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  : چكيده

 موزان دختردانش آ ترك تحصيل در ثرؤاجتماعي م عوامل محيطي واين پژوهش با هدف بررسي 
اين تحقيق دو گروه دختران ترك تحصيل نكرده و جامعه آماري . انجام شدهاي شهرستان مياندوآب  دبيرستان

در سه پايه متوسطه شهرستان مياندوآب هستند كه تعداد  89 -  90ترك تحصيل كرده در سال تحصيلي 
گيري  بود كه به روش نمونه 604نفر و تعداد دختران ترك تحصيل كرده  4085 دختران ترك تحصيل نكرده 

انجام پذيرفت و از هر دو  كوكران اي و حجم نمونه بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه اي چند مرحله خوشه
كه مجموعاًً ) مشغول به تحصيل(نفر ترك تحصيل و به همين تعداد نيز دانش آموزعادي  234گروه به تعداد 

براي جمع  بوده واي  مقايسه - علي حاضرتحقيق روش . نش گرديدنفر بود به عنوان نمونه تصادفاً گزي 468
 ها  استفاده شده است براي تعيين ميزان تاثير ميزان متغيرها در فرضيه محقق ساخته پرسشنامه آوري داده ها از

مقايسه گرديدند و اطالعات به دست آمده از ) مشغول به تحصيل و بازماندگان از تحصيل(دو گروه از دختران 
ها نشان داد  و نتايج تجزيه و تحليل دادهقرار گرفت   مورد بررسي) tآزمون(ريق آمار توصيفي و استنباطي ط
ن يب، گروه همساالن ليتحص ترك ي مربوط به مدرسه عوامل ،محيطي، خانوادگي، اقتصادي عوامل كه

عوامل معنادار است يعني  است و اين تفاوت از لحاظ آماري تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان دانش
ل يتحص ترك اختالف ميانگينبيشترين نقش را در ترك تحصيل دختران داشته است و همچنين  ذكر شده

 ليتحص ترككه نشانگر  است 28/1برابر  )يوشهر ييروستا طيمح( يزندگ طيمحن براساس آموزا دانش
اين اختالف از لحاظ آماري معني دار ولي  باشد مي  يشهر طيمحبه  ييروستا طيمحدر آموزان دانش بيشتر
  .دختر نداشته استن آموزا ل دانشيتحص ترك اي در محيط زندگي نقش عمده يعني .باشد نمي
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  :مقدمه
خواهند در  ستگاه آموزشي ميد آنها از آموزش و پرورش دارند، جوامع امروز، مردم انتظارات گوناگون از

حل مسائل و مشكالت اجتماعي پيشقدم باشد، جامعه را به سمت رفاه و پيشرفت هدايت كند و مردم را از 
ولي آيا نظام آموزشي  .تري سوق دهد عادالنه و پرورش به سوي زندگي بهتر و آموزش طريق فرآيند

جتماعي را كاهش دهد، نردباني باشد براي ارتقاي هاي ا نابرابري اين زمينه مشكل گشا باشد، تواند در مي
 مرتبه و اقتصادي بهتر موقعيت شغلي و به طبقه باالتر، تر افراد از طبقه اجتماعي و اقتصادي پايين
   ).1382 مهران،( ؟اجتماعي باالتري را براي آنها فراهم كند

 ترك و شود افت وجب ميم ها و مقاصد را در نظام آموزش و پرورش آنچه عدم توفيق درتحقق هدف
رشته مورد  اشتغال در عدم با تحصيل ميان دوره مردودي و به صورت ترك اًو عمدت ه استتحصيلي بود

پيچيده موجود در  عوامل ترك تحصيل دختران بازتاب مسائل و مشكالت .شود تحصيل مشاهده مي
تحصيل دختران  ماندن از باز. جامعه است به همين دليل حل اين مشكل به آساني ممكن نخواهد بود

هاي اجتماعي و  ارتقاء يا در نتيجه محدوديت ممكن است در عدم توفيق در امتحان و محروميت از
  ).1376، معيري( اقتصادي باشد

اند كه نوجواناني كه در سنين پايين به ايفاي نقش و رفتار بزرگساالن پرداختند  تحقيقات نشان داده 
هر قدر نوجوانان بتوانند تجارب آموزشي . اند د در زندگي بزرگسالي شدهعملكر متحمل خسارت زيادي در

ي  هاي زندگي در دوره ي رويارويي با چالش توانند آماده ي نوجواني كسب نمايند بهتر مي را در خالل دوره
است كه نوجوان را زودتر از  "زودرس كاذب"ي  هنگام يك حادثه ترك تحصيل زود. بزرگسالي باشند

متخصصان  روان شناسان و ).2002،  2نيوكومپ و پيرسون،( كند هاي بزرگساالن مي گير نقشموعد در
 سال يعني سنين رشد، 18تا  14سنين بين  تواند در اين باورند كه نوجوان بايد تا آنجا كه مي آموزشي بر

  ). 1380داش خانه، ( محيط آموزشي بگذراند انرژي خود را در و وقت
توانـد اثـرات و تبعـات     دانش آموز مـي  آموزان بخصوص دختران هنگام دانش يل زودباز ماندن از تحص   

آمـوز از مجمـوع    با توجه به اكثريت جمعيـت دختـران دانـش   . منفي در بعد فردي و اجتماعي داشته باشد
هـاي دولـت    نظرگـرفتن سـرمايه گـذاري    آموزان كشور، بررسي ترك تحصيل زود هنگام آنها، با در دانش

هـاي بيشـتري را در    هرقدر دختران  بتوانند سـال . رسد ضروري بنظر مي الزم و ، اين زمينه ها در وخانواده
 شـوند،  تر مـي  بزرگسالي آماده نظام آموزشي طي كنند به همان نسبت در رويارويي با مشكالت زندگي در

رآمـد ملّـي اثـرات    د افزايش توليد و در تواند هاي آموزشي مي ي بهينه دختران از فرصت همچنين استفاده
  .)1382 عارفي،( مثبت به دنبال داشته باشد

                                                            

 Pearson, S. B., & Newcomb, M. D. (2000) .٢  



 . . . عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر در ترك تحصيل 

خاطر  و دهند پرورش را به كوتاهي نظام آموزشي ربط مي آموزش و صاحبنظران داليل افت يا اتالف در
 اتالف منابع به صورت ترك تحصيل و هدف نظام آموزشي نقش عمده در كنند كه ساخت و نشان مي

ترك تحصيل كنندگان نه تنها به خيل بيسوادان بيكار ). 167مان منبع ص ه(ي تحصيلي دارد  پايه تكرار
ي تحصيالت همگاني آموزش و پرورش  شود هزينه ، بلكه ناكامي در تحصيل باعث ميپيوندند جامعه مي

ضرورت  فلذا .افزايش يافته و گراني آموزش سرانه در برخي كشورها به طور چشمگيري محسوس شود
تحصيل دختران نه تنها به شناخت  ي علل محيطي اجتماعي بازماندگي از نهزمي اجراي پژوهش در

هاي  مورد برنامه در بلكه راهكارهاي اساسي را شود، اين مسئله منجر مي متغيرهاي تعيين كننده در
 توسط وزارت آموزش و يك مطالعه گسترده كه در )1382( مهران .ريزان ارائه دهيم پيشگيري به برنامه

كردستان، محروم كشور در چهار استان  )يونيسف( ندوق كودكان سازمان ملل متحدص پرورش و
برون مدرسه  موانع درون و يانجام پذيرفته است به شناساي لرستان و هرمزگان و كهكيلويه و بوير احمد

از با والدين، مسئوالن و افراد بازمانده ) مصاحبه(روش كيفي  محقق با استفاده از .پرداخته است افراد
علل مدرسه مدار، علل : تحصيل، سعي در طبقه بندي داليل ترك تحصيل دختران حول سه محور

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه عوامل بازدارنده ترك تحصيل . دارد علل كودك مدار و خانواده مدار
. نمود عوامل آموزشي جستجو سپس عوامل اقتصادي و نهايتاً در عوامل فرهنگي و دختران را بايد در

توان از طريق آن عوامل بازدارنده را كاهش داد و  هايي را ارائه نموده كه مي پايان راه حل محقق در
  .عوامل تسهيل كننده را تقويت نمود

هاي آموزشي و  يكي ديگر از تحقيقاتي كه در اين زمينه جديداً انجام پذيرفته است موضوع نابرابري   
مورد بررسي قرار گرفته ) 1380( هاست، كه توسط داش خانه ن نابرابريشناسايي عوامل مؤثر در ايجاد اي

پسران در دوره . نهاي آموزشي بين دخترا محقق در اين مطالعه به بررسي عوامل مؤثر در نابرابري. است
راهنمايي  پايه پنجم ابتدايي و دانش آموز 300جامعه آماري اين تحقيق را  .آموزشي عمومي پرداخته است

 كهگيلويه وبويراحمد، فارس، كردستان، اصفهان، ايالم و( در شش استان كشور 79-80تحصيلي سال در
دهد كه در زمينه دستيابي برابر به  نتايج تحقيق نشان مي. دهند تشكيل مي) بلوچستان سيستان و

در اين تفاوت با محروميت بيشتر دختران  پسران تفاوت وجود دارد و هاي آموزشي بين دختران و فرصت
به ميزان بيشتري  )اقتصادي عوامل فرهنگي و(اي  همچنين عوامل برون مدرسه. مقايسه با پسران است

ارائه مدلي  پايان مطالعه سعي در محقق در .شود دوره عمومي مي موجب محروميت دختران از آموزش در
  .آموزشي نموده است هاي برابر جهت فرصت

هاي اول ابتدايي  ررسي علل مردودي و ترك تحصيل در پايهبه ب) 1370(معتمديان و صادق موسوي     
دهد كه عواملي كه در مردودي و ترك تحصيل  ها نشان مي كه يافته. اند و اول راهنمايي كشور پرداخته

ثير دارند عبارتند از فقدان پدر، فقر فرهنگي و تحصيالت خانواده، ضعف أآموزان پايه اول راهنمايي ت دانش
آموز در كالس، مشكالت خانوادگي  موزشي، افزايش تراكم دانشآكمبود فضاي . ه كالسمعلمان در ادار
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آموزان ضعيف، عدم عالقه  تعداد زياد اوالد در خانواده، عدم توجه دبيران به دانش... مانند اعتياد، طالق و 
قدان مادر يا پدر، همچنين عواملي مانند ضعف تغذيه، ف... آموزان به مواد درسي پايه اول راهنمايي و دانش

فقر فرهنگي و تحصيالت خانواده، عدم رسيدگي مستمر به تكاليف درسي دانش آموزان، ضعف معلمان در 
  .ثير دارندأآموزان پايه اول ابتدايي ت در مردودي و ترك تحصيل دانش... ايجاد ارتباط و رفتار صحيح و 

هاي اول ابتدايي و اول راهنمايي  ايهمردودي در پ به بررسي علل ترك تحصيل و )1372(انزابي    
موزش و پرورش استان اذربايجان شرقي پرداخته است، آتحصيلي در مناطق آموزش و پرورش اداره كل 

 سواد و آموزان مردودي بي دانش اكثر مادر و ميزان تحصيالت پدر )1 دهد كه نشان مي ي تحقيقها يافته
 نفر و بيشتر 6آموزان مردودي داراي خانواده با جمعيت  اكثر دانش) 2حد دوره ابتدايي بوده است  در
اكثر والدين ) 3آموزان است  ثير تعداد زياد افراد خانواده در مردود شدن دانشأباشد كه نشانگر ت مي

ثير أتواند ت اند كه اين عامل مي كرده آموزان كمك  نمي آموزان  مردودي  در انجام تكاليف به دانش دانش
عملكرد ضعيف مديران و عدم تجربه و ) 4و ترك تحصيل دانش آموزان تلقي گردد  زيادي در مردودي

نبود فضا، امكانات و ) 5 ؤثر استآموزان م تحصيالت كافي معلمان و حجم كتب درسي در مردودي دانش
رويه و چند نوبته شدن مدارس در  آموزان در يك كالس، مهاجرت بي موزشي، تراكم زياد دانشآتجهيزات 

  .ثر بوده استؤي و ترك تحصيل ممردود
 ترك تحصيل دختران روستايي در شهرستان فريدون شهر ثر برؤدر تحقيقي عوامل م )1382(سخايي     

عدم دسترسي به  سازد كه ازدواج زود رس، اضطراب از آينده شغلي، استان اصفهان خاطر نشان مي
مان، تعصبات محلي و خانوادگي، بي هاي تدريس معل آموزشگاه و دور بودن آن از محل زندگي، روش

ها ، ميزان  ها ، سبك مديريت  خانواده هاي فرزند پروري خانواده سوادي و كم سوادي والدين، شيوه
آموزان و استعداد و توان يادگيري آنها در ترك تحصيل  دسترسي به مواد آموزشي، انگيزه تحصيلي دانش

  . ثير بسزايي دارندأت
آموزان  ثر بر ترك تحصيل دانشؤاجتماعي م –به بررسي عوامل فرهنگي  )1381(نادري بلداچي    

  عوامل  - 1 :ها نشان داده است كه مدارس راهنمايي عشايري لردگان و اردل پرداخته است كه يافته
ترك تحصيل  عوامل آموزشي بر - 2. ثير داردأت آموزان عشاير فرهنگي بر ترك تحصيل دانش –اجتماعي 

ثير عوامل آموزشي و اجتماعي و فرهنگي در ترك تحصيل أبين ت -3 .ثر استؤير مآموزان عشا دانش
 .پسران تفاوت وجود دارد  دختران و

 ميزان ترك تحصيل مدارس راهنمايي بخش گل تپه از مورد علل و در )1379(پژوهش محسني     
 عدم شركت در ن وتجديد شد پايين بودن سطح سواد والدين، :كه دهد توابع استان همدان نشان مي

ها از عوامل اصلي ترك  هاي مختلف و پايين بودن سطح درآمد خانواده پايه مردودي در امتحانات،
 .بخش گل تپه بوده است  تحصيل دانش آموزان راهنمايي در
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ثر بر ترك تحصيل دانش آموزان ؤاي م تحت عنوان عوامل درون مدرسه) 1381(پژوهش مطهري    
نوع : دهد كه اهداف اين تحقيق شناسايي نقش عوامل ي در استان قم نشان ميدوره راهنمايي تحصيل

مقررات مدرسه، فضا و امكانات مدرسه،  رابطه و برخورد اوليا مدرسه، روش تدريس معلم، انتظامات و
محتوا و حجم كتب درسي ، عدم امنيت دانش آموزان ، شكست تحصيلي ، تفاوت بين دختران و پسران 

  . انجام گرفته است كه نتايج مبين وجود رابطه بين اين عوامل و ترك تحصيل است در ترك تحصيل
رخورد مناسب معلم با دانش عدم ارتباط بين والدين و مدرسه، عدم ب) 1380(امجديان و صيدي    

فقر مالي  كالس درس، محتواي درس و بوجود آمدن جو تنش و اضطراب در ، عدم تسلط معلم برآموزان
گي به مدرسه و درس خواندن را از مهمترين علل و عوامل ترك تحصيل دانش آموزان  عالقه يب والدين،

  . داند  مي
تحقيقي به بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه  در )1375(سلطاني   

نتايج  .استوقوع استفاده نموده  پس از روش تحقيق علّي يا از كبودرآهنگ در استان همدان پرداخته و
جهت كسب درآمد  كار وارد شدن به بازار دهد كه علت اصلي ترك تحصيل اين افراد حاصله نشان مي

 . مادي آن بوده است فوايد لحاظ اقتصادي و از بيشتر
به بررسي نقش زمينه شغلي در ترك تحصيل دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ) 1376(تركاشوند    

دهد فقر مالي مهمترين عامل  ر استان همدان پرداخته است نتايج نشان ميروستاي اشترمل تويسركان د
سال  عامل دوم مهيا بودن زمينه شغلي و محيط كار براي افراد كم سن و ترك تحصيل دانش آموزان و

  .در اين روستا بوده است 
يدگاه ان از دبه بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پنجم ابتدايي بخش فيروز) 1378(سيف    

گيري تصادفي  اند كه به روش نمونه ماري معلمين كالس پنجم بودهآجامعه  معلمين پرداخته است
از پرسشنامه براي جمع و  نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است 30سيستماتيك از ليست معلمين تعداد 

تحصيل كمك به دهد كه علل اصلي ترك  نتايج حاصله نشان مي كه .اطالعات استفاده شده است  آوري
  . امرار معاش خانواده و دوري راه براي مقاطع باالتر است

منطقه دهگالن را اين گونه  تحصيل دختران در مهم ترين عوامل ايجاد محروميت از )1375( حسيني   
 فرزندان، عده زياد پايين بودن سن ازدواج دختران، تحصيالت كم والدين، فقرمالي خانواده،: شمارد مي

امكانات آموزشي علي الخصوص فضاي آموزشي مجزا براي دختران، بي  علمان بومي،كمبودكمبود م
  . سوادي و كمبود فرهنگ مادران

در بررسي عوامل مرتبط با ترك تحصيل دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي  )1382(عسگري    
دهد كه بين ترك  ن مينشا 81-82منطقه فامنين از نظر دانش آموزان و دبيران در سال تحصيلي 

تحصيل در منطقه فامنين و نحوه برخورد مديران، معلمان و معاونين، عدم وجود مدارس و امكان ادامه 
كاركردن دانش آموزان  ها، فقر اقتصادي خانواده نحوه و روش تدريس معلمان، مقاطع باالتر، تحصيل در
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صيل و ، اعتقاد به عدم ارتباط بين تحمين هزينه تحصيل ،شغل والدين ،ازدواج زود هنگام أبراي ت
عدم عالقه به  عدم عالقه به تحصيل و وضعيت اشتغال افراد تحصيل كرده، ،موقعيت اجتماعي در آينده
معلمان رابطه معني داري  فقدان رابطه محترمانه بين دانش آموزان و ،مدرسه برخي دروس مشكل در

  . وجود دارد
  : كند دختران را حول سه محور طبقه بندي مي عوامل ترك تحصيل) 1382( مهران    

 هاي درسي، روش تدريس كتاب آموزگار، علل مدرسه مدار مثل كالس درس، روش برخورد و –الف 
  .   گيري معلم و مدرسهمحتواي آموزشي، ارزشيابي و پي

  .  علل خانواده مدار، مثل عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -ب  
  . شود  هاي بخش الف و ب حاصل مي كه معموالً بر اثر كاستيعلل كودك مدار،  - ج  
 كه داراي درآمد هايي هستند خانواده از دهد كه ترك تحصيل كنندگان بيشتر مطالعه ديگري نشان مي 

 20هاي پايين  خانواده درآمدي آموزاني كه از آن است كه دانش نتايج اين مطالعه حاكي از .پايين هستند
 درصد 20شان باالي هايي است كه درآمد خانواده برابر شان دو شانس ترك تحصيل معموالً جامعه درصد

 ) . 2007 ،همكاران و3مك ملين( جامعه است
هاي فردي و آموزشگاهي دانش آموزان با يك مدل خطي سلسله  بررسي ويژگي پس از )2001( 4رامبرگر 

ترين عوامل پيش بيني كننده ترك  دهمراتبي، رتبه دانش آموزان در كالس درس و نمره وي را از عم
  . داند  تحصيل مي

، يت دانش آموزان در خطر ترك تحصيلدرباره وضع )2003( 5نتايج پژوهش انجام گرفته شده توسط چو 
خصي و تجربيات منفي با ساير تجربيات منفي دانش آموزان با معلمان و مدير مدرسه، مشكالت ش

تنهايي دانش آموزان طبقه پايين را از مهمترين علل و عوامل آموزان در محيط مدرسه و احساس  دانش
  . ترك تحصيل ذكر نموده است

ترك تحصيل زود هنگام اثرات بسيار وخيمي بر روي دختران اسپانيولي زبان درآمريكا بجاي مي گذارد،   
هاي شغلي زيرا دختران آمريكاي التين ساكن در آمريكا براي راهيابي به مدارج باالي تحصيل و فرصت

سرشماري جديد مشكالت جدي ترك تحصيل كنندگان را قبل از . نسبت به پسران شانس كمتري دارند
هاي آفريقايي تبار و همچنين  آمريكايي 1995در سال . آنكه از دبيرستان فارغ التحصيل شوند نشان داد

بودند دبيرستان را به اتمام دادند كه توانسته  درصد افرادي را تشكيل مي 87سفيد پوستان غير اسپانيولي 
اين در حالي . اند درصد از آنها دبيرستان را به اتمام رسانده 57در حاليكه اسپانيولي تبارها فقط . برسانند

اين . اند نسبت به پسران كمي بيشتر است است كه نرخ دختران اسپانيولي كه مدرسه را به اتمام رسانيده
                                                            

1. Mc  Millen  & et al.  
2. Rumberger .R .  
3. Chow. S . 



 . . . عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر در ترك تحصيل 

ه چگونگي نقش جنسيتي، خانواده، مدرسه و دوستان در ادامه مقاله سعي در بيان اين موضوع دارد ك
  ).1386 به نقل از صداقت، ،6رومو( گذارد تحصيل دختران و تصميم گيري شغلي آنان اثر مي

 تا ها يهفتم كالس از نفر 812 يرو بر كه يطول قيتحق كي در) 2000( 7همكارانش و جونز   
 آنان قيتحق جينتا. كشاندند آنان به ليتحص ترك مورد در را مختلف يها رييمتغ دادند انجام ها يازدهمي

 از يكي يفرهنگ شكاف .دهند يم ليتشك را ليتحص ترك مهم ابعاد مدرسه رفتار و عملكرد كه داد نشان
 شتريب شكاف نيا كه يمناطق در يبعبارت .بودند نهاده انگشت آن يرو بر محقق نيا كه بود يمسائل

 مورد در مختلف مطالعات جينتا .رود يم باالتر مناطق نآ در آموزان دانش ليتحص ترك احتمال شود يم
 كي چگاهيه كنندگان ليتحص ترك تيجمع كه دهد يم نشان آموزان دانش هنگام زود ليتحص ترك
 مختلف مناطق در ليتحص ترك مطالعه ليدل نيهم به و اند ننموده دنبال را يهماهنگ و متجانس يالگو

  .رسد يم نظر به مشكل لحا نيدرع و يضرور
 كيدأت ترك تحصيل دانش آموزان بيشتر به عوامل درون مدرسه در )1989( 8ولز تحقيق ديگري، در  

تواند در ترك  هاي آموزشي مي اين پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است كه ساختار و اندازه گروه دارند
معلم و شاگرد، تخصصي بودن معلمان در ضعف در روابط . ثر واقع افتدؤتحصيل دلبخواه دانش آموزان م

تواند در ترك تحصيل آنان  بين دانش آموزان اقليت نيز مي موضوعات درسي، رشد منفي خود  ارزشي در
ترك  بر ثرؤاجتماعي م مشخص كردن علل محيطي،« تحقيق حاضر با توجه به هدف .ثر واقع افتدؤم

هاي زير  بررسي فرضيهبه » رستان مياندوآبشه دانش آموزان دختر )تحصيل بازماندگان از( تحصيل
  :پرداخته است

   .است تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب يطيمح عوامل -1
  .است تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب يخانوادگ عوامل -2
  .است تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب يعوامل اقتصاد -3
  .است تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب مدرسه به مربوط عوامل -4
   .است تفاوتم ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب همساالن گروه با مرتبط عوامل -5
 .است تفاوتم) يوشهر ييروستا طيمح( يزندگ طيمحن بر اساس آموزا ل دانشيتحص ترك -6
  

  تحقيق روش شناسي 
اي در اين تحقيق مورد  مقايسه –هاي پژوهش، روش علي  با توجه به اهداف تحقيق و ماهيت داده

به بررسي ) بازماندگي از تحصيل(وابسته  در اين روش، پژوهشگر با توجه به متغير .گيرد استفاده قرار مي
                                                            

٦. Romo  
 Janosz  & others.٧  
 Wells.٨  



  91 بهار – 17 شماره - 5 سال - فصلنامه علوم تربيتي

 ي پي برد بدين منظور،معلول به علل احتمال آن دارد كه از سعي بر پردازد و احتمالي وقوع آن مي
به ( شود آنها مشاهده نمي در هايي كه اين رفتار با آزمودني را اند هايي كه ترك تحصيل كرده آزمودني

 از انتخاب گروه مورد مقايسه كامالً تصادفي بوده و .گيرند مورد مقايسه قرار مي ،)اند تحصيل ادامه داده
 زيرا انتخاب تصادفي از اند آن مناطق بوده ن ازاي انتخاب شده است كه ترك تحصيل كنندگا منطقه
  .باشد از نظر هدف نيز، كاربردي مي تري براي تعيين گروه مقايسه است و روش مناسب جامعه،

جامعه آماري متشكل  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و براي گردآوري اطالعات مورد نياز از
ترك تحصيل نكرده  نفر، 4689 شهرستان مياندوآب به تعدادآموزان دختر مدارس متوسطه  از كليه دانش

روستايي مشغول به  مدرسه دخترانه شهري و 20نفر كه در  604ترك تحصيل كرده  و نفر 4085
اي چند  خوشهتصادفي  گيري روش نمونه سطح جغرافيايي از به لحاظ توزيع جامعه دراند و  تحصيل بوده

 تدا شهرستان مياندوآب به چهار بخش بلوك بندي شده سپس تعدادعني ابي اي استفاده شده است مرحله
اساس سهم هر گيري بصورت تصادفي ساده بر و در نهايت نمونه شدندمشخص  هاي موجود دهستان
 234 براساس فرمول كوكرانترك تحصيل كنندگان دختر حجم نمونه  و انتخاب شدند تعيين ومنطقه 

 )عدم محروم از تحصيل(دختران شاغل به تحصيل  نيز نفرمشخص شد و همچنين به همين تعداد
 شاغل تحصيل و حجم نمونه دختران بازمانده از نفر 468 بصورت تصادفي ساده انتخاب شده كه مجموعاً

  .مقايسه قرارگرفت مورد و تعيين گرديد )ترك تحصيل نكرده(
  

  روش اجراي آزمون 
به اين صورت كه ابتدا مباني  .ه استاي بود انهروش گردآوري اطالعات ميداني و كتابخ اين پژوهش در

محقق ساخته استفاده  پرسشنامهاز  نياز ي موردها براي جمع آوري داده ونظري موضوع از منابع كتابخانه 
 نظر اساتيد صاحب نظر براي تهيه اين ابزار پس از مطالعه پيشينه تحقيق و بررسي و اظهارو . ه استشد
ه است تنظيم شد اي براساس مقياس طبقه بندي ليكرت تهيه و پرسشنامه ر،نظرات اصالحي استاد ناظ و

براي تجزيه و  .قرارگرفتها، اطالعات مورد نياز، مورد تجزيه و تحليل  جمع آوري داده تكميل و و پس از
ميانگين ها  تفاوت نييتع جهت) 6(الي ) 1(شماره  پژوهشي يها هيفرض ازيك هر مورد درها تحليل داده

        .ه استشد استفاده test-t زمونآ از
  

  : روايي و پايايي وسيله اندازه گيري
پيش از آن كه به گردآوري اطالعات پرداخته شود در مورد روايي پرسشنامه، يعني اين كه ابزارهاي اندازه

كه در اين زمينه جهت تأييد روايي . سنجد آگاهي حاصل شودگيري تا چه حدي خصيصه مورد نظر را مي
پس  و ه استمحتوايي پرسشنامه از نظر و قضاوت اساتيد علوم تربيتي و نيز متخصصان امور استفاده شد

پايايي  .ييد روايي محتوايي پرسشنامه توسط كارشناسان علوم تربيتي و اجتماعي به اجرا گذاشته شدأاز ت



 . . . عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر در ترك تحصيل 

 نباخ مقدار آلفاي كرو. گرديدمحاسبه  9آلفاي كرونباخضريب از طريق  نيزپرسشنامه 

(Cronbach Alpha Test)   81برابر  كل پرسشنامه=/α را نشان  گيري وسيله اندازه يپايايي باال است كه
  .دهد مي
  

  هاي تحقيق   يافته
  

 ليتحص از هبازماند ي وعاد آموزان ن دانشيبدر  يطيمح عوامل« :تحقيق 1فرضيه 
   .»است تفاوتم

 هبازماند آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يطيمح عواملن دهدكه ميانگي مي نشان ) 4-13(نتايج جدول    
 آموزان دانش معيار انحراف از .باشد مي درصد 06/10ي عاد آموزان دانش و درصد 44/12 ليتحص از

 ترك يطيمح عواملثير بيشتر أت بوده كه نشانگر 58/2ي عاد آموزان دانش و 32/3 ليتحص از هبازماند
  .باشد مي ي عاد آموزان دانشاز  ليازتحص هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص
 

 ليازتحص هبازماندي وعاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يطيمح عوامل .)4-13(جدول                          
                        
  
  
  
  

  ليتحص از هبازماندي وعاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يطيمح عوامل tآزمون ). 4- 14(جدول 
  داري سطح معني  اختالف ميانگين  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig  62/8 137/2 000/0 هبازماند  يطيمح عوامل
 137/2 000/0 33/12000/062/8يعاد

     
 ن دانشيب ليتحص ترك يطيمح عوامل استيودنت tنشانگر اين است كه آزمون ) 4-14(نتايج جدول 
داري با فرض برابر  و نابرابر  تفاوت معني 62/8ي به مقدار عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند

ن يب ليتحص ترك يطيمح عوامل وجود دارد و اختالف ميانگين 000/0داري  واريانس در سطح معني
 عواملنقش بيشتر كه نشانگر  است 137/2ي برابر عاد دانش آموزانو ليتحص از هآموزان بازماند دانش

                                                            

1. Cronbach Alpha Test 

  انحراف استاندارد  ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

23444/12 32/3 هبازماند  ليتحص ترك يطيمح عوامل
23406/10 58/2يعاد
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نتيجه . باشد مي  ي عاد آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك يطيمح
فعل و انفعاالتي كه در محيط  و )آشنايان نزديك فاميل و اطرافيان و( بيانگر آنست كه عوامل محيطي

در تعيين افتد  اتفاق مي )فوت پدر يا مادر يا هردو(مانند فقدان والدين  »آموز دانشمحل زندگي « پيرامون
  .گذار استأثيرآموزان ت موفقيت آموزشي دانش

  
 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب در يخانوادگ عوامل« :تحقيق 2فرضيه 

  .»است تفاوتم
 آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يخانوادگ عواملدهد كه ميانگين  مي نشان ) 4-15(نتايج جدول   

 دانش انحراف از معيار. باشد مي  درصد 54/32ي عاد آموزان دانشدرصد و  07/35 ليتحص از هبازماند
 يخانوادگ املعوثير بيشتر أتبوده كه نشانگر  5/8ي عاد آموزان دانش و 6/3 ليتحص از هبازماند آموزان
  .باشد مي  يعاد آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك

  
  ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يخانوادگ عوامل). 4- 15(جدول 

                             
  
  
  

  ليتحص از هبازماند ي وعاد آموزان ن دانشيب ليتحص كرت يخانوادگ عوامل  tآزمون). 4-16(جدول
  داري سطح معني  اختالف ميانگين  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig 24/5 19/3 000/0 هبازماند  يخانوادگ عوامل
 19/3 000/0 32/12000/024/5يعاد

     
ن يب ليتحص ترك يخانوادگ عوامل استيودنت tنشانگر اين است كه آزمون ) 4-16(نتايج جدول 

داري با فرض برابر  تفاوت معني 5/ 4 2ي به مقدار عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند دانش
ن يب ليتحص ترك يخانوادگ عوامل ف ميانگينوجود دارد و اختال 000/0داري  واريانس در سطح معني

 عواملنقش بيشتر كه نشانگر  است 19/3ي برابر عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند دانش
نتيجه  .باشد مي  ي عاد آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك يخانوادگ

پايين بودن سطح سواد اولياء،  طالق و جدايي والدين، الدين،اينكه عوامل خانوادگي از جمله اعتياد و
 . است ثرؤدر ترك تحصيل دانش آموزان بسيار م ...كثرت تعداد اعضاي خانواده و

  انحراف استاندارد ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

 23407/355/8 هبازماند  يخانوادگ عوامل
 23454/326/3يعاد
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 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب در يعوامل اقتصاد«: تحقيق3 ضيه فر
  .»است تفاوتم
 هبازماند آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يعوامل اقتصادين دهد كه ميانگ مي نشان ) 4-17(نتايج جدول  
 آموزان دانش انحراف از معيار. باشد مي  درصد 89/9ي عاد آموزان دانشدرصد و  51/10 ليتحص از

 ترك يعوامل اقتصادثير بيشتر أتبوده كه نشانگر  09/2ي عاد آموزان دانش و 2/ 4 8 ليتحص از هبازماند
  .باشد مي  ي عاد آموزان دانشاز  ليتحص از هازماندآموزان ب ن دانشيب ليتحص

  
 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يعوامل اقتصاد). 4- 17(جدول 

  
  
  

  
 ليتحص از هبازماند ي وعاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك يعوامل اقتصاد tون آزم). 4-18(جدول
  داري سطح معني  اختالف ميانگين  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig  66/2 61/0 008/0 هبازماند  يعوامل اقتصاد
 61/0 008/0 78/21000/066/2يعاد

       
 ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب يعوامل اقتصاد tآزمون  نشانگر اين است كه) 4-18(نتايج جدول 

داري  داري با فرض برابر واريانس در سطح معني تفاوت معني 66/2ي به مقدار عاد آموزان دانشو 
 از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك يعوامل اقتصاد وجود دارد و اختالف ميانگين 008/0
 ليتحص ترك يعوامل اقتصادنقش بيشتر كه نشانگر  است 61/0ابر ي برعاد آموزان دانشو  ليتحص

يعني عوامل اقتصادي نقش تعيين . باشد مي  ي عاد آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب
آموزان دختر دارد بدين صورت كه فقر مالي و بنيه ضعيف اقتصادي  نشاي در ترك تحصيل دا كننده

هاي  مين هزينهأو كار كردن دانش آموزان براي ت هنگام و انگيزه كسب درآمد اشتغال زود خانواده،
هاي اقتصادي موفقيت آموزشي دانش آموزان محسوب  جمله عوامل تعيين كننده شاخص از...تحصيل و 

  . شود مي
  

 از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيبدر  مدرسه به مربوط عوامل« :تحقيق 4 فرضيه
  »تاس تفاوتم ليتحص

 ن دانشيب ليتحص ترك اي مدرسه به مربوط عواملدهد كه ميانگين  مي نشان ) 4-19(نتايج جدول    
 انحراف از معيار. باشد مي  درصد 35/19ي عاد آموزان دانشدرصد و  45/24 ليتحص از هبازماند آموزان

  انحراف استاندارد ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

 23451/1084/2 هبازماند  يعوامل اقتصاد
 23489/909/2يعاد
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 ثير بيشتر عواملأت بوده كه نشانگر 09/4ي عاد آموزان دانش و 18/5 ليتحص از هبازماند آموزان دانش
  .باشد مي  ي عاد آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك اي مدرسه

  
 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك اي مدرسه به مربوط عوامل). 4- 19(جدول 

 
  
  
  

 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب ليتحص تركي  مدرسه به مربوط عوامل tآزمون ). 4-20(جدول
  داري سطح معني  اختالف ميانگين  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig  66/2  10/5 000/0 هندبازما   مدرسه به مربوط عوامل
 10/5 000/0  47/10001/066/2يعاد

      
ن يب ليتحص ترك اي مدرسه عوامل استيودنت tنشانگر اين است كه آزمون ) 4-20(نتايج جدول 

داري با فرض برابر  تفاوت معني 66/2ي به مقدار عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند دانش
 ترك اي مدرسه به مربوط عوامل وجود دارد و اختالف ميانگين 000/0داري  معنيسطح  واريانس در

نقش كه نشانگر  است 10/5ي برابر عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص
 آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك اي مدرسه به مربوط عواملبيشتر 

اي ترك تحصيل مانند  آنست كه عوامل مربوط به مدرسه نتيجه فرضيه فوق حاكي از .باشد يم  ي عاد
ضعف معلمان  مدرسه، تجديد شدن و عدم شركت در امتحانات تجديدي، عدم عالقه به بعضي دروس در

 در اداره كالس، ارائه دروس و نحوه رفتار آنان با دانش آموزان، عدم توجه معلمان به وضعيت تحصيلي
دانش آموزان ضعيف، عملكرد ضعيف مديران و عدم تجربه و تحصيالت كافي معلمان و حجم كتب 

 . ثير را در ترك تحصيل دانش آموزان دختر دارد أبيشترين ت... درسي و

  
 ي وعاد آموزان ن دانشيب در همساالن گروه با مرتبط عوامل« :تحقيق 5 فرضيه
  .»است تفاوتم ليتحص از هبازماند

ن يب ليتحص ترك همساالن گروه با مرتبط عواملدهد كه ميانگين  مي نشان ) 4-21(ج جدول نتاي   
انحراف از . باشد مي  درصد 47/5ي عاد آموزان دانشدرصد و  31/9  ليتحص از هبازماند آموزان دانش
بيشتر ثير أتبوده كه نشانگر  76/1ي عاد آموزان دانش و 99/2 ليتحص از هبازماند آموزان دانش معيار

 آموزان دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك همساالن گروه با مرتبط عوامل
  .باشد مي  يعاد

  انحراف استاندارد  ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

 23445/24 18/5 هبازماند  ي ترك تحصيل مدرسه هب مربوط عوامل 
 23435/19 09/4يعاد
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 ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب ليتحص ترك همساالن گروه با مرتبط عوامل). 4- 21(جدول 
                 

  
  
  

 تحصيل بازمانده از عوامل مرتبط باگروه همساالن ترك تحصيل بين دانش آموزان عادي و tآزمون ). 4-22(جدول
  داري سطح معني  اختالف ميانگين  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig  77/16 08/3 000/0 هبازماند  همساالن عامل
 08/3 000/0 44/66000/077/16يعاد

    
ن يب ليتحص ترك همساالن گروه با مرتبط عوامل tنشانگر اين است كه آزمون ) 4-22(نتايج جدول    

داري با فرض برابر  تفاوت معني 77/16ي به مقدار عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند دانش
 ترك همساالن گروه با مرتبط عوامل وجود دارد و اختالف ميانگين 000/0داري  سطح معنيواريانس در 

نقش كه نشانگر  است 08/3ي برابر عاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص
 دانشاز  ليتحص از هآموزان بازماند ن دانشيب ليتحص ترك همساالن گروه با مرتبط عواملبيشتر 

همكالسان  يعني عوامل مربوط به گروه همساالن از جمله داشتن دوستان و .باشد مي  ي عاد زانآمو
همنشيني و رفت و آمد با آنها بخصوص در سنين نوجواني وجواني در تعيين موفقيت  نااليق و ناباب و

تران دانش آموزان متوسطه بسيار مهم است كه فرضيه فوق نقش گروه همساالن را در ترك تحصيل دخ
  .تاييد مي نمايد 

  
 طيمح( يزندگ طيمحاساس  ن برآموزا ل دانشيتحص ترك« :تحقيق 6فرضيه 
  .»است تفاوتم) يوشهر ييروستا

 ييروستا طيمحدر  آموزان ل دانشيتحص تركدهد كه ميانگين  مي نشان ) 4-27(نتايج جدول      
آموزان  ل دانشيتحص ترك معيار انحراف از .باشد مي  درصد 60/85ي شهر طيمحدر  درصد و 36/84
 در آموزان دانش بيشتر ليتحص ترك بوده كه نشانگر 74/15ي شهر طيمح و 99/14 ييروستا طيمح
  .باشد مي  يشهر طيمحبه  ييروستا طيمح

  ليتحص از هبازماندي و عاد آموزان ن دانشيب )روستايي و شهري (محيط زندگي  با مرتبط عوامل). 4- 27(جدول 
                           

  
  

  انحراف استاندارد ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

 23431/999/2 هبازماند  مساالنه عامل
 23447/576/1يعاد

  انحراف استاندارد ميانگين تعداد آموزاندانش متغير

 26636/8499/14 ييروستا  يزندگ طيمح
 20260/8574/15يشهر
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 بازمانده از تحصيل محيط زندگي ترك تحصيل بين دانش آموزان عادي و tآزمون ). 4- 28(جدول 
  داري سطح معني  گيناختالف ميان  tمقدار   تست لون  آموزان دانش  متغير

 F sig  87/0 28/1 38/0 ييروستا  يزندگ طيمح
 28/1 38/0 94/304/087/0يشهر

 
 طيمحن براساس آموزا ل دانشيتحص ترك tاين است كه آزمون  نشانگر) 4- 28( نتايج جدول     
سطح  رداري با فرض برابر واريانس د تفاوت معني 87/0 به مقدار )يشهر ويي روستا طيمح( يزندگ
 يزندگ طيمحن بر اساس آموزا ل دانشيتحص ترك اختالف ميانگين و وجود ندارد 38/0داري  معني

 طيمح در آموزان دانش بيشتر ليتحص ترك كه نشانگر است 28/1برابر  )يشهر و ييروستا طيمح(
نش يعني محيط زندگي دا .باشد نمي ولي اين اختالف معني دار باشد مي  ي شهر طيمحبه  ييروستا

برابري توزيع امكانات آموزشي و رفاهي با توجه به عواملي از جمله نا) يروستايي و شهر( آموزان اعم از
 يكسان بودن معيارهاي آموزش و سنجش در نقاط مختلف، عدم وجود امكانات و در مناطق مختلف،
ل دانش هاي برابر آموزشي در مناطق دور افتاده و دوري محل تحصيل از منز تسهيالت و فرصت

  .اي در ترك تحصيل دانش آموزان دختر در مناطق روستايي وشهري دارد  نقش تعيين كننده... آموزان،
 از هآموزان بازماند دانش در ليتحص تركمحيطي  عواملدهد بين  نشان مي tنتايج حاصله از آزمون   

ماري عوامل محيطي ييد فرضيه آأتفاوت معني داري وجود دارد و با ت يعاد آموزان دانشو  ليتحص
 ، سخايي)1386(در ترك تحصيل دختران داشته است كه با نتايج تحقيق صداقت  بيشترين نقش را

  .همخواني و همسويي دارد )1380(صيدي  ، امجديان و)1382(مهران  ،)1381( ، فرود بلداچي)1382(
  

  بحث و نتيجه گيري
 در ليتحص ترك يخانوادگ عواملدهد بين  يهاي مستقل نشان م براي گروه tنتايج حاصله از آزمون   

ييد فرض أبا ت و تفاوت معني داري وجود دارد يعاد آموزان دانش و ليتحص از هآموزان بازماند دانش
كه با نتايج تحقيق صداقت  در ترك تحصيل دختران دارد آماري عوامل خانوادگي نقش بيشتري را

  .همخواني و همسويي دارد )1381(، مطهري )1382(، عسگري )1382( ، عارفي)1386(
آموزان  دانش در ليتحص تركاقتصادي  عواملدهد بين  استيودنت نشان مي tنتايج حاصله از آزمون   

با تاييد فرض آماري عوامل  و تفاوت معني داري وجود دارد يعاد آموزان دانش و ليتحص از هبازماند
 عارفي ،)1386( با نتايج تحقيق صداقت كه ترك تحصيل دختران دارد اقتصادي نقش بيشتري را در

، )2007(مك ملين و همكاران  ،)2003( چو ،)2002(نيوكومپ  پيرسون و ،)1382(، عسگري )1382(
  .همخواني و همسويي دارد  )1380(داش خانه  ،)1382(سخايي 

   در ليتحص تركاي  مربوط به مدرسه عواملدهد بين  استيودنت نشان مي tآزمون  نتايج حاصله از
ييد فرض أبا ت و تفاوت معني داري وجود دارد يعاد آموزان دانش و ليتحص از هآموزان بازماند دانش
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كه با  اي ترك تحصيل نقش بيشتري را در ترك تحصيل دختران دارد آماري عوامل مربوط به مدرسه
، سخايي )2001( رامبرگر ،)1375( ، سلطاني)1378( سيف ،)1382( عارفي ،)1372( نتايج تحقيق انزابي

  .همسويي دارد  همخواني و )1382(
 در ليتحص تركمرتبط با گروه همساالن  عواملدهد بين  استيودنت نشان مي tآزمون  نتايج حاصله از 

ييد فرض آماري أبا ت و تفاوت معني داري وجود دارد يعاد آموزان دانشو ليازتحص هآموزان بازماند دانش
كه با نتايج  نقش بيشتري را در ترك تحصيل دختران دارد ليتحص تركمرتبط با گروه همساالن عوامل 
همكاران  ، مك ملين و)1375(حسيني  ،)1382(، عسگري )1380(، داش خانه )1386(ق صداقت تحقي

  .همخواني و همسويي دارد  )2003( ، چو) 2007(
 يزندگ طيمحاساس  بر نآموزا ل دانشيتحص تركبين  دهد استيودنت نشان مي tآزمون  نتايج حاصله از

تفاوت معنـي داري   يعاد آموزان دانشو  ليتحص از هآموزان بازماند دانش در )يوشهرروستايي  طيمح(
 ييروسـتا  طيمحـ ( يزنـدگ  طيمحـ ن براساس آموزا ل دانشيتحص تركوجود ندارد و با رد فرضيه آماري 

، )1382( ج تحقيـق عسـگري  نقش بيشتري را در ترك تحصيل دختران نداشته است كه با نتـاي  )يوشهر
، )2001( رامبرگـر  ،)1382(سخايي ، )1989( ، ولز)1370( صادق موسوي معتمديان و، )1380( داش خانه

  .همخواني و همسويي دارد )2003( چو
مهران . توان به نتايج تحقيقات اشاره نمود كه با نتايج اين تحقيق همسو هستند ادبيات تحقيق مي با مرور

علل  و علل مدرسه مدار، علل خانواده مدار: حول سه محور را ك تحصيل دخترانداليل تر) 1382(
دهد كه در زمينه دستيابي  در نتايج تحقيق خود نشان مي) 1380( دانسته، فاطمه داش خانه كودك مدار

اين تفاوت با محروميت بيشتر  پسران تفاوت وجود دارد و هاي آموزشي بين دختران و برابر به فرصت
به  )اقتصادي عوامل فرهنگي و(اي  همچنين عوامل برون مدرسه. در مقايسه با پسران است دختران

 شود ميزان بيشتري موجب محروميت دختران از آموزش در دوره عمومي مي  )1372(ابوالفضل انزابي .
ميزان تحصيالت پدر و مادر اكثر دانش آموزان ) 1 دهد كه ها نشان مي يافتهبررسي علل ترك تحصيل 

اكثر دانش آموزان مردودي داراي خانواده با جمعيت ) 2. در حد دوره ابتدايي بوده است مردودي بيسواد و
اكثر ) 3تعداد زياد افراد خانواده در مردود شدن دانش آموزان است  ثيرأباشد كه نشانگر ت نفر و بيشتر مي 6

تواند  اند كه اين عامل مي كرده نميوالدين دانش آموزان مردودي در انجام تكاليف به دانش آموزان كمك 
عملكرد ضعيف مديران و عدم ) 4ثير زيادي در مردودي و ترك تحصيل دانش آموزان تلقب گردد أت

نبود فضا، ) 5 ؤثر استتجربه و تحصيالت كافي معلمان و حجم كتب درسي در مردودي دانش آموزان م
يك كالس، مهاجرت بي رويه و چند نوبته  آموزان در ، تراكم زياد دانشموزشيآامكانات و تجهيزات 

علل ترك ) 1375(و حسيني ) 1379( محسني .ثر بوده استؤشدن مدارس در مردودي و ترك تحصيل م
عدم وجود دبيرستان در محل زندگي، تعصبات  ثير ازدواج زودرس،أبه ت: تحصيل دختران در عواملي چون
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، بر روي ترك هبودن تعداد افراد خانواد ها و زياد ، بي سوادي خانوادهخانوادگي و محلي، فقر اقتصادي
 .ييد نموده استأتحصيل دختران را ت

، سلطاني )1379(، محسني )1381(فرود بلداچي  ،)1386(، صداقت )1382(، عارفي )1382(عسگري 
 تحصيل را در دخترانترين عوامل بازماندگي از مهم )1382( ، مهران)1376(، علي اكبر تركاشوند )1375(

مذهبي و ، مشكالت نبودن مدرسه در نزديكي محل زندگي، نبودن وسايل رفت وآمد: دانند اين موارد مي
ياز به نيروي ، نادي، مشكالت اقتصمسايل و مشكالت قبيله اي و نژادي، تفاوت با مذهب رسمي كشور

حصيل براي ه ت، ضروري ندانستن امر سواد و ادامكار دختران در منزل، عرف دور شدن دختران از منزل
دختران و ازدواج زود ، ترس از عوارض و ناهنجاري هاي ناشي از ادامه تحصيل دختران از طرف خانواده

ترك  در اقتصادي و اجتماعيبه عوامل )   2000( همكارانش و جونزو  )1989(تحقيق ولز  .هنگام آنان
   .كيد دارندأتر تتحصيل دانش آموزان بيش

  
  ي كاربرديپيشنهادها

شود نهادهاي زير ربط از جمله  ترك تحصيل دختران پيشنهاد مي عوامل خانوادگيدرمورد نقش   -  
رضايت والدين و  و هاي الزم را به آنها بدهند صدا و سيما آگاهي سازمان آموزش و پرورش و بهزيستي و

  .عوامل ديگر را مرتفع سازند
شود كه سازمان  ان پيشنهاد ميترك تحصيل دختر محيط زندگيي و عوامل محيطدر مورد نقش  -

محيط  ترين محل به آموزان دختر در نزديك آموزش و پرورش جهت پيشگيري از ترك تحصيل دانش
هاي آموزشي آنها را فراهم  آموزان و منتاسب با نياز آنها فضاي فيزيكي و ديگر نيازمندي دانش زندگي
  .سازد

ود كه سازمان آموزش و پرورش جهت پيشگيري ش پيشنهاد مي عوامل مربوط به مدرسهدر مورد نقش  -
از ترك تحصيل دانش آموزان دختر تجهيزات آموزشي و امكانات متناسب با نياز دانش آموزان دختر به 

  . خصوص در مناطق محروم فراهم نمايند و نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري را مرتفع سازد
و مسائل آموزشي از طريق برگزاري جلسات توسط  تقويت مشاركت و همكاري والدين در امور مدرسه -
  . يا مديران محوري  ساي آموزش و پرورش وؤر
بومي براي  ايجاد ارتباط بين مدرسه و اجتماع از طريق جذب افراد تحصيل كرده همان مدرسه يا افراد -

  . سخنراني به والدين دانش آموزان جهت ايجاد باور مثبت به تحصيل
تحرك بخش و مربوطه مانند برگزاري اردوهاي آموزشي و تفريحي به منظور افزايش  هاي ايجاد برنامه -

  .جايگاه منزلتي مدرسه به عنوان يك بستر مناسب رشد
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شود سازمان آموزش و پرورش با انجام تحقيقات طولي  با توجه به نتايج بدست آمده در كل پيشنهاد مي -
هاي برابر  در ارائه مدلي جهت فرصت وزان دختر،و فرايندي جهت پيشگيري از ترك تحصيل دانش آم

 .آموزشي  تالش نماييد
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students' drop-out in Miandoab Township in 2010-2011 
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Abstract: 

The study aimed at investigating the effective social and environmental factors on 
the high-school female students` drop-out in Miandoab Township in 2010-2011. 
The statistical population included two groups (4085 drop-out and 604 non-
dropouts) students. The research method was causal – comparative. The sample 
size was selected through multistage cluster sampling. Using Cochran's formula the 
sample size was 234 drop-out student. The sample size was randomly selected 
from non- dropout students. To gather the data researcher made questionnaire was 
used. The descriptive and inferential statistics were used to analyses the data. To 
test the hypotheses the t-statistic was used. The results showed that there was a 
significant difference between drop-out and non-dropout students. So the social, 
environmental, family. Economical and per groups factors are very effective in 
female drop-out. The mean difference for drop-out based on the living environment 
(rural or urban) was 1.28 which shows the rate of drop-out is higher in rural area, 
but it is not statistically significant.  
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