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مدیریت و واکاویِ عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه
شهرستان زرین دشت در دوران شیوع بیماری کرونا
1

علی یاری

 -1دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی(آموزش ابتدایی) ،دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی ،مرکز آموزش عالی
شهید مطهری شیراز

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان زرین دشت
استان فارس در دوران شیوع بیماری کرونا می باشد.روش پژوهش به صورت کیفی با رویکرد روایت پژوهی بر روی 6خانواده از
خانواده های این شهرستان و  4دانش آموز که بخاطر اُفت تحصیلی پس از بیماری کرونا هدفشان ترک تحصیل بود انجام شد برای
جمع آوری داده از طریق داده های کتابخانه ای و مصاحبه به صورت روایی و مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته و مشاهده به
صورت میدانی استفاده شده است و بعد از انجام مصاحبه،دیدگاه مصاحبه شوندگان استخراج و صحبت های آنها تحلیل شد و در تحلیل
روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین() 1991استفاده شده است.نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از شیوع
بیما ری کرونا و تعطیلی مدارس عواملی مانند :چالش های خانواده از جمله مشکالت اقتصادی و عدم سواد خواندن و نوشتن والدین و
آشنا نبودن با فضای مجازی و اشتغال دانش آموزان،گروه همساالن و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و نابسامانی های خانواده نقش
بسزایی در اُفت یادگیری و ترک تحصیل دانش آموزان داشته است که در قالب عوامل علی ،مقوله ی مرکزی،مداخله گر ،زمینه ای و
راهبرد ها و پیامدها ارائه شده است.
واژگان کلیدی :ترک تحصیل ،بیماری کرونا ،دانش آموز ،خانواده ،مدرسه ،زندگی روستایی ،سواد فضای مجازی ،همساالن
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 -1مقدمه
در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان ابتدایی در دوران شیوع بیماری کرونا پرداخته شده
است.در اواخر دسامبر سال  9119یک نوع ویروس جدید به نام سارس کووید در سراسر جهان گسترش یافت که به
منظور جلوگیری از همه گیری این ویروس بیشتر مراکز از جمله مدارس کشور تعطیل شد و آموزش به صورت
مجازی انجام گرفت اما این آموزش به صورت مجازی در کنار مزیّت هایی که داشت معایب بسیاری هم داشت که
این معایب بیشتر از هرچیز مناطق روستایی و شهرستان های سطح پایین تر را مورد هدف قرار داد که به دنبال آن
شاهد اُفت تحصیلی دانش آموزان و ضعیف شدن پایه ی درسی آنها شد که ما در این مقاله به بررسی عواملی خواهیم
پرداخت که در شهرستان زرین دشت باعث شد دانش آموزان دچار اُفت شدید تحصیلی شوند و دیگر انگیزه ای برای
درس خواندن و یادگیری نداشته باشند و در نهایت به ترک تحصیل روی آورند .در ابتدا به طور کلی توضیحاتی راجع
به ترک تحصیل و پژوهش هایی که در گذشته انجام شده است پرداخته شده است و سپس به طور کامل به بررسی
عوامل علّی(چالش های خانواده و مشکالت اقتصادی)زمینه ای(نقش گروه همساالن و عوامل فرهنگی-اجتماعی) و
عوامل مداخله ای(کژسامانی های خانواده)که در این شهرستان باعث شد بسیاری از دانش آموزان دچار اُفت تحصیلی
و در نهایت به ترک تحصیل فکر کنند پرداخته شده است .معلمان استان فارس ضمن اینکه اعتقاد دارند کرونا
مشکالت موجود بر سر راه عدالت آموزشی را نمایان کرده انها می گویند نحوه آموزش محتوای درسی متناسب با
ایام کرونا نیست .کرونا ضعف عدالت آموزشی را با موجی از ترک تحصیل به رخ می کشد.
طی مصاحبه ای که با یک خانم معلم جوان که سال های ابتدایی دوران معلمی اش را در روستاهای اطراف شیراز
می گذراند ،معتقد است که با این مدل آموزشی که در پیش گرفته شده بعد از کنترل کرونا با یک موج ترک تحصیل
و افزایش جمعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل در برخی از روستاهای فارس مواجه هستیم و ابراز تأسف می کرد
که بعد از شیوع کرونا و تعطیل شدن کالس های حضوری کنترل دانش آموزانش از دستش خارج شده ،چون خیلی
از دانش آموزان گوشی مناسب نداشتند و در بهترین حالت باید منتظر گوشی گرفتن از بقیه می شدند یا خودشان و
خانواده هایشان به فضای مجازی آشنا نبودند و یا مشکل تهیه اینترنت داشتند ،عالوه بر مشکالت گوشی و اینترنت
و مشکالت برنامه شاد ،خیلی از دانش آموزان شهرها و روستاهای استان فارس یک شیفت به مدرسه می رفتند و
یک شیفت سر کار می رفتند و کرونا برای این دانش آموزان قرنطینه به دنبال نداشت بلکه به خاطر مضاعف شدن
مشکالت اقتصادی آنها دو شیفت به کار گرفته می شدند و یا حتی مشغول کارهای پرخطر و کم درآمد هم می شدند
و دیگر زمان و توانی برای درس خواندن نداشتند(.مهرنیوز .)1999 ،امید است که این مقاله گامی برای باالبردن
اطالعات دیگر پژوهشگران در این زمینه باشد.
 -2بیان مسئله
در دوران کنونی آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی هرکشور به شمار می رود که نقش بسیار اساسی
در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هرکشور دارد (بلوچ زهی )1991 ،در نگاهی گسترده تر موجب
جامعه پذیری.ارتقای عدالت اجتماعی.و همبستگی اجتماعی می شود( .فرضی زاده و دیگران .)1991 ،به طور کلی
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ترک تحصیل یا ترک زود هنگام مدرسه عبارت است از وضع دانش آموزی که پیش از پایان آخرین سال یک دوره
آموزشی که درآن ثبت نام کرده است آن دوره را ترک گوید.به این ترک تحصیل که پیش از پایان دوره صورت می
گیرد ترک تحصیل زودرس می گویند( .گلشن فومنی  )166:1964،ترک و افت تحصیلی موجب افسردگی
) (Quioga et al.2013پیشرفت اجتماعی کم )(Ream and Rumberger.2008مشاغل
سخت) (Farmer et al.2003فساد اخالقی و تحقیر(بلوچ زهی و عبداللهی )1991 ،اتالف سرمایه های
اجتماعی) (Archambault et al.2009بی کاری و عدم مشارکت اجتماعی(علی بیگی و دیگران)1996 ،
و پایین آمدن اعتماد به نفس فرد (بلوچ زهی )1991،می شود(غالم پور و آیتی.)1996 ،
عوامل زیادی سبب ترک تحصیل یا عدم عالقه دانش آموزان به تحصیل می شود که برخی از آنها عبارت است از
عدم باور والدین به ضرورت تحصیل .تاکید بر ازدواج زود هنگام دختران.تبعیض میان فرزندان)فرضی زاده و دیگران
 1991؛  (McCleary-Sills 2015عوامل فرهنگی) (Kabeer,2011کم سوادی یا بی سوادی
والدین.معاشرت با دوستان ناباب و کمبود امکانات آموزشی(بلوچ زهی )1991 ،فقدان پدر و اشتغال دانش آموز (اقدسی
و زینال فام)1991 ،مشکالت رفتاری دانش آموز و مهاجرت والدین) (Farmer et al,2003ویژگی های
مدرسه) (Ream and Rumberger,2008سطح خانواده) (Choi and Calero,2018وضعیت
نامناسب اقتصادی حمایت های نامناسب والدین از فرزندان )عاطفی و ابزار(.نوع ارتباط والدین با فرزندان و میزان
ارتباط والدین با مدرسه)(Englud et al,2008خصوصیات فردی تعامالت اجتماعی و تحصیلی دانش آموز
)(Archambault et al,2009و ویژگی جسمانی دانش آموزان ) (iachini,2016و زمینه اجتماعی
که دانش آموز در آن زندگی می کند از جمله عوامل موثردر ترک تحصیل دانش آموزان است(غالم پور و آیتی،
)1996
درحال حاضر در سطح ملی میزان انتقال از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی برای پسران  91درصد و برای دختران
 61درصد است.مواتع فرهنگی همچنین دختران را از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی باز می دارد .زنان نیز در
مناطق روستایی با چالش هایی روبه رو هستند.در مناطق شهری میزان باسوادی زنان حدود 69درصد است درحالی
که این میزان در مناطق روستایی نزدیک به  69درصد است)(UNISEF, 2017
مطالعات نهادهای بین المللی اثبات کرده که سرمایه گذاری روی منابع انسانی از جمله سالمتی و آموزش زنان
یکی از مهم ترین راهکارهای دستیابی به توسعه است .زیرا زنان ،به عنوان یکی از دو ستون اصلی خانواده ،از نظر
تاریخی نقش پنهان مهمی در توسعه اقتصادی خانواده ایفا کرده اند (Banifatemeh, Mohammadi
) .& Nozari,2017منطقی که پشت این یافته است می گوید :زنان تحصیل کرده و سالم ،از توانایی بیشتری
برای مشارکت در فعالیتهای مؤثر ،یافتن شغل و کسب درآمد بیشتر برخوردارند .زنان تحصیل کرده به احتمال بیشتری
در آموزش فرزندان خود سرمایه گذاری می کنند).(Pacravan, 2017
طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش در سال 1991شمار کودکان  6تا  91سال که وارد نظام آموزشی نشده اند یا
پس از مدت کوتاهی از آن خارج شده اند بالغ بر  916هزار نفر است).(Ministry of Education, 2017
براساس آخرین گزارش ها طبق گفته ی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه  1411طبق نتایج آماری
نشان می دهد حدود 911هزار دانش آموز دوره ابتدایی و در حدود  061هزار دانش آموز دوره متوسطه ترک تحصیل
کرده اند که این یک آسیب جدی محسوب می شود(.فارس نیوز.)1411 ،
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ترک تحصیل نه تنها یک مسئله ی آموزشی بلکه یک مشکل اجتماعی قابل توجه نیز می باشد .به عالوه اینکه
پیامد های روان شناختی و اقتصادی نیز به دنبال دارد .وقتی منابع بیرونی از قبیل مشارکت های اقتصادی و همکاری
های آموزش متوسطه و عالی فرصت های تحصیلی و اجتماعی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.کمک زیادی
به پیشرفت و ادامه تحصیل آنها می کنند).(Colangelo,Assouline,& New,1999با توجه به گزارش
مرکز آمار ایران بیش از یک چهارم دانش آموزان ساالنه ترک تحصیل می کنند (.ممتاز نیوز .)1994 ،براساس گزارش
وضع فقر 9111به پدیده ترک تحصیلی به عنوان یکی از چالش های رو به افزایش و مانع حصول به سیاست های
ملی توجه شده است( .ابراهیم و همکاران .)6: 9116،به گفته بانک جهانی حدود  11درصد از بچه ها در دامنه سنی
 11تا  16سال بعد از اینکه وارد مدرسه شده و ثبت نام کرده اند تا پایان سال تحصیلی ( )9111-9119ترک تحصیل
کرده اند( .بانک جهانی .)9119،بی توجهی والدین و در عین حال بی سوادی [یا کم سوادی به مفهوم نا آگاهی] و
غفلت آنها از اهمیت آموزش و سواد و بی توجهی جامعه نسبت به فرایند آموزش و برنامه های مدرسه مختلط بودن
هر دو جنس معلمان مرد فقر مالی خانواده نگرش جامعه و والدین نسبت به تحصیل دختران و نامناسب بودن مواد
آموزشی جهت یادگیری و شکوفایی خالقیت و کمبود دبیران مجرب و دلسوز و عدم پیشگیری های منظم و به
موقع در موارد مختلف حضور دانش آموزان در آموزشگاه موجب شکست و ترک تحصیل آنها می گردد .(Sahin
)et al, 2016
ترک تحصیل هر ساله خسارت های فراوانی بر خانواده و و دولت تحمیل می کند و همچنین مشکالت عاطفی و
روانی زیادی را به دنبال دارد که دختران همیشه احساس حقارت و عدم استقالل و خودکم بینی می کنند و در زندگی
اجتماعی دچار مشکالت زیادی میشوند) .)Arefi ,2004آمارهای مختلف نشان میدهد که ترک تحصیل یکی از
معضالت آموزش در جهان است .امروزه ترک تحصیل در تمام کشورهای جهان به عنوان یک پدیده جهانی مطرح
است .شواهد حاکی از آن است که دانش آموزان زیادی در مقاطع مختلف تحصیلی در حال ترک مدرسه اند),2004
 .(Abid, Mohd & Afaبر اساس بسیاری از یافته ها روستاییان نگرش منفی به تحصیل و آموزش
دارند).(Sewell,2006
(سیف )1906 ،به بررسی علل ترک تحصیل ترک تحصیل دانش آموزان پنجم ابتدایی بخش فیروزان از دید معلمین
پرداخته است .جامعه آماری معلمین کالس پنجم ابتدایی بوده اند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از
لیست معلمین تعداد  91نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است که نتایج آن نشان می دهدکه علل اصلی ترک تحصیل
کمک به امرار معاش خانواده و دوری راه برای مقاطع باالتر است
نتایج پژوهش ( (Farokhinejad & Fathi,2018با بررسی علل ترک تحصیل دانش آموزان دبستانی
دخترانه روستایی نشان داد که بی سوادی والدین ،وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده های دانش آموزان و بعضی
فرهنگهای بومی منطقه مثل ازدواج زودهنگام دختران علل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان است.
) (Joubish et al, 2011در تحقیق خود عواملی از قبیل فقر ،بی سوادی والدین ،عدم انگیزه در بین بچه
ها ،مشکالت یادگیری ،فقدان برنامه های فوق برنامه و محیط مدرسه را از دالیل ترک تحصیل در مدارس ابتدایی
پاکستان را بر می شمارد.
پژوهش) )Guoda ,2014نشان داد که ترک تحصیل در دانش آموزان با والدین بی سواد ،چهار برابر بیش از
بچه های با والدین باسواد است.
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) (Gul & Ali, 2014فقر اقتصادی ،بی سوادی ،ناتوانی والدین و بیکاری در بین عامه مردم را از علل اصلی
ترک تحصیل عنوان کرده است .به اعتقاد باهات ( )9119نواحی روستایی در زمینه آموزش که یکی از زیرساخت
های توسعه انسانی است.عقب ماندگی های زیادی در مقایسه با مناطق شهری دارند .چوی و کالرو ( )9116در
پژوهشی باعنوان «افت تحصیلی در اسپانیا :تکامل در طول رکورد بزرگ» به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی
که دچار ترک زودهنگام تحصیل می شوند.فرصت اشتغال کمتری دارند و در دوران رکود اقتصادی بیشترین زیان را
متحمل می شوند .نتایج تحقیقات (مک ملین و همکاران )9110،نشان می دهد که ترک تحصیل کنندگان بیشتر از
خانواده هایی هستند که دارای درآمد پایین هستندنتایج این تحقیق نشان می دهد دانش آموزانی که از خانواده
درآمدهای پایین 91درصد جامعه هستند معموال شانس ترک تحصیلشان دو برابر خانواده هایی است که درآمد باالی
 91درصد جامعه است .نتایج پژوهش (چو  )9119 ،نشان می دهد تجربیات منفی دانش آموزان با معلمان و مدیر
مدرسه مشکالت شخصی و تجربیات منفی با سایر دانش آموزان در محیط مدرسه و احساس تنهایی دانش آموزان
طبقه پایین از مهمترین علل و عوامل ترک تحصیل است .ترک تحصیل دانش آموزان تحت تاثیر عوامل مختلفی
قرار دارد که تا کنون پژوهش های مختلفی درباره آن انجام شده اما بدون شک از سال  1996که ویروس کرونا
گسترش یافت و مراکز آموزشی تعطیل شدند تا کنون چنین پژوهشی انجام نشده است که به بررسی عواملی پرداخته
شود که از زبان خود دانش آموزان روایت شده باشد .در این مقاله سعی شده به عواملی که بر روی روند ترک تحصیل
دانش آموزان شهرستان زرین دشت اثر بگذارد پرداخته شود.
-3روش شناسی
پژوهش حاضر که در شهرستان زرین دشت در دوران کرونا انجام شده است از نظر رویکرد در دسته ی تحقیقات
کیفی و از لحاظ روش مبتنی بر مطالعات روایت پژوهی می باشد که به شیوه زیست نگاری شده انجام شده است.در
مطالعه روایت پژوهی کانون توجه داستان های نقل شده توسط افراد است(کرسول.)1996،در این روش ما می توانیم
از تجربیات زندگی یک یا تعداد معدودی از افراد استفاده کنیم و صبحت های آنها را به تصویر بکشیم.زندگی ما به
طور عمیق در روایت ها غوطه ور است و ما از نخستین روزهای عمر تا واپسین دم زندگی در دریایی از داستان ها و
قصه ها غوطه ور هستیم(آقایی میبدی.)1999،شیوه زیست نگاری شکلی از مطالعه روایت پژوهی است که در آن
پژوهشگر تجارب زندگی فرد دیگری را می نویسد و ثبت می کند(کرسول)1996،
در تحقیق روایی حاضر ،در شهر دبیران که یکی از شهرهای شهرستان زرین دشت است با انجام مصاحبه از تعدادی
خانواده های دانش آموزان و مصاحبه با چهار دانش آموزی که هدفشان ترک تحصیل بود مالک محقق برای انتخاب
شرکت کننده بوده است.
ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه روایی ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده وضعیت زندگی (میدانی)
بوده است .این سه سویه سازی درجمع آوری داده ها به اعتبار یافته های پژوهش کمک کرده است.
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در جریان مصاحبه روایی از دانش آموزان خواسته شد داستان زندگی شان را به صورت کامل روایت کنند و در جریان
مصاحبه نیمه ساختار یافته محقق به طرح سوال در ارتباط با موضوع از مصاحبه شوندگان می پردازد و محقق با
مشاهده زندگی این دانش آموزان اطالعات مورد نیاز را یادداشت می کند.
-4نتایج پژوهش:
در مصاحبه روایی از مهدی و علیرضا و ابوالفضل و مبینا که چهار دانش آموز در مدارس ابتدایی بودند خواستیم که
برایمان بگویند که از روزی که مدارس بخاطر بیماری کرونا تعطیل شد چی کار کردند.
مهدی :تقریبأ از دو سال قبل که مدرسه ما تعطیل کردند من از همون روز دیگه اومدم خونه کیف و وسایلم رو
انداختم داخل خونه و سراغش نرفتم و راحت بازی میکردم و دیگه اصال درس نمی خوندم،چون کالس ها مجازی
شده بود و گوشی نداشتیم و منم دیگه سراغ درس نرفتم و خانواده گفت بیا بریم کنگان(یکی از شهرستان های
استان بوشهر) کار کنیم و ما رفتیم برا کار کردن به کنگان و دیگه چهار پنج ماه اونجا بودیم و اصال سراغی از درس
نمی گرفتم.
علیرضا«:من از وقتی که تعطیل شدیم همراه بابام می رفتم در زمین های کشاورزی کار میکردیم و روزی  61هزار
تومان پول به من میدادن و به کار عالقه داشتم و برا خودم لباس و کفش و  ...می خریدم دیگه به کسی نمی گفتم
بهم پول بدید و گوشی هم داشتم و گوشی رو همراه خودم می بردم داخل زمین های کشاورزی و اونجا کالس
وصل میشدم فقط برا غیبت نخورم ولی گوش نمیدادم به درس و چون معلمم اهل همینجا بود بابام میگفت بیا کی
دیگه حرف های بچه ی فالنی گوش میده».
ابوالفضل «:منم از روزی که تعطیل شدیم یه دوچرخه دارم هر روز سوار میشم و میچرخم داخل کوچه ها و حال
درس خوندن ندارم با رفیقام میریم دوچرخه و موتور بازی خیلی بهتر از درس خوندن هست و من بابام گوشی نگرفته
بود برام یک سال و من دیگه گوشی نداشتم و نمیدونستم کجای کتاب معلمم درس میده ».
مبینا «:منم از روزی که تعطیل شدیم چون بابام هزینه خرید گوشی رو نداشت گوشی نداشتم و اول هاش با مامانم
باهم درس بهم یاد میداد اما چندمدت که گذشت بابام ،مامانم رو طالق داد و مامانم مجبور شد کار کنه و برام گوشی
گرفت و اول ها استفاده از گوشی هم بلد نبودم االن یادگرفتم».
و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده ی زندگی چندین خانواده ی روستایی و شهری در شهرستان و
پرسش از آنها که چرا فرزند شما در ذهنش فرار از درس و ترک تحصیل نقش بسته اکثر خانواده ها پاسخ هایشان
شبیه به هم بود
خانواده شماره ( « :)1فرزند ما از روزی که مدرسه اش تعطیل شد با دوستانش با موتور در سطح شهر میچرخن و
هرکاری میکنیم درس را نمیخواند».
خانواده شماره( «:)9فرزند من از روزی که کرونا شیوع پیدا کرد و مدارس تعطیل شد بچه ی من درس هیچی
یادنگرفت و معلم هم در تدریس به صورت مجازی ضعیف عمل کرده و فرزند من چیزی یاد نگرفته و ما هم که
سواد نداشتیم که بهش درس بدهیم».
و خانواده شماره ( «:)9فرزند من بخاطر نگاه کردن بیش از اندازه به موبایل از صبح تا شب درحال بازی با تلفن
همراه هست و چشمانش ضعیف و افسرده شده و اگر فرزندم رو بفرستم بیرون برای کالس خطر کرونا وجود داره».
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خانواده شماره( «:)1وقتی که پول نداشتیم گوشی بخریم چه جور فرزندمان درس بخواند اگر بخواهیم به مدرسه هم
برود ولی شرایط مالی مناسبی نداریم مجبوریم بفرسیمش کار تا هزینه لوازم مورد نیازش رو خودش تامیین کند».
خانواده شماره(«:)6فرزند من میخواد درس بخونه که آخرش مثل بقیه ی بچه ها بیکار باشه ،از االن میره کار میکنه
تا اونموقع ماهر شده ،در مدرسه چیزی یاد نمیگیرن که به درد آیندشون بخوره اگه دختره خونه داری رو یاد بگیره و
اگر پسر هست کار کردن و پول در آوردن».
با بررسی صحبت های دانش آموزان و خانواده هایشان به الگوی زیر می رسیم:
-1شرایط علّی:
شرایط علّی آن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیده ها اثر گذارند(اشتراوس و کوربین.)1991،
الف:1-چالش های خانوادگی:
همین جور که صحبت های دانش آموزان را بیان کردیم خانواده تاثیر بسیار زیادی در ترک تحصیل و افت تحصیلی
دانش آموزان داشته است.
-1الف :1-چالش های اقتصادی:طبق آمار ساالنه حدود  11درصد از دانش آموزان خانواده های کم درآمد در
آمریکا از تحصیل منصرف می شوند) .(Englund et al,2008فقر اقتصادی خانواده ها در نواحی روستایی به
عنوان یکی از عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان می باشد(سپیدنامه و دیگران .)1991،در نتیجه یکی از
عومل بسیار مهم که در دوران کرونا در افت و ترک تحصیل دانش آموزان در شهرستان زرین دشت اثر گذاشته
است فقراقتصادی خانواده ها و ناتوانی آنها در خریدن تلفن همراه می باشد.
در اکثر صحبت های این دانش آموزان تهیه تلفن همراه معظل اصلی افت و ترک تحصیل محسوب می شود.
مبینا میگفت:منم از روزی که تعطیل شدیم چون بابام هزینه خرید گوشی رو نداشت گوشی نداشتم
-2الف :1-اشتغال دانش آموز:در شهرستان زرین دشت کار کردن و اشتغال دانش اموزان یکی دیگر از عواملی
است که باعث ترک تحصیل و افت تحصیل دانش آموزان شده است باوجود این که به عنوان یک شهرستان مستقل
شناخته شده است اما هنوز در  61درصد شهر و روستاهای آن زندگی به صورت سنتّی و روستایی می باشد و دانش
آموزان پسر و دختر به همراه خانواده ها به کار کردن مشغول هستند و برای کسب درآمد کارهایی بسیار دشوار با مزد
هایی بسیار کم را انجام می دهند.مهیّا بودن زمینه شغلی و محیط کار برای افراد کم سن و سال در روستاها یکی از
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان محسوب می شود(ترکاشوند ،1906به نقل از اقدسی و زینال فام)1991،
علیرضا میگفت:من از وقتی که تعطیل شدیم همراه بابام می رفتم در زمین های کشاورزی کار میکردیم و روزی 61
هزار تومان پول به من میدادن و به کار عالقه داشتم و برا خودم لباس و کفش و  ...می خریدم دیگه به کسی نمی
گفتم بهم پول بدید و گوشی هم داشتم و گوشی رو همراه خودم می بردم داخل زمین های کشاورزی و اونجا کالس
وصل میشدم فقط برا غیبت نخورم ولی گوش نمیدادم.
در دوران کرونا پس از تعطیل شدن مدارس ،دانش آموزان به جای اینکه در خانه به درس خواندن بپردازند به خاطر
اینکه زمان زیادی در اختیار داشتند بیشتر از قبل به اشتغال مشغول شدند و به مرور زمان آسیب های جدی به درس
خواندنشان وارد شد و به خاطر ضعیف شدن پایه ی تحصلیشان دیگر عالقه ای برای ادامه تحصیل نداشتند.
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-3الف :1-عدم سواد درسی و رسانه ای والدین :تحصیالت والدین نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و
نگرش والدین دارد(میرپناهی.)1991،
مبینا گفت....[ :استفاده از گوشی هم بلد نبودم االن یادگرفتم].
خانواده شماره(...[:)9و ما هم که سواد نداشتیم که بهش درس بدهیم].
طبق صحبت های گفته شده به دلیل عدم سواد رسانه ای والدین و دانش آموزان مشکالت زیادی در فرایند تحصیل
و یادگیری دانش آموزان به صورت مجازی وارد شد.
ب:1-چالش های آموزشی:
شرایط نظام آموزشی از دیگر عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان است(اقدسی و زینال فام .)1991،
-1ب :1-عدم سواد رسانه ای معلم ها :بسیاری از معلم ها در مناطق روستایی بعد از شیوع کرونا برای اولین
بار از فضای مجازی استفاده کردند و آنچنان که باید باکیفیت کافی مطالب را به دانش آموزان منتقل نمی کردند و
تا چندین ماه طریقه آموزش به صورت مجازی مسلط نبودند و در فرایند یادگیری دانش آموزان خلل وارد میشد و
دانش آموز درس را به طور کامل یاد نمیگرفت و دیگر انگیزه ای برای درس خواندن نداشت.
خانواده شماره( ...[ :)9معلم هم در تدریس به صورت مجازی ضعیف عمل کرده و فرزند من چیزی یاد نگرفته]...
-2مقوله مرکزی:
مقوله مرکزی مضمون اصلی پژوهش است که اگر چه از درون پژوهش بیرون می آید اما یک مفهوم انتزاعی
است(اشتراوس و کوربین )1991،
در این پژوهش عامل اصلی که باعث میشد دانش آموزان در دوران کرونا از درس دور شوند و به فکر ترک تحصیل
باشند فقر محیطی بود که شامل چالش های اقتصادی خانواده و بی سوادی والدین و اشتغال دانش آموزان است.
[خانواده شماره( )6نظرش این بود که فرزندش میخواهد درس بخواند که اخرش مانند سایر افراد بیکار باشه]...
خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که در شکل گیری عادات،اندیشه ها،رفتار ودیدگاه های اجتماعی
او نقش مهمی ایفا می کند(الریجانی: 1999،به نقل از غالم پور و آیتی .)1996،شرایط خانوادگی تاثیر عمده ای در
تکامل فرد دارد و ارتباطات خانوادگی سایر جنبه های زندگی نوجوان از جمله تحصیل را تحت تاثیر قرار می
دهد).(Byrne et al,2002
برخورداری یکسان همگان از آموزش و پرورش به منزله برخورداری از فرصت ها و خدمات برابر آموزشی می تواند
نمایشگر یک نظام آموزشی برابر و با کیفیت مطلوب تلقی شود(.توکلی و دیگران  1991؛ به نقل از غالم پور و آیتی
) 1996در صورتی که در مناطق روستایی ازجمله بسیاری از روستاهای شهرستان زرین دشت مدارس از کیفیت
آموزشی پایینی برخوردار هستند و یادگیری دانش آموزان کاهش پیدا می کند در نتیجه باعث ضعیف شدن پایه
تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموز خواهد شد.
-3راهبردها:
راهبرد به طرز عمل های عادی یا روتین و چگونگی مدیریت موقعیت ها توسط افراد اطالق می شود که در مواجهه
با مسائل و امور به کار می روند(اشتراوس و کوربین)1991،راهبرد یا تعامل ها داللت برکنش ها و رفتارهای خاص
نسبت به شرایط است(سپیدنامه و همکاران)1991،
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راهبرد ها در اینجا می توان به «عالقه نداشتن به درس» و «یادنگرفتن درس» اشاره کرد ....[.فرزند من از روزی
که کرونا شیوع پیدا کرد و مدارس تعطیل شد بچه ی من درس هیچی یادنگرفت ]...و[...حال درس خوندن ندارم با
رفیقام میریم دوچرخه و موتور بازی خیلی بهتر از درس خوندن هست.]...
عالقه و دوست داشتن مدرسه و درس ،در ماندن و یا ترک مدرسه تأثیر زیادی دارد .عالقه نداشتن میتواند ناشی از
عوامل متعددی باشد که موجب شده است بسیاری از دانش آموزان بدون آنکه دلیل و علت اصلی بی عالقگی خود
را بیان کنند ،ترک تحصیل کنند و یا منتظر کوچکترین فرصت پیش آمده برای ترک مدرسه باشند(.سپیدنامه و
همکاران)1991،
-4شرایط زمینه ای:
مجموعه ای از شرایط که دریک مکان و زمان خاص جمع می شوند تا مجموعه اوضاع و احوال یا مسائلى را به وجود
آورند که اشخاص با عمل و تعامل های خود به آنها پاسخ می دهند شرایط زمینه ای نام دارد(اشتراوس و
کوربین)1991،
در ترک تحصیل دانش آموزان در دوران کرونا عوامل زیادی دخالت داشتند و یکی از این عوامل،عوامل فرهنگی و
محیط اجتماعی و دوستان هم سن دانش آموز است که منجر به افت عملکرد درسی و ترک تحصیل خواهد شد.
الف:4-عوامل فرهنگی و محیط اجتماعی:زندگی روستایی هم راه با نظام اجتماعی_ فرهنگی مختص به
خود،انزوای جغرافیایی،عدم تعامالت گسترده و ناآگاهی به محرومیت هایی منجر می شود(علی بیگی و دیگران)1996،
در روس تاها و شهرهای زرین دشت به خاطر کم بودن تعداد جمعیت در هر شهر و روستا و شناخت همه افراد،اگر
فردی دارای مدرک باشه و فاقد شغل باشد دیگر خانواده ها هم با مشاهده ی زندگی اون فرد که دارای مدرک است
به این باور غلط رسیده اند که اگر فرزندان ما هم درس بخواند در نهایت باز هم شغل مناسبی بدست نمی آورد و در
مصاحبه ای که انجام شد یکی از خانواده ها گفت فرزند من چقدر درس بخونه که آخر بیکار باشد پس از همین االن
درس رها کند بهتر است.
خانواده شماره( )6نظرش این بود که فرزند من میخواد درس بخونه که اخرش مثل بقیه ی بچه ها که مدرک گرفتن
بیکار باشه ،از االن میره کار میکنه تا اونموقع ماهر شده ،در مدرسه چیزی یاد نمیگیرن که به درد آیندشون بخوره
اگه دختره خونه داری رو یاد بگیره و اگر پسر هست کار کردن و پول در آوردن.
ب:4-گروه همساالن :وابستگی دانش آموزان و تعامالت آن ها با گروه های همسال از عوامل مهم موفیقت
تحصیلی در مدرسه است) .(Farmer et al,2003به اعتقاد( (Ream and
Rumberger,2008یکی از عوامل مهم و موثر در ترک تحصیل دانش آموزان تعامالت با گروه همساالن
است .در شهرستان زرین دشت به دلیل تعامالت گسترده بچه ها با یکدیگر یکی از چالش های اصلی ترک تحصیل
به حساب می آید،بعد از تعطیلی مدارس به خاطر بیماری کرونا دانش آموزان به خاطر اینکه زمان زیادی در اختیار
داشتند به جای درس خواندن بیشتر به صورت دسته هایی از دوچرخه و موتورسیکلت در سطح شهر زمان زیادی را
به بطالت می گذرانند و مشاهده شده که به دلیل انتخاب های نادرست دوستان مناسب و عدم نظارت خانواده ها
متاسفانه چندین نفر از این دانش آموزان دچار سانحه تصادف شده اند و یا گرفتار بعضی از انواع مواد مخدر شده اند.
پس بنابراین گر.ه همساالن در ترک تحصیل دانش آموزان نقش بسیار زیادی داشته است.
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ابوالفضل میگفت ]:منم از روزی که تعطیل شدیم یه دوچرخه دارم هر روز سوار میشم و میچرخم داخل کوچه ها و
حال درس خوندن ندارم با رفیقام میریم دوچرخه و موتور بازی خیلی بهتر از درس خوندن است[....
-5عوامل مداخله گر:
شرایط دخیل یا میانجی به منزله زمینه ساختاری وسیع تر مربوط به پدیده در نظر گرفته می شود که در جهت تسهیل
یا محدودیت راهبردها عمل می کند(اشتراوس و کوربین)1991،
در این پژوهش «کژسامانی خانواده» به عنوان یکی از شرایط مداخله گر شناسایی قرار گرفت که شامل عواملی
چون عدم پیگیری مسائل آموزشی،مشکالت درون خانواده ،طالق است(سپیدنامه و همکاران)1991،و ترس از کرونا
هم یکی از عوامل دخالت کننده در امر آموزش بود که دیگر فرزندان را برای هیچ تفریح یا کالسی ثبت نام نمی
کردند و این باعث ایجاد افسردگی در دانش آموزان میشد.
در مصاحبه یکی از دانش آموزان این موضوع گفته شد
مبینا میگفت [:منم از روزی که تعطیل شدیم چون بابام هزینه خرید گوشی رو نداشت گوشی نداشتم و اول هاش
با مامانم باهم درس بهم یاد میداد اما چندمدت که گذشت بابام ،مامانم رو طالق داد و مامانم مجبور شد کار کنه و
برام گوشی گرفت و اول ها استفاده از گوشی هم بلد نبودم االن یادگرفتم].
در مصاحبه دیگر والدین پیگیر کارهای دانش آموز نبودند و نظارتی انجام نمیشد به همین دلیل بچه ها دچار مشکالت
روحی روانی می شوند.
خانواده شماره( )9میگفت[:فرزند من از روزی که کرونا شیوع پیدا کرد و مدارس تعطیل شد بچه ی من درس هیچی
یادنگرفت و معلم هم در تدریس به صورت مجازی ضعیف عمل کرده و فرزند من چیزی یاد نگرفته و ما هم که
سواد نداشتیم که بهش درس بدهیم].
به دلیل عدم نظارت والدین فرزندان دچار این مشکالت می شوند.
خانواده شماره ( )9چنین میگفت[:فرزند من بخاطر نگاه کردن بیش از اندازه به موبایل از صبح تا شب درحال بازی
با تلفن همراه هست و چشمانش ضعیف و افسرده شده و اگر فرزندم رو بفرستم بیرون برای کالس خطر کرونا وجود
داره].
-6پیامدها:
پیامدها بیانگر نتایج تعامل ها و راهبرد هاست و تحت تاثیر شرایط مربوط به آنهاست(محمدپور؛)999 :1991
براساس پژوهش بخاطر مشکالت اقتصادی و خانوادگی و محیطی و تمام عواملی که گفته شد سبب می شود تا
دانش آموز از تحصیل باز بماند.
خانواده شماره( )1میگفت[:وقتی که پول نداشتیم گوشی بخریم چه جور فرزندمان درس بخواند اگر بخواهیم به
مدرسه هم برود ولی شرایط مالی مناسبی نداریم مجبوریم بفرسیمش کار تا هزینه لوازم مورد نیازش رو خودش
تامیین کند] .که در نهایت باعث می شود تا دانش آموز ترک تحصیل کند.
مقوله زمینه ای
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عوامل مداخله گر
(کژسامانی خانواده)
شکل.1بازنمایی تحلیل صحبت های دانش آموزان و خانواده هایشان بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس و
کوربین()1991

-5نتیجه گیری
پس از بررسی و تحلیل صحبت های دانش آموزان و خانواده هایشان به نتایجی مفیدی دست خواهیم یافت که به
بیان آنها میپردازیم که این نتایج بدست آمده با دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مورد قیاس قرار داده
شده است .پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و
پسرانه شهرستان زرین دشت استان فارس در دورانی است که بیماری کرونا گسترش یافت و مراکز آموزشی تعطیل
شدند و آموزش مدارس درقالب بستر جدید فضای مجازی ادامه یافت .در شهرستان زرین دشت خصوصا در مناطق
روستانشین دچار بسیاری از محرومیت ها و مشکالت اقتصادی و فرهنگی می باشند .عوامل متعددی در دوران کرونا
باعث شد بسیاری از دانش آموزان شهرستان زرین دشت دچار فرسودگی تحصیلی شوند و دیگر انگیزه ای برای ادامه
تحصیل نداشته باشند.مقوله ی اول که بر روی فرایند تحصیل دانش آموزان بسیار تاثیر گذاشت چالش های خانواده
بود که خانواده ها متاسفانه هزینه خرید تلفن همراه نداشتند و این مشکالت مالی خانواده ها باعث می شد دانش
آموزان به جای اینکه از فرصت ها به خوبی در کسب دانش استفاده کنند در مزارع کشاورزی به کار کردن مشغول
می شدند و کرونا برای این دانش آموزان قرنطینه به دنبال نداشت و بخاطر مشکالت مالی از صبح تا شب به
کارکردن مشغول می شدند و دیگر ت وان و انرژی برایشان باقی نماند که درس بخوانند.و این مقوله با یافته های
پژوهش های (سپیدنامه و همکاران)1991،که چالش اقتصادی را به عنوان شرایط علّی شناسایی شد همخوانی دارد.
از طرف دیگر خانواده ها هم آنچنان سواد کافی نداشتند که به فرزندانشان آموزش دهند و یا اگر خانواده ها هم سواد
کافی داشتند به دلیل عوامل مداخله گر از جمله کژسامانی های خانواده ،مشکالت خانوادگی،طالق و سرپرست بودن
مادرخانواده و مشغول بودن به کار دیگر وقت و زمان کافی نداشتند که به فرزندان خود آموزش دهند .که با نتایج
یافته های)Guoda(2014و)Farzizadeh et al(2016و( & Farokhinejad
 Fathi(2018مبنی برتاثیر بی سوادی والدین و با نتایج تحقیقات (سپیدنامه و همکاران )1991،مبنی بر کژسامانی
های خانواده مطابقت دارد.مقوله ی دیگری که در این شهرستان بسیار بر روندتحصیل دانش آموزان اثر گذاشته
است مقوله ی عوامل زمینه ای می باشد که در این مقوله به دو دلیل دانش آموزان به سمت گروه همساالن روی
می آورند اولین دلیل بخاطر وجود محیط فرهنگی اجتماعی که در آن قرار دارند،خانواده ها وقتی می دیدند که یک
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فرد از شهر و روستایشان دارای مدرک لیسانس می باشد ولی در زمین های کشاورزی کار می کند براین باور بودند
که فرزند ما هم اگر به مدرسه برود در نهایت مانند بقیه افراد شهر و روستا با وجود گرفتن مدرک هم،شغل مناسب
پیدا نمی کنند .دلیل دوم اینکه به خاطر عدم نظارت والدین برفرزندان خود ،آنها روی به سمت گروه همساالن می
آورند و زمان زیاد خود را دربین گروه همساالن سپری می کردند و گروه های همساالنی که مشاهده شده است اکثرا
متشکل از افرادی هستند که ترک تحصیل کرده اند و وقت خود را به بطالت در سطح شهر و روستا سپری می کنند
و با قرار گرفتن دانش آموز در این گروه ها به مرور از درس و مدرسه فاصله خواهد گرفت و دیگر انگیزه الزم برای
ادامه تحصیل نخواهد داشت .عوامل فرهنگی و اجتماعی والدین نیز در تحقیقات (سپیدنامه و همکاران)1991،و
(اقدسی و زینال فام ) 1991،مورد اشاره قرار گرفته است.از نتایج دیگر این تحقیق مقوله آسیب های تحصیلی یا
راهبرد ها می باشد که این مقوله نتیجه و برگرفته از مقوله های علّی مداخله گر و زمینه ای است که باعث میشود
دانش آموز در فرایند یادگیری و عالقه به درس بی انگیزه شود و درس را یاد نگیرد و در نهایت پیامد آن این است
که دانش آموز از تحصیل باز می ماند.در تحقیقات (سپیدنامه و همکاران )1991،مورد اشاره قرار گرفته است.
پیشنهادات
مشکل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان در اکثر مناطق خانواده ها هستند که توجهی به درس خواندن فرزندان خود
ندارند ،که میشود با همکاری مشاوران مدرسه پیوند بین خانواده مدرسه مستحکم تر کرد و وقتی که خانواده پیوندش
با مدرسه بیشتر شد قطعا در روند و نظارت بر فرزندش بیشتر اهمیت میدهد و این باعث میشود که فرزندان نسبت
به درس بی توجه نباشند و همینجور که گفته شد یکی از دیگر مشکالت دانش آموزان خصوصاً در شهرها و روستایی
که در سطح مالی ضعیفی قرار دارند مشکل تهیه تلفن همراه در دوران کرونا را داشتند که سازمان های مربوطه می
توانند یک سایت راه اندازی کنند و از طریق صدا و سیما به تمام مردم اطالع رسانی شود که دانش آموزانی که در
تهیه تلفن همراه ناتوان هستند و این شرایط را دارند با مراجعه به این سایت ثبت نام خودشان را انجام دهند و بعد از
بررسی از طریق سایر سازمان ها و مشخص بودن درآمد خانواده ها ،هزینه را به صورت وام حمایت دانش آموزی
خرید تلفن همراه به حساب سرپرست های خانوارهای دانش آموزان واریز کنند و با این کار یکی از اصلی ترین
مشکل های دانش آموزان که تلفن همراه می باشد تا حد زیادی رفع خواهد شد.
منابع


آقایی میبدی ،فروغ (« ،)1392پیش درآمدی بر مطالعه روایت و روایت پژوهی» ،کهن نامه ادب پارسی.



اشتراوس ،آنسلم و جولیت کوربین ( ،)1391مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای
ترجمه ابراهیم افشار ،تهران :نشر نی.



اقدسی،علی نقی و افسانه زینال فام (« ،)1391عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر بر ترک تحصیل
بازماندگان از تحصیل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی -۹9
 ،»91فصلنامه علوم تربیتی.
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بلوچ زهی ،عبدالغفار ( ،) 1395شناسایی عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه
راه کارهایی برای پیشگیری از آن در استان سیستان و بلوچستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران:
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.



بلوچ زهی ،عبدالغفار و حسین عبداللهی (« ،)1395عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دانش آموزان دوره
ابتدایی استان سیستان بلوچستان و ارائه راهکارهایی برای پیش گیری از آن در سال تحصیلی -95
 ، »96اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و
فرهنگی.



ترکاشوند  ،علی اکبر( ،)13۳6پایان نامه بررسی نقش زمینه شغلی در ترک تحصیل دانش آموزان پسر
مقطع راهنمایی روستای اشترمل تویسرکان – همدان مرکز ضمن خدمت فرهنگیان ابن سینا.



توکلی ،مرتضی ،غریب فاضل نیا ،یعقوب زارعی ،و مهران نیک آریا (« ،)1391ارزیابی برخی از شاخص
های ابعاد نابرابری منطقه ای در ایران» ،فصلنامه روستا و توسعه.



سپیدنامه ،بهروز ،حسن مؤمنی ،و محمد سلیمان نژاد (« ،)1395شناسایی دالیل ترک تحصیل دانش
آموزان مقطع ابتدایی منطقه آموزش و پرورش موسیان (نواحی روستایی)» ،توسعه محلی (روستایی-
شهری).



سیف ،اهلل داد ( ،)13۳۹پایان نامه بررسی میزان و علل ترک تحصیل دانش آموزان کالس پنجم ابتدایی
بخش فیروزان از دیدگاه معلمین این پایه ،همدان ،مرکز ضمن خدمت فرهنگیان ابن سینا.



شاهمحمدی،انور و بهمنی،مهری (« ،)1399واکاوی عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دختران روستایی با
رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد:مورد استان کردستان» ،فصلنامه علمی تدریس پژوهش.



علی بیگی ،امیر حسین و حسین حیدری (« ،)1396بررسی نگرش والدین به ادامه تحصیل دختران
روستایی مطالعه موردی :روستاهای شهرستان سنقر و کلیایی» ،پژوهش های روستایی.



علی بیگی ،امیر حسین ،نسرین افشار ،و مهنا شاهمرادی (« ،)1396مطالعه کیفی مسائل و مشکالت
دختران روستایی دهستان باالدربند شهرستان کرمانشاه» ،زن در توسعه و سیاست.



غالم پور ،میثم و آیتی ،محسن(« ،)139۹روایت پژوهی ترک تحصیل دانش آموز دختر
روستایی»،پژوهش نامه زنان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،فصلنامه علمی (مقاله علمی–
پژوهشی) .فارس نیوز(آبان  ،)1411معضل ترک تحصیل  ۳61هزار دانشآموز دبیرستانی و  211هزار
دانشآموز دبستانی ،سایت فارس نیوز (.)https://www.farsnews.ir



فرضی زاده ،زهرا ،مهدی طالب ،محمود متوسلی (« ،)1395بررسی موانع تحصیل دختران روستایی
پژوهش کیفی»،فصلنامه تعلیم و تربیت.



کرسول ( ،) 1396پویش کیفی و طرح پژوهش انتخاب از میان پنج رویکرد(روایت پژوهی ،پدیدار
شناسی ،نظریه داده بنیاد ،قوم نگاری و مطالعه موردی) ،ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی،
تهران :صفار.



گلشن فومنی ،محمد رسول (،)13۹4جامعه شناسی آموزش و پرورش ،تهران ،نشر روان.



الریجانی ،محمد معتمد ( « ،)1393نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :دوره راهنمایی
شهر تهران» ،روان شناسی تربیتی.
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 سایت ممتاز. ترک تحصیل دانش آموزان مسأله ای دردآور،)1394( ممتاز نیوز



)http://www. Momtaznews .com)



خطر ترک تحصیل در ایام/کرونا ضعف های عدالت آموزشی را به رخ کشید،) 1399مهر نیوز(شهریور



.)http://www.mehrnews.com(  سایت مهر نیوز،کرونا
 «بررسی تأثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی،)1391(  لیال،میر پناهی
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