغل وجود دارد؟هاي مرزي و بندر آزاد تجاري 

 چند درصد از دانش آموزان دبيرستاني به صورت پاره وقـت در بازارچـه هـاي تجـاري                   -2

  شاغل هستند؟

 چند درصد از دانش آموزان ترك تحصيل كرده كـه در بازارچـه هـاي مـرزي و بنـدر                     -3

ي مـرزي مـي     آزاد شاغل اند علت ترك تحصيل خـود را وجـود بنـدر آزاد و بازارچـه هـا                  

  دانند؟

 بندر آزاد تجاري و بازار چه هاي مرزي تا چه حد بـر افـت تحـصيلي دانـش آمـوزان و                       -4

  معلمان شاغل در اين مراكز تأثير گذاشته است؟

 اسـتفاده شـده اسـت و سـاير          Tبراي آزمون پرسش هـاي اول و چهـارم تحقيـق از فرمـول               

  .ه اندپرسشهاي تحقيق با استفاده از آمار توصيفي بررسي شد

  :يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه

 دانش آموزان شاغل در مناطق تجاري و بازارچه هاي مرزي افت تحصيلي بيشتري نسبت               -

  .به دانش آموزان غير شاغل داشته اند

 درصد از دانش آموزان شهرهاي زابل، چابهار و ميرجاوه در مراكـز تجـاري و                15 حدود   -

  .مي باشندبازارچه هاي مرزي شاغل 

 دانش آموزان ترك تحصيل كرده علت ترك تحصيل خود را تمايـل بـه كـسب درآمـد                   -

  .بيشتر و شاغل بودن در بازارچه ها و بندر آزاد تجاري بيان كرده اند

تجاري و بازارچه هـاي مـرزي افـت تحـصيلي            دانش آموزان معلمان شاغل در بندر آزاد         -

  .بيشتري نسبت به دانش آموزان  معلمان غير شاغل داشته اند

 د



  فهرست مطالب

  صفحه   عنوان

  الف    تشكر

  ب    تقديم به

  پ    نيايش

  ج    چكيده

  هـ    فهرست مطالب

  طرح تحقيق: فصل اول

  1    مقدمه

  5    اهميت و ضرورت مسأله

  8    اهداف تحقيق

  9    تحقيقپرسشهاي 

      

  10    تعريف هاي عملياتي

  ادبيات و پيشينه تحقيق: فصل دوم

  12    مقدمه

  12     صنعتي–مفهوم و تاريخچه مناطق آزاد تجاري 

  17    نقش مناطق آزاد در كشورهاي مختلف

  17    كره جنوبي-

  18     چين-

  19     موريس-

  19     اياالت متحده آمريكا-

  20     هندوستان-

  20     ايرلند-

  21     لهستان-

  21     سري النكا-

  22     تايوان-

  23     جمهوري اسالمي ايران-

  25    عملكرد مناطق آزاد سه گانه

  27    ويژگي هاي مناطق آزاد

  28    فلسفه وجودي و اهداف ايجاد مناطق آزاد

 هـ



  39    ضرورتهاي تجديد نظر در ساخت اقتصادي مرزها

  42    روند قانوني تأسيس بازارچه هاي مرزي

  45    معرفي شهرستان چابهار

  49     شاخصه هاي توسعه چابهار-

  50     اهداف و برنامه هاي تعيين شده براي منطقه آزاد تجاري-

  50     منطقه آزاد تجاري چابهار-

  55     نقش منطقه آزاد تجاري در تحوالت فضاهاي آموزشي در چابهار-

  57    ر چابهار تأثير منطقه آزاد تجاري در نقش اقتصادي بند-

  58     چابهار و اهميت آن در فرايند توسعه استان و كشور-

  59     چابهار محور توسعه شرق ايران-

  61    بازارچه مرزي ميرجاوه

  63    بازارچه ميلك

  65     وظايفي كه شوراي امنيت براي بازارچه مرزي ميلك تعريف نموده است-

  66     ويژگي هاي مرز ميلك زابل با افغانستان-

  71    ارزيابي ايجاد بازارچه هاي مرزي و اقتصاد استان

  72    آموزش و پرورش در منطقه آزاد تجاري و بازارچه هاي مرزي

  73    مشكالت آموزش و پرورش در مناطق آزاد تجاري و بازارچه هاي مرزي

  82    جمع بندي

  شيوه هاي انجام تحقيق: فصل سوم

  84    مقدمه

  85    روش تحقيق

  87     تحقيقابزارهاي

  88    شيوه اجراي تحقيق

  89    متغير هاي تحقيق

  90    تجزيه و تحليل آماري

  يافته هاي تحقيق: فصل چهارم

  91    مقدمه

  91    پرسش اول تحقيق

  93    پرسش دوم تحقيق

  95    پرسش سوم تحقيق

  98    پرسش چهارم تحقيق

 و



  بحث و نتيجه گيري، محدوديت ها و پيشنهاد ها: فصل پنجم

  101    حث و نتيجه گيريب

  103    تحليل پرسش اول تحقيق

  104    تحليل پرسش دوم تحقيق

  105    تحليل پرسش سوم تحقيق

  106    تحليل پرسش چهارم تحقيق

  107    محدوديت ها و مشكالت تحقيق

  109    پيشنهادات

  113    منابع و ماخذ

      پيوست

      ضمائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرست جداول

ح مربوط به توزيع فراواني و درصد دانش آموزان پسر شاغل و غير شاغل برحـسب                 نتاي -4-1جدول  

  .اشتغال در چابهار، زابل و ميرجاوه

    

نتايج مربوط به مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاغل و غير شاغل در بازارچـه               = 4-2جدول  

  .هاي مرزي و بندر آزاد تجاري

    

ندي عوامل موثر بر ترك تحصيل توسط دانـش آمـوزان پـسر              نتايج مربوط به اولويت ب     -4-3جدول  

  .ترك تحصيل كرده در مناطق تجاري و بازارچه هاي مرزي

    

 نتايج مربوط به درصد ترك تحصيل كنندگاني كه شاغل بودن خود در بازارچه هـا را                 -4-4جدول  

  .عامل ترك تحصيل خود ميدانند

    

صيلي دانش آموزان بر اساس اشتغال و يا عدم استغال           نتايج مربوط به ميزان پيشرفت تح      -4-5جدول  

  .معلمان آنان در بازارچه هاي مرزي زابل و بندر آزاد چابهار

    

  

  


