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 مقاله علمی

رسمی دختران  نابرابری در آموزشهمسری و  رسم کودک

 روستایی )مطالعه روستاهای شهرستان الشتر(
 2، موسی عنبری1محدثه صیادیان برخوردار

 (07/10/1401تاریخ تأیید: ، 02/03/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
بسترهای نابرابری آموزشی، بسترها و عوامل متعددی دارد. در این مقاله که با روش کیفی انجام شده، 

کنندگان  ای تحلیل شده است. مشارکت اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی دارای فرهنگ قبیله
 16سال در  18نفر دختر کمتر از  30گیری هدفمند انتخاب شدند،  پژوهش که با استفاده از نمونه

روش تحلیل های عمیق با  اند. تحلیل مصاحبه روستای حومه شهر الشتر بودند که ترک تحصیل کرده
های پژوهش، بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی )مانند  مضمون انجام  شده است. بر اساس یافته

ای، اقتصاد خانواده، وضعیت سرپرستی  ها و رسوم فرهنگی، تربیت اجتماعی محلی و قبیله سنت
ترین  اند. مهم بودهخانواده، و ...( از مهمترین عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی 

رسم »دختران و به تعبیر بهتر « ازدواجِ زودهنگامِ»عامل مؤثر در میان عوامل موجود، هنجار 
در مناطق مورد مطالعه بوده است. به عبارت دیگر هنجارهای اجتماعی غالب در « همسری کودک

برای دختران الزام کرده مناطق روستایی، تقدم ازدواج، خانواده و کار را بر تحصیل و مدرسه به ویژه 
خود به عنوان رسمی برآمده و تحت تأثیر بسترهای فرهنگی و « همسری کودک»است. در واقع 

 خانوادگی، عاملی مؤثر بر ترک تحصیل دختران روستایی بوده است.
 همسری، ازدواج زودهنگام نابرابری جنسیتی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی، کودکها:  کلیدواژه
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 مقدمه
)بـا ههـار    1های مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص فاصـله جنسـیتی   اساس آخرین گزارش بر

ها بـرای برقـراری عـدالت     شاخص بهداشت، آموزش، بعد سیاسی و بعد اقتصادی( تالش دولت
جنسیتی افزایش یافته است. در واقع از این منظر، فاصله جنسیتی در جهان نسبت به سال گذشته 

ت. در میان کشورها، ایران از این حیـ،، کشـوری پـرتالش تلقـی نشـده      اندکی کاهش یافته اس
های دستیابی به امکانـات   ، ایران در زیرشاخص2022تا  2018ها از سال  است. بر اساس گزارش

هـای توانمندسـازی سیاسـی و     آموزشی و بهداشت، کمترین شکاف جنسـیتی و در زیرشـاخص  
، 2020برای مثال در سـال   ی را داشته است.فرصت و مشارکت اقتصادی بیشترین شکاف جنسیت

کشور مورد بررسی، بیشترین دستاورد ایران در راستای کاهش شـکاف جنسـیتی در    153از میان 
نام آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی زنـان نسـبت بـه     حوزه آموزش )نرخ باسوادی و نسبت ثبت

پسران در بـدو تولـد و امیـد بـه     و بهداشت )نسبت جنسی تعداد دختران به  118مردان( با رتبه 
 1۴۷معرفی شده است. اما در شاخص کلی مشارکت اقتصادی زنان با رتبـه   130زندگی( با رتبه 

، در کسـب مناصـب مـدیریتی رتبـه     1۴8ها همچون مشارکت در بازار کار رتبه  و در زیرشاخص
تی در را در جمع کشورهایی بـا شـکاف بـاجی جنسـی     120و کسب مشاغل تخصصی رتبه  115

هـای اقتصـادی در ایـن بخـش      حوزه اقتصاد به خود اختصاص داده است. بررسی دیگر شاخص
 1۴۹دهد که ایران از نظر میزان کسب درآمد زنان نسبت به درآمـد مـردان، در جایگـاه     نشان می

 .پنجم مردان درآمد دارند قرار دارد، یعنی زنان تقریباً یک

دولت و مناصب مهـم( فاصـله جنسـیتی هشـمگیر      در حوزه سیاسی )سهم زنان در پارلمان،
 5.۹شـود. سـهم زنـان در پارلمـان بـا نـرخ        است و کشور با باجترین شکاف جنسیتی معرفی می

بیانگر سهم کم زنان  132درصد و رتبه  6.5های وزارتی با نرخ  و در موقعیت 1۴۴درصد و رتبه 
  این شاخص رشـد داشـته باشـد    شود ایران نتواند در در حوزه سیاست است و همین باع، می

.(World Economic Forum, 2020)  
نکته مهم درباره آمارهای فوق این است که در حوزه دستاوردهای آموزشی و بهداشـتی نیـز   

های کمتـر   ها بیشتر به نفع زنان شهری است. زنان روستایی و عشایری به ویژه در استان شاخص
غرافیایی و اقتصادی همگام با همتایـان شـهری خـود از    یافته به دجیل مختلف فرهنگی، ج توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 gender gap index 
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اند. بنابراین با وجود بهبود در حوزه بهداشـت و آمـوزش، همچنـان بـه      امکانات برخوردار نبوده
 توزیع عادجنه خدمات و امکانات نیاز است.

یافته استان لرستان، ساختار اجتماعی  شهرستان الشتر به عنوان یکی از شهرهای کمتر توسعه
ای دارد و برخوردار از فرهنگ سنتی و عشایری است. کمبود فضای آموزشی یکی از  قبیله-قومی

 ۴5دبیرستان و  20مشکالت عمده آموزش و پرورش در این شهرستان است. این شهرستان 
در این شهرستان، میزان  13۹5واحد آموزشی متوسطه دارد. بر اساس آخرین سرشماری سال 

نسبت به پسران، در همه سنین کمتر است و هر اندازه به سنین باجتر دسترسی آموزش دختران 
شود. طبق آمارها،  رسیم، میزان دسترسی دختران نسبت به پسران کمتر می سال می 18یعنی 

که این نرخ برای دختران   است، در حالی ۴/۹۴ساله، 1۴درصد اشتغال به تحصیل پسران 
و  1/8۷ساله، درصد اشتغال به تحصیل به ترتیب 15است. در دختران و پسران  ۴/88همسال، 

رسد، به طوری که درصد  ترین حد خود می سالگی به پایین 18است. این روند در سن  3/۹۴
 (.13۹5یابد )سالنامه آماری،  کاهش می 2/62و پسران به  8/۴۷اشتغال دختران به 

ی شهرستان است. وجود این آمارها بیانگر وجود نابرابری آموزشی در این شهر و روستاها
ای از یک سو و نبود امکانات آموزشی از سوی دیگر، منبع اصلی نابرابری  فرهنگ سنتی و قبیله

به عنوان یک مسئله اجتماعی، زندگی فردی و اجتماعی دختران را تحت تأثیر قرار داده است. 
ن منطقه، ضروری رسمی دختران ای با توجه به این مسئله، مطالعه نابرابری جنسیتی در آموزش

های این نابرابری تالش شده است.  شود. در پژوهش حاضر برای شناسایی زمینه تلقی می
ها بسیار  های خرد و کالن برای زدودن این نابرابری شناسایی این عوامل در تدوین سیاست

 اهمیت دارد.

 پیشینه و چارچوب مفهومی
ای  که جنسیت واژه مردان است. در حالی های بیولوژیک میان زنان و  مفهوم جنس بیانگر تفاوت

های بیولوژیکی، بلکه از طریق هنجارها و  اجتماعی است که نه تنها از طریق تفاوت
آید. مفهوم جنسیت از گذشته تا حال از  استانداردهای ما از زنانگی و مردانگی به وجود می

 زنان روح و جسم ویر بر طریق گفتمان، علوم پزشکی و اجتماعی به شکل نابرابری جنسیتی

 . (Conrad & Barke, 2010)است  شده حک
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نابرابری جنسیتی عملی است که بر اساس جنسیت افراد، به تحقیر، طرد، خوار شمردن و »
تر هر گونه  (. به عبارت دقیق۴۴: 13۹2فرد و سخامهر،  )صداقتی« پردازد بندی آنان می کلیشه

شده اعضای  دهنده دیدگاه ثابت، فراگیر و نهادینه نشانهایی که  رفتار، زبان، سیاست یا سایر کنش
دهد  جامعه نسبت به زنان به عنوان موجوداتی فرودست باشد، معنای نابرابری جنسیتی می

 (.10: 138۴)گروسی، 
ها و  دهنده یکسان نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصت نابرابری جنسیتی آموزشی، نشان

تیابی مناسب و برابر دختران به آموزش، امکانات و تجهیزات امکانات آموزشی است. نبود دس
توان افزود که دختران و پسران به  بخشد. به عبارت دیگر می آموزشی این نابرابری را تداوم می

های ذاتی مشابه یکدیگر هستند. ولی نابرابری جنسیتی آموزشی به این  لحاظ بسیاری از توانایی
برای پسرانی که توانایی کمتری از دختران دارند، بیشتر  های کسب آموزش معناست که فرصت

های ذاتی کسانی که آموزش کسب کردند، کمتر از مواردی  است. مهمتر اینکه متوسط توانایی
های برابری برای کسب آموزش داشته باشند.  خواهد شد که پسران و دختران فرصت

یامدهای مثبتی دارد. افزایش برخورداری زنان و دختران از برابری جنسیتی در آموزش پ
تحصیالت زنان در کاهش نرخ باروری و مرگ و میر کودکان مؤثر است که نتیجه آن افزایش 

ها بخشی از مواهبی  این  .(Hill & King, 1995; Klasen, 2002)امید به زندگی در کودکان است 
 شود. می مند است که جامعه به تبع ارتقای برابری آموزش برای زنان از آن بهره

شود. بر  بندی می رویکردها به موضوع نابرابری جنسیتی در ههار دیدگاه کلی فمنیستی دسته
های اجتماعی متفاوت جای دارند،  اساس رویکرد نخست، زنان در مقایسه با مردان در جایگاه
های تحقق کمتری برخوردارند. بر  همچنین از منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصت

گیرد و ارتباطی با  رویکرد دوم، نابرابری جنسیتی از سازمان جامعه سرهشمه می اساس
ها ندارد. بر اساس رویکرد سوم، نابرابری  شناختی یا شخصیتی میان آن های مهم زیست تفاوت

شود که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری برای برآوردن نیاز  جنسیتی از آنجا ناشی می
خوردارند، در حالی که هر دو در این نیاز سهیم هستند. بر اساس رویکرد به تحقق نفس بر

های  توانند در برابر ساختارها و موقعیت ههارم فرض بر این است که هم مردان و هم زنان می
ها معتقدند که تغییر موقعیت  تر، واکنشی آسان و طبیعی نشان دهند؛ به عبارت دیگر، آن برابرانه

 (.۴۷۴: 1382تزر، زنان میسر است )ری
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های جنسیتی آموزشی و عوامل  در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی، درباره نابرابری
مؤثر بر آن و راهکارهای زدودن این نابرابری مطالبی بیان شده است که در ادامه برخی از 

 کنیم. ها را بیان می ترین آن مهم
دختران در موزامبیک دریافتند که  ( درباره موانع تحصیل200۹جی.آل. رابی و همکاران )

ای از عوامل اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، بر تصمیم خانواده برای تحصیل  مجموعه
اند از: فقدان یا ضعف آموزش در خانواده، مشکالت مالی، فاصله  دختران مؤثر است که عبارت

ن اعضای بدن، نیاز به تا مدرسه و امکان بروز خطرهای مسیر مانند تجاوز، دزدی و برداشت
دختران برای نگهداری فرزندان کوهک یا انجام کارهای خانه، ازدواج زودهنگام، باور والدین به 

مندی آموزش برای دختران و نگرانی از یادگیری برخی موضوعات نامطلوب در  عدم فایده
 مدرسه از طریق دوستان.

نشان « تحصیل دختران روستایی موانع»( در مطالعه بررسی 13۹6زاده و همکاران ) فرضی
گیری برای تحصیل  ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم دادند که مجموعه

اند از: عدم باور والدین به ضرورت تحصیل یا  دختران روستایی مؤثر است. این عوامل عبارت
مردم به سبب ادامه تحصیل دختران، تأکید بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش شایعات 

خروج دختران از منزل و تبعیض میان فرزند دختر و پسر که همگی در نهادهای غیررسمی 
شده در مدارس با  های ارائه اجتماع محلی ریشه دارند. همچنین عدم تناسب برخی آموزش

های افراد و تناسب کم مطالب آموزشی با نیازهای آنها در زندگی روزمره عوامل مهم  توانایی
هستند که عدم عالقه به تحصیل، تقویت باور به عدم سودمندی آن و تثبیت هنجارهای  دیگری
ها، دوری از امکانات آموزشی و  شوند. امنیت کم جاده کننده از تحصیل را موجب می ممانعت

 وضعیت مالی ضعیف نیز از دیگر عوامل محدودکننده در این زمینه بودند.
اقتصـادی و نـابرابری جنسـیتی    -ین پایگاه اجتماعی( ب13۹۴منش ) در پژوهش فرشته یوسفی

پـذیریِ جنسـیتی،    دار دیده شده است. همچنین متغیرهای جامعـه  آموزشی رابطه معکوس و معنی
درصـد واریـانس متغیـر نـابرابری جنسـیتی       68ایفای نقش جنسیتی و ایـدئولوژی مردسـاجری،   

هـا در دسـتیابی بـه     نـابرابری آموزشی را تبیـین کردنـد. در پژوهشـی دیگـر بـا هـدف ارزیـابی        
های آموزشی در مقطع ابتدایی شهرستان دهلران نشان داده شد که بـین منـاطق و نـواحی     فرصت

های آموزشی تعـادل مناسـبی برقـرار     مندی از فرصت مختلف اعم از شهر یا روستا، از حی، بهره
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رسـی بـه معلمـان    نام و پوشش تحصیلی و نیز از حیـ، میـزان دست   های ثبت نیست. از جنبه نرخ
مقطع ابتدایی، مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی و گروه پسران نسـبت بـه گـروه دختـران     
برتری و در سطح باجتری قرار داشتند. در زمینه دسترسی به فضاهای آموزشی نیز مناطق شـهری  

سـبت بـه   اند و در مورد نرخ بازده آموزشی، دختران ن نسبت به نواحی روستایی برخوردارتر بوده
 پسران و مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی برتری داشتند.

نکته جالب توجه در اینجا این است که در میان مطالعات مربوط به نابرابری جنسیتی، از 
همسری و ازدواج  ها و اعتقادات مردمی صحبت شده است، اما درباره رسم خاص کودک سنت

ی بیان نشده است. حال آنکه موضوع ازدواج زودهنگام به عنوان عامل تأثیرگذار مطلب
پذیرد، اما بر نابرابری آموزشی در میان  زودهنگام از عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیر می

گذارد. در واقع نابرابری آموزشی خود یکی از پیامدهای ازدواج زودهنگام  دختران تأثیر می
؛ مقدادی و جوادپور، 13۹8ران، همسری )جوادیان و همکا است. در مطالعات مربوط به کودک

همسری صحبت شده است  ( درباره پیامدهای رسم کودک13۹2؛ ابراهیمی و فخرایی، 13۹6
که برخی از پیامدهای مربوطه با نابرابری آموزشی همسو هستند. برای مثال مهناز نوبهاری 

د فقر، حوزه اقتصادی مانن  ( در پژوهشی نشان داد که علل ازدواج زودهنگام در حوزه13۹۹)
اجتماعی مانند هنجارهای جنسیتی و آداب و رسوم فرهنگی مانند تحصیالت پایین و در حوزه 
سیاسی مانند قانونی بودن سن ازدواج ریشه دارد. این مطالعات پیامدهای مختلفی را برای 

های مختلف شناسایی کرده است. افراد دارای تجربه زیسته  ازدواج زودهنگام در سطح و حوزه
شوند.  ازدواج زودهنگام، در ابعاد مختلف زیستی، روانی، اجتماعی با مسائل مختلفی مواجه می

همچنین ازدواج زودهنگام برای خانواده به مثابه یک واحد اجتماعی و جامعه به مثابه کل 
 پیامدهای منفی دارد.

فقر مالی ( در شهرستان اسفرورین، 13۹8فر و اکبری ) بر اساس پژوهش مریم سادات حسینی
و فقر فرهنگی بر ازدواج زودهنگام دختران تأثیر داشته و پیامدهای ازدواج زودهنگام 

 آموزان نیز تأثیرگذار است. آموزان دختر بر ترک تحصیل آنان مؤثر بوده و بر دیگر دانش دانش
همسری در ادبیات نظری و تجربی،  توان گفت نابرابری جنسیتی و کودک به طور کلی می

های خانوادگی است که  ز متغیرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله زمینهتابعی ا
 شود این عوامل در جامعه مورد مطالعه، تحت بررسی دقیق قرار گیرند. در این تحقیق تالش می
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 تحقیق  روش

. 1روستای حومه شهر الشتر( انجام شده است 16این پژوهش در یک منطقه روستایی )
کرده در روستاها  تحصیل سال ترک 18نفر از دختران زیر  30گان در پژوهش، تعداد کنند مشارکت

گیری افراد به دلیل  گیری هدفمند انتخاب شدند. در این نوع نمونه بودند که با روش نمونه
شوند. انتخاب  اطالعات یا دیدگاهی که درباره موضوع مورد مطالعه دارند، انتخاب می

ها، اطالعات جدیدی را به پژوهش  ای ادامه یافت که انجام مصاحبه کنندگان تا مرحله مشارک
کنندگان پژوهش، در ابتدا با مراجعه به مدارس یعنی  اضافه نکرد. برای انتخاب شرکت

های دخترانه وجیت فقیه، سمیه و هنرستان آفرینش و راضیه شهرستان الشتر، دسترسی  دبیرستان
کنندگان از روستاهای متعدد با  سعی بر این بود که شرکت کنندگان مورد نظر میسر شد. به شرکت

 تری به دست آید. های متفاوت خانوادگی و قومیتی انتخاب شوند تا اطالعات جامع ویژگی
ساختاریافته و  های نیمه آوری اطالعات میدانی، با استفاده از مطالعه اکتشافی، مصاحبه جمع

دقیقه به طول انجامید. پس از  ۴0تا  30ین مشاهده مستقیم میسر شده است. هر مصاحبه ب
ها، مفاهیم و مقوجت استخراج گردید  ها، با روش تحلیل مضمون و کدگذاری داده گردآوری داده

کنندگان در تحقیق  های شرکت و الگوی حاکم بر آنها تشخیص داده شد. در جدول زیر ویژگی
 بیان شده است.

 کنندگان در پژوهش تی شرکتشناخ های فردی و جمعیت (: ویژگی1جدول )

وضعیت 
 تأهل

شغل و 
 تحصیالت مادر

شغل و 
 تحصیالت پدر

روستای محل 
 سکونت

سن هنگام 
ترک 
 تحصیل

 ردیف نام

 متأهل
دار و سواد  خانه

 خواندن ونوشتن

خرید و فروش 
 ماشین و سیکل

 1 نگار 16 تنگ روستای دره

 2 فاطمه 18 شهر الشتر   متأهل

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

کارگر ساختمان 
 سواد و بی

 3 فائزه 15 روستای اصالنشاه

دار و  خانه متأهل بساز و بفروش  روستای سراب شیخ   ۴ نگار 16

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبـاد،   عالی، دکاموند، هشمه برقی، علی آباد، کهمان )دره تنگ باج و پایین(، اصالنشاه، سراب شیخ روستاهای مؤمن 1
 هابیل، تملیه آباد، امیر، دوآب، زنگیوند، خیاط، فیروزآباد، سیل علم
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وضعیت 
 تأهل

شغل و 
 تحصیالت مادر

شغل و 
 تحصیالت پدر

روستای محل 
 سکونت

سن هنگام 
ترک 
 تحصیل

 ردیف نام

ساختمان و  سیکل
 دیپلم

 عالی

 متأهل
دار و  خانه

 سیکل
 5 فاطمه 16 شهر الشتر راننده و دیپلم

 متأهل

کار نظافت خانه 
مردم و سواد 
خواندن و 

 نوشتن

کار  رنگ
ساختمان و 

 دیپلم

 6 فاطمه 1۷ شهر الشتر

 مجرد

دار و سواد  خانه
خواندن و 

 نوشتن

 ۷ نگار 15 شهر الشتر شده پدر فوت

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

 8 زهرا 15 شهر الشتر سواد قصاب و بی

 متأهل
دار و  خانه

 سیکل

کارگر نانوا و 
سواد خواندن و 

 نوشتن

 ۹ افسون 15 شهر الشتر

 دار و دیپلم خانه متأهل
مسافرکش و 

 دیپلم
 10 ندا 16 آباد روستای مؤمن

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

بیکار و سواد 
 ابتدایی

 11 هدیه 1۴ روستای دکاموند

 متأهل
دار و سواد  خانه

 ابتدایی

راننده ماشین 
سنگین و 

 سواد بی

 12 زینب 1۴ روستای هشمه برقی

 متأهل
دار و  خانه

 سیکل
 13 فازمه 18 شهر الشتر و سیکلبیکار 

 مجرد
دار و  خانه
 سواد بی

 1۴ معصومه 15 آباد روستای علی شده پدر فوت

 متأهل
کشاورز و سواد 

 ابتدایی

کشاورز و 
 سواد بی

 15 مریم 15 آباد روستای علم

کارگر مرغداری  متأهل فروش و  میوه  16 مریم 15 شهر الشتر
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وضعیت 
 تأهل

شغل و 
 تحصیالت مادر

شغل و 
 تحصیالت پدر

روستای محل 
 سکونت

سن هنگام 
ترک 
 تحصیل

 ردیف نام

 سیکل سواد و بی

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

 1۷ عاطفه 16 روستای کهمان سواد کارگر و بی

 مجرد
دار و  خانه
 سواد بی

کارگر نانوا و 
 سواد بی

 18 نسترن 16 روستای امیر

 متأهل
کارمند بهداشت 

 و لیسانس
 1۹ فاطمه 1۷ روستای دوآب شده پدر فوت

 سواد بیکار و بی متأهل
بیکار و سواد 

 ابتدایی
 20 پریا 16 روستای زنگیوند

 مجرد
دار و  خانه
 سواد بی

کشاورز و سواد 
 ابتدایی

 21 نگین 1۷ روستای زنگیوند

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

کشاورز و 
 سواد بی

 22 افسته 1۷ روستای خیاط

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

فروش و  میوه
 سیکل

 23 زهرا 16 شهر فیروزآباد

 متأهل
دار و  خانه

 سیکل
 2۴ شبنم 16 فیروزآبادشهر  نظامی و دیپلم

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

کشاورز و 
 سواد بی

 25 سمیرا 1۷ هابیلسِیَل  روستای

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

کشاورز و سواد 
 ابتدایی

 26 مهتاب 18 روستای اصالنشاه

 2۷ شیما 16 شهر الشتر دار و دیپلم مغازه دار و دیپلم خانه مجرد

 متأهل
دار و  خانه

 سیکل
 28 هانیه 18 روستای تملیه معلم و لیسانس

 مجرد
دار و  خانه
 سواد بی

 2۹ زینب 18 روستای هشمه برقی سواد دامدار و بی

 متأهل
دار و  خانه
 سواد بی

کشاورز و 
 سواد بی

 30 زهرا 18 روستای تملیه
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سالگی از تحصیل  18اند که تا قبل از سن  کنندگان در پژوهش، دخترانی بوده همه شرکت
 18اند که کمتر از سن  نفر بیان کرده 2۴ها،  کننده در مصاحبه مورد شرکت 30اند. از  بازمانده

اند.  سالگی ازدواج کرده و تعدادی نیز بارداری و تربیت کودک را در سن کم متحمل شده
 اند. اعضای خانواده ایشان نیز از تحصیالت کمی برخوردار بوده

 های پژوهش یافته
بندی، مفاهیم و مقوجت زیر به دست آمد که  و کدگذاری اطالعات و مقوله آوری بعد از جمع

 خالصه آنها در جدول زیر بیان شده است.

 ها های اصلی و فرعی بعد از کدگذاری مصاحبه (: مفاهیم و مقوله2جدول )
مضمون 

1اصلی   
2مضمون اصلی   ردیف مفاهیم اولیه مضمون فرعی 

 محورها
مقوله یا محور 

دهنده سازمان  
ها مقوله  

دجیل اصلی ترک تحصیل از نظر 
کنندگان در تحقیق شرکت  

1 

 بستر اجتماعی
سنت ازدواج 

 زودهنگام

های  تأثیر منفی شبکه
 اجتماعی

تأثیر فضای مجازی بر داشتن  -
ها و  روابط خارج از ازدواج با غریبه

 عالقه کم به تحصیل

سرگرمی در فضای مجازی و عدم  -
مدرسهعالقه به   

2 

امنیت پایین در حد 
 فاصل منزل تا مدرسه

ترس از مزاحمت در حد فاصل  -
 منزل تا مدرسه

 زودهمسری اجباری

 

به خاطر ترس از دست رفتن آبرو،  -
 دختر باید زود شوهر کند

پی بردن به رابطه پنهانی دختر با  -
 دیگران

سنت اجتماعی ازدواج 
زودهنگام فرزندان به 

دخترویژه   

های ادامه تحصیل برای  مسئولیت -
 دختر

 رهایی از مسئولیت دختردار بودن -
 اولویت داشتن تحصیل فرزند پسر -

ضرورت احترام به رسم و  -
 های اجتماعی سنت

 نداشتن دورنمایی از ادامه تحصیل -
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مضمون 
1اصلی   

2مضمون اصلی   ردیف مفاهیم اولیه مضمون فرعی 

 بستر فرهنگی
تقدم ازدواج بر 

 تحصیل

ازدواج زودهنگام و 
 تکمیل شخصیت

زودهنگام و تشکیل ازدواج  -
 خانواده

رضایت از ازدواج زود هنگام -  

3 

نفی روابط خارج از 
 ازدواج

 
 
 
 
 
 

 تقدم ازدواج و خانواده

زن و دختر مساوی است با ناموس -  

ضرورت کنترل دختران توسط  -
 والدین و سایر اعضای فامیل

لزوم محدودیت و کنترل دختران  -
 توسط والدین

بالفاصله بعد از سنت بارداری  -
 ازدواج

 سنت ازدواج زودهنگام در روستا -
احترام به رسوم فرهنگی در مورد  -

 ازدواج
ترک تحصیل به خاطر ازدواج و  -

 طالق در سن پایین
 اجبار والدین به ازدواج زودهنگام -

ترس از هرگز ازدواج نکردن  -
 دختر

ترس از مانع ازدواج دیگر اعضای  -
 خانواده بودن

تعداد زیاد دختر در یک  وجود -
 خانواده و اجبار به ازدواج

اولویت نقش همسری 
 برای زن

 

 اولویت وظایف همسرداری -

 اولویت کار خانگی -
 اولویت ازدواج از نظر والدین -

اهمیت دادن به فرزند دختر در  کم -
 مقابل فرزند پسر

تقدم ازدواج فامیلی بر 
 ازدواج با غریبه

)آشنا( بودن خواستگار و فامیل  -
 رغبت زیادتر به ازدواج

کنترل عروس توسط 
 خانواده داماد

مخالفت خانواده همسر با ادامه  -
 تحصیل عروس
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مضمون 
1اصلی   

2مضمون اصلی   ردیف مفاهیم اولیه مضمون فرعی 

 مخالفت همسر با مراودات اجتماعی -
مخالف اعضای خانواده )پدر،  -

 مادر، برادر( با تحصیل دختران

 بستر اقتصادی
تقدم کار بر 

 تحصیل

 نیروی کار خانگینیاز به 

نداشتن شغل و درآمد 
 کافی

 مشکالت معیشتی خانه

 توانایی اقتصادی خواستگار -

 خانواده عدم توانایی اقتصادی -

عدم توانایی سرپرست خانواده در  -
 پرداخت مخارج زندگی

 بیکار بودن سرپرست خانواده -
ناتوانی والدین در پرداخت  -

 های مدرسه هزینه
 خانوادهجمعیت زیاد  -

 والدین نداشتن شغل با درآمد کافی -
 بیکار بودن پدر -
 بیکار بودن همسر -

فقدان دورنمای شغلی برای دختر -  

۴ 

بستر 
 خانوادگی

تقدم خانواده بر 
 مدرسه

احساس خالء عاطفی در 
 منزل

 

احساس مهم نبودن در خانواده -  

اهمیت ندادن به مدرسه به دلیل  -
طرف خانوادهوجود نداشتن کنترل از   

اهمیت ندادن والدین به وضعیت  -
 تحصیل فرزند

اهمیت بودن تحصیل فرزند  بی -
 دختر از نظر والدین

عدم توانایی والدین در پیگیری  -
 پیشرفت تحصیلی فرزند دختر

نبود تعامل بین والدین با اولیای  -
 مدرسه

 

اهمیت سرپرست 
 خانواده

 نداشتن پدر -

 والدیننداشتن یکی از  -
زندانی بودن سرپرست خانواده -  

 اعتیاد سرپرست خانواده -
اعتیاد همسر -  
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مضمون 
1اصلی   

2مضمون اصلی   ردیف مفاهیم اولیه مضمون فرعی 

اهمیت جایگاه والدین 
گیری در  در تصمیم

 خانواده

 
 

عملکرد ضعیف در کالس درس  -
 به علت مخالفت والدین

نداشتن انگیزه کافی به دلیل  -
 مخالفت والدین

نگاه منفی والدین به ادامه تحصیل  -
 دخترفرزند 

اقتدارگرایی والدین -  

 مشکالت درون خانواده

 های زیاد داخل خانواده تنش -

 برخورد نامناسب والدین -
برخورد نامناسب همسر )بدبین  -

 بودن(
نیاز به نیروی کار دختر برای انجام  -

 کار داخل خانه
 تحصیالت کم والدین -

عوامل 
زیربنایی و 

 آموزشی

مشکالت  -
 آموزشی مدارس

فقدان امکانات  -
 و خدمات

 کمبود وسایل ارتباطی

 عدم دسترسی به وسیله نقلیه کافی -

 طوجنی بودن مسافت مدرسه -

 نبود امکانات آموزشی کافی -
نبود شرایط آموزش حضوری  -

 برای دختران متأهل
ناتوانی یادگیری در مدارس  -

 غیرحضوری
 نبودن امکانات تحصیل در روستا -
 آموزشی مدارسناکارآمدی مواد  -

 برخورد نامناسب معلمان -
عدم حمایت مدرسه و مشاور  -

 مدرسه
 عدم پیگیری مسئوجن آموزشی -

5 

های  زمینه
 فردی

های  ظرفیت -
 فردی

 عملکرد ضعیف درسی
های  ناتوانی در پیشبرد فعالیت -

 درسی
6 

 نداشتن انگیزه و عالقه
نداشتن انگیزه برای ادامه تحصیل -  

 فرد به تحصیل عدم عالقه -
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 6های معمولی پاسخگویان،  مفهوم اولیه مستخرج از گفته ۷5ها از مجموع  بندی داده در مقوله
پردازی خاص به دست آمده است. در ادامه  دهنده با دو نوع عبارت مقوله محوری و سازمان

مقوجت ضمن بیان این مفاهیم بر حسب اولویت، به تشریح ارتباط دقیق میان مفاهیم و 
 پردازیم. می

 بسترهای اجتماعی: سنت ازدواج زودهنگام-1
دهنده زندگی و تعامالت انسانی و نهادی در جامعه است. در زیر  بسترهای اجتماعی، شکل

 شوند. شده در زیرمجموعه بسترهای اجتماعی تشریح می مقوجت تعبیه
ها به دلیل نبود امنیـت و   خانوادهدر برخی موارد ترس از دست رفتن آبروی خانواده: -1-1

افتـاد،   هایی که در مسیر مدرسه برای دخترشان اتفاق می نیز ترس از دست رفتن آبرو و مزاحمت
پدرم به مـن  »ای درباره این موضوع بیان کرد:  کننده اند. شرکت وی را از رفتن به مدرسه منع کرده

ابقت برات مزاحمت ایجاد کنه، هون میگه مدرسه نرو هون ممکنه در مسیر مدرسه خواستگار س
هـون راه روسـتامون بـه    »کننده دیگری گفت که  شرکت .«کرد قبالً خیلی برام مزاحمت ایجاد می

تونستم برم مدرسه، و صورت خوبی نداشت هـر روز تنهـا ایـن مسـیر رو      شهر طوجنی بود، نمی
زمـانی بیشـتر نمـود پیـدا     طوجنی بودن مسافت خانه تا مدرسـه،  «. طی کنم، اصالً امنیت نداشت

 کرد که دختران مجبور بودند برای ادامه تحصیل به شهر الشتر مراجعه کنند. می
سالی بودند که   کنندگان در پژوهش دختران زیر هجده شرکت: زودهمسری اجباری-2-1

ای درباره ترک  کننده هر کدام به دجیل مختلف مجبور به ازدواج زودهنگام شده بودند. شرکت
من تا شانزده سالگی یعنی دوم دبیرستان مدرسه » ل و ازدواج زودهنگام بیان کرده است کهتحصی

هون »کننده دوم بیان کرد  شرکت«. ام ادواج کردم و دیگه نرفتم رفتم، اما بعد به اجبار خانواده می
م ام با دوست پسرم آگاه شدن، منو مجبور به ازدواج با اولین خواستگار ام از رابطه خانواده
 .«کردند
کنندگان در پژوهش، به جای  : برخی شرکتهای مجازی تأثیرپذیری منفی از شبکه-3-1

اند.  آموزی، در فضای مجازی میل به دیده شدن خود داشته صرف انرژی در فضای مدرسه و علم
من از طریق اینستاگرام همسرمو پیدا کردم، یعنی اول اونجا دوست »ای بیان کرد که  کننده شرکت

فروشی داشت. هند سال دوست بودیم و بعدش ازدواج کردیم. بعد  شدیم، همسرم مغازه گوشی
من داخل فضای مجازی کسانی »کننده دیگری گفت که  شرکت .«از ازدواجم دیگه مدرسه نیومدم
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رغبتی من به  دیدم که آدمای موفقی هستن، معروفن ولی درس نخوندن و این باع، بی را می
 .«دش درس و مدرسه می

ها ذکر شد، مسئله محل  از جمله مسائلی که در مصاحبه مسافت طوالنی مدرسه:-4-1 
سکونت و مقدار فاصله آن با مدرسه به عنوان عاملی مهم در ممانعت از تحصیل دختران بوده 
است. دختران روستایی دبیرستانی علت ترک تحصیل خود را دوری از شهر و عدم توانایی در 

اند.  سرویس مدرسه و نیز مناسب نبودن جو فرهنگی روستا بیان کرده های پرداخت هزینه
روستاهای با جمعیت کم معموجً فاقد دبیرستان هستند. این موضوع برای پسران دردسرساز 

های دارای مدارس و اماکن آموزشی  ها به نواحی شهری و مکان نیست، هون رفت و آمد آن
در راه تحصیل دختران در مقاطع باجتر است. در هنین دشوار نیست. اما این مسئله مانعی مهم 

نشین  دهند دختران خود را خانه شرایطی والدین برای جلوگیری از دید منفی اطرافیان، ترجیح می
هون مسیر »ای بیان کرد که  کننده ها شوند. شرکت کنند و مانع رشد و شکوفایی استعدادهای آن

میشه نگران بود که تو مسیر برای من مزاحمتی ایجاد خونه تا مدرسه ما طوجنی بود، پدرم ه
شد. مسیرمون کالً جاده خاکی بود و ماشین کمتری در  نشه. به همین خاطر مانع مدرسه رفتنم می

رفت و آمد به روستا بود و من هم دوست همسنی داخل روستا نداشتم که بتونم باهاش 
کننده  شرکت«. تو روستامون نداشت سرویس بگیرم و تنهایی به مدرسه رفتن هم صورت خوبی

جاده روستا به شهر خیلی سرراست نبود و خانواده شوهرم راضی نبودن من »دیگری گفت که 
راهمون به شهر زیاد »کننده دیگری بیان کرد که  شرکت .«هر روز این راه و تنهایی برم مدرسه

اخل روستا )درسته راهش اومد د ش خاکی بود اما ماشین می شد رفت، جاده بود و تنهایی نمی
شد یه راهی پیدا کرد؛ بودن دخترایی که رفته بودن مدرسه( خانواده شوهرم  طوجنی بود اما می

«. گفتن جادس و خطر داره و ممکنه فردا روزی اتفاقی بیافته و بگن عروس فالنی... می
ی راهنمایی خونمون داخل روستا هست و مدرسه نداره، یعن»کننده دیگری بیان کرد که  شرکت

تونستم هر روز تنها بشینم داخل ماشین و  داره ولی دبیرستان نداره، راه ما به شهر دوره منم نمی
 .«برم مدرسه

آموزان دختر )در دوره  یکی از دجیل ترک تحصیل دانش نبود امنیت برای دختران:-5-1
روستا( تا محل دبیرستان( در نواحی روستایی، نبود امنیت کافی در حد فاصل محل زندگی )

به » :کند های فاطمه و هند نفر از دوستانش این موضوع را تأیید می تحصیل )شهر( است. گفته
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ای که مسیر ترددمون بود، دور از نواحی  مون دور از روستا بود و جاده خاطر اینکه مدرسه
 .«کردیم که هر روز این جاده رو تنهایی بریم سمت مدرسه مسکونی بود احساس امنیت نمی

 بسترهای فرهنگی: تقدم ازدواج بر تحصیل -2

ها، باورها و مقرراتی است که نظام فرهنگی یک جامعه را  منظور از بسترهای فرهنگی، سنت
 شود: دهد. در ادامه عوامل زیرمجموعه بسترهای فرهنگی بیان می سامان می

تر به ویژه  سنتینگاهی که در مناطق ازدواج زودهنگام و تکمیل شخصیت فرد:  -2-1 
نواحی روستایی و عشایری در رابطه با ازدواج وجود دارد، این است که ازدواج در مقایسه با 

شود. هیزی که به  تحصیل از اولویت برخوردار است. زیرا ازدواج باع، کامل شدن افراد می
نفر(  1۹ه )ها در تحصیل به ویژه برای دختران وجود ندارد. غالب دختران مورد مطالع ادعای آن
به عنوان دلیل اصلی منع تحصیل خود و دیگر دوستان تأکید « هنجار ازدواج زودهنگام»بر وجود 

رش معتقد بوده که با ازدواج کردن دخترش او پد» گفت: ای می کننده اند. برای مثال شرکت کرده
 .«دهد را سروسامان می

آبروی خانواده، نپذیرفتن از دیگر معیارهای حفظ  نفی روابط خارج از ازدواج: -2-2 
مورد پژوهش است. با  روابط دوستی دختران و تابو بودن این مسئله در فضای روستایی منطقه

منع روابط آزاد، نوجوانان امکان داشتن روابط پنهانی در فضای بسته و سنتی را ندارند. در نتیجه، 
کامل و دقیقی از ماهیت ازدواج  ها ازدواج است. اما از آنجا که شناخت تنها راه انتخاب برای آن

شوند. طرف دیگر ماجرا  ها با شکست مواجه می های آن ندارند، برخی از این انتخاب و مسئولیت
آموزان هستند که با پی بردن به روابط دوستی فرزندشان به ویژه دختر، اقدام به  والدین دانش

شان به  لوگیری از رفتن دخترانها و در مواردی حتی زندانی کردن در خانه، ج محدود کردن آن
ها شوند یا اینکه حکم به ازدواج اجباری با فرد  ای که مانع روابط دوستی آن مدرسه، به گونه

کنند. از پیامدهای این امر نیز رواج طالق در سنین  دیگر یا ازدواج با دوست پسر فرزندشان می
ن یا تن دادن به روابط متعدد کودکی است که دلیل آن یا ناراضی بودن از همسر و ازدواجشا

ای بیان کرد که  کننده کند. شرکت های مالی و جنسی را فراهم می است که امکان سوءاستفاده
همسرم به من عالقه داره ولی من بهش عالقه ندارم، هون قبالً کسی دیگه رو دوست داشتم، »

کننده دیگری  شرکت .«داما مادرم موضوع را متوجه شد و به اولین خواستگار من جواب مثبت دا
برادرم منو با دوست پسرم هند بار دیده. واسه همین جلومو گرفت که مدرسه نروم تا »گفت 
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 .«نتونم با دوست پسرم قرار بذارم. منو تو خونه حبس کرد و درهای خونه را روی من قفل کرد
برسه به اینکه  داد من از خونه بیرون برم هه همسرم اجازه نمی»کننده دیگری بیان کرد  شرکت

 .«مدرسه برم، نگران بود که نکنه من با دوست پسر سابقم ارتباط بگیرم
 2۴کننده مورد مصاحبه در پژوهش حاضر،  شرکت 30از  تقدم ازدواج و خانواده: -2-3

شان ازدواج کرده  سال به رضایت خود یا در بیشتر موارد به اجبار والدین 18نفر در سنین زیر 
پدیده به طور مستقیم و غیرمستقیم مانعی بر سر راه ادامه تحصیل و آموزش دختران بودند. این 

روستاهای مورد مطالعه شده است. تعدادی نیز بارداری و تربیت کودک را در سن کم متحمل 
اند و این موضوع نیز به نوبه خود از عوامل اصلی ترک تحصیل آنها بوده است. از دیدگاه  شده

ضر در پژوهش، با وجود داشتن فرزند توان و فرصت تحصیل در مدرسه به زنان و دختران حا
ها بعد از باردار شدن از  صورت تحصیل حضوری یا غیرحضوری میسر نبوده و در مواردی، آن

به اجبار »ای بیان کرد که  کننده اند. شرکت طرف همسر، اجازه حضور در مدرسه را نداشته
هون »کننده دیگری گفت  شرکت .«نبودم زود ازدواج کنموالدینم ازدواج کردم و خودم راضی 

زهرا اظهار داشت که  .«بعد از ازدواجم دوقلو باردار شدم دیگه نتونستم مدرسه رو ادامه بدم
ها  . نظیر این گفته«تونستم خودم دوست داشتم مدرسه را ادامه دهم، اما بعد از ازدواج دیگه نمی»

 شته است.های افراد، بسیار وجود دا در پاسخ
در فضاهای عشایری و روستایی، از زن تعریف  اولویت نقش همسری برای زن: -2-4 

شود. در همین فضاها، ازدواج فرزندان به ویژه دختران در سن کم یک  می« مادری»و « همسری»
های  کنند. از نظر خانواده ها از آن با عنوان یک امتیاز یاد می شود و خانواده ارزش محسوب می

ری، افزایش سن ازدواج دختران پذیرفته نیست، زیرا خطر و خوف تجرد قطعی دختران را در عشای
پی دارد که پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از آن شامل احساس خودکمتربینی، پایین آمدن 

هایشان و نیز نگاه منفی جامعه به این دختران است. در هنین  اعتماد به نفس دختران و خانواده
معموجً دخترانی خواستگاران بیشتری برای ازدواج دارند که در سن کمتری هستند.  فرهنگی،

دانند  کرده را به عنوان نیروی کار خانگی و حتی نیروی کار کشاورزی مناسب نمی دختران تحصیل
ها  و معتقدند آنها توقعات بیشتری نسبت به بقیه دختران دارند که این موضوع برای خانواده

تر به عنوان عروس خانواده  توقع تر و کم رد. در واقع آنها به دنبال دخترانی مطیعمطلوبیت ندا
هستند. با توجه به اینکه در فرهنگ سنتی و مردساجر مورد مطالعه، فرزند پسر مطلوبیت بیشتری 
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تر برای ازدواج است تا بتوانند فرزندان پسر  داشته است، هنوز هم ترجیح بر انتخاب دختران جوان
تری برای خانواده همسر به دنیا آورند. زیرا داشتن فرزند پسر در این مناطق به نوعی بیش

ها، معموجً با  قدرت بیشتر خانواده و منزلت اجتماعی باج است. در این نوع خانواده دهنده نشان
کنند.  آمدن اولین خواستگار، دختر کودک خود را بدون رضایت دختر راهی خانه بخت می

وقتی برام خواستگار اومد، مامانم با اینکه همیشه من برای ادامه تحصیل »گفت  میای  کننده شرکت
د بهم گفت ممکنه بعداً نتونم ازدواج کنم یعنی دیگه خواستگار نداشته باشم و مثال کر حمایت می

کننده  شرکت .«زد که تحصیالت دانشگاهی دارن ولی هرگز ازدواج نکردن دخترعموهامو می
های ما رو بده، از طرفی هم  تونست هزینه تا دختریم و پدرم کشاورزه و نمی ما پنج »دیگری گفت 
زمانی که برام خواستگار اومد »کننده دیگری بیان کرد  شرکت«. انی خواستگار دارهدختر تا یه زم

هون کارمند بود بابام خیلی خوشحال شد از طرفی هون خواهر بزرگترم ازدواج نکرده بود بابام 
 .«گفت نکنه به سرنوشت خواهرت دهار بشی، پس با همین ازدواج کن می

ازدواج فامیلی یکی از موضوعاتی است که با غریبه:  تقدم ازدواج فامیلی بر ازدواج -2-5 
در نواحی روستایی مورد مطالعه رواج داشته است. در واقع والدین بسیاری تمایل دارند 

شناسند ازدواج  فرزندشان به جای ازدواج با فردی غریبه، با دختر یا پسری از اقوام که او را می
ازدواجی این است که هر دو خانواده کامالً یکدیگر را ها برای تمایل به هنین  کنند. از دجیل آن

شناسند، از هویت، خلق و خو، سطح درآمد و گذشته یکدیگر کامالً آگاهی دارند. از این  می
ها دخترعمو و پسرعمو، یا دخترخاله و پسرخاله را از کودکی،  طریق در برخی از اقوام و خانواده

از کودکی من و پسرعمویم » ای بیان کرد: کننده تکردند. شرک به اصطالح برای هم نشان می
خورده هم بودیم و با وجود اینکه من راضی به این ازدواج نبودم، اما پدرم مرا به زور  شیرینی

هم با فرد فامیل دلیل اصلی ترک تحصیل   در واقع ازدواج زودهنگام آن«. وادار به ازدواج کرد
 بوده است.

ها مخالفت خانواده  کننده تعدادی از شرکته داماد: کنترل عروس توسط خانواد -2-6 
دانستند. در واقع والدین داماد به دجیل مختلف  همسرشان را از عوامل ترک تحصیل خود می

ها، نیاز به نیروی کار عروس در کشاورزی  مانند وابستگی مالی و اقتصادی پسر و عروس به آن
یت دانستن شوهرداری برای عروس و ... مانع از ها(، اولو یا کار خانگی )مربوط به پرورش دام

شوهرم پول توجیبی از مادرشوهرم »گفت:  ساله می 16شدند. مریم  ادامه تحصیل عروسشان می
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گیرد، به همین خاطر خانواده شوهرم مخالفن من برم مدرسه، هون نظرشون اینه که هزینه  می
کننده،  ههار مورد از سی شرکت«. رهخو داره براشون. از طرفی درس خوندن من به دردشون نمی

 اند. دلیل ترک تحصیل خود را مخالفت خانواده داماد ذکر کرده

 بسترهای اقتصادی: تقدم کار بر تحصیل -3
های کار، اشتغال، درآمد و معیشت خانوار است که در قالب  منظور از بسترهای اقتصادی، زمینه

 مقوجت زیر تشریح شده است:
در روستاهای مورد مطالعه به دلیل اینکه والدین عموماً نیاز به نیروی کار خانگی:  -3-1

مشغول کارهای کشاورزی و دامداری هستند و از طرفی فرزندان کوهکتری در منزل دارند، 
برای مراقبت از فرزندان کوهکتر و همچنین کمک به انجام کارهای خانه و گاه کشاورزی و 

دختران مجرد یا عروس نیاز بوده است. از طرف دیگر هزینه فرصت مدرسه  دامداری به نیروی
شود. گفته نگار در این زمینه گویاست:  رفتن دختر یا عروس باج است و خود مانع تحصیل می

کنه و هون پدرم خیلی وقت پیش تو تصادف مرده، همه  مادرم بیرون از خونه کار کشاورزی می»
رمه. برای همین من مجبورم تو خونه بمونم و از داداشم مراقبت کارای کشاورزی بر عهده ماد

های دامداری و کشاورزی به پدر و  کنم و غذا برای مادرم بپزم، برخی دوستان دیگرم در فعالیت
 .«کنند مادرشون کمک می

اند که در روستاهایشان از نیروی  کنندگان گفته بیشتر شرکتتقدم کار بر تحصیل:  -3-2 
شود.  نکرده برای کارهای کشاورزی و دامداری و کارهای خانه استفاده می تحصیل کار دختران

اما این دختران به لحاظ درآمدی سهم برابری با مردان ندارند. به زعم ایشان، نابرابری در 
کرده مانعی بزرگ بر سر راه ادامه تحصیل دختران است،  دسترسی به شغل برای دختران تحصیل

بینند، دهار فقر انگیزشی برای  دین و دختران سرنوشت کاری خود را نابرابر میزیرا زمانی که وال
کار که »گفت:  ای می کننده شوند. شرکت های تحصیلی می ادامه دادن مدرسه و صرف هزینه

نیست، این همه دختر درس خوندن کدومشون رفتن سرکار. بعدشم من اگر برم سرکار باز هم 
 «.کار کنمیه زنم و باید کلی تو خونه 

آموزانِ دختر یا  در جامعه مورد مطالعه، والدین دانشنداشتن شغل و درآمد کافی:  -3-3
اند. همچنین در  شان عموماً کار ثابتی نداشته و از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی نبوده همسران
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امر باع،  اند که این شان از نظر مالی همچنان به والدین خود وابسته بوده برخی موارد همسران
شده است.  شان و حتی ترک تحصیل دختران می ها در زندگی اعمال نظر والدین آن

فروشی  پدرم کار ثابتی نداره و معموجً میوه»ای درباره علت ترک تحصیل بیان کرد  کننده شرکت
دار هست و پدرم بیکار و تنها منبع  مادرم خانه»ساله دیگر گفت  1۷کننده  رویا شرکت«. کنه می

 «.کند رآمد ما یارانه است و تحصیل هزینه دیگری بر ما تحمیل مید

 بسترهای خانوادگی: تقدم خانواده بر مدرسه -4
ای و پدرساجر  یکی از مقوجت مهمی که در جوامع قبیلهباور تقدم ازدواج بر تحصیل:  -4-1 

ختران است. اهمیت بودن تحصیل و آموزش د شود، باور به بی باع، نابرابری در  آموزش می
والدین به دلیل نداشتن صرفه اقتصادیِ تحصیل دختران، برای این موضوع اهمیتی قائل 

گذاری تحصیل  های موجود در بازار کار نیز عاملی دیگر برای عدم ارزش شوند. نابرابری نمی
انگیزه بودن برخی از دختران برای تحصیل  ها نشان داده است که علت بی دختران است. مصاحبه

انگیزه  های موجود در نگاه والدین، جامعه و بازار کار است. تعدادی از دختران علت بی ابرابرین
توجهی والدین به شرایط کالس و مدرسه  های درس و حتی ضعف علمی را کم بودن در کالس

پدر و مادرم هیچ »ساله بیان کرد که  1۷دانستند. زینب  ها از نظر علمی می و میزان پیشرفت آن
ها اهمیت داشت. حتی  نه فرصت پیگیری وضعیت تحصیل من رو داشتند و نه برای آنوقت 

برای پدر و مادر من »کننده دیگری گفت که  شرکت «.دونستند که من کالس هندم هستم نمی
فرستادند که توی خانه بیکار نباشم، وگرنه  کردن. من مدرسه می اصالً مهم نبود و پیگیری نمی

کننده دیگری  شرکت«. م کجا باشه و هقدر پیشرفت دارم در زمینه درسیا مهم نبود که مدرسه
من خیلی عالقه داشتم که خانوادم وضعیت درسی منو پیگیری کنن و همیشه فکر »بیان کرد 

ها توجه دارن.  ها بیشتر به آن آموزایی که خانوادشون پیگیر درسشون هستن معلم کردم دانش می
 «.تونه بیاد مدرسه ولی مادرمم توجه نمیکنه یالبته پدر من ویلچرنشینه و نم

هایی  اند، از خانواده آموزانی که از مدرسه ترک تحصیل کرده در نمونه مورد مطالعه، اغلب دانش
آموزان در این خانواده بیشتر از  اند که درآمد کمی داشتند. در واقع شانس ترک تحصیل دانش بوده

اند. زیرا والدین اولویت هزینه را برای فرزندان پسر  ی داشتههایی بوده است که درآمد باجی خانواده
اند یا حتی به دلیل وجود باورهای  ها قرار داشته خود دیده و دختران در درجه دوم اهمیت خانواده
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و « هزینه برای فرزند دختر به مثابه آب دادن به درختان همسایه است»ای مانند  سنتی و کلیشه
 کنند. صرف هزینه مالی برای دختران خود اجتناب می صرفه اقتصادی ندارد، از

های ترک تحصیل  ها، زمینه در پنج مورد از مصاحبه اهمیت سرپرست خانواده: -4-2 
دختران به دلیل نداشتن پدر فراهم شده بود. شاید نداشتن پدر جدا از مسائل عاطفی و اقتصادی 
یک ضعف در ساختار خانواده محسوب شده و باع، تنزل پایگاه اجتماعی خانواده در دیدگاه 

حلی درباره دختری که پدر یا والدین ندارد، مردم محلی بوده است. از سوی دیگر باور مردم م
ها برای ازدواج زود دختران خود  آمیز و گاهی تحقیرآمیز است. معموجً این خانواده باوری ترحم

کنند. از سوی دیگر، دخترانی که  حتی با شرایط نامتناسب و نارضایتی دختر در سن کم تالش می
ها با برادر بزرگتر خواهد بود که این  رستی آندهند، سرپ پدر خود را به هر دلیلی از دست می

های بیش از حد در زندگی خصوصی خواهر و نیز ممانعت از  مسئله مشکالتی از جمله دخالت
های دو نفر از آنها هنین  ها را به همراه دارد. برای مثال، گفته ادامه تحصیل و مدرسه رفتن آن

ج برات در اولویته و باید زود ازدواج کنی، گفت هون پدر نداری ازدوا مادرم همیشه می»است: 
هام منو به زور وادار به ازدواج  جواب حرف مردم را هجوری بدیم؟ به همین دلیل مادرم و دایی

پدرم قبالً نظامی بوده و اجن فوت شده، و سرپرستی مارو برادرم داره که اونم »نفر دوم: «. کردن
 «.ه را ادامه بدهمهون من رو با دوست پسرم دید، نگذاشت مدرس

همان طور که گفته شد اعضای خانواده تحصیالت کم اعضای خانواده:  -3-4 
اند. مادران آنها نیز در سن پایین بدون  کنندگان از سطح تحصیالت کمی برخوردار بوده مشارکت

کردند و بالفاصله پس از ازدواج، صاحب فرزند شدند. این مادران نشانه و   تحصیالت ازدواج
ها تمایل داشتند که دخترانشان نیز در  ی برای مخالفت با تحصیل فرزندان خود بودند. آنسند

سن پایین تشکیل خانواده دهند. با این حال گاه برخی از مادران، پیگیر تحصیل دختران خود 
داد که از تحصیل دختران حمایت کند.  بودند، ولی هنجارهای جامعه به آنها اجازه نمی

سواد هستند، مادرم معموجً  پدر و مادرم هر دو کشاورز و بی»بیان کرد که ای  کننده شرکت
معموجً وضعیت دختران در «. وقت کرد، ولی پدرم هیچ وضعیت من را در مدرسه هک می

ها هیچ توجهی به تحصیل  اند. آن سواد داشته تر بوده است که پدر و مادر بی هایی دشوار خانواده
کننده دیگری  شان به تحصیل دختران منفی بود. شرکت ی از موارد نگاهدختران نداشتند و در برخ

وقت به مدرسه محل  سواد و هیچ دار و بی سواد هست و مادرم هم خانه پدرم کشاورز و بی»گفت 
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سواد هستند  پدر و مادرم هر دو بی»کننده دیگری بیان کرد که  شرکت«. زدند تحصیل من سر نمی
 «.سی من نبودندو هیچ وقت پیگیر وضعیت در

آموزان به ویژه در  با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر منطقه، دانشاعتیاد والدین:  -4-4 
کردند و فقط دو مورد دلیل ترک تحصیل  روستای زنگیوند از بیان اعتیاد والدین خود اجتناب می

ای مدرسه ه خود را اعتیاد پدر و عدم توانایی در انجام کار و کسب درآمد و پرداخت هزینه
دانست که دهار اعتیاد  دانستند. فرد دیگری نیز علت ترک تحصیل خود را مخالفت پدرش می می

کاری برخی دختران در مورد شرایط پدر خود، دوستانشان دلیل ترک تحصیل  بود. با وجود پنهان
 اند. را اعتیاد پدران ایشان ذکر کرده

ارس، فقدان امکانات و عوامل زیربنایی و آموزشی: مشکالت آموزشی مد -5

 خدمات
کمبود وسایل نقلیه برای رفتن به مدرسه در شهر از دیگر موانع کمبود وسایل نقلیه:  -5-1 

تحصیل دختران روستایی است. در روستاهای مورد مطالعه دختران به دلیل نداشتن مدرسه در 
ی شهری برای تحصیل وآمد امن به نواح منطقه روستایی یا نبود راه ارتباطی مناسب برای رفت

نظر کردند. این ترک تحصیل به خواست خودشان یا با اجبار  در مدارس از ادامه تحصیل صرف
روستای ما مدرسه ندارد و من مجبور »ای بیان کرد:  کننده از طرف والدین آنها بوده است. شرکت

آموز  ستم دانشبودم هر روز به یه روستای دیگه برای درس خوندن بروم. اما هون فقط من و دو
«. تونستم هر روز تنهایی برم مدرسه بودیم بعد از اینکه اونم ازدواج کرد و دیگه نیومد منم نمی

ای داشتند، در نتیجه تحصیل را به صالح خود  شش نفر از پاسخگویان تحقیق هنین مضیقه
 دانستند. نمی

 های فردی های فردی: ظرفیت زمینه -6
ها در  های ترک تحصیل دختران، توانایی کم آن گر زمینهاز دیعملکرد ضعیف درسی:  -6-1

من هیچ وقت مطالبی که تو کالس » ای بیان کرد: کننده یادگیری مطالب درسی است. شرکت
گرفتم. به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه وقت خودم را هدر ندم و  شد، یاد نمی تدریس می

فرد دیگری نیز ناتوانی در پیگیری امور «. بمونم خونه و توی کارای خونه به مادرم کمک کنم
 درسی خود را بیان کرد.
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من دانش آموز فعالی بودم »گفت  ساله می 1۷فاطمه دختر  نداشتن انگیزه و عالقه: -6-2 
های درسی من  توی مدرسه اما هون مدام پدر و مادرم با یکدیگر اختالف داشتن و پیگیر فعالیت

«. گفتم درس بخونم که هی بشه و مدام به خودم می نبودن منم تمرکز درس خوندن نداشتم
 عالقه و نداشتن انگیزه را علت ترک تحصیل بیان کرد. ایشان در پایان عدم 

 گیری بحث و نتیجه

شوندگان، ما را با تجربه زیسته  های مصاحبه در این پژوهش بررسی زندگی و تحلیل صحبت
در زمینه آموزش داشت، آشنا کرد. بعد از تحلیل  ها که تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری جنسیتی آن

گرفت که بسترهای متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم   توان نتیجه های این پژوهش می یافته
شده  موجب شدند تا دختران روستایی مورد مطالعه ترک تحصیل کنند. در میان دجیل مطرح

و سنت رایج « ازدواج زودهنگام»وری دهنده و مح توان مفهوم سازمان مهمترین دلیل را می
نامید. در جامعه مورد مطالعه، دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام، از فرایند « همسری کودک»

شوند و از سوی دیگر به دلیل همین  مانند و با فقر آموزشی مواجه می آموزش و تحصیل دور می
وادگی را ندارند و در توسعه خانواده و سوادی و دانش اندک، توانایی رویارویی با مسائل خان کم

رو ازدواج زودهنگام و اجباری،  شوند. ازاین تربیت فرزندان نیز عامل تأثیرگذاری محسوب نمی
شود. این  ها می در میان آن« شدن فقر زنانه»سبب تحکیم و شیوع محرومیت و پیدایش پدیده 

در جمع همساجن خود و کسب های مدرسه و بودن  گروه از کودکان به جای حضور در کالس
آموزش در فضای مدرسه، در حال تجربه مسئولیت ازدواج، بارداری و تربیت فرزند و گاه طالق 
در سن پایین هستند. در نتیجه دخترانی با سن کم و محروم از تحصیل و با تجربه طالق در سن 

 مانند. کودکی در فرهنگ سنتی شهر و روستا باقی می
ها( از یک سو و خانواده به  توجهی جامعه )به دلیل سنت دختران مورد مطالعه عمدتاً به دلیل کم

ها از حمایت خانواده در این  اند. آن ساز و مثبتی از مدرسه نداشته ادامه تحصیلشان، تصور آینده
ار در خانه بمانند. دادند که دختران به عنوان نیروی ک ها ترجیح می اند. خانواده زمینه برخوردار نبوده

گرایانه و پدرساجرانه والدین به تحصیل دختران، بسیاری از آنها را مجبور کرده است تا  نگاه سنت
های زودهنگام تن دهند و خود را از ماندن در خانواده رها کنند. از طرفی شرایطی  به ازدواج

وجود فرزندان زیاد به ویژه فرزند ها،  گر مانند تحصیالت پایین والدین، بیکاری و اعتیاد آن مداخله
دختر در خانواده بر سرعت و تمایل بیشتر به ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل در دختران مؤثر و 



 

 

 

 

 

 1401پاییز و زمستان ، 35شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

134 

از جمله بسترهای فرهنگی در نابرابری جنسیتی آموزشی و ترک تحصیل دختران است. همچنین 
ن، سرنوشت و زندگی آنها، در توجهی به جنسیت دخترا های جامعه مورد مطالعه مبنی بر کم ارزش

 ها به تحصیل این قشر از جامعه روستایی مؤثر بوده است. کاهش عالقه خانواده
مقوله )مضمون  1۹دهنده( و  محور )مفهوم سازمان 6به طور کلی از این پژوهش کیفی،  

ی دهد که بسترها های این پژوهش نشان می مفهوم اولیه استخراج شده است. یافته ۷5فرعی( و 
های فرهنگی از قبیل سنت نفی  و ترک تحصیل دختران را باید در زمینه« همسری کودک»رسم 

روابط خارج از ازدواج، تقدم ازدواج و خانواده، اولویت نقش همسری برای زن، تقدم ازدواج 
فامیلی بر ازدواج با غریبه، کنترل عروس توسط خانواده داماد و...، اجتماع و هنجارهای مردمی 

های اجتماعی، نبود امنیت، مسافت طوجنی مدرسه، ترس از دست رفتن  بیل تأثیر منفی شبکهاز ق
آبروی خانواده، زودهمسری اجباری و...( اقتصاد خانواده )نیاز به نیروی کار خانگی و تقدم کار 

های خانوادگی و فردی )باور تقدم ازدواج بر تحصیل، اهمیت سرپرست  بر تحصیل( و زمینه
 و عوامل زیربنایی و آموزشی جستجو کرد. خانواده(

گیری  ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم های تحقیق، مجموعه طبق یافته
های دیگر تحقیقات  برای تحصیل دختران روستایی مؤثر بوده است. نتایج این پژوهش با یافته

( همسو است. 13۹۴منش  فی؛ یوس138۹آزاده و رضایی  ؛ اعظم13۹6زاده و همکاران  )فرضی
ها با حضور دختران در  نبود امکانات ادامه تحصیل در محل زندگی و عدم موافقت خانواده

( نیز به این یافته 1365های آموزشی است که عزیززاده ) شهرهای اطراف بیانگر نابرابری فرصت
 است.  دست یافته

ده در بین دختران مورد مطالعه شرایط نامساعد خانواده نیز عامل دیگری در بروز این پدی
بوده است. نداشتن تحصیالت، رفتار نامناسب با فرزندان، نیاز به دختران به عنوان نیروی کار، 

ای از این عوامل نامساعد هستند. این  های تحصیلی و... مجموعه نارضایتی از حضور در محیط
 ت.( همسو اس200۹ها نیز با نتایج پژوهش رابی و همکاران ) یافته

به طور کلی باید گفت عالوه بر جامعه، خانواده نیز به عنوان یکی از واحدهای کوهک 
پردازد. بنابراین  جامعه، در تقویت نابرابری جنسیتی در آموزش نقش دارد و به بازتولید آن می

ها و تغییر دیدگاه آنان درباره تحصیل دختران و محترم شمردن اراده و تصمیم  آگاهی خانواده
برای زندگی و تعیین سرنوشت، بیان مستدل و منطقی علل، پیامدها و آثار مثبت و منفی سن  آنان
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ازدواج و راهکارهای تعدیل آن، از اقدامات ضروری در این زمینه است. در پایان تغییر فرهنگ 
 جامعه مبنی بر احترام گذاشتن به زنان و پذیرفتن استعدادها و توانایی آنها در تغییر جوامع نیز

 شود. گام مهمی در این راه محسوب می
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