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  آموزان دانش تحصیلی انگیسه در اقتصادی اجتماعی سطح نقش بررسی
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 چکیده

کٌٌذُ هَفقیت در ایي سهیٌِ  ثیٌی پیصهلشٍهبت رضذ ٍ پیطزفت فزاگیزاى ٍ  تزیي هْنایجبد اًگیشُ تحصیلی ٍ یبدگیزی اس 

در ّویي راستب . ثِ ّویي دلیل ثزرسی پیزاهَى ایي هتغیز ٍ عَاهل هزتجط ثب آى اس اّویت ثسیبر ثبالیی ثزخَردار است ثبضذ هی

 آٍری جوعثذیي هٌظَر ٍ ثزای . آهَساى پزداخت داًص تحصیلی در اًگیشُ اقتصبدی اجتوبعی سطح ًقص قیق ثِ ثزرسیایي تح

کِ اس  تزتیت ایي ثِ. ٍ هعتجزتزیي هٌبثع هزتجط ثب تحقیق استفبدُ گزدیذ ثزٍستزیياس  ثزداری فیصاطالعبت اس تکٌیک کتبثخبًِ ٍ 

ٍ  ثبضٌذ هیداخلی ٍ خبرجی  سبسی ًوبیِ ّبی پبیگبُ تزیي هْندر دستزس کِ اس  ثیي توبهی تحقیقبت خبرجی ٍ داخلی هزتجط

ٍ ثِ ثیبى ٍ تطزیح ایي  تحقیق داخلی ٍ خبرجی اًتخبة 42هطبلعِ ٍ پس اس ثبسًگزی ًْبیی  816اثتذا . هزتجط ثب تحقیق ّستٌذ

تحلیلی ًطبى داد اًگیشش  ّبی سیثزر. پژٍّص گشارش ًْبیی ضذ 89ثب یکذیگز پزداختِ ضذ ٍ  ّب آىتحقیقبت ٍ هقبیسِ 

؛ چَى هحیط پیزاهًَی ٍ سبختبر آهَسش ٍ تحصیل ّبیی هالکطجقِ اجتوبعی ٍ اقتصبدی اس دیگز  جش ثِیبدگیزی ٍ تحصیلی 

سطح اجتوبعی ٍ اقتصبدی ثز اًگیشش یبدگیزی ٍ  اثزگذاریٍ در سهیٌِ  پذیزد هیضخصیتی ٍ اثعبد هختلف َّش اثز  ّبی ٍیژگی

رٍاى  سالهت؛ هَفقیت ّبی هذل؛ ارتجبطبت سطح ثبال؛ دستزسی هطلَة ثِ اهکبًبت ّبی ضبخصیي هتغیز اس طزیق تحصیلی ا

یک  عٌَاى ثِ فزاگیزاى خبًَادگی کلی سطح اجتوبعی اقتصبدی ثٌذی جوعثز اسبس یک . گزدد هیهحقق  ریشی ثزًبهِ ثبالتز ٍ

 . است اثزگذار عبهل غیز اکتسبثی اٍلیِ ثزای اًگیشش ٍ پیطزفت تحصیلی
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