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 چکیده

 و موچش( )کالترزان اطق روستاییترک تحصیل دختران در مدارس من بر مؤثرمطالعه عوامل  باهدفحاضر  هدف:

 استان کردستان به انجام رسید.

دختر که  آموزدانش 14 کنندهمشارکتاز روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. افراد پژوهش  :روش

ها مصاحبه مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده نظریهدفمند و مالک محور انتخاب بر مبنای شاخص اشباع  صورتبه

ون شوندگان، محتوای متهای کیفی و استخراج دیدگاه مصاحبهسازی متن مصاحبه. بعد از پیادهبود افتهیسازمان مهین

نی از دو روش بازبی هادادهایی و)باز، محوری و انتخابی( تحلیل شد. برای اعتبار و ر یکدگذارشیوه  بر اساس هامصاحبه

 ر پژوهش استفاده شد.د کنندهشرکتو مرور خبرگان غیر  کنندگانمشارکت

مقوله اثرگذار بر ترک تحصیل دختران روستایی حکایت دارد که شامل عوامل اقتصادی  1ی پژوهش از هاافتهی نتایج:

فرهنگی و ارزشی،  یهانهیزمو معیشتی، عوامل محیط آموزشی، تعامالت معلم و شاگردان، ساختار معیوب خانواده، 

 و راهبردها یانهیزمو  یامداخله، که در قالب عوامل علی، است سوادنگرش منفی به کارکرد تحصیلی و  یهابیآس

 در یاصل عوامل و علل شدن مشخص با توجه به شودیماست. لذا پیشنهاد  شدهارائهمدل نهایی  صورتبه امدهایپ

 یراهبردهاو اجرا  هاعلترفع  نسبت نظام آموزشی کشور و استان است الزم ،ی دختران روستاییلیتحص ترک رخداد

ترک تحصیل دختران روستایی  ازجلوگیری  یدرزمینهاحصاء شده از این مدل اقدام نماید تا به پیامدهای مطلوب 

 برسد.
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 و بیان مسئله مقدمه

 داریپا توسعه و شرفتیپ یسوبه جوامع حرکت و هاانسان تکامل و رشد آغاز نقطه دانش، کسب   

 مشکالت با برخوردارند یکمتر التیتحص نرخ از امروز یایدن در که یجوامع در جهت نیهم به. است

 وسعه،ت و رشد یارهایمع از یکی. است کندتر شرفتیپ یسوبه هاآن حرکت و هستند روروبه یشتریب

 در اجتماع مختلف یقشرها انیم در یآموزش برابر هایفرصت و امکانات مناسب عیتوز و یباسواد

 وپرورشآموزش وزارت اعالم طبق .((Torani & Arefinejad, 2017است یآموزش عدالت تحقق یراستا

 از کوتاه یمدت از پس ای اندنشده یآموزش نظام وارد که سال 21 تا 6 کودکان شمار ،1941 سال در

به دلیل ماهیت  که، (Ministry of Education,2017) است نفر هزار 216 بربالغ ،اندشدهخارج آن

، دبرننمیمناطق شهری بهره کافی و وافی  اندازهبهتوسعه و رفاه  هایشاخصمناطق روستایی که از 

ر د نظام آموزشیهای پیش روی دسترسی به سیستم آموزشی و ادامه تحصیل دختران یکی از چالش

 شرایط بهبود برای محروم مناطقتوجه به . (Sepidnameh et al, 2016)استایران   مناطق روستایی

دختران باید فاصله زیادی تا  کهنیبه دلیل اتمام جوامع است.  هایاولویتاز  وزناندختران  عمومی

ترین مدرسه طی کنند، ادامه تحصیل پس از سپری کردن دوره ابتدایی مشکل رسیدن به نزدیک

هایی برای مواجه با این معضل وجود دارند اما البته استراتژی .(West, 2012)بسیاری از دختران است

های در نظر حلچراکه راه مانندیمچنان از دسترسی به آموزش راهنمایی بازهمآنبسیاری از دختر

در حال حاضر  .(Farzizadeh, Talibi& Motavasali, 2017)فرهنگی مناسب نیستند ازنظرشده گرفته

 09دختران برای و درصد 49 پسران برای  در سطح ملی میزان انتقال از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی

 زنان .داردیادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی بازمموانع فرهنگی همچنین دختران را از . است درصد

 02هایی روبرو هستند. در مناطق شهری، میزان باسوادی زنان حدود نیز در مناطق روستایی با چالش

 .(UNISEF, 2017)درصد است 62این میزان در مناطق روستایی نزدیک به  کهیدرصد است درحال

، شناسایی عوامل مؤثر بر ناتمام ماندن تحصیالت این قشر با توجه به اهمیت آموزش زنان و دختران

 ضرورتیک  فقطنهی بر روی آموزش دختران گذارهیسرمای آینده باشد. هانسلراهگشای  تواندیم

 .(Shirkrami & Bakhtiyrapour, 2014)تاخالقی است، بلکه یک امر بسیار مهم در توسعه کشور اس

 سالمتی و ازجملهگذاری روی منابع انسانی المللی اثبات کرده که سرمایهمطالعات نهادهای بین

تون یکی از دو س عنوانبهزیرا زنان، راهکارهای دستیابی به توسعه است.  ترینمهمآموزش زنان یکی از 

تاریخی نقش پنهان مهمی در توسعه اقتصادی خانواده ایفا  ازنظراصلی خانواده، 

گوید: منطقی که پشت این یافته است می .(Banifatemeh, Mohammadi & Nozari, 2014)اندهکرد

سب های مؤثر، یافتن شغل و ککرده و سالم، از توانایی بیشتری برای مشارکت در فعالیتزنان تحصیل

گذاری احتمال بیشتری در آموزش فرزندان خود سرمایهکرده بهدرآمد بیشتر برخوردارند. زنان تحصیل

در بسیاری جوامع، در ادراک همین امر بدیهی  داشت. کنند و احتماالً فرزندان کمتری خواهندمی

عنوان مادر و همسر شناخته های سنتی، دختران تنها بهموانع فرهنگی متعددی وجود دارد. در خانواده
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توسعه گذاری روی تحصیل آنان وجود ندارد. در جهان درحالشوند و تمایل چندانی برای سرمایهمی

کند و ازدواج زودهنگام و اجباری از مشکالت سالگی ازدواج می10یکی، پیش از  دخترهفتاز هر 

عوامل فرهنگی دیگری  دارد.های اقتصادی بازمیاساسی و مهمی است که زنان را از تحصیل و فعالیت

هنوز هم « مذهب»ها کند. در برخی فرهنگهم وجود دارد که حقوق و مشارکت زنان را محدود می

در  ژهیوتواند حقوق زنان بههای مذهبی مینقشی کلیدی دارد. دیدگاه در تعیین هنجارهای جنسیتی

ارتباط با جنس و جنسیت، تحرک و اشتغال را تهدید کند یا نادیده بگیرد. بنیادگرایی اقتصادی و 

تواند سبب نادیده گرفته شدن حقوق داند نیز میها و اقداماتی که سود را به افراد مرجح میسیاست

 .(Pacravan, 2017) زنان شود

، اگر فرض کنیم که سطح گذردیمی توسعه اجتماعی هادر جنبهمهمی  تأثیراتآموزش دختران 

 وزنان، دختران شودیمی اساسی منجر هامهارتکیفی آموزش ابتدایی به فراگیری سواد حساب و 

ت برای مد سوادبیو در مقایسه با مادران  کنندیم نامثبتاحتمااًل بیشتر در مدارس  کردهلیتحص

و به مشارکت بیشتر در  بخشدیم. آموزش به زنان قدرت دهندیمبه تحصیل خود ادامه  تریطوالن

آموزش برای  .(Rodriguezmodron et al, 2015)شودیمی خانوادگی و جامعه منجر هایریگمیتصم

 عنوانبهن از حقوق خود تا در پرتو آ سازدیمی فراهم اهیپادانشآگاهی و  زیهر چدختران بیش از 

ی ریگمیتصمعنوان شهروند ملت خود و جهان آگاه باشد. داشتن آگاهی، درآمد و قدرت فرد و به

زنان و  کهیدرحالتای مذکر خود قرار دهد، باهمو مساوی  طرازهمزنان را در جایگاه  تواندیم

 ی ضعیفی دارند، درریگمیتصماز سواد و آموزش کافی برخوردار نباشند نه اینکه قدرت  کهآندختر

 .(UNICEF, 2006)ی ندارند ریگمیتصمو  اظهارنظراینکه سواد ندارند حتی حق  لیبه دلبعضی مواقع 

نیست  یشدنانجامبدون توجه کافی به پرورش نیروی انسانی کارآمد  ایسازندههرگونه تغییر و تحول 

تنها در سایه برابری آموزشی به بار خواهد  و نیروی کارآمد جهت توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

برابری جنسیتی هدف مهمی است که ابزار در راستای برابری آموزشی،  .(Mashayekh, 1998)نشست 

وسعه ها و نهادهای تگوید سیاستشود. به همین دلیل بانک جهانی میدستیابی به توسعه محسوب می

در فرآیندهای  -هم زنان، هم مردان-های جامعه بخشبخش باید اطمینان حاصل کنند که تمامی 

طور مستقیم، چه از طریق نهادهایی که مدافع منافع و نیازهای کنند؛ چه بهگیری مشارکت میتصمیم

های رایج و اما هنوز هم در سراسر جهان تبعیض .(Shirkrami & Bakhtiyrapour, 2014)آنان هستند

 توانایی ژهیونهادهای عمومی و دولتی و مشارکت و حضور، به ها، حقوق،گسترده جنسیتی در فرصت

دارد. غافل از اینکه خارج ماندن زنان را از مشارکت تام در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازمی

ها و نهادهای بخش عمومی برای مدیریت مؤثر جانبه، توانایی سیاستاز مشارکت همه و دختران زنان

بدیل زنان را در تردید نقش بیجهان بی کند.رو میتماعی را با محدودیت روبهمنابع اقتصادی و اج

انی گذاری روی این سرمایه انسکند ضمن سرمایهفرآیند توسعه پذیرفته است و با تمام توان تالش می

ها را از میان بردارد. کشورهای موفق، ارزشمند، موانع پیش روی آن برای مشارکت در تمام عرصه
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ل اند و درصدد تسهیعنوان یکی از الزامات توسعه پایدار و متوازن پذیرفتهمشارکت زنان را به ضرورت

 لیصتح از دختران که زنان آینده هستند، از توجهیقابل بخش ساالنه همهباایناین مشارکت هستند. 

ود جایگاه واقعی خ تاادامه تحصیل است  نیازمند هاآنی . زنانی که به خودباوری و دگر باورمانندبازمی

  .(Asadzadeh et al, 2017) پیدا کنندتوسعه را در فرآیند 

 مبانی نظری و تجربی پژوهش

 یردگمیمبانی نظری هر موضوعی با توصیف و تشریح مفروضات، مفاهیم و اصول آن موضوع شکل 

 هاینظریه. (Aydemirozkeskin & Aydın Akkurt, 2015) نمایدمیمشخص  هاآن حدودوثغورو 

از  یریگبهرهکه ضمن  اندپرداختهجنسیتی  هاینقشمختلفی به تبیین  اندازهایچشمگوناگونی از 

بهبود  منظوربه، 1419در اوایل دهه  «1در توسعه زنان». نظریهشودمیاشاره  هاآن، در ادامه به هاآن

 1409در دهه شد. اشتغال، مشارکت سیاسی و رفاه اجتماعی مطرح  هایفرصتوضعیت آموزش، 

، تا ارتباط میان ساختار خانواده و ساختارهای عمومی را مطرح شد 2«جنسیت و توسعه» دیدگاه

ری در پایگاه قانونی، دسترسی به منابع و خدمات، ببه ابعادی مانند برا هادیدگاهبررسی کند. در این 

واژه  از این به بعد .(Walby, 2005)قرار گرفت موردتوجهفرصت مساوی در آموزش و اشتغال 

ری براب .د تا نشان دهد برای توسعه تمرکز بر هردو جنس ضروری استشجایگزین زنان « جنسیت»

جنسیتی و اعالم و تمرکز بر هدف تحقق آن برای نخستین بار به شکل رسمی در کنفرانس پکن 

که در مواجهه  متداولی هاینظریهاز دیگر  .(Amenaghai & Moshtaghyan, 2014)( مطرح شد1441)

یه براین است. این نظر توانمندسازیاست، نظریه  شدهمطرحبا تداوم فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان 

موجود، بلکه ساختارهای مولد نابرابری را در سطوح  هاینابرابریباید  تنهانهدارد که زنان  تأکیدنکته 

 کشورهای ازآنپس .(Rostami et al, 2014)ببرند و با آن مبارزه کنند  سؤالزیر  زمانهمگوناگون و 

کارآمدی برای  هایشیوه عنوانبهرا «  زنان توانمندسازی »و « یجنسیتبرابری »عضو را ملزم کرد 

 ,Shirzadi & Shirvani)تحقق توسعه پایدار ارتقا بخشند درنهایتمبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری و 

2013) . 

 تیاهماز  هاآنو غفلت سوادی به مفهوم ناآگاهی[ ]یا کمی سوادیب حالنیدرعی والدین و توجهیب

های مدرسه، مختلط بودن هر دو ی جامعه نسبت به فرآیند آموزش و برنامهتوجهیبآموزش و سواد و 

جنس، معلمان مرد، فقر مالی خانواده، نگرش جامعه و والدین نسبت به تحصیل دختران و نامناسب 

و کمبود دبیران مجرب و دلسوز و عدم  تیخالقیادگیری و شکوفایی بودن مواد آموزشی جهت 

ان در آموزشگاه موجب شکست و آموزدانشدر موارد مختلف حضور  موقعبهی منظم و هایریشگیپ

ی فراوانی بر خانواده هاخسارت هرسالهترک تحصیل  .(Sahin et al, 2016)گرددیم هاآنترک تحصیل 
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شه یهمآنو همچنین مشکالت عاطفی و روانی زیادی را به دنبال دارد که دختر کندیمو دولت تحمیل 

و در زندگی اجتماعی دچار مشکالت زیادی  کنندیمی نیبخودکماحساس حقارت و عدم استقالل و 

که ترک تحصیل یکی از معضالت آموزش در  دهدمیآمارهای مختلف نشان  .(Arefi, 2004)دشونیم

یک پدیده جهانی مطرح است.  عنوانبهرک تحصیل در تمام کشورهای جهان جهان است. امروزه ت

ان زیادی در مقاطع مختلف تحصیلی در حال ترک آموزدانششواهد حاکی از آن است که 

در میان دختران بیش  هرسالدر  هالیتحصمیزان ترک که  .(,Afa &Mohd  Abid , 2014)اندمدرسه

ی متمادی همواره مورد هاسالی کشور در طول هاهیسرمانیمی از  عنوانبه. زنان استاز پسران 

در نقاط محروم و روستایی  الخصوصیعلی که در تمام کشورها صورتبه. اندقرارگرفتهیی هاینابرابر

است. عدم توجه به این توانایی در  شدهاستفادهعمالً از توانایی فکری و استعداد دختران کمترین 

 .(Melissa, 2015)محرزتر است یافتهتوسعهکمتر  کشورهای

 ،در ترک تحصیل دختران روستایی مؤثر هایمؤلفه و ابعاد یمعرف و ییشناسا یراستا در هرحالبه

 لحاظ هب که یمطالعات رند؛یبگ قرار یبررس و موردنقد حوزه نیا با مرتبط مطالعات مجموع تا شد تالش

 وردم در یجامع دگاهید که دهدیم نشان مطالعاتاین  بر یتأمل .بودند ای¬پراکنده اما متعدد کثرت،

 یمندشیاند و محقق هر و است نداشته وجودبر ترک تحصیل دختران روستایی  مؤثر هایمؤلفهابعاد و 

بررسی این  در هاچالش ترینمهم از یکی درواقع. است کردهاشاره هامؤلفه نیا به یخاص منظر از

 یمتنوع و مختلف یهایبنددسته و نهیزم نیا در لیدخ و مؤثر یرهایمتغ و عوامل تعدد ،موضوع

 فتهگر صورت عوامل نیا از متفاوت یبوم و یفرهنگ یهاتیموقع به بنا و گوناگون یایزوا از که است

ان دبستانی آموزدانشبا بررسی علل ترک تحصیل  Fathi (2018)& Farokhinejad نتایج پژوهش .است

ان زآمودانش هایخانوادهوضعیت اقتصادی ضعیف  والدین، سوادیبی نشان داد کهدخترانه روستایی 

ان زآمودانشزودهنگام دختران علل اصلی ترک تحصیل  های بومی منطقه مثل ازدواجبعضی فرهنگ و

 الگوهای بازنشستگی مدارس ابتدایی در هندوراس وتحلیلتجزیهبا  Sekiya & Ashida (2017) .است

 Sahin. استبوده  ترک تحصیلعلل از انتظارات کم آموزش و نیاز به ورود به بازار کار، نشان دادند که 

et al (2016)  ند ان در ترکیه نشان دادآموزدانشدر تحقیقی با عنوان علل غیبت گرایی و ترک تحصیل

ن در خانواده، مشکالت اقتصادی و مشکالت درون خانواده دیکه عواملی از قبیل روابط فرزندان و وال

 افت و اقتصادی، رکود بامطالعه Ada & Anyaogu (2016)هستند.  مؤثران آموزدانشدر ترک تحصیل 

 مدارسنام تثب بر منفی اقتصادی رکود نیجریه دریافتند که شرقی ایالت پنج در انآموزدانش تحصیلی

 .کشاندمی هاخیابان به را هاآن و کرده بیرون مدرسه از را انآموزدانش از بسیاری و گذاردمی تأثیر

Zehadul Karim (2016)  Shahidul & مدل و ارائه ترک تحصیل دختران را به هدف شناسایی عوامل 

است که عوامل اقتصادی، خانوادگی، مدرسه،  داده نشان مدرسه از دختران ترک تحصیل برای مفهومی

 Farazizadeh et al. بوده است مؤثرمذهبی در ترک تحصیل دختران  باورهای فرهنگی و و عوامل

 یاعهمجموکیفی، دریافتند که  در قالب پژوهشی روستایی دختران تحصیل موانع ر بررسید (2016)
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ام بر ازدواج زودهنگ تأکیدضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران، به عدم باور والدینمانند عوامل  از

ان برای تحصیل دختر یریگمیدختران، گسترش شایعات مردم به سبب خروج دختران از منزل در تصم

 تحصیل ترک دالیل شناسایی باهدفدر مطالعه کیفی  Sepidnameh et al (2016)روستایی مؤثر است. 

 یهاچالشدریافتند که  (روستایی نواحی) موسیانوپرورش آموزش منطقه ابتدایی مقطع انآموزدانش

از آن در  متأثرنامناسب مدرسه و عوامل کژسامانی خانواده، فضای ، باورهای خاص فرهنگی، اقتصادی

نشان داد  Jana et al (2014)بوده است. نتایج پژوهش  مؤثران پسر و دختر آموزدانشترک تحصیل 

علل ترک  ازجملهپسران  اندازهبهکه مقاومت والدین و عدم توجه کافی به درس خواندن دختران 

نشان داد که ترک تحصیل در  Guoda (2014)تحصیل دختران در کشور بنگال بوده است. پژوهش

 Gul & Ali (2014) با والدین باسواد است. یهابچه، چهار برابر بیش از سوادبیان با والدین آموزدانش

، ناتوانی والدین و بیکاری در بین عامه مردم را از علل اصلی ترک تحصیل یسوادیبفقر اقتصادی، 

 برافتاثر توسعه انسانی با محور در پژوهش  Ghavidel & Darwishi (2013) عنوان کرده است.

 تبراف یتوجهمنفی و قابل تأثیر« شاخص توسعه انسانی»که  دادندان نشان آموزدانشتحصیلی 

عنوان شاخص معکوس فقر اقتصادی در نظر نیز بهرا دارد. اگر درآمد سرانه  وزنانتحصیلی مردان 

افزایش  همچنین شود.بگیریم، کاهش فقر )افزایش درآمد سرانه( باعث کاهش افت تحصیلی نیز می

 & Aqdasi (2012) .شودین( مان )مرد و زآموزدانشبعد خانوار موجب افت تحصیلی در بین تمام 

Zinal Fam  ان دختر دبیرستانآموزدانشدر بررسی عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر ترک تحصیل-

 تأثیر، که عوامل محیطی، خانوادگی، اقتصادی، عوامل مربوط به مدرسه ندنشان دادهای میاندوآب، 

 (2011) .تحصیل دختران داشته استگروه همساالن بازمانده از تحصیل بیشترین نقش را در ترک 

Joubish et al  ،هابچهوالدین، عدم انگیزه در بین  سوادیبیدر تحقیق خود عواملی از قبیل فقر ،

و محیط مدرسه را از دالیل ترک تحصیل در مدارس  برنامهفوق هایبرنامهمشکالت یادگیری، فقدان 

 .شماردمیابتدایی پاکستان را بر 

خود در کشور گینه به عواملی مانند ازدواج  Obeng-Denteh & Amedeker (2010)ی در تحقیق 

مرزی و  هایاستانیکی از  عنوانبهاستان کردستان  است. کردهاشاره غیراخالقی، روابط زودهنگام

فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خاص خودش را  هایویژگیواقع در غرب کشور است که  نیافتهتوسعه

ترک تحصیل  مسئله حاضر حال در کهآنروستایی   مناطق اکثر در یآموزش مسائل لهازجمدارد. 

معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه با  شدهانجام هایمصاحبهبر اساس  دختران در این مناطق است.

تا  2ی اخیر هنوز هاسالبهبود چشمگیر وضعیت آموزشی دختران در  رغمبهداخلی،  هایخبرگزاری

 ,Irna.ir) کنندیمیا زودتر از موعد مقرر ترک تحصیل  ابندیینمدرصد از دختران به مدرسه راه  1

 مرور باکه نشان از عواملی است که در ارتباط ترک تحصیل دختران روستایی وجود دارند.  (2018

 ینظر یمبان و چارچوب قاتیتحق دسته نیاکه  گرددمینمایان  خألاین  شدهانجامنتایج مطالعات 

خاص آن مناطق صورت گرفته است  یبوم و یفرهنگ یهاتیموقع به بنا و اندنداشته مدنظرخاص را 
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 به دیگر سوی از .اندکردهاشارهاین تحقیقات بیشتر به موانع آن  .به سایر مناطق نیست تعمیمقابلکه 

دختران  هایدیدگاه از شدن مطلعبرای  کیفی از تحقیق قبلی هایپژوهش ،شناسیروش لحاظ

 نیا محقق یفیک درروش کهدرحالی مشخص نبوده است. هاآنروستایی استفاده کرده آما رویکرد 

 وردتوجهم قبل از که برسد ینکات به و کرده مالقات کینزد از دهیپد در ریدرگ افراد با که دارد را فرصت

 هببا رویکرد جدیدی  یقبل قاتیتحق برخالف شودمی تالش حاضر قیتحق در نیهمچن .است نبوده

 توجه با بنابراین،. برسد لیتحص ترکبر  مؤثرعوامل  از یمیپارادا مدل کی ارائۀ بهبپردازد و موضوع 

و  مربوطه موانع گرفتن تمامی نظر در با حاضر پژوهش مطالعات قبلی، در ذکرشده هایمحدودیتبه 

دختران  دیدگاه از شدن مطلع منظوربه نظریه داده بنیادکیفی مبتنی بر  رویکرد از گیریبهرهبا 

 سؤاالت به و بردارد حاضر موضوعی هامؤلفهو  ابعاد کشف جهت در یاساس یگام بتواند روستایی،

 دهد: پاسخ زیر اساسی

 ؟اندکدام هاآنبر ترک تحصیل  مؤثر هایمؤلفهروستایی  کردهتحصیل. از دیدگاه دختران ترک 1

 مفهومی مناسب برای جلوگیری از ترک تحصیل دختران روستایی چیست؟. الگوی 2

 شناسی تحقیقروش

و ادراک مصاحبه شوندگاه  هانگرش، هاتجربهدر پژوهش حاضر، برای دستیابی به توصیف اجمالی از 

خاص از  طوربهبر ترک تحصیل دختران روستایی، از روش پژوهش کیفی و  مؤثرعوامل نسبت به 

روش کیفی،  کارگیریبهاست. دلیل  شدهاستفاده Strauss & Corbin (1990)ریه داده بنیاد راهبرد نظ

 در پژوهش دختران ترک کنندگانمشارکت. باشدمینظری و تجربی تحقیق  پیشینهوجود ضعف در 

که  است های منطقه کالترزان و موچشدر روستا 46-41راهنمایی و متوسطه در سال  کردهلیتحص

ترک تحصیل، همگی  تجربه واسطهبهجامعه پژوهش، این معیار بود که  عنوانبه هاآندلیل انتخاب 

 برهیکتی با عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دختران داشتند؛ بنابراین، با ترکینزدتر و ارتباط ملموس هاآن

داشت. به این منظور برای  ی از این عواملترنانهیبواقعشناخت  توانیم هاآنی هادگاهیدتجارب و 

ی مالکی و هدفمند استفاده شد. مالک انتخاب ریگنمونهاز روش  موردنظرسنجش نظرات اعضای نمونه 

داشتن تجربه ترک تحصیل و سپس انتخاب هدفمند مواردی بود که داوطلبانه حاضر به  عمدتاًهم 

 اریعم با را نمونه افراد تعداد یفیکدر تحقیقات  گیرینمونه در ازآنجاکهمشارکت در پژوهش بودند. 

 هایبهمصاح انجام که برسد جهینت نیا به محقق یزمان که معنا نیبد ،کنندمی نییتع ینظر اشباع

 نیا در است، یقبل اطالعات تکرار صرفاً  و گذاردنمی یو اریاخت در یشتریب اطالعات مشاهده، و شتریب

برحسب  موردمطالعه. براین اساس تعداد نمونه کندمی متوقف را اطالعات یگردآور محقق حالت

کنندگان تا حصول به اشباع نفر بودند و فرآیند انتخاب مشارکت 14ها، رسیدن به اشباع نظری داده

 از نظراتکسب اطالع  منظوربه افتهیسازمان مهیننظری ادامه داشت. ابزار پژوهش شامل مصاحبه 

لت ترک ع» وسیع و کلی مانند  سؤالاست. مصاحبه با یک  شدهاستفاده موردمطالعه کنندگانمشارکت
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« در این مورد بیشتر توضیح دهید لطفاً» اکتشافی مثل سؤاالتو سپس « تحصیل شما چه بوده است

جامعه  ازآنجاکهپرسیده شد.  ترعمیقو دستیابی به اطالعات  کنندگانمشارکتجهت تشویق 

از  هاخانوادهاری و جلوگیری تعصبات پدران و دختران بودند جهت تشویق به همک موردمطالعه

 هاداده وتحلیلتجزیهدقیقه متغیر بود. در  69تا  29خانم استفاده شد. مدت مصاحبه از  کنندهمصاحبه

 خوانده بار نیچند مصاحبه هر ،یمعن درک جهت ابتدااستفاده شد.  گانهسه هایکدگذاریاز روش 

 کدهای تا شد تالش مهم جمالت نیا از یمعن استخراج یابر و دیگرد مشخص مهم جمالت سپس. شد

 هب مرتبط و شده فرموله یمعان سپس. شود هقرارداد یموضوع خاص هایبندیدسته در شدهاستخراج

 ترک علت)موردپژوهش موضوع از جامع یفیتوص قالب در جینتا تا شد هقرارداد هامقوله قالب در هم

ید، بررسی روایی نهایی به دو شیوه اقدام گرد منظوربهدر پایان . گردد قیتلف( ییروستا دختران لیتحص

در میان گذاشته شد و دوم برای اطمینان از پایایی این  کنندگانشرکتبا برخی از  هایافتهنخست 

فرایند، از شیوه بازنگری اساتیدی که تجربه کار کیفی )داده بنیاد( را داشتند جهت بررسی پارادایم 

 در تدوین مدل استفاده شد.  هاآن نظرو اعمال، گانههس هایکدگذاری

 هایافته

 هاآنبر ترک تحصیل  مؤثر هایمؤلفه روستایی کردهتحصیل. از دیدگاه دختران ترک 1

 ؟اندکدم

ز آن در که نمونه ا هیاول میمفاه و ییابتدا کدگذاری حاصل یهایافتهفوق ابتدا به  سؤالبرای پاسخ به 

منجر به  گانهسه هایکدگذارییافته احصاء شده از  2درجدول درنهایتاست  شدهاشاره 1جدول 

شد.  ،ییدختران روستا کردهتحصیل ترک بر مؤثر مؤلفه 90مقوله محوری و  1شناسایی و بازنمایی 

 است: شدهاشاره در ادامه به شرح این نتایج

 
 عمده مقوالت و میمفاه ،روایت افراد با یکدبند از هایینمونه.  1 جدول

 روایت افراد کد اولیه مقوله محوری

 هایچالش

اقتصادی و 

 معیشتی

 پرداخت در یناتوان و دیشد یاقتصاد فقر علت به فقر مالی

 به مجبور من پدرم یسو از یلیتحص های¬نهیهز

 .شدم یقال بافتن و لیتحص ترک
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 ی محوری و مرکزیهامقولهباز،  یکدگذار. 2جدول 

مقوله 

 مرکزی

 باز یهایکدگذار ی محوریهامقوله

ی
تای

وس
ن ر

ترا
دخ

ل 
صی

تح
ک 

تر
 

 یاقتصاد هایچالش

 یشتیمع و

 تأمینمعیشتی/ ناتوانی  نیازهایی / ناتوانی رفع مال فقر

خانواده/ نداشتن  درآمدتحصیلی/ فصلی بودن  هایهزینه

مقرری ثابت و ماهیانه/ تکیه کردن بر نیروی انسانی دختران/ 

 از پوشش نهادهای حمایتی مندیبهرهعدم 

 

 محیط آموزشی

ایاب و  هایسرویسنبود  نبود مدرسه راهنمایی در روستایی/

 /وجود مخاطرات ایاب و ذهاب/ هاکالسمختلط بودن  /ذهاب

 ،پسران هایمزاحمت

 

تعامالت معلم و 

 شاگردان

 /در صورت افت تحصیلی هاهمکالسیرفتار نامناسب معلمان و 

ود وج/ ی محیط تحصیلییتغییر یا جابجا/ ی معلمانیجابجا

 /عدم عالقه به ادامه تحصیل /همساالن مدرک گرفته بیکار

 دوری مسافت مدرسه و خانه./ وجود معلمان مرد و گاها مجرد

ساختار کارکردی 

 معیوب خانواده

 /والدین سوادیبی/ ضعف نظارت والدین /بیماری مادر خانواده

 /نبود فرزند ذکور در خانواده /فوت یا فقدان یکی از والدین

 فراوانی جمعیت خانواده. /کهولت سن والدین

ی تحصیلیهاآسیب عدم عالقه به / ضعیف شدن پایه تحصیلی ر/مکر هایغیبت 

 .والدین و نظام مدرسه هایسرزنش/ درس خواندن

 

 

 فرهنگی هایزمینه

 و ارزشی

 دارخانهتوجه به ارجحیت داشتن نقش  /ضعف نظارت والدین

عدم اجازه به  /ارجحیت ازدواج بر ادامه تحصیل /بودن دختران

بلوغ  /اطراف هایروستاییادامه تحصیل فرزندان دختر در 

 طرات اترس از مخ /تابوی وجود معلمان مرد /زودرس

 

 فرهنگی هایزمینه

 و ارزشی

تلقی دختر  /پسراناخالقی ناشی از مختلط بودن دختران و 

 .زن عنوانبه

نگرش منفی به 

 کارکرد سواد

ترویج بسندگی تحصیالت در درس خواندن/  فایدگیبیترویج 

 .ترویج الگوی ترک تحصیل/ مقاطع باالتر

 90جمع مفاهیم اولیه: 1تعداد مقوالت:  
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 * عوامل علی

 اقتصادی و معیشتی هایچالشمقوله 

ی هانهیهز تأمیناین مقوله که متشکل از عوامل بازدارنده اقتصادی و فقر مالی شامل ناتوانی اولیاء در 

تحصیلی، رفع نیازهای معیشتی خانواده، فصلی بودن درآمد خانواده، نداشتن مقرری ثابت و ماهیانه، 

 ازجملهی دارخانهر انسانی دختران مانند نیاز مادران به کار دختران در امو پرنیرویتکیه کردن 

ی دامداری، هاتیفعالنگهداری از فرزندان کوچک خانواده، نیاز خانواده به کار اقتصادی دختران در 

 ذاریگناماقتصادی  هایچالشعواملی است که تحت نام  ازجملهی، دستعیصناکشاورزی، قالیبافی و 

 هایکلشبه این مقوله به  شوندگانبهمصاح اتفاقبهاست. اکثریت  شدهشناساییعوامل علی  عنوانبهو 

 :11اره شم کنندهشرکتطبق گفته . مختلف اشاره کردند، که سبب ترک تحصیل دختران شده است

های تحصیلی از سوی پدرم به علت فقر اقتصادی شدید و ناتوانی در پرداخت هزینه "

دارد خوبی ن من مجبور به ترک تحصیل و بافتن قالی شدم. پدرم اصالً وضعیت اقتصادی

و مرا مجبور به بافتن قالی کرد،  شودینمو معتقد است که درس خواندن برای من آینده 

زیرا معتقد بود که قالی بافتن نوعی کمک به درآمد خانواده است و چون خانوادۀ ما 

ی پرجمعیتی است و وضعیت کشاورزی و درآمدی ما هم خوب نیست پدرم خانواده

که پسرها باید در کار کشاورزی کمک کنند و دخترها هم در خانه قالی ببافند  دیگویم

خانه باشند و سواد برای دختران تا حدی که بتوانند اسم خودشان را  خرجکمککه 

 . "بنویسند و بخوانند کافی است

  دهد:ادامه می 4کننده شماره شرکت

چون تعداد افراد زیاد  نمایم. پرجمعیت بودن خانواده من باعث شد که من ترک تحصیل"

کالس اول  هاآنهستند و یکی از  ترکوچک چهارخواهراست. دوتا برادرم از همه ما 

هستند یا درس نخواندند  تربزرگابتدایی و دومی هنوز سه سال دارد. خواهرانم که از من 

 ."ل کندی تحصیلی مرا تقبهانهیهز تواندینمیا مثل من تا پنجم  ادامه دادند. پدرم 

گوناگون به آن اشاره شد، در بروز سایر مشکالت  هایشکلمشکالت مختلف معیشتی و اقتصادی که به 

 ثرگذارابر ترک تحصیل دختران نیز  غیرمستقیماساسی دارد که خود مستقیم یا  تأثیرمعیشتی خانواده 

 بوده است.

 گرمداخله* عوامل 

 محیط آموزشیمقوله  -1

است؛ داللت بر مسائلی دارد که در درون چارچوب  موردنظر گرمداخلهعوامل  عنوانبهمقوله فوق که 

 هایسرویسمانند؛ نبود مدرسه راهنمایی در روستا، نبود  هایمؤلفه. افتدمیفضای آموزشی اتفاق 

مزاحمت پسران از زیر  درنهایت، وجود مخاطرات ایاب و ذهاب و هاکالسایاب و ذهاب، مختلط بودن 
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در ترک تحصیل بسیاری از  سازسرنوشتو  مؤثرعوامل  ازجملهاین مقوله است. این علل  هایلفهمؤ

دختران روستایی بوده است. در بعضی از مناطق روستایی فاصله روستاها از همدیگر یا بخش مرکزی 

ه ورد کتواند برای ادامه تحصیل دختران روستایی مشکالتی را به وجود بیااز هم زیاد است و این می

 تراحتر( از این قائده مستثنی نیست. اگرچه پسران از این نظر تا حدی کالترزان)موردبررسیمنطقه 

ی بروند و اما این امکان روادهیپ صورتبهبرای ادامه تحصیل به روستاهای مجاور  توانندیمهستند و 

 هاآنمشکالت و خطراتی را برای  تواندیمبرای دختران وجود ندارد. مخصوصاً در فصول سرد سال نیز 

روزی در مرکز بخش، برخی از دختران امکان ادامه نبود خوابگاه شبانه لیبه دلایجاد کند. از طرفی 

یی هایسختدوری راه و  خود راعلت ترک تحصیل  0شماره  کنندهشرکت. دهندیمتحصیل را از دست 

 :داردیمن عنوان کرده است و بیا شدهیمکه از این بابت متحمل 

نبود وسیله ایاب و ذهاب در روستاها یا دوری روستا از  هاوقتمسافت طوالنی و بعضی  "

یک روز و دو  رویپیادهنداشت. تازه این  ما وجودی برای روادهیپجاده اصلی که امکان 

 . همچنین بعضیشدمیبارانی و برفی این کار برای ما خیلی سخت  روزهایروز نبود و در 

امکان رفتن به مدرسه را برای  روزهاخرابی وسیله نقلیه موجود در روستا در این  هاوقت

 ."و مجبور به ترک تحصیل شدیم کردمیما سخت 

 هایکالسمختلط ناراضی هستند و بر این باور هستند که  هایکالساز  شوندهمصاحبهبرخی از 

 نداشدهبزرگ قدرآن هااینپنجم و ششم خوب نیست؛ و معتقدند که  هایکالسبرای  همآنمختلط و 

 :نمایدمیبدین شکل بیان  9شماره  شوندهمصاحبه مثالً. فهمندمیرا  چیزهاو خیلی 

ا ر چیزهادیگه بزرگ شدن و خیلی از  رسندمیوقتی دختران و پسران به کالس ششم "

 آوریشرمی چیزهاو یا  رقصندمیو یا  ندخوانمینها در کالس آواز آ . بعضی ازفهمندمی

 ."کنندمیبیان 

ان و آموزدانشبه خاطر کم بودن تعداد  عمدتاًمدارس این مناطق  در غالبکه  دهدمینشان  هایافته

 که در سن بلوغ پسرهایو  دخترهافضای کافی، مدارس ابتدایی مختلط است و برای  نبود ترمهمیا 

 هستند فضای مناسبی نیست.

 مقوله تعامالت معلم و شاگردان -2

ت بر تعامالت بین معلم و شاگردان لشده است، دال گذارینام گرمداخلهعامل  عنوانبهمقوله دیگری که 

و  علمانممانند؛ رفتار نامناسب  هایمؤلفهو شاگردان با یکدیگر است. به عبارتی این مقوله شامل زیر 

یا جابجایی محیط تحصیلی، وجود  تغییردر صورت افت تحصیلی، جابجایی معلمان،  هاهمکالسی

 .باشدمیمدرک گرفته و بیکار، عدم عالقه به تحصیل و وجود معلمان مرد و گاها مجرد،  هایهمسایه

ا و شاگردان ب شاگردانمعلم با  رابیناین مقوله کلیه روابط عاطفی و تعامالت خاص  دیگرعبارتبه

، اینان معلم برندمیسالگی به سر  11-6ان مقطع ابتدایی که بین آموزدانش. گیردبرمیدان را در شاگر

و انتظار دریافت انواع روابط و تعامالت پدر و فرزندی را از معلمان دارند.  دانندمیخود را الگوی مهمی 
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 یآموزاندانشان از آن تواندمیهمچنین حساسیت سنی و شکنندگی روحی این سنین در این مقطع 

 منزوی بسازد. آموزانیدانش برعکسبا شوق و 

، محرکی قوی برای ترک تحصیل بوده و مردودی عدم پیشرفت تحصیلی که دهدمینشان  هایافته

د ی خوهاهمکالسیاز افت تحصیلی در قبال معلم و  شوندگانمصاحبهاحساس شرمندگی که  .است

. شودیمبه ترک تحصیل بیشتر  هاآنو تمایل  گیردمیداشتند انگیزه تحصیلی را از دختران روستایی 

 : داردمیبیان  گونهایندر این مورد  خود راعلت ترک تحصیل  19شماره  کنندهشرکت

به  کههمینتا کالس سوم خوب بود. همه من را دوست داشتند. اما  هایمدرس "

م و شدمیرا زیاد متوجه ن هاآنسخت شد و من خیلی از  هادرستر آمدم باال هایکالس

م. وقتی به کالس پنجم رسیدم تجدید شدمیاگه کمک معلمان نبود شاید من قبول ن

. کردمیمعلمم نیز من را مسخره  هاوقتند و بعضی کردمیزیاد آوردم. همه من را مسخره 

 ."م کردمیدیگه دوست نداشتم به مدرسه برم چون احساس خجالتی 

 مقوله ساختار معیوب خانواده -3

مورد شناسایی قرار گرفت. این مقوله  گرمداخلهعوامل  عنوانبهدر این پژوهش ساختار معیوب خانواده 

 ودشمیرد خانواده، موجب اختالل در کارک آنچه طورکلیبهخانواده و  درون، مشکالت هاآسیببه کلیه 

والدین، فوت یا فقدان یکی از والدین،  سوادیبیمانند؛ بیماری مادر خانواده، ضعف نظارت خانواده، 

. شودمینبود فرزند ذکور در خانواده، کهولت سن والدین و فراوانی جمعیت خانواده را شامل 

 است کرده عنوان مادر مریضشناتوانی در کمک به  را خود لیتحص ترک علت 6 شماره شوندهمصاحبه

 :داردیم انیب و

 یروستاها به دیبا لیتحص ادامه یبرا و دارد مدرسه ییابتدا پنج تا فقط ما یروستا "

 در دیبا من مدرسه از بعد چون است، سخت من یبرا نیا. میبرو یمرکز بخش ای اطراف

 لیتحص ادامه یبرا اگر اما. دارد کمردرد مادرم اخه. مکردمی کمک مادرم به خانه یکارها

 رکت که شد باعث کار نیا و کنم کمک او به شهیهم مثل توانمنمی گرید بروم شهر به

 ." کنم لیتحص

 ایزمینه*عوامل 

 : مقوله عوامل فرهنگی و ارزشی

. در این تحقیق کندمیداللت  پدیدهاییاست که به  ایویژهیک سری خصوصیات  ایزمینهعوامل 

که بر ترک تحصیل دختران داللت دارد. شیوه نگاه  هاستعاملعوامل فرهنگی و ارزشی یکی از آن 

 اندعبارتبه جهان و درک محیط اجتماعی حاصل باورها و اعتقادات است. برخی از مفاهیم این مقوله 

عدم اجازه  ،بر ادامه تحصیلارجحیت ازدواج  ،بودن دختران دارخانهتوجه به ارجحیت داشتن نقش  از:

ترس  ،تابوی وجود معلمان مرد ،زودرسبلوغ  ،به ادامه تحصیل فرزندان دختر در روستای های اطراف
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. دختران این زن عنوانبهتلقی دختر  ،طرات اخالقی ناشی از مختلط بودن دختران و پسرانااز مخ

ی آن هابرنامهانجام وظایف درسی و ی والدین موجب عدم درک و سوادیبناآگاهی و  مناطق معتقدند

و مشکالت زیادی برای ادامه تعلیم شاگرد فراهم  گرددیمو تداوم حضور مرتب شاگرد در مدارس 

ناتوانی در کمک اکتشاف فکری و عملی به امور برنامه درسی شاگردان در  ازنظر، هم چنان کندیم

 خاطرنشان ساخت: 1شماره  کنندهشرکت. کاهدیم هاآنمنزل از ادامه تعلیم فرزندان 

ترک تحصیل من به دلیل سطح پایین فرهنگ و سواد والدین و داشتن تفکر سنتی  "

ه ب توانندینم. به دلیل جمعیت زیاد خانواده و فقر سواد والدین گرددیبرماطرافیان من 

د و این وضع درسی ما رسیدگی کنند و نظارت الزم را بر اوضاع درس و مدرسه ما ندارن

 ."ردیگیمعامل انگیزه الزم را برای ادامه تحصیل از من 

نتی ، نگرش سهاآنی اهالی و والدین و تفکر سنتی سوادیبی و سوادکمشامل  تواندیمفقر فرهنگی 

ی و درک محدود اولیاء از تحصیل دختران باشد. توجهیبوالدین نسبت به تحصیل دختران، 

 :داردیمبیان  2شماره  شوندهمصاحبه

هستند و فقط یک یا دو فرزند دارند،  تیجمعکم هاآنبعضی از دوستان من خانواده  "

دارند و به علت سطح سواد  هاآنامکان رسیدگی بهتری بر وضعیت تحصیلی  نیبنابرا

دامه ی بیشتری را در فرزندان برای ازهیانگباالتر والدین، ارتباط بیشتری با معلمان دارند و 

 . "کندیماد تحصیل ایج

 )استراتژی( راهبردها* 

 ی تحصیلیهاآسیبمقوله 

کنشگران در قبال آن شرایط  العملعکسباعث  ذکرشدهتحت عوامل  جادشدهیای تحصیلی هاآسیب

و  هابرکنشاست، داللت  شدهتعیینشناسایی و  هاتعاملراهبرد یا  عنوانبه. این مقوله که شودیم

دن ضعیف شر، مکر هایغیبتاین مقوله مشتمل بر  هایمؤلفهخاص نسبت به شرایط است.  رفتارهای

ه . ضعف پایباشدمی، والدین و نظام مدرسه هایسرزنشو  عدم عالقه به درس خواندن، پایه تحصیلی

بیان  شوندگانمصاحبهرا برخی از  شودمیتحصیلی که منجر به عدم عالقه به ادامه درس خواندن 

 :دارندمیاظهار  11و  14. مصاحبه شماره داندمی

کمتر یاد  خواندممیخیلی سخت شد. هر چه  هایمدرسبه کالس پنج که رسیدم  "

. وقتی پدرم فهمید گفت هر طوری شده پنجم را تمام کن اما برای کالس هفتم گرفتممی

 . "ندارد ایفایده. چون دهمنمیاجازه 

 زدندمیم من را صدا کردمی بازکتابدرس بخوانم. تا  اشتگذنمیانجام کارهای خانه  "

خیلی ضعیف شد. از ترس اینکه معلمان از من  هایمدرسکه فالن کار را انجام بده. 

 یدمترسمیاز مدرسه رفتن  کمکم. رفتمنمیو مدرسه  زدممیبپرسند خودم را به مریضی 

 ."شدم عالقهبینسبت به مدرسه  درنهایتو 
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الزم برای ارتقای تحصیلی، ناشی از این موضوع سیستم  هایصالحیتتحصیلی و عدم احراز ضعف پایه 

ان نباید مردود شوند. ضمن مصاحبه با یکی از آموزدانشه است که قراردادآموزشی را در وضعی 

کالس پنج را تمام کرده بود. پدرش اظهار داشت که دخترم کالس پنجم را تمام کرده و  کهآندختر

ر از دخت کهوقتیکه جمالت ساده تلویزیون را هم بلد نیست بخواند و  شودمیمعلوم  هاوقتخیلی 

 اظهار داشت: گونهایندلیل را پرسیدم 

را  هادرستو  کنپاکرا  هاغلطکه  گفتمیچیزی را بلد نبودیم معلم به ما  کهوقتیما  "

 ."که از روی دوستمان بنویسیم گفتمیبا اشاره به ما 

وجه به درس و مدرسه، عدم ت عالقگیبی کنندهبیان، شوندگانمصاحبهفوق و سایر بیانات  هایبهمصاح

ی ی آموزشهاآسیبوجود برخی  دهندهنشان، غیبت و ضعف پایه تحصیلی، هاآنفردی  هایتواناییبه 

 تواندمی. وجود این عنصر اساسی که خود اندشده گذارینامی تحصیلی هاآسیباست که تحت مقوله 

آموزان ترک تحصیل کنند و یا منتظر اشد موجب شده است بسیاری از دانشناشی از عوامل متعدد ب

 برای ترک مدرسه باشند. آمدهپیشفرصت  ترینکوچک

 پیامدها* 

 نگرش منفی به کارکرد سوادمقوله 

وله . این مقهاستآنشرایط مربوط به  تأثیرو تحت  راهبردهاستو  هاتعاملاین مقوله بیانگر نتایج 

ترویج  ،ترویج بسندگی تحصیالت در مقاطع باالتردرس خواندن،  فایدگیبیترویج  هایمؤلفهشامل 

 رازشدهاب شوندگانمصاحبه. این نگرش منفی به اشکال و صور مختلف در بین الگوی ترک تحصیل

 :اندکردهبیان  گونهاین، 11، 12، 10 شوندگانمصاحبه مثالًاست. 

د. یا بیکار هستن بافندیمدارند فرش  واالنزیادی هستند که درس خواندند  هایهمسایه "

ندارد و ترک  ایفایده. پس دیدم درس خواندن نمیبیممن آینده خودم را  یجورنیا

 تحصیل کردم.

 ."برادرم لیسانس گرفته و بیکار است کهوقتیندارد  ایفایدهدرس خواندن  "

د و دارن هستندبیکار  واالنهستند که مدرک دارند  هایلیخای ما پدرم می گه در روست "

به شهر رفتند  هاآن به خاطر. یا دخترانی هستند که پدر و مادرشان کنندمیکشاورزی 

برگشتند و دخترشان بیکار است. درس خواندن برای ما دختران تا جایی خوب  واالن

 ."بنویسی کافی است بتوانی بخوانی و کههمیننباشی.  سوادبیاست که 

ترویج  یی از قبیلپیامدهاکه پدیده ترک تحصیل در سطح روستا به  دهدمیی این مقوله نشان هایافته

 ثیرتأنیز  شوندگانمصاحبهو در  اعتقاددارندکفایت درس خواندن و سواد که برخی اولیا نیز به آن 

رین الگویی برای سای یریگشکلباعث  وفوربهداشته است، منجر شده است. همچنین رخداد این پدیده 

از  توانیمشده که ترک تحصیل با کمترین موانع از سوی خانواده مواجه است. بنابراین به سهولت 
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رس د فایدگیبیدرس خواندن یا  یارزشیبی این مقوله ترویج پیامدهااین الگو پیروی کرد. از دیگر 

و نیز افرادی که در  کیدرجهتقلید از افراد نسبی  خواندن است. در بسیاری از اظهارات محرز بود که

این  هتوجقابلی پیامدهابودند، وجود داشت. لذا تقلید از این الگو از  کردهتحصیلسطح روستا ترک 

 رووبهرترک تحصیل با هیچ مانعی چه از سوی خانواده و چه از بیرون  کهییازآنجامقوله است. بنابراین 

 ا به همراه دارد.نبوده است، ترک تحصیل ر

 * ترک تحصیل، مقوله مرکزی پژوهش:

، کدبندی اولیه، غربالگری، هامصاحبهانجام  ازجملهدر این پژوهش بعد از سپری شدن چندین گام 

 انتخاب شد. بر این اساس "ترک تحصیل دختران روستایی"مقوله مرکزی  نهایتاًکدبندی انتخابی، 

 توانمی شدهاشارهتمامی مقوالت دیگر را در ارتباط به هسته فرض کرد. با عنایت به مقوالت  توانمی

توانایی تحلیل مقوالت پیشین را دارد.  اوالًمقوله مرکزی را میدان ترک تحصیل نامید. این مقوله 

ا فته تکوچک تا بزرگ از فقر مالی گر هایچالشاقتصادی و معیشتی گویای انواع  هایچالش چراکه

مناسب و  کامالً، که اطالق آن به این مقوله باشدمیاز پوشش نهادهای حمایتی  مندیبهرهعدم 

. محیط آموزشی و تعامالت معلم و شاگردان نیز گویای مسائل حاکم بر نظام آموزشی یا جاستبه

 طوربهاعتقادی و  هایتعصبی فرهنگی و ارزشی نیز گویای هانگرشمدارس روستایی است. 

داشته با این جنس ن چنانیآناست که نگرش  مؤنثنوعی تعصب جنسیتی علیه جنسیت  تریمناسب

ی تحصیلی نیز گویای هاآسیب. مقوله داندمیجهان اجتماعی آنان را محدود به خانه و روستا  وکال

ود خ قرار گرفتن محرومیت یا فقر تحصیلی است. ساختار معیوب خانواده که تأثیر بحثبودن یا  مؤثر

ه کارکرد نگرش منفی ب نهایتاًاست.  مؤثردر ترک تحصیلی دختران  نوعیبهآبستن مشکالتی است که 

سواد نیز نوعی آمادگی بستر نامناسب است که به ترک تحصیل اجباری یا اختیاری دختران منجر 

یر به شرح ز، مدل پارادایمی ترک تحصیل دختران روستایی شدهاشارهی هایافته. با توجه به شودمی

 است: شدهترسیم
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 بر ترک تحصیل دختران روستایی مؤثر هایمؤلفه. مدل مفهومی مقوالت و 1شکل

 . الگوی مفهومی مناسب برای جلوگیری از ترک تحصیل دختران روستایی چیست؟2

ی ی اصلی و فرعهامقوله، پس از مطالعه مبانی نظری موجود، به ارتباط بین سؤالبرای پاسخ به این 

 ست:ا شدهاشارهشرایط ادامه تحصیل دختران، در قالب مدل نهایی به شرح زیر  سازیمناسبمربوط به 

اصلی  یهامقولهاست که از طریق پیوند بین  هاییرویهپدیده محوری )ادامه تحصیل( عبارت از سلسله 

و  یازمینهاز شرایط علی، شرایط  متأثر. این پدیده خود دهدمیرا با یکدیگر ارتباط  هادادهو فرعی، 
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است. برای اینکه بتوان پدیده ادامه تحصیل دختران روستایی را بهبود بخشید باید  گرمداخلهشرایط 

ی از برای جلوگیر راهبردهاییرا نیز بهبود داد تا بتوان به  ذکرشدهدر سایر مقوالت  شدهبیانشرایط 

ه است که در پایان تحقیق ب شدهارائههایی در این زمینه ی تحصیلی رسید. البته پیشنهادهاآسیب

یی از قبیل ترویج مفید بودن ادامه پیامدهااست. بهبود راهبردها منجر به  شدهاشاره ترمفصل هاآن

ترویج الگوی ادامه تحصیل در دختران روستایی است. این نتایج منجر به ایجاد  درنهایتتحصیل و 

، شده است و گردندمینیاد مقوله محوری که سایر مقوالت بر  محور آن داده ب پردازنظریهمرحله 

ده است اقدام ش اینظریهکلیتی را تشکیل داده است که با ارتباط دادن آن با سایر مقوالت به نگارش 

 ورتصبهکه شرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه شده است را ارائه داده است. این مدل 

 است. شدهئهارا 2شکل 

  

 . مدل مفهومی بهبود تحصیل دختران روستایی2شکل

 گیریبحث و نتیجه

بر ترک تحصیل دختران  مؤثر هایمؤلفهگستره مفهومی، بررسی ابعاد و  در خصوصی پژوهشی هاداده

بر  مؤثربرای عوامل  آمدهدستبهاست. همچنین نتایج  شدهتحلیلروستایی در این بخش بررسی و 

در این زمینه نیز مقایسه شده است.  شدهانجامان با نتایج مطالعات آموزدانشترک تحصیل این قشر از 

ل درباره عوام هاواکنشبنابراین هدف پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به اطالعات عمیق از تجارب و 

ی از آبستن بسیارمحیط روستا ایی این عوامل بود. سبر ترک تحصیل دختران روستایی و شنا مؤثر

تی که در الاقتصادی تا انسدادهای فکری و فرهنگی است. یکی از مشک التاز مشک هامحرومیت

د است. هرچندختر ان آموزدانش، ترک تحصیل خوردمیروستاها نسبت به شهرها بسیار زیاد به چشم 
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 فرد موضوعی چالش؛ اما وجود آن در اولین مقطع تحصیلی دهدمیترک تحصیلی در تمامی مقاطع رخ 

توان در هفت های پژوهش حاضر دالیل ترک تحصیل دختران را میبر اساس یافته آور و بغرنج است.

 :قرارداد موردبحثمقوله 

ی اقتصادی و معیشتی حضور دارند. عواملی که با وضعیت ورود به زندگی هایچالشدر مقوله اول، 

 طرحقابلر کردن از تحصیالت عمومی یا دانشگاهی نظو اشتغال یا ازدواج دختران و صرف سالیبزرگ

لی، تحصی هایهزینه تأمینعدم پایین،  معیشتی، درآمد نیازهایمانند فقر مالی، رفع  هایچالشاست. 

علی این مقوله هستند که در ترک تحصیل  هایمؤلفهنیاز خانواده، فصلی بودن درآمد خانواده از 

که اثر درآمد  دادنشان  Ghavidel & Darwishi (2013) هشبوده است. پژو مؤثردختران روستایی 

با کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده  و سرانه برای مردان بیشتر از زنان است

-خوان نیست ولی در دغدغههم نااین مسئله گرچه با عوامل اقتصادی برای دختربیشتر از دختر است. 

 (2016) ی پژوهشهاافتهیبرحسب  قابل تطبیق و توجیه است. داری بعد از ازدواجهای خانه

Sepidnameh et al «خوان با باهمیتقرکه  عنوان شرایط علی شناسایی شدبه« اقتصادی یهاچالش

 رکود دریافتند که Ada & Anyaogu (2016) عوامل اقتصادی ترک تحصیل در پژوهش کنونی است.

 و ردهک بیرون مدرسه از را انآموزدانش از بسیاری و گذاردمی تأثیر مدارسنام ثبت بر منفی اقتصادی

که انتظارات کم آموزش و نیاز به  معتقدند Sekiya & Ashida (2017). کشاندمی هاخیابان به را هاآن

 .فوری است ترک تحصیلورود به بازار کار، علل 

ست که وضعیت اقتصادی ا حاکی از آن Fathi & Farokhinejad (2018)نتایج پژوهشبخشی از    

جه نتی توانیم. سرانجام ان استآموزدانشترک تحصیل  علت عنوانبهان آموزدانش هایخانوادهضعیف 

 & Ada (2016) ؛Sekiya & Ashida (2017) هایگرفت که عوامل اقتصادی در تحقیق حاضر با یافته

Anyaogu؛ Sahin et al (2016)؛  Farzizadeh et al(2016) (2013)و Ghavidel & Darwishi 
های توسعه است ها ناظر به اهمیت عوامل اقتصادی در شاخصهایی دارد. مشابهتها و تفاوتمشابهت

کته فهم است. نهای به نیروی انسانی قابلکه البته در محیط روستایی با توجه به نیازمندی خانواده

های توسعه اقتصادی و بازار کار در شاخص یابد، نقشدیگری که در این تحلیل قابلیت مقایسه می

ه این جنسیت است. گرچ ها و تأثیرگذاری بر رفتار ترک تحصیل بر مبنای مؤلفهگیری خانوادهتصمیم

 أثیرت اما ،کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده بیشتر از دختر است استدالل که با

 ت.اس مالحظهقابلفارغ از جنسیت آنان ان آموزدانشام تحصیلی در بین تم برافتعوامل اقتصادی 

تواند در ارتباط با عوامل اقتصادی نیز بر و ازدواج زودهنگام می سالیبزرگهمچنین ورود به زندگی    

ی فرهنگی و هانگرشدر مقوله دوم  تداوم یا توقف تحصیالت دختران نقش آشکاری داشته باشد.

 أثیرتترک تحصیل در کنار عوامل علی  یپدیدهبر  ایزمینهعوامل  عنوانبهارزشی والدین قرار دارد که 

ن بود دارخانهتوجه به ارجحیت داشتن نقش ، ضعف نظارت والدینی مانند هایمؤلفهگذاشته است. 

 هایروستاییعدم اجازه به ادامه تحصیل فرزندان دختر در  ،ارجحیت ازدواج بر ادامه تحصیل ،دختران
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طرات اخالقی ناشی از مختلط بودن دختران اترس از مخ ،تابوی وجود معلمان مرد ،غ زودرسبلو ،اطراف

 .اندکردهاشاره هاآنبه  موردمطالعههستند که افراد  هایمؤلفهاز  زن عنوانبهتلقی دختر  ،و پسران

همچون  ییهانهیزم بیان کردند کهدر تحقیقات خود  Sepidnameh et al (2016) همسو با این نتایج

 .را در پی داشته است، ترک تحصیل دختران هاخانوادهوالدین در بسیاری از  باورهای خاص فرهنگی

(2016) Farzizadeh et al  (2014)و Guoda  اند از: عدم عبارتترک تحصیل عوامل نشان دادند که

بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش  تأکیدضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران، به باور والدین

شایعات مردم به سبب خروج دختران از منزل و تبعیض میان فرزند دختر و پسر که همگی در نهادهای 

 عوامل فرهنگی و اجتماعی والدین در تحقیقات دیگری نظیر .دارندشهیغیررسمی اجتماع محلی ر

(2012) Aqdasi & Zinalfam است.  قرارگرفته مورداشاره 

 و والدین، سوادیبیست که ا حاکی از آن Fathi & Farokhinejad (2018)نتایج پژوهشبخشی از    

علل اصلی ترک تحصیل  مثابهبهزودهنگام دختران  های بومی منطقه مثل ازدواجبعضی فرهنگ

 توان به توسعهسازی میها و فرهنگهای خانوادهلذا با توسعه آموزش و آگاهی ان استآموزدانش

های انسانی به نحو مطلوب روستایی متناسب با اهداف و مقاصد آموزشی نائل آمد تا از تمام ظرفیت

تعامالت معلم و دسته سوم مقوالتی هستند که تحت عنوان محیط آموزشی،  برداری گردد.بهره

 اننیز بر پدیده ترک تحصیل دختر گرمداخلهعوامل  عنوانبهو ساختار معیوب خانواده،  شاگردان

گذاشته است. مسائلی از قبیل: نبود مدرسه یا فضای  تأثیر ایزمینهروستایی در کنار عوامل علی و 

ایاب و ذهاب، وجود مخاطرات ایاب و ذهاب، دوری  هایسرویسآموزشی مجزا در مقاطع باال، نبود 

ی یجاجاب، در صورت افت تحصیلی هاهمکالسیرفتار نامناسب معلمان و مسافت مدرسه و خانه، 

عدم عالقه به ادامه  ،وجود همساالن مدرک گرفته بیکار، تغییر یا جابجای محیط تحصیلی، معلمان

ضعف ، بیماری مادر خانوادهدوری مسافت مدرسه و خانه، ، وجود معلمان مرد و گاها مجرد ،تحصیل

هولت ک ،نبود فرزند ذکور در خانواده ،فوت یا فقدان یکی از والدین ،والدین سوادیبی، نظارت والدین

در ترک تحصیل دختران روستایی  تأثیرگذار هایمؤلفهاز ه فراوانی جمعیت خانواد ،سن والدین

و  Ada & Anyaogu (2016) ازجمله. مسائل مرتبط با این مقوله در تحقیقات مختلفی باشندمی

(2014) Jana et al  ،(2014)مبنی بر مقاومت والدین و عدم توجه کافی به درس خواندن دختران 

Guoda (2018)و Fathi & Farokhinejad  (2016)و Farzizadeh et al  والدین،  سوادیبی تأثیرمبنی بر

(2016) Sepidnameh et al  قرارگرفته مورداشارهفضای آموزشی و کژسامانی خانواده  تأثیرمبنی بر 

واند با تریزان آموزشی میاست. بنابراین فراهم کردن فضاهای آموزشی متناسب با استانداردهای برنامه

بسترهای آموزش روستایی  درنهایتهای آموزشی، حل مسائل موجود در دسترسی دختران به محیط

های هز یافتی این تحقیق با نتایج حاصل اهاافتهرا در مسیر توسعه، تسهیل خواهد کرد. بنابراین ی

 همسویی دارد. شدهاشارهتحقیقات 
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ی هاقولهماین مقوله حاصل تعامل  درواقع. باشدمیی تحصیلی هاآسیباز نتایج دیگر این تحقیق مقوله 

 مکرر، ضعف هایغیبتو زمینه است. این تعامالت دختران را به راهبردهایی از قبیل؛  گرمداخلهعلی، 

والدین و نظام مدرسه که انفعال در مقابل  هایسرزنشپایه تحصیلی، عدم عالقه به ادامه تحصیل و 

ر دختران ایی دهتراتژیی قبلی باعث اسهامقولهیادگیری یا ضعف پایه سوق داده است. بنابراین تعامل 

بیان  Farzizadeh et al (2016)همسو با این نتایج  شده که دید منفعالنه به تحصیل داشته باشند.

 . شودمیبه تحصیل  یعالقگیبباعث شده ارائه یهاعدم تناسب آموزشکه  دارندمی

مانند: ترویج بسندگی تحصیالت، ترویج  پیامدهاپایانی این تحقیق پیامدها هستند. این  یمقوله

با  ی این پژوهشهایافته. باشندمیترویج الگوی ترک تحصیل،  درنهایتدرس خواندن و  فایدگیبی

در مدارس با  شدهارائه هایآموزشهمخوانی دارد. عدم تناسب  Sepidnameh et al (2016)نتایج، 

در زندگی روزمره  هاآنو استعدادهای وجودی افراد و تناسب کم مطالب آموزشی با نیازهای  هاتیظرف

تثبیت هنجارهای ممانعت کننده از  به تحصیل، تقویت باور به عدم سودمندی آن و یعالقگیب موجب

 .شوندیتحصیل را موجب م

. گیردیم، مقوله مرکزی ترک تحصیل دختران روستایی شکل آمدهدستبهبنابراین، با توجه به مقوالت 

ه در ، بلکفردمنحصربهدر این مطالعه؛ ریشه ترک تحصیل دختران روستایی را نه در یک علت واحد و 

ی که در مقوله مرکز خوبیبه تأثیرپذیریتعامل و کنش سایر مقوالت باید جستجو کرد. این تعامل و 

میدانی برای ترک تحصیل که حاوی چنین قرائتی از در هم تنیدگی و تعامل سایر مقوالت و  مثابهبه

ی درک چرایی ترک تحصیل است. برا شدهاشاره هاآن تأثیراتبه  خوبیبهست که در کنار هم هامؤلفه

. بلکه توجه به معناستبی خودخودیبهگفت محیط مدرسه  توانمیترک مدرسه  دیگرعبارتبهیا 

الزم و ملزوم  باهمو تعامالت این عوامل  هاآن، نظام فرهنگی و ارزشی هاخانوادهوضعیت معیشتی 

 رترچشمگیت مختلف در آن یکدیگرند. محیط یادگیری در روستا محیطی کوچکی از است و تعامال

ر عمل نماید؛ اگ بخشآرامسازوکار  عنوانبهآن معلم باید بتواند  رأساست. بنابراین نظام آموزشی در 

نظام آموزشی نتواند تعامالت مناسبی را با مقوالت معیشتی و فرهنگی و ارزشی اهالی روستا پیدا نکند 

ان پایین هرم و وضعیت آموزدانشم آموزشی برای خود قدم برندارد، نظا نوبهبهو در رفع آن شرایط 

در  .شودمی کنندهخستههرم، غریبه، تکراری و  رأسمعیشتی و فرهنگی و ارزشی و دیگر شرایط در 

. کنندمیان این مقاطع در این دوره حساس سنی، عزم بر ترک تحصیل آموزدانشاینجاست که 

ابری بر ،جنسیت و توسعه در توسعه، دیدگاه زنانبه نظریات  توانمیرا  آمدهدستبههمچنین نتایج 

اره پژوهش درب طورکلیبهدر ادبیات پژوهش مرتبط ساخت.  شدهمطرح زنان توانمندسازیجنسیتی و 

اهمیت دارد که پوشش  جهتازاینروستایی  آموزدانشدختران  ترک تحصیلیابی دالیل عوامل و ریشه

در  ویژهبهآموزی را میزان دسترسی به آگاهی و سواد تواندمیو پسران تحصیلی نسبتاً برابر دختران 

و مناطق محروم روستایی تحقق بخشد و میزانی برای دستیابی به اهداف عدالت  توسعهدرحالجوامع 

ها و باشد. این اهمیت توسط سازمان کم برخوردارآموزشی و توسعه آموزش در روستاها و مناطق 
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های زیادی درباره نظریات مبتنی بحثو  درک شده است خوبیبههمچون یونسکو  المللینهادهای بین

 کهنآبر برابری جنسیتی و منافع آموزشی آن شده است. بنابراین برای جلوگیری از ترک تحصیل دختر

ی ذیل هاشنهادیپ، های احصاء شدهیهاعلتتوجه به اجتماعی جامعه هستند، عالوه بر  یهاهیسرما

 :شودمیارائه ی پژوهش هاافتهیمبتنی بر 

استفاده از تمام امکانات تبلیغی و تشویقی جهت جلب دختران روستایی بازمانده از تحصیل، نظیر -1

 هنیهزکمکروستا، دادن  متنفذاناجرای صحیح برنامه تغذیه رایگان، استفاده از نفوذ روحانیان و 

ی در مناطق روستایی یا دورافتاده، ارائه روزشبانه، تشکیل مدارس بضاعتیبتحصیلی به کودکان 

 ان.آموزدانشبرای  وآمدرفتی هاسیسرو

ان دختر تجهیزات آموزشی آموزدانشجهت پیشگیری از ترک تحصیل  وپرورشآموزشوزارت -2

در مناطق محروم فراهم نمایند و نیازهای  خصوصبهان دختر آموزدانشامکانات متناسب با نیاز 

 ی را مرتفع سازد.افزارسختی و افزارنرم

 انآموزدانشمدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه در روستاها یا حداقل در یک روستا برای  جادیا-9

مؤثر در جلوگیری از ترک تحصیل دختران  تواندیمی روزشبانه صورتبهدختر روستاهای اطراف آن 

 روستا باشد.

 محل نیترکینزدان دختر در آموزدانشتحصیل  جهت پیشگیری از ترک وپرورشآموزشسازمان -9

ی ی آموزشهایازمندینفضای فیزیکی و دیگر  هاآنان و متناسب با نیاز آموزدانشبه محیط زندگی 

 .را فراهم سازد هاآن

ریزی برای اجرای صحیح آن و تالش برای ارتقاء سطح جدی گرفتن برنامه آموزش خانواده و برنامه-1

موجود در  کارآمدو ایجاد نگرش مطلوب با استفاده از کارشناسان و نیروهای  هاآندانش فرهنگ و 

 ی مدارس خود.هاتیاولومنطقه و تعیین موضوعات متناسب با شرایط و 

از طریق  هاخانوادهبا آن به  شدنمواجهی هاراهان و آموزش آموزدانشمعرفی مشکالت رفتاری -6

ان با مسائل روانشناسی و نحوه برخورد با آموزدانشآموزش خانواده و آشنا کردن اولیا  هایکالس

 ان.آموزدانش

 تقویت ارتباط صحیح خانه و مدرسه و تعامل اولیای مدرسه و خانه و ارائه اطالعات الزم به اولیا.-1

 دم به مدارس.جلب اعتماد مر منظوربهدر مناطق روستایی  وزنانی معلمان بومی ریکارگبه-0

های درسی جهت جذب در نظر داشتن شرایط اقلیمی و فرهنگی مناطق در تدوین محتوای برنامه-4

و نیز هماهنگ ساختن سال تحصیلی با  هابرنامهبیشتر افراد واجب تعلیم و کاربردی ساختن محتوای 

 التعلیم در مدارس.و پسران الزم الزامات شغلی در مناطق روستایی جهت رفع محرومیت حضور دختران

ی محرومیت هر یک از مناطق، هامالکتوزیع عادالنه امکانات و منابع و هزینه سرانه بر اساس -19

ی در هر منطقه توسط اداره متبوع بر آموزدانشو نیز تعیین تراکم  آموزدانشعالوه بر مالک تعداد 

 اساس مالک محرومیت.
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