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 آموزان دختر دبیرستانیبازنمایی علل تاثیرگذار بر ترک تحصیل دانش

 ای به روش پدیدارشناسیمطالعه

 2كيوان صالحي، 1مهرداد تيموري

 چکیده

رود، بلكه داراي ابعاد اجتماعي قابل توجهي است شمار نمياي صرفاً با ابعاد فردي و آموزشي بهآموزان، مسألهترك تحصيل دانش

رود. پژوهش حاضر هاي سالمت نظام آموزشي به شمار ميعلل تاثيرگذار و اقدام موثر در كاهش آن، از مهمترین نشانه كه بازنمایي

آموزان شان، علل ترك تحصيل دانشزیستهو تجربه آموزاناست تا با رویكردي تفسيرگرایانه، و با تحليل ادراك دانش درصدد

آمده هاي روایتي بدست ساختارمند و دادهرا بازنمایي نماید. با استفاده از فن مصاحبه نيمهدختر دبيرستاني شهرستان ثالث باباجاني، 

ها با استفاده از روش كُالیزي، ضمن درك پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج آموزان و تحليل آننفر از دانشاز مصاحبه با 

ساز ترك مضمون اصلي )علل زمينه 5كننده، موجب شناسایي آموزان مشاركتزیسته دانشاي توليدشد. تحليل عميق تجربهپرمایه

خانوادگي، »ساز در پدیده ترك تحصيل دختران شامل عوامل ها حاكي از آن است كه پنج عامل عمده زمينهتحصيل( گردید. یافته

ساز و رسد اگر براي بهبود عوامل زمينهينظر ماست. به« عوامل اقتصادي، عوامل مربوط به مدرسه، عوامل فردي و عوامل فرهنگي

بستري براي  نشود،اي منسجم و ملي تدوین نشده و آموزش مناسبي به والدین و نوجوانان و مربيان داده آمده برنامههاي پيشچالش

 شد.  خواهد تشدید پدیده ترك تحصيل فراهم

ستاني، پدیدارشناسي.آموزان دختر، دبيرعوامل موثر، ترك تحصيل، دانشواژگان کلیدی:   
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 مقدمه 

امروزه مردم انتظارات گوناگون از آموزش و پرورش دارند، آنها از دستگاه آموزشي ميخواهند درحل مسائل و مشكالت اجتماعي 

پيشقدم باشد، جامعه را به سمت رفاه و پيشرفت هدایت كند و مردم را ازطریق فرآیند آموزش و پرورش به سوي زندگي بهتر و 

تواند در این زمينه مشكل گشا باشد، نابرابري هاي اجتماعي را كاهش دهد، نه تري سوق دهد. ولي آیا نظام آموزشي ميعادال

 نردباني باشد براي ارتقاي افراد از طبقه اجتماعي و اقتصادي پایين تر به طبقه باالتر، موقعيت شغلي و اقتصادي بهتر و مرتبه

 (.1735هم كند؟ )مهران، اجتماعي باالتري را براي آنها فرا

شناختي و اجتماعي قابل توجه نيز است. به عالوه این كه پيامدهاي روانآموزشي بلكه یك مشكلترك تحصيل نه تنها یك مسأله 

مشاركتهاي اقتصادي نيز به دنبال دارد. وقتي منابع بيروني، از قبيل اقتصادي نيز به دنبال دارد. وقتي منابع بيروني، از قبيل مشاركت

دهند، آموزان قرار ميهاي آموزش متوسطه و عالي، فرصت هاي تحصيلي و اجتماعي در اختيار دانشهاي اقتصادي و همكاري

 (.1711به نقل از یاراحمدي و همكاران،  1111كنيد )كالنجلو و آسوالین و نيو، كمك زیادي به پيشرفت و ادامه تحصيل آنها مي

عدم توفيق درتحقق هدفها و مقاصد را موجب ميشود افت و ترك تحصيل بوده است و عمدتاً به  در نظام آموزش و پرورش آنچه

صورت ترك تحصيل ميان دوره مردودي و با عدم اشتغال در رشته مورد تحصيل مشاهده ميشود. عوامل ترك تحصيل دختران 

كل به آساني ممكن نخواهد بود. باز ماندن از بازتاب مسائل و مشكالت پيچيده موجود درجامعه است به همين دليل حل این مش

هاي اجتماعي واقتصادي باشد تحصيل دختران ممكن است در عدم توفيق در امتحان و محروميت از ارتقاء یا در نتيجه محدودیت

است.  هاي گذشته تحقيقات متعددي در مورد آثار ترك تحصيل بر روي دختران جوان انجام گرفته(. در طي دهه1731)معيري، 

عوامل خطرزا براي ترك تحصيل زود هنگام دختران شامل عوامل اجتماعي، فردي و بين فردي است. فرهنگ خانه و مدرسه، رابط 

تواند تجارب آموزشي دختران در مدرسه را تحت الشعاع قرار بين فرهنگ جامعه و فرهنگ خانواده و سطح اقتصادي خانواده، مي

 .(1111، 1دهد )استيفنز

ت نشان داده اند كه نوجواناني كه در سنين پایين به ایفاي نقش و رفتار بزرگساالن پرداختند متحمل خسارت زیادي در تحقيقا

عملكرد در زندگي بزرگسالي شده اند. هر قدر نوجوانان بتوانند تجارب آموزشي را در خالل دوره ي نوجواني كسب نمایند بهتر 

زودرس "ي زندگي در دوره ي بزرگسالي باشند. ترك تحصيل زود هنگام یك حادثه ي توانند آماده ي رویارویي با چالشهامي

(. روان شناسان و 2002است كه نوجوان را زودتر از موعد درگير نقشهاي بزرگساالن ميكند )پيرسون و نيوكومپ،  "كاذب

سال یعني سنين رشد، وقت و انرژي  11تا  11متخصصان آموزشي بر این باورند كه نوجوان باید تا آنجا كه ميتواند در سنين بين 

بيش 1110ميليون نفر زن ومرد در سال 137مجموعه بيسوادان جهان بالغ بر  .(1710خانه، خود را در محيط آموزشي بگذراند )داش

 131ر از هر سه نفر بزگ سال یك نفر بي سواد وجود داشت در این سال تعدادي جمعيت بي سواد كشورهاي در حال توسعه بالغ ب
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درصد از مجموع بي سوادان جهان را تشكيل مي داد وجنس مونث همواره باالترین نرخ بي سوادي را به خود 30ملييون نفر بوده كه 

 (.1711به نقل اقدسي و زینال فام،  1732داد )صباقيان، اختصاص مي

خانواده مي تواند افت تحصيلي ودر نهایت شكست هاي زندگي و تحصيلي و تجارب منفي در مدرسه با شاگردان و با جو مدرسه و 

(. تحقيقات نشان مي دهد كه مشكالت رفتاري)مانند 1،1111ترك تحصيلي دختران را به همراه داشته باشد)چاو و استانلي

ناسازگاري در مدرسه و بزهكاري( عملكرد تحصيلي ضعيف)معدل پایين، مردودي(، توانایي شناختن پایين، حمایت و نظارت 

در یك  (.2000، 2الدین و انتظارات مدرسه به تنهایي مي تواند پيش بيني كننده ترك تحصيل باشد)جانوز و همكارانضعيف و

( نشان دادند كه شاگرداني داراي مشكالت درسي و رفتاري هستند، احتمال افت تحصيلي شان 1111تحقيق كيرنس و همكارانش)

موزش و پرورش را به كوتاهي نظام آموزشي ربط ميدهند و خاطرنشان ميكنند نظران دالیل افت یا اتالف در آصاحببيشتر است. 

كه ساخت و هدف نظام آموزشي نقش عمده در اتالف منابع به صورت ترك تحصيل وتكرار پایه تحصيلي دارد. ترك تحصيل 

د هزینه ي تحصيالت همگاني پيوندند، بلكه ناكامي در تحصيل باعث ميشوكنندگان نه تنها به خيل بيسوادان بيكار جامعه مي

آموزش و پرورش افزایش یافته و گراني آموزش سرانه در برخي كشورها به طور چشمگيري محسوس شود. فلذا ضرورت اجراي 

پژوهش در زمينه ي علل بازماندگي از تحصيل دختران نه تنها به شناخت متغيرهاي تعيين كننده در این مسئله منجر ميشود، بلكه 

  (.1712ساسي را در مورد برنامه هاي پيشگيري به برنامه ریزان ارائه دهيم)عارفي، راهكارهاي ا

اري از دختران و زنان سراسر جهان در كشورهاي جهان سوم از نعمت يبا توجه به اهمييت و ضرورتي كه تعليم تربيت دارد هنوز بس

ها و مقاصد را موجب مي شود افت تحصيلي بود و سواد محرومند . در نظام آموزش و پرورش آنچه عدم توفيق در تحقيق هدف

عمدتا به صورت ترك تحصيل ميان دوره مردودي و با عدم اشتغال در رشته مورد تحصيل مشاهده مي شود . عوامل ترك تحصيل 

.ترك  دختران باز تاب مسائل و مشكالت پيچيده موجود در جامعه است به همين دليل حل این مشكل به آساني ممكن نخواهد بود

تحصيل دختران ممكن است در عدم توفيق در امتحان و محروميت از ارتقاء یا در نتيجه محدودیت هاي اجتماعي و اقتصادي باشد. 

 (.1731)معيري

آموز مـيتوانـد اثـرات و تبعـات منفي در بعد فردي و اجتماعي آموزان بخصوص دختران دانشباز ماندن از تحصيل زود هنگام دانش

آموزان كشور، بررسي ترك تحصيل زود هنگام آموز از مجمـوع دانشـت دختـران دانشياشد. با توجه به اكثریت جمعداشته ب

آنها، با در نظرگـرفتن سـرمایه گـذاریهـاي دولـت وخانواده ها در این زمينه، الزم و ضروري بنظر ميرسد. هرقدر دختران بتوانند 

طي كنند به همان نسبت در رویارویي با مشكالت زندگي در بزرگسالي آماده تر مـيشـوند، سـالهـاي بيشـتري را در نظام آموزشي 

همچنين استفاده ي بهينه دختران از فرصتهاي آموزشي ميتواند در افزایش توليد و درآمـد ملّـي اثـرات مثبت به دنبال داشته باشد 

آموزان مي باشد كه در هر مدرسه مسئله ترك تحصيل دانش آموزان در مدارس. یكي از مهمترین مشكالت دانش(1712)عارفي، 
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آموزان هستند كه در طول سال هایي كه سياست آموزش وپرورش در ریشه كني بيسوادي اي ميتوان این مهم را دید. خيلي از دانش

رها كرده و آخرین  سال زحمت مدرسه را12تا 10آموزان بعد از است ترك تحصيل مي كنند و متاسفانه در مناطق محروم دانش

 درصد علل را بررسي نماید.10مدرك تحصيلي خود را تا دبيرستان قرار داده اند .بنابراین تحقيق حاضر به دنبال آن است كه 

( در یك مطالعه گسترده كه توسط وزارت آموزش و پرورش و صندوق كودكان سازمان ملل متحد )یونيسف( در 1712مهران )

كردستان، كهكيلویه و بویر احمد و هرمزگان و لرستان انجام پذیرفته است، به شناسایي موانع درون و چهار استان محروم كشور 

برون مدرسه افراد پرداخته است. محقق با استفاده از روش كيفي )مصاحبه( با والدین، مسئوالن و افراد بازمانده از تحصيل، سعي در 

: علل مدرسه مدار، علل خانواده مدار و علل كودك مدار دارد. نتایج طبقه بندي دالیل ترك تحصيل دختران حول سه محور

تحقيق حاكي از آن است كه عوامل بازدارنده ترك تحصيل دختران را باید در عوامل فرهنگي و سپس عوامل اقتصادي و نهایتاً در 

 ریق آن عوامل بازدارنده را كاهش داد وعوامل آموزشي جستجو نمود. محقق در پایان راه حلهایي را ارائه نموده كه ميتوان از ط

( در تحقيقي عوامل مؤثر بر ترك تحصيل دختران روستایي در شهرستان 1712عوامل تسهيل كننده را تقویت نمود. سخایي )

فریدون شهر استان اصفهان خاطر نشان مي سازد كه ازدواج زود رس، اضطراب از آینده شغلي، عدم دسترسي به آموزشگاه و دور 

دن آن از محل زندگي، روشهاي تدریس معلمان، تعصبات محلي و خانوادگي، بيسوادي و كم سوادي والدین، شيوه هاي فرزند بو

آموزان و استعداد و توان ها، ميزان دسترسي به مواد آموزشي، انگيزه تحصيلي دانشپروري خانواده ها ، سبك مدیریت خانواده

اجتماعي مؤثر بر ترك  –( به بررسي عوامل فرهنگي 1711نادري بلداچي ) .ایي دارندیادگيري آنها در ترك تحصيل تأثير بسز

عوامل اجتماعي  -1آموزان مدارس راهنمایي عشایري لردگان و اردل پرداخته است كه یافته ها نشان داده است كه: تحصيل دانش

آموزان راهنمایي در بخش بر ترك تحصيل دانشعوامل آموزشي  -2آموزان عشایر تأثير دارد. فرهنگي بر ترك تحصيل دانش –

آموزان دوره راهنمایي ( تحت عنوان عوامل درون مدرسهاي مؤثر بر ترك تحصيل دانش1711گل تپه بوده است. پژوهش مطهري )

ریس تحصيلي در استان قم نشان ميدهد كه اهداف این تحقيق شناسایي نقش عوامل: نوع رابطه و برخورد اوليا مدرسه، روش تد

آموزان ، شكست تحصيلي معلم، انتظامات و مقررات مدرسه، فضا و امكانات مدرسه، محتوا و حجم كتب درسي ، عدم امنيت دانش

، تفاوت بين دختران و پسران در ترك تحصيل انجام گرفته است كه نتایج مبين وجود رابطه بين این عوامل و ترك تحصيل 

( عدم ارتباط بين والدین و مدرسه، عدم برخورد مناسب معلم با 1710امجدیان و صيدي ) (.1711است)به نقل اقدسي و زینال فام، 

آموزان، عدم تسلط معلم بر محتواي درس و بوجود آمدن جو تنش و اضطراب در كالس درس، فقر مالي والدین، بي عالقه دانش

 آموزان مي داند.گي به مدرسه و درس خواندن را از مهمترین علل و عوامل ترك تحصيل دانش

یكي دیگر از تحقيقاتي كه در این زمينه جدیداً انجام پذیرفته است موضوع نابرابریهاي آموزشي و شناسایي عوامل مؤثر در ایجاد 

( مورد بررسي قرار گرفته است. محقق در این مطالعه به بررسي عوامل مؤثر در 1710این نابرابریهاست، كه توسط داش خانه )

آموز پایه دانش 700آموزشي بين دختران. پسران در دوره آموزشي عمومي پرداخته است. جامعه آماري این تحقيق را  هاينابرابري

در شش استان كشور )كهگيلویه وبویراحمد، فارس، كردستان، اصفهان، ایالم  31-10پنجم ابتدایي و راهنمایي در سال تحصيلي
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قيق نشان ميدهد كه در زمينه دستيابي برابر به فرصتهاي آموزشي بين دختران و وسيستان و بلوچستان( تشكيل ميدهند. نتایج تح

پسران تفاوت وجود دارد و این تفاوت با محروميت بيشتر دختران در مقایسه با پسران است. همچنين عوامل برون مدرسهاي )عوامل 

ه عمومي ميشود. محقق در پایان مطالعه سعي در فرهنگي و اقتصادي( به ميزان بيشتري موجب محروميت دختران از آموزش در دور

آموزان پنجم ابتدایي ( به بررسي علل ترك تحصيل دانش1731هاي برابر آموزشي نموده است. سيف )ارائه مدلي جهت فرصت

بخش فيروزان از دیدگاه معلمين پرداخته است جامعه آماري معلمين كالس پنجم بودهاند كه به روش نمونهگيري تصادفي 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است و از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده  70يستماتيك از ليست معلمين تعداد س

است. كه نتایج حاصله نشان ميدهد كه علل اصلي ترك تحصيل كمك به امرار معاش خانواده و دوري راه براي مقاطع باالتر است. 

آموزان پسر مقطع راهنمایي روستاي اشترمل تویسركان در زمينه شغلي در ترك تحصيل دانش ( به بررسي نقش1731تركاشوند )

آموزان و عامل دوم مهيا بودن زمينه استان همدان پرداخته است نتایج نشان ميدهد فقر مالي مهمترین عامل ترك تحصيل دانش

 . شغلي و محيط كار براي افراد كم سن و سال در این روستا بوده است

( مهم ترین عوامل ایجاد محروميت از تحصيل دختران در منطقه دهگالن را این گونه مي شمارد: فقرمالي خانواده، 1735حسيني )

تحصيالت كم والدین، پایين بودن سن ازدواج دختران، عده زیاد فرزندان،كمبود معلمان بومي،كمبود امكانات آموزشي علي 

، بي براي تأمين هزینه تحصيل ،شغل والدین ،ازدواج زود هنگام ، اعتقاد به عدم الخصوص فضاي آموزشي مجزا براي دختران

ارتباط بين تحصيل و موقعيت اجتماعي در آینده، وضعيت اشتغال افراد تحصيل كرده، عدم عالقه به تحصيل و عدم عالقه به برخي 

( در 1735سلطاني ) .بطه معني داري وجود داردآموزان و معلمان رادروس مشكل در مدرسه، فقدان رابطه محترمانه بين دانش

آموزان مدارس راهنمایي پسرانه كبودرآهنگ در استان همدان پرداخته و از روش تحقيقي به بررسي علل ترك تحصيل دانش

به بازار تحقيق علّي یا پس از وقوع استفاده نموده است. نتایج حاصله نشان ميدهد كه علت اصلي ترك تحصيل این افراد وارد شدن 

( به 1732انزابي ) (.1711كار جهت كسب درآمد بيشتر از لحاظ اقتصادي و فواید مادي آن بوده است)به نقل اقدسي و زینال فام، 

بررسي علل ترك تحصيل و مردودي در پایههاي اول ابتدایي و اول راهنمایي تحصيلي در مناطق آموزش و پرورش اداره كل 

( ميزان تحصيالت پدر و مادر اكثر 1هاي تحقيق نشان ميدهد كه جان شرقي پرداخته است، یافتهآموزش و پرورش استان اذربای

نفر و  1( اكثر دانشآموزان مردودي داراي خانواده با جمعيت 2دانشآموزان مردودي بيسواد و در حد دوره ابتدایي بوده است 

آموزان مردودي در ( اكثر والدین دانش7آموزان است. دود شدن دانشباشد كه نشانگر تأثير تعداد زیاد افراد خانواده در مربيشترمي

آموزان تلقي انجام تكاليف به دانشآموزان كمك نمي كرده اند كه این عامل ميتواند تأثيرزیادي در مردودي و ترك تحصيل دانش

آموزان مؤثر است ردودي دانش( عملكرد ضعيف مدیران و عدم تجربه وتحصيالت كافي معلمان و حجم كتب درسي در م1گردد. 

( نبود فضا، امكانات وتجهيزات آموزشي، تراكم زیاد دانشآموزان در یك كالس، مهاجرت بيرویه و چند نوبته شدن مدارس 5

( به بررسي علل 1730(. معتمدیان و صادق موسوي )1711درمردودي و ترك تحصيل مؤثر بوده است)به نقل اقدسي و زینال فام، 

ك تحصيل در پایه هاي اول ابتدایي و اول راهنمایي كشور پرداخته اند. كه یافته ها نشان ميدهد كه عواملي كه در مردودي و تر
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آموزان پایه اول راهنمایي تأثير دارند عبارتند از فقدان پدر، فقر فرهنگي و تحصيالت خانواده، مردودي و ترك تحصيل دانش

آموز در كالس، مشكالت خانوادگي مانند اعتياد، وزشي، افزایش تراكم دانشضعف معلمان در اداره كالس، كمبود فضاي آم

آموزان به مواد درسي پایه اول آموزان ضعيف، عدم عالقه دانشطالق و ... تعداد زیاد اوالد در خانواده، عدم توجه دبيران به دانش

فرهنگي و تحصيالت خانواده، عدم رسيدگي مستمر به  راهنمایي و... همچنين عواملي مانند ضعف تغذیه، فقدان مادر یا پدر، فقر

آموزان پایه آموزان، ضعف معلمان در ایجاد ارتباط و رفتار صحيح و ... در مردودي و ترك تحصيل دانشتكاليف درسي دانش

  (.1711اول ابتدایي تأثير دارند)به نقل اقدسي و زینال فام، 

دگان بيشتر از خانواده هایي هستند كه داراي درآمد پایين هستند. نتایج این دهد كه ترك تحصيل كننمطالعه دیگري نشان مي

درصد جامعه معموالً شانس ترك تحصيلشان دو  20آموزاني كه از خانواده درآمدیهاي پایين مطالعه حاكي از آن است كه دانش

)به نقل اقدسي و زینال فام، 2003ران، درصد جامعه است )مك ملين و همكا 20برابر خانواده هایي است كه درآمدشان باالي 

آموزان در خطر ترك تحصيل، تجربيات منفي ( درباره وضعيت دانش2007(. نتایج پژوهش انجام گرفته شده توسط چو)1711

آموزان در محيط مدرسه و احساس تنهایي آموزان با معلمان و مدیر مدرسه، مشكالت شخصي و تجربيات منفي با سایر دانشدانش

 آموزان طبقه پایين را از مهمترین علل و عوامل ترك تحصيل ذكر نموده است.شدان

آموزان آموزان با یك مدل خطي سلسله مراتبي، رتبه دانشپس از بررسي ویژگيهاي فردي و آموزشگاهي دانش (2001رامبرگر)

( در یك تحقيق 2000جونز و همكارانش ) كننده ترك تحصيل ميداند.بينيترین عوامل پيشدر كالس درس و نمره وي را از عمده

نفر از كالس هفتمي ها تا یازدهمي ها انجام دادند متغييرهاي مختلف را در مورد ترك تحصيل به آنان  112طولي كه بر روي 

كي از كشاندند. نتایج تحقيق آنان نشان داد كه عملكرد و رفتار مدرسه ابعاد مهم ترك تحصيل را تشكيل ميدهند. شكاف فرهنگي ی

مسائلي بود كه این محقق بر روي آن انگشت نهاده بودند. بعبارتي در مناطقي كه این شكاف بيشتر مي شود احتمال ترك تحصيل 

آموزان نشان ميدهد كه آموزان در آن مناطق باالتر ميرود. نتایج مطالعات مختلف در مورد ترك تحصيل زود هنگام دانشدانش

چگاه یك الگوي متجانس و هماهنگي را دنبال ننموده اند و به همين دليل مطالعه ترك تحصيل جمعيت ترك تحصيل كنندگان هي

( به عوامل درون مدرسه در ترك 1111رسد. در تحقيق دیگري، ولز)در مناطق مختلفضروري و درعين حال مشكل به نظر مي

ست كه ساختار و اندازه گروههاي آموزشي ميتواند در آموزان بيشتر تأكيد دارند این پژوهشگر به این نتيجه رسيده اتحصيل دانش

آموزان مؤثر واقع افتد. ضعف در روابط معلم و شاگرد، تخصصي بودن معلمان در موضوعات درسي، ترك تحصيل دلبخواه دانش

سي و زینال فام، آموزان اقليت نيز ميتواند در ترك تحصيل آنان مؤثر واقع افتد )به نقل اقدرشد منفي خود ارزشي در بين دانش

(. مطالعات زیادي در داخل كشور و نيز خارج كشور براي بررسي علت و زمينه هاي ترك تحصيل صورت گرفته است و در 1711

 تحقيق حاضر علل ترك تحصيل دختران شهرستان ثالث باباجاني كه منطقه اي محروم مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است.

آموزان دبيرستان ها، در مقاله حاضر سعي شده است با سجم در خصوص علت ترك تحصيل دانشبا توجه به نبود اطالعات من

آموزان دختر شهرستان ثالث بابا جاني استان كرمانشاه، مورد زیسته و علت ترك تحصيل دانشاستفاده از رویكردي كيفي، تجربه
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آموزان هاي ترك تحصيل دانشال هستيم كه علل و چالشدر تحقيق حاضر به دنبال جواب دادن به این سوبازنمایي قرار گيرد. 

 دختر دبيرستان مناطق محرومي همچون ثالث باباجاني چه مي باشد؟

 چارچوب مفهومی

(، بر اساس دیدگاه 1711چارچوب مفهومي در تحقيق حاضر مبتني بر رویكرد تفسيرگرایي اجتماعي است. به زعم بازرگان )

تواند دانش مربوط به واقعيت را در ذهن تجربه انسان و تفسير اوست. انسان از طریق تجربه مي تفسيرگرایي، واقعيت، مشروط به

شود. در این دیدگاه، شناخت امري عيني خود بسازد. پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نایل مي

اجتماعي به عنوان رویكرد اصلي در این مطالعه، باور بر این است نيست و ابعاد و تفسيرهاي گوناگون دارد. در رویكرد تفسيرگرایي 

ها از كه با توجه به خالق بودن ماهيت انسان، سيال بودن واقعيت اجتماعي، و ساخته و معنادارشدن در فرایند درك و تفسير انسان

، 2؛ نيومن2011، 1هاد كرد )دنزین و لينكلنتوان مسير و روش خاص براي درك واقعيات و یا ایجاد تغيير در آنها پيشنآن، لذا نمي

(، براي انجام پژوهش1711(.با توجه به این موضوع و با استفاده از دیدگاه بازرگان )2001، 1؛ گليزر2005، 7؛ گوبا و لينكلن2003

نمود )صالحي و شناسي تفسيري استفاده هاي آموزشي كه بتواند راهگشاي شناخت عمقي عناصر نظام آموزشي باشد، باید از روش

آموزان از علل (. در این پژوهش سعي گردید تا با استفاده از رویكرد تفسيرگرایانه به بازسازي معنایي ادراك دانش1711همكاران، 

كنندگان چه دركي از این پدیده دارند، آنها را آموزان پرداخته و نشان داده شود كه این مشاركتو چگونگي افت تحصيلي دانش

، این پژوهش به این هدف مي پردازد و بدین منظور سعي دارد به این كنند. با توجه به اهميت موضوعو ارزیابي ميچطور درك 

 آموزان دختر دبيرستاني مناطق محرومي همچون ثالث باباجاني چه مي باشد؟ پاسخ دهد.علل ترك تحصيل دانش »پرسش محوري

 روش تحقیق

هاي هاي احتمالي ناشي از چگونگي كاربري و آسيبقدان مصالعات عميق در حيطه آسيبمروري بر مطالعات تجربي در ایران، ف

دهد. كه این مسئله لزوم اتخاذ رویكردي اكتشافي به منظور هاي اجتماعي موبایل بنيان را نشان مياحتمالي ناشي از استفاده از شبكه

ي مربوط به پدیده را بيش از پيش نمایان مي كند، در مطالعه هاشناخت عميق از وضعيت موجود و با توجه به حساسيت و پيچيدگي

و با اتخاذ رویكري استقرایي به كشف، درك، تفسير و بازنمایي علل موثر در 5حاضر سعي شده است تا بر مبناي پارادایم كيفي

توان از پژوهش كيفي يدارد، زماني م( اظهار مي1711آموزان دختر دبيرستاني، پرداخته است. بازرگان )ترك تحصيل دانش

شان، استفاده نمود كه بخواهيم یك پدیده را از جهات گوناگون مورد بررسي قرار داده و ضمن مطالعه افراد در شرایط طبيعي

(. بنابراین، این مطالعه، با توجه به 1711هاي مورد مطالعه را بازنمایي كرد )نقل از صالحي و همكاران، تصویري تفصيلي از پدیده

                                                           
1. Denzin & Lincoln  
2. Neuman 
3.Guba & Lincoln  
4. Glaser 
5. qualitative paradigm 
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فن جمع آوري داده است.انجام شده 1ویژه ماهيت موضوع مورد بررسي، مبتني بر پژوهشي كيفي با رویكرد اميكع جهات و بهجمي

تر ادامه یافت. مالكآغاز شد و سپس با سواالت جزیي"ها در این پژوهش مصاحبه نيمه ساختار یافته است. مصاحبه با این سؤال

در پژوهش هاي كمي است، براي ارزیابي داده هاي پژوهشي به كار  2ها همانند پایایي و روایي ( دادههاي مقبوليت ) عينيت پذیري

هاي حقيقي مي باشد )پرویزي و همكاران، هاست و آن در گرو گردآوري دادهبرده شد مقبوليت به معني پذیرفتني بودن داده

1717.) 

مي شهر ثالت بابا جاني آموزان دختر دبيرستاني ترك تحصيلشميدان تحقيق مورد مطالعه در این پژوهش، دانمیدان تحقیق: 

باشند. از طرفي از آنجا یي كه موضوع تحقيق وابسته به تجارب افراد است، سعي شده با سوژه هاي مصاحبه گردد كه تجربه این 

 پدیده را داشته باشند. 

هاي كمّي از قبل كيفي حجم مانند روش هاي( معتقد است، در روش1711محمد پور)حجم نمونه و روش نمونه گیری: 

از به صورت همزمان توان مشخص و معين نيست و بستگي به روند تحقيق و مقوالت در حال تكوین دارد. در بررسي هاي كيفي مي

يري نظري گگيري هدفمند براي گزینش افراد مورد مصاحبه، و از نمونهاستفاده كرد. از نمونه1و نظري7گيري هدفمندنمونه دو نوع

هاي مورد نياز و یافتن مسير پژوهش استفاده مي شود. ازسویي حجم نمونه براي براي تشخيص تعداد افراد پژوهش، تعيين محل داده

هاي داده شود كه پاسخهاي كيفي اطالق مياي از گردآوري دادهبستگي دارد و به مرحله 5هادر مطالعات كيفي به سطح اشباع داده

هاي گردآروي شده از طریق مصاحبه، مشابه رسد، چرا كه دادههاي انجام شده كافي به نظر ميتحقيق و یا مصاحبه شده به سؤاالت

مصاحبه كيفي  21در این پژوهش پس از انجام (، بر این اساس، 10:1711شوند )به نقل از صادقي فسایي، ایثاري، و تكراري مي

 ها حاصل شد.داده اشباعآموزان ترك تحصيلكرده،عميق با دانش

آموزان دختر كه در دبيرستان ترك تحصيل كرده مشاركت كنندگان شامل دانشکنندگان: های مشارکتتوصیف ویژگی

به دالیل مختلف ترك تحصيل كرده اند. با مراجعه به  1710تا  1715آموز مصاحبه انجام شد كه از سال دانش21اند، كه با 

شهرستان ثالث اسامي افراد را با نام دبيرستان هاي دخترانه كه قبال در آنجا مشغول به تحصيل بوده امتحانات اداره اموزش و پرورش 

آموزان را اند دریافت كردیم و به دبيرستان هاي شهرستان و با در جریان قرار دادن مدیر دبيرستان شماره تلفن منزل و آدرس دانش

آموزان آموزان در دسترس و راضي به انجام مصاحبه شدند.دانشاز این دانش نفر 21آموزان گرفته و بعد از تماس با این دانش

 سال بودند و معموال در پایه هاي اول،دوم و سوم دوره متوسطه دوم ترك تحصيل كرده اند.25تا13ترك تحصيلي در بين سن 

                                                           
شناسي کیفي است و به معناي درک، تفسیر و بازنمایي پدیده یا موضوع مورد ویکرد اُمیک، یکي از مفاهیم بنیادي در روشر 1

 (.1931با آن است )صالحی و همکاران، « از نقطه نظرات افراد درگیر»بررسي 
3.vaidity 
1. Purposive Sampling 
2. Theoretical Sampling 
3. Data Saturation  
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رد شامل: بررسي و مشاهده مداوم، براي افزایش مقبوليت داده ها از چندین راهبهای مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی: مالک

تخصيص زمان كافي ارتباط طوالني و مشاهده مستمر )با توجه به اینكه پژوهشگر در طول سال تحصيلي بيشتر روزها با اینها درس 

ها( د دادههاي مختلف و امكان بازخوربررسي در زمانها )مصاحبه، مشاهده، نوشتار(، تلفيق زماني )دارد( تلفيق فنون گردآوري داده

(، درگيري و بررسي مداوم، حسن سلوك و ارتباط مناسب، دقيق بودن در تمام 1712استفاده شد. به زعم صلصالي و همكاران )

( ، و در این پژوهش نيز 1717بخشد )به نقل از پرویزي و نيكبخت، ها را عينيت ميمراحل پژوهش، روشن بودن روش پژوهش داده

كنندگان، در مورد اهداف به منظور رعایت مسائل اخالقي قبل از شروع مصاحبه با شركتشده است. این موارد در نظر گرفته 

پژوهش آگاهي الزم به آنها داده شد و با رضایت كامل در پژوهش شركت كردند. در خصوص محرمانه بودن اطالعات ، اطمينان 

 بود.دقيقه متغير 25تا 10الزم به آنها داده شد. مدت زمان مصاحبه از 

 هایافته -4

شد تمام مطالب ارائه شده توسط اي كُالیزي استفاده گردید. بدین منظور، ابتدا سعيها از راهبرد هفت مرحلهبراي تحليل داده

ها خوانده شود. سپس با دقت و بررسي چند باره، شدن با توصيفشركت كنندگان در مطالعه كلمه به كلمه به منظور مأنوس

هاي بدستتقيما به پدیده مورد نظر مربوط بودند، استخراج، سپس معني هر عبارت توضيح داده شد. سپس دادهجمالت مهم كه مس

آمده با هم تر در هم ادغام شده، سپس نتایج بدستهاي كليشدند. كدهاي مختلف براي تشكيل دستهبنديآمده از مراحل قبل دسته

ها، انجام شدند تا بطور كامل گویا باشند و در پایان اعتباربخشي نهایي یافتهگري شده وبراي دستيابي به مفاهيم واضح بازنتركيب

آموزان دختر ترك نفر از دانش21آمده از مصاحبه با هاي روایتي بدستساختارمند و دادهشد. تا با استفاده از فن مصاحبه نيمه

اي توليد شده و باورپذیري نتایج ارتقا هیظر آنان، نتایج پرماتحصيلكرده شهر ثالث بابا جاني، ضمن درك پدیده مورد مطالعه از من

كنندگان به ترتيب اهميت اثرگذاري، زیسته مشاركتآمده در این پژوهش مبتني بر ادراك و تجربههاي بدستیابد و از تحليل داده

وادگي، فرهنگي، اقتصادي، مدرسهآموزان دختر دبيرستاني شامل عوامل: خاناصلي پيرامون علل ترك تحصيل دانش مضمون پنج

كشانددر ادامه هر یك از مضامين شناسایي شده در بروز اي و فردي، پدیدار شده است كه درك آنان را از این پدیده به تصویر مي

ازنمایي ها، مورد بهاي آنقولكنندگان و با استفاده از نقلآموزان دختر دبيرستاني، از منظر مشاركتو تشدید ترك تحصيل دانش

 استقرار گرفته 

 مضمون اول: عوامل خانوادگی

 -اجتماعي است. وضعيت اقتصادي  ـ ها از قبيل وضعيت اقتصاديهاي ساختاري خانوادهبيشتر تحقيقات معطوف به ویژگي

تحصيل در پيش بيني موفقيت تحصيلي و رفتار ترك شود، عامل مهمياجتماعي كه با سطح سواد و درآمد والدین سنجيده مي

آموزاني اند، بيشتر از دانشآموزاني كه تنها یك سرپرست دارند یا تحت تكفل پدر یا مادر ناتنياست. این تحقيقات نشان داد دانش

در جهت شناخت مسائلي كه در كنند. تا كنون تحقيقات ناچيزي اند( ترك تحصيل ميكه داراي دو سرپرست )پدر و مادر واقعي

گذاري، والدین بر اساس اهداف و محدودیتشود، انجام شده است. طبق نظریه سرمایهاعث ترك تحصيل ميآن ساختار خانواده ب
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ها به تواند بر تمایل بچهگيرند و این مسأله ميكنند، تصميم ميشان درباره مقدار زمان و منابعي كه براي فرزندشان صرف مي

 ها تاثير بگذارد.آنهاي علميتحصيل و كسب مهارت

از وقت فوت مادرم، پدرم در كارهاي خانه و بيرون دست  "گوید:سال اول دبيرستان ترك تحصيل كرده بود مي 1715ساله كه سال  25فرنگيس متولد سال 

 ."تنها بود باید بهش كمك ميكردم بابام راضي نبود كه ادامه تحصيل بدم

درس خواندن ما بچاي روستا بدون برنامه ریزي است و والدین تا "گوید: رده است ميپایه اول دبيرستان ترك تحصيل ك 1712ساله كه در سال  11شمين 

رسم هم خوب بود زماني بدانند ما را مي فرستند و هيچ برنامه از پيش تعيين شده اي براي فرستادن دخترانشان ندارند من تا دوم دبيرستان درس خواندم ، د

ي كشاورزي تنها تر شد به من فشار اورد كه در كارها كمكش كنم در نتيجه درسام ضعيف تر و ترك تحصيلي همينكه برادرم ازدواج كرد و پدرم در كارها

 . "مرا به همراه داشت

 :بافت فکری و فرهنگی خانواده 

ي در خانواده هایي كه به علت پایين بودن سطح فرهنگي و به تبع آن اهميت ندادن به سطح تحصيالت فرزندان دختر و خانواده های

آموزان زود تر ترك تحصيل مي كنند وسرمایه گذاري نكردن خانواده ها در تقویت كه داراي معيشت ضعيف تري هستند دانش

 آموزان نيز رغبت تحصيالت را كاهش مي دهد .بنيه تحصيلي دانش

مان درسش اصال خوب نبود و پدرش راضي مسایهدختر ه"پایه اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1711ساله كه سال  21آموز نشمين دانش

ن هم نميذارم نبود ادامه تحصيل بده پدرش گفته كه پدر دختر همسایه اش گفته كه در مسير روستا كساني هستند كه برا دخترا ایجاد مزاحمت مي كنند پس م

 ."كه ادامه دهي در صورتيكه این حرف اون موقع ها صحت نداشت

نميدانم دوستاي برادرم در مورد دختراي دبيرستان چه  "سال اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1711ه كه در سال سال 11آموز چيمن دانش

و مادر مي كرد  گفته بودند با وجود اینكه پدر و مادرم راضي بودند . مي گفتند كه ما چه كاري به دیگرا داریم برادرم شب و روز اصرار و حتي دعواي پدر

 . "من هم دیگه ازین وضعيت خسته شدم و ادامه ندادمكه 

: من اوال موقعيت درس خواندن نداشتم ، ناراضي بودن  "پایه دوم دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1712ساله كه سال  11آموز سرگل دانش

زشي ، نبودن دبيران با تجربه و اینكه عمویم من را براي پسرش از خانواده اش و ارزش قایل نشدن خانواده برایم و ادامه تحصيل ، نداشتن امكانات آمو

 . "خواستگاري كرده بود و هر دم گوش پدرم مي خواند او را مدرسه نگذارد. تصميم به ترك تحصيل گرفتم

است كه تا سال اول دبيرستان درس : من اگه پدرم گذاشته  "اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1710ساله كه درسال  11آموز شيالن دانش

م خانه بخوانم دليلش این بود كه بچه بودم بازیگوش بودم و دوران ابتدایي براي اینكه نصف روزي مدرسه بودم دعا مي كردند كه كاش نصف دیگه ش ه

ي فهميدم با اصرار مدیران مدارس توانستم تا سال نمي بودم ، دوران راهنمایي دیگه كارهاي خانه را خوب انجام مي دادم ، بزرگ شده بودم خوب وبدا را م

اشه از اینكه در اول دبيرستان ادامه بدهم ، مدام پدرم اصرار داشتند كه به درس خواندن من هيچ احتياجي نداره و كارهاي خانه و اینكه خيال پدرم راحت ب

بدهم ترك تحصيل كردم ، پدرم فوق العاده دوستم دارد و زمانيكه به پدرم مدرسه و چيزاي كه در كمين یك دختر در مدارس و دوستان وجود دارد اطمينان 

 . "گفتم چون تو راضي نيستي من مدرسه نميروم بيشتر منو دوست و اطمينان دارد، اميدوارم كه هم من و هم پدرم اشتباه نكرده باشيم

 مضمون دوم: عوامل فرهنگی 
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انواده ها بر این اعتقاد اند كه دختران درسن پایين ازدواج كنندوبه تحصيل عوامل فرهنگي ومذهبي این شهرستان كه بعضي از خ

ك امر یك تهدید و یآموزان خود در حد خواندن ونوشتن اكتفا دارند و به تحصيل دختران نگاه مثبتي ندارند وبه چشم دانش

 حصيل تأثير مي گذارد .غيرضروي مي دانند هم چنين سطح تحصيالت و اختالفات خانوادگي سایر عوامل بر ترك ت

 ."با اصرار خانواده ازدواج كردم و مجبور به ترك تحصيلي شدم "سوم دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید: 1712ساله كه درسال 11حميرا 

ي پسرش از خواستگاري كرده ... اینكه عمویم من را برا "پایه دوم دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1712ساله كه سال  11آموز سرگل دانش

 . "بود و هر دم گوش پدرم مي خواند او را مدرسه نگذارد. تصميم به ترك تحصيل گرفتم

با رسيدن به دبيرستان به سرعت رشد فيزیكي داشتم و یكي از افوام اصرار داشتند كه من را براي پسرشان نامزدي كنن ،  "ساله مي گوید:20آموز بساطي دانش

يل زیاد حساس نبودم اما اینقدر پيشم صحبت شد كه دانستم با این وضعيت نمي توانم ادامه تحصيل دهم و تقریبا به این نتيجه رسيدم، ترك تحص اول این حرفا

 . "سال پيش با پسر عمویم ازدواج كردم واالن صاحب یك بچه پسر هستيم  7كنم و 

 مضمون سوم: عوامل اقتصادی 

باشد. عواملي چون پایين بودن درآمد، مسكن يت اقتصادي جامعه و خانواده در ارتباط ميآموزان با وضعترك تحصيل دانش

شمار هاي بينامناسب، كثرت فرزندان بر ترك تحصيل فرزندان تاثير دارد. مشكالت والدین در راه تالش براي معاش و گرفتاري

نماید و در حقيقت رابطه صحيحي را كه الزمه یك د غافل ميآنها در این رابطه معموال والدین را از اوضاع و احوال فرزندان خو

البته  .گرددسازد و اثرات این نوع زندگي در ظرف چند سال موجب تخریب نيروهاي بالقوه آنان ميزندگي سالم است مختل مي

ا فقر آحاد جامعه، آنان را به داند كه مبادكند و بر واليان امور فرض مياسالم زمينه اجتماعي را براي تعادل اقتصادي ایجاد مي

 .آموزان از تحصيل، فقر اقتصادي استشود كه مهمترین عامل جدایي دانشانحراف بكشاند. پس معلوم مي

دليل ترك تحصيلم ضعف مالي پدرم بود و تامين  "در پایه دوم دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید: 1711ساله كه در سال  21آموز آمنه دانش

 ."تحصيل سخت بود هزینه

من در كالس درس یكي از دبيران به خاطر انجام ندادن  "در سال اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید: 1711ساله در سال 20آموزسهيال دانش

ير زبان انگليسي را نداشتم و تكاليف به من توهين كردن و من كه به دليل مشكالت مالي و دعواهاي خانگي كه برادر بزرگم كه متاهل هم بودن تحمل دب

 ."ه شدنم شددیگه جایي براي برگشتن به مدرسه را براي خود جا نگذاشتم و تا ابد هم شرمنده معلم خودم هستم چون كه بد جوابشان دادم و روز آخر مدرس

 

 مضمون چهارم: عوامل مربوط به مدرسه

هاي ساختاري آموز، امكانات مدرسه، مشخصهتركيب دانشدر این مضمون، چهار زیر مضمون به عنوان ویژگي مدرسه شامل: 

ها را بهتر آموزان معلمامكانات مدرسه: یكي از تحقيقات نشان داد هر چه دانش .دخيل اند هاي مدرسهمدرسه و فرآیندها و شيوه

ایط محيطي و نحوه آموزان تا حدود زیادي بستگي به شرپيشرفت تحصيلي دانشد. آیدرك كنند، نرخ ترك تحصيل پایين مي

اي باشد كه موجب موفقيت آنها شود. یابند باید به گونهبرخورد معلمان و اطرافيان دارد. فضایي كه نوجوانان در آن پرورش مي

آموز اعتماد به نفس پيدا كند و از خود انتظار آموز را در مسير موفقيت قرار دهد و دانشبرخورد معلم باید منطقي باشد تا دانش

توان گفت رابطه یابد.بنابراین مييت داشته باشد زیرا موفقيت مانند نردباني است كه وقتي شروع شد تا آخرین پله ادامه ميموفق
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 .كندآموزان را تحت تاثير قرار دهد و از ترك تحصيل آنان جلوگيريتواند موفقيت دانشمعلمان و شاگردان و مسئوالن دیگر مي

ها، ساختن و خلق آوري دادهآموز از طریق آزمایش، اشياء، جمعاي باشد كه دانشباید به گونهبرخورد معلم و اولياي مدارس 

كردن، مشاركت در كارهاي گروهي، گوش دادن، خواندن و اكتشاف به تجربه و یادگيري بپردازند و بدین وسيله از ترك تحصيل 

هاي كالمي و تشویق ي مفيد است. استفاده بيشتر معلمان از تشویقهاي مادي و غيرمادهمچنين استفاده از تشویقد. شوآنها جلوگيري

 شودآموزان ميآموزان نقش بسزایي دارد و باعث جلوگيري از افت تحصيلي دانشدر ميان جمع، در پيشرفت تحصيلي دانش

موز سال اول دبيرستان بودم و هميشه شاگرد اول آدانش1710كه در سال "ساله پایه اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 20آموز سرگل دانش

واندن یا دوم كالس بودم درس خواندن را بيشتر از هرچيزي را دوست مي داشتم ، در همان سال خواهرم به علت تصادف به رحمت خدا رفتند ناي درس خ

ه راه انداخته بودند خانم مدیر همه ي ما را به دفتر برد و قرار شد نداشتم اما به خودم فشار مياوردم تا یك روز در كالس ما بچه ها سر كالس شلوغي زیادي ب

ن آرزوي من بود كه همه فردا والدین مان به مدرسه بياریم ، من به پدرم گفتم همون روز نميدانم مدیرمان چه گفته بود آخر روز مدرسه من شد ، درس خواند

 ."خانم مدیر و پدرم بر باد فنا دادنش

پدر و مادرم با ادامه  "در پایه دوم دبيرستان ترك تحصيل كرده بود جواب داد ترك تحصيل كرده است ميگوید: 1712كه سال 1733تولد آموز آرزو مدانش

 همراه نبود وتحصيلم مخالف بودند و علت مخالفت آنان نبودن دبيرستان در روستا و براي ادامه تحصيل باید به روستاي همجوار ميرفتن كه رضایت والدین 

 ."مجبور به ترك تحصيل شدم

سال سوم راهنمایي را قبول شدم اما روستامان دبيرستان دخترانه نداشت و پدرم  "ساله در پایه اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید: 13جمينه 

 ."براي رفتن به خوابگاه راضي نبود و مجبور به ترك تحصيل شدم

در روستاي ما فقط تا دوره راهنمایي مدرسه بود، من درسم خوب بود و  "گوید:يرستان ترك تحصيل كرده است ميسال دوم دب 1710ساله كه سال  20سميرا 

رگردم حاال اصرار كردم كه ادامه تحصيل دهم مادرم مرا خانه دایم در شهر گذاشت دو سال خانه دایي سخت ترین دوران زندگيم بود مجبور شدم به خانه ب

شود كه برا ثبت نام رفتم و گفتند كه سن شما باال ست مگر بخواهيد به شهر بروید و بزرگساالن به روستایمان دبيرستان داده ميبعد سه سال ترك تحصيل 

 . "ادامه بدهيد، من مجبور بودم كه ترك تحصيل كنم

 مضمون پنجم: عوامل فردی  

در دوره دبستان و راهنمایي، به پيش بيني ترك تحصيل  اوليه و دل مشغولي اوليه به تحصيلتحقيقات نشان داده است كه بنيه علمي

از ابتداي سال چهارم شروع ميدر تحقيقي نشان داد كه تفاوت در نمرات علمي( 1117كنند. رودریك )در دبيرستان كمك مي

یادي را به گردد. یكي دیگر از عواملي كه توجه زآموزان مشخص ميشودو قبل از ترك مدرسه، وضعيت نامطلوب نمرات دانش

 خود جلب كرده است مردودي است. 

من از اول هيچ عالقه اي به درس خواندن نداشتم و  "در پایه اول دبيرستان ترك تحصيل كرده است مي گوید : 1711ساله كه سال  20آموز گلناز دانش

درس نخواندن را ادامه دادم كه مدرسه و خانواده ام از من خسته  حاضربودم تمام كارهاي خانه را براي پدرو مادرم انجام مي دادم فقط درس نخوانم . اینقدر

يماني شدن و پدرم به من گفت دیگه به مدرسه نروي و منم انگار به آرزوهام رسيدم و ترك تحصيل كردم ، بدون اینكه حتي االنم احساس ندامت و پش

 ."بكنم

  آموزان دختر دبيرستانيترك تحصيل دانشاز علل هاي دختران هاي الهام گرفته از روایت( تلخيص دریافت1جدول )

 مضامين های الهام گرفته از روایت افراددریافت
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 ."از وقت فوت مادرم، پدرم در كارهاي خانه و بيرون دست تنها بود باید بهش كمك ميكردم بابام راضي نبود كه ادامه تحصيل بدم"

اي براي فرستادن والدین تا زماني بدانند ما را مي فرستند و هيچ برنامه از پيش تعيين شده درس خواندن ما بچاي روستا بدون برنامه ریزي است و"

به  دخترانشان ندارند من تا دوم دبيرستان درس خواندم ، درسم هم خوب بود همينكه برادرم ازدواج كرد و پدرم در كارهاي كشاورزي تنها تر شد

 . "ه درسام ضعيف تر و ترك تحصيلي مرا به همراه داشتمن فشار اورد كه در كارها كمكش كنم در نتيج

مان درسش اصال خوب نبود و پدرش راضي نبود ادامه تحصيل بده پدرش گفته كه پدر دختر همسایه اش گفته كه در مسير روستا دختر همسایه"

 . "يكه این حرف اون موقع ها صحت نداشتكساني هستند كه برا دخترا ایجاد مزاحمت مي كنند پس من هم نميذارم كه ادامه دهي در صورت

دیگرا نميدانم دوستاي برادرم در مورد دختراي دبيرستان چه گفته بودند با وجود اینكه پدر و مادرم راضي بودند . مي گفتند كه ما چه كاري به  "

 . "ه شدم و ادامه ندادمداریم برادرم شب و روز اصرار و حتي دعواي پدر و مادر مي كرد كه من هم دیگه ازین وضعيت خست

،  من اوال موقعيت درس خواندن نداشتم ، ناراضي بودن خانواده اش و ارزش قایل نشدن خانواده برایم و ادامه تحصيل، نداشتن امكانات آموزشي "

را مدرسه نگذارد. تصميم به نبودن دبيران با تجربه و اینكه عمویم من را براي پسرش از خواستگاري كرده بود و هر دم گوش پدرم مي خواند او 

 ."ترك تحصيل گرفتم

ف من اگه پدرم گذاشته است كه تا سال اول دبيرستان درس بخوانم دليلش این بود كه بچه بودم بازیگوش بودم و دوران ابتدایي براي اینكه نص"

ه كارهاي خانه را خوب انجام مي دادم ، روزي مدرسه بودم دعا مي كردند كه كاش نصف دیگه ش هم خانه نمي بودم ، دوران راهنمایي دیگ

به درس بزرگ شده بودم خوب وبدا را مي فهميدم با اصرار مدیران مدارس توانستم تا سال اول دبيرستان ادامه بدهم ، مدام پدرم اصرار داشتند كه 

و چيزاي كه در كمين یك دختر در مدارس و  خواندن من هيچ احتياجي نداره و كارهاي خانه و اینكه خيال پدرم راحت باشه از اینكه در مدرسه

دوستان وجود دارد اطمينان بدهم ترك تحصيل كردم ، پدرم فوق العاده دوستم دارد و زمانيكه به پدرم گفتم چون تو راضي نيستي من مدرسه 

 . "نميروم بيشتر منو دوست و اطمينان دارد، اميدوارم كه هم من و هم پدرم اشتباه نكرده باشيم

 عوامل

 خانوادگي

 ."با اصرار خانواده ازدواج كردم و مجبور به ترك تحصيلي شدم "

 . "... اینكه عمویم من را براي پسرش از خواستگاري كرده بود و هر دم گوش پدرم مي خواند او را مدرسه نگذارد. تصميم به ترك تحصيل گرفتم "

سرعت رشد فيزیكي داشتم و یكي از افوام اصرار داشتند كه من را براي پسرشان  با رسيدن به دبيرستان به "ساله مي گوید:20آموز بساطي دانش

ه این نامزدي كنن ، اول این حرفا زیاد حساس نبودم اما اینقدر پيشم صحبت شد كه دانستم با این وضعيت نمي توانم ادامه تحصيل دهم و تقریبا ب

 . "زدواج كردم واالن صاحب یك بچه پسر هستيم سال پيش با پسر عمویم ا 7نتيجه رسيدم، ترك تحصيل كنم و 

عوامل 

 فرهنگي

 ."دليل ترك تحصيلم ضعف مالي پدرم بود و تامين هزینه تحصيل سخت بود "

 من در كالس درس یكي از دبيران به خاطر انجام ندادن تكاليف به من توهين كردن و من كه به دليل مشكالت مالي و دعواهاي خانگي كه برادر"

كه متاهل هم بودن تحمل دبير زبان انگليسي را نداشتم و دیگه جایي براي برگشتن به مدرسه را براي خود جا نگذاشتم و تا ابد هم شرمنده بزرگم 

 ."معلم خودم هستم چون كه بد جوابشان دادم و روز آخر مدرسه شدنم شد

عوامل 

 اقتصادي

شاگرد اول یا دوم كالس بودم درس خواندن را بيشتر از هرچيزي را دوست مي داشتم ، آموز سال اول دبيرستان بودم و هميشه دانش1710در سال "

سر در همان سال خواهرم به علت تصادف به رحمت خدا رفتند ناي درس خواندن نداشتم اما به خودم فشار مياوردم تا یك روز در كالس ما بچه ها 

ي ما را به دفتر برد و قرار شد كه همه فردا والدین مان به مدرسه بياریم ، من به پدرم گفتم كالس شلوغي زیادي به راه انداخته بودند خانم مدیر همه 

 ."همون روز نميدانم مدیرمان چه گفته بود آخر روز مدرسه من شد ، درس خواندن آرزوي من بود خانم مدیر و پدرم بر باد فنا دادنش

پدر و  "بيرستان ترك تحصيل كرده بود جواب داد ترك تحصيل كرده است ميگوید:در پایه دوم د 1712كه سال 1733آموز آرزو متولد دانش

ه رضایت مادرم با ادامه تحصيلم مخالف بودند و علت مخالفت آنان نبودن دبيرستان در روستا و براي ادامه تحصيل باید به روستاي همجوار ميرفتن ك

 ."والدین همراه نبود و مجبور به ترك تحصيل شدم

. "راهنمایي را قبول شدم اما روستامان دبيرستان دخترانه نداشت و پدرم براي رفتن به خوابگاه راضي نبود و مجبور به ترك تحصيل شدم سال سوم"

 در روستاي ما فقط تا دوره راهنمایي مدرسه بود، من درسم خوب بود و اصرار كردم كه ادامه تحصيل دهم مادرم مرا خانه دایم در شهر گذاشت"

ل مربوط عوام

 به مدرسه
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شود خانه دایي سخت ترین دوران زندگيم بود مجبور شدم به خانه برگردم حاال بعد سه سال ترك تحصيل به روستایمان دبيرستان داده مي دو سال

 . "مكه برا ثبت نام رفتم و گفتند كه سن شما باال ست مگر بخواهيد به شهر بروید و بزرگساالن ادامه بدهيد، من مجبور بودم كه ترك تحصيل كن

قدر من از اول هيچ عالقه اي به درس خواندن نداشتم و حاضربودم تمام كارهاي خانه را براي پدرو مادرم انجام مي دادم فقط درس نخوانم . این"

ار به آرزوهام رسيدم و درس نخواندن را ادامه دادم كه مدرسه و خانواده ام از من خسته شدن و پدرم به من گفت دیگه به مدرسه نروي و منم انگ

 ."ترك تحصيل كردم ، بدون اینكه حتي االنم احساس ندامت و پشيماني بكنم 

 عوامل فردي  

 بحث و نتیجه گیری

آموز مـيتوانـد اثـرات و تبعـات منفي در بعد فردي و اجتماعي آموزان بخصوص دختران دانشباز ماندن از تحصيل زود هنگام دانش

آموزان كشور، بررسي ترك تحصيل زود هنگام آموز از مجمـوع دانشـت دختـران دانشيه به اكثریت جمعداشته باشد. با توج

آنها، با در نظرگـرفتن سـرمایه گـذاریهـاي دولـت وخانواده ها در این زمينه، الزم و ضروري بنظر ميرسد. هرقدر دختران بتوانند 

شـوند، همان نسبت در رویارویي با مشكالت زندگي در بزرگسالي آماده تر مـيسـالهـاي بيشـتري را در نظام آموزشي طي كنند به 

همچنين استفاده ي بهينه دختران از فرصتهاي آموزشي ميتواند در افزایش توليد و درآمـد ملّـي اثـرات مثبت به دنبال داشته باشد. 

رفتار بزرگساالن پرداختند متحمل خسارت زیادي در  تحقيقات نشان داده اند كه نوجواناني كه در سنين پایين به ایفاي نقش و

عملكرد در زندگي بزرگسالي شده اند. هر قدر نوجوانان بتوانند تجارب آموزشي را در خالل دوره ي نوجواني كسب نمایند بهتر 

زودرس "ثه توانند آماده ي رویارویي با چالشهاي زندگي در دوره ي بزرگسالي باشند. ترك تحصيل زود هنگام یك حادمي

است كه نوجوان را زودتر از موعد درگير نقشهاي بزرگساالن مي كند. روان شناسان و متخصصان آموزشي بر این باورند  "كاذب

 سال یعني سنين رشد، وقت و انرژي خود را در محيط آموزشي بگذراند. 11تا  11كه نوجوان باید تا آنجا كه ميتواند در سنين بين 

هاي دانشگيري بسياري از چالشدهد كه شكلآموزان ترك تحصيل كرده نشان ميرفته از تجربه زیسته دانشتاملي بر نتایج برگ

ها را با مشكل جدي همراه سازد. عبارتند از: عوامل خانوادگي، عوامل محيط زندگي، عوامل تواند، ادامه تحصيل آنكه مي آموزان

رسه و عوامل فردي مي باشد. و با یافته هاي مطالعات قبلي انجام شده در این اقتصادي، ازدواج زود هنگام، عوامل مربوط به مد

  موضوع مطابقت دارند.

بافت فكري و فرهنگي خانواده( یكي از عوامل ترك تحصيل دختران در  نياز به كار دختران در منزل،خانوادگی: عوامل -1

(، همسو مي 1735(، حسيني )1712(، سخایي )1712مهران)هش عوامل خانوادگي مي باشد. كه با نتایج پژو جامعه مورد پژوهش

 باشد. 

 دومين عامل ترك تحصيل دختران جامعه مورد پژوهش فقر اقتصادي خانواده ها است.كه با نتایج تحقيق،عوامل اقتصادی:  -3

 مي باشد.  (، همسو2000( و جونز و همكارانش)1111(، ولز)1710(، مجدیان و صيدي )1735(، حسيني )1712مهران)

سومين عامل ترك تحصيل دختران جامعه مورد پژوهش عوامل مربوط به مدرسه؛ از قبيل: نبود عوامل مربوط به مدرسه:  -2

مدرسه در نزدیكي محل زندگي، نبود وسایل رفت و آمد، نحوه تعامل مدیر، معاونين و دبيران، و جو حاكم بر مدرسه، است.كه با 
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(، امجدیان و صيدي 1711(، مطهري )1711(، نادري بلداچي )1712(، سخایي )1735حسيني ) (،1712مهران)، نتایج تحقيق

 (، همسو مي باشد. 1710)

 چهارمين عامل ترك تحصيل دختران جامعه مورد پژوهش مربوط به عوامل فردي است.كه با نتایج تحقيق،عوامل فردی:  -4

 همسو مي باشد.( 1111كيرنس و همكارانش)، (1710(، امجدیان و صيدي )1712(، سخایي )1735حسيني )

پنجمين عامل ترك تحصيل دختران جامعه مورد پژوهش مربوط به عوامل فرهنگي در زمينه ضرورت عوامل فرهنگی:  -9

 (، همسو مي باشد. 1735(، حسيني )1710(، امجدیان و صيدي )1712سخایي )ازدواج زود هنگام دختران است.كه با نتایج تحقيق، 

تواند الیهلحاظ آماري در برداشته باشد، اما ميتواند نتایج قابل تعميمي را بهها، نميمحدودي از سوژهد مصاحبه كيفي با نمونههرچن

اي از مشكالت برخي از دختران هاي پنهان و عموماً مغفول مانده در این حوزه را بيشتر آشكار نماید. نتایج پژوهش حاضر، رشته

دان پژوهش در زمينه ادامه تحصيل را آشكار نمود كه نيازمند باز مدیریت و ترميم سریع و هوشمندانه توسط كننده در ميمشاركت

سازي نسل جوان براي هاي موقعيتي و ماهيتي آمادهاست. در پژوهش حاضر سعي گردید با توجه به حساسيتنهادهاي اثرگذار

زیسته آنها، بر شناسایي و معرفي علل گيري از تجربهوت ذهني و ضمن بهرهآینده و به ویژه دختران جوان، و فارغ از هرگونه قضا

تمركز گردد. به دیگر سخن تالش گردید تا ضمن كسب شناخت عميق، به منظور آموزان دختر دبيرستاني ترك تحصيل دانش

، راهكارهایي پيشنهاد انيآموزان دختر دبيرستترك تحصيل دانشهاي ها و تشدید آسيبارتقاي وضعيت موجود و كاهش چالش

هاي برشمرده تواند در بهبود شرایط موجود و جلوگيري از تشدید و تعميق آسيبگردد. توجه به راهكارها و پيشنهادهاي زیر مي

 شده، رهگشا باشد. 

و به طور كلى همه افرادى كه به شكلى در آموزش  حمایت؛ همراهى والدین و اولیاى مدرسه -1

از اینكه « اطمينان»آموز است. ش دارند، شاخصى براى تضمين موفقيت تحصيلى دانشآموز نقو پرورش دانش

خواهند كرد، او را به ادامه مسير دلگرم « حمایت و هدایت»آموز را در شرایط بحرانى همواره فرد یا افرادى دانش

نكرده و تاكيد دارند كند. پژوهشگران نقش حمایتى والدین و اولياى مدرسه را تنها به صرف هزینه محدود مى

آموز باید از جهت رواني، عاطفي، اجتماعي، اقتصادي، این حمایت باید همه جانبه باشد. به این معنى كه دانش

 فكرى و ... تحت حمایت قرار بگيرد

؛ رفتارهاى نامناسب بعضي متوليان آموزشي، بویژه آنهایى كه در رده آموزش به متولیان آموزشی -2

آموزان این مقطع ستان مشغول به فعاليت هستند، یكى دیگر از دالیل ترك تحصيل دانشسنى حساسى چون دبير

هاى هاى نژادي، قومي، تبعيضآموزان برتر و ضعيف، تبعيضهاى فاحش ميان دانشجا، تبعيضاست. تنبيه بى

و درست از روش  بضاعت و متمول؛ ناتواني در استفاده بهينهآموزان كم بضاعت، بىجنسيتي، تبعيض ميان دانش
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كنند و آموزان را به عنوان مقصر معرفى مىهاى اولياى مدرسه كه در نهایت دانشهاي تدریس فعال، ناتوانى

 آموزان است. هاى مهمى براى ترك تحصيل دانشبسيارى از موارد از این دست، عامل

 پیشنهادات

 در نظر گرفته شود .امكانات بيشتري درمدارس دخترانه براي ادامه تحصيل متاهلين -1

 .جهت اشتغال و جذب نيروي انساني زن به كار گرفته شود ياقدامات -2

 هایي در خصوص اثرات منفي ازدواج دختران در سنين پایين داده شود.به والدین آموزش -7

 در مضيقه نباشند.مدارس راهنمایي در مناطق محروم تاسيس گردد تا والدین نسبت به پرداخت هزینه رفت آمد دخترانشان  -1

 منابع 

آمـوزان دختـر دبيرسـتان هـاي     (. عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر در ترك تحصيل)بازماندگان از تحصـيل( دانـش  1711اقدسي، علي نقي؛ و زینال فام، افسانه )

 117-170،صص13، سال پنجم، شمارهفصلنامه علوم تربيتي، 1711-10شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي

آمـوزان دوره ابتـدایي اسـتان كرمانشـاه، شـوراي تحقيقـات اداره كـل        (. بررسي عوامل مؤثر در ترك تحصـيل دانـش  1710فيروز؛ و صيدي، بهروز )امجدیان، 

 آموزش و پرورش استان كرمانشاه

 شر دیدار.. تهران: نمقدمه اي بر روش هاي تحقيق كيفي و آميخته؛ رویكردهاي متداول در علوم رفتاري(. 1711بازرگان، عباس )

هاي كيفي شناسي در علوم انساني براي انتخاب روش تحقيق با تاكيد بر روشهاي فلسفي زیربنایي معرفتضرورت توجه به دیدگاه(. 1711بازرگان، عباس )

 انتشارات سمت..(. تهران: 50-71علوم تربيتي: به مناسبت نكوداشت دكترعليمحمدكاردان )صص  پژوهش و ارزشيابي آموزشي. )مجموعه مقاالت(

. 7،سال دهم، شماره اندیشه و رفتار. اعتياد از نگاه نوجوانان: یك پژوهش كيفي(. 1717پرویزي، سرور، احمدي، فضل ا...، نيكبخت نصرآبادي، عليرضا ) 

250-253 

 11-2.5، شماره2، دوره هش زنانپژو. سالمت دختران نوجوان و پارادوكس/ محدودیت: یك پژوهش كيفي(. 1717پرویزي، سرور، نيكبخت، عليرضا.) 

آموزان پسر مقطع راهنمایي روستاي اشترمل تویسركان)همدان(، مركز ضمن (. بررسي نقش زمينه شغلي در ترك تحصيل دانش1731تركاشوند، علي اكبر )

 خدمت فرهنگيان ابن سينا همدان

دختران در منطقه دهگالن، شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش  (. بررسي سنت ها و فرهنگ مردم در مورد تر تحصيل1735حسيني، سيد خالد )

 استان كردستان.

فصلنامه تعليم و «. بررسي عوامل موثر در نابرابري آموزشي در دوره عمومي به منظور ارایه مدلي نظري براي آموزش دختران(.»1710داش خانه، فاطمه )

 1، شتربيت

، شوراي تحقيقات اداره كل 1711-12ثر بر ترك تحصيل دختران روستایي در شهرستان فریدن در سال تحصيلي (. بررسي عوامل مؤ1712سخایي، داود )

 آموزش و پرورش استان اصفهان.

ضمن  آموزان كالس پنجم ابتدایي بخش فيروزان از دیدگاه معلمين این پایه، مركز(. پایان نامه بررسي ميزان و علل ترك تحصيل دانش1731سيف، اهلل داد.)

 خدمت فرهنگيان ابن سينا همدان.

(. بازنمایي ادراكات و تجارب زیسته معلمان از آسيب هاي احتمالي ناشي از 1711صالحي، كيوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقي، ناهيد، و شكوهي یكتا، محسن )

 51-11(، 1) 5، آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه گيري و ارزشيابياجراي برنامه ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدایي، 
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بررسي علل ترك تحصيل زود هنگام دختران در دوره راهنمایي اسـتانآذربایجان غربي ، سازمان آموزش و پرورش استان اذربایجان  (.1712عارفي ، مرضيه )

 غربي

 (. آموزش وپرورش تطبيقي .اصفهان: نشر دانش1731لياقت دار محمد جواد )

 ، تهران : انتشارات امير كبير.سائل آموزش و پرورش م. )1731( معيري ، محمد طاهر

، فصلنامه تعليم و تربيت«. بررسي علل ترك تحصيل دختران در مقطع آموزش ابتدایي در خاورميانه و شمال آفریقا و بویژه در ایران(. »1735مهران، یوسف )

 .2ش

آموزان پایه ي سوم راهنمایي و یك مدل انگيزشي براي پيش بيني تصميم دانش (. تدوین و آزمون1711یار احمدي، یحيي، یوسفي، ناصر، شيربگي، ناصر )

مجله دست آوردهاي روان شناختي، دانشگاه شهيد بهشتي اول دبيرستان مناطق روستایي شهرستان سنندج به ادامه یا ترك تجصيل در دوره ي دبيرستان، 

 11-11، صص1، شماره ي7-11چهارم، سال، دوره اهواز
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