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 چکیده
 تیمحرومعوامل  تبییناي مورد نظر براي هبرداشت و شاخص ،یتلق بازشناخت و معرفی پژوهش نیز اهدف ا

است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از روش گرانددتئوري به  آموزان مدارس غرب کشوردانش یاجتماع

هاي عمیق و ها، مطالعۀ مبانی نظري و مصاحبهعنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوري داده

شناسی( همچنین و استادان دانشگاهی)حوزۀ جامعهصاحب نظران  افته بانفر( ساختاری 61مصاحبه با  61باز )

برفی و تا حد اشباع نظري ادامه یافت. گیري به صورت گلوله. روش نمونهبرخی مددکاران اجتماعی است

دادند و آن را تأیید مورد بررسی قرار را روایی ابزار پژوهش شوندگان و سپس استادان متخصص، مصاحبه

روش مقایسۀ مداوم در به دست آمد. از  ،رسی فرایند نتایجحسا . پایایی نیز با استفاده از روش مطالعۀدکردن

 یاصل ۀمقول 61 در نهایت. استفاده شدها براي تحلیل دادهکدگذاري باز، محوري و انتخابی  طی سه مرحلۀ

، خانواده، عوامل اقتصادي، جنسیت، ین نتایج تحقیقدر تبی . از جمله متغیرهاي استخراج شدهاستخراج شد

ل حمل و نقل و عوامل مدیریتی است. با مسائنداشتن اوقات فراغت، کمبود نیروي انسانی، کمبود امکانات، 

اهمیت پرورش  همچنینآموزان پذیري و هنجارپذیري دانشرگذاري محرومیت اجتماعی در جامعهتوجه به اث

 شودمیپیشنهاد ، هاي سنیهاي اجتماعی دیگر و سایر گروهبه محیطنسبت  آموزان نوجوان در مدرسهدانش

به منظور رفع  در این پژوهش راهبردهاي به دست آمدهآموزش و پرورش مناطق غرب کشور از که مدیران 

 .کنندآموزان استفاده محرومیت اجتماعی دانش

 محرومیت اجتماعی، فقر، مدرسه، گراندد تئوري. کلید واژگان:

                                                           
شناسی و حقوق، آکادمی علوم جمهوري و سیاستعلوم فلسفی، دانشکده فلسفه گروه  ،فه اجتماعیدکتري فلس آموختهدانش -6

 .تاجیکستانتاجیکستان، دوشنبه، 

  :نویسنده مسؤول                     Email: imnopqrst903@gmail.com 

 ، دوشنبه، تاجیکستان.نآکادمی علوم جمهوري تاجیکستا ،سیاست شناسی و حقوق دانشکده فلسفه وگروه علوم فلسفی، استاد  -2

 211-272صفحات: 



  951 9911 ستانزم ،چهارم شماره، هشتمدوره                                                فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 دمهمق

درصد از این  19سال سن دارند که حدود  61هفت درصد از جمعیت جهان، کمتر از وسی 

فقر  .)Arieh-Kosher& Ben, (2016 کنندجمعیت نیز در کشورهاي در حال توسعه زندگی می

هاي نقض حقوق کودکان در سراسر جهان به شمار ترین و مضرترین مؤلفهیکی از پیچیده

ها، بیشتر در معرض فقر قرار ر این، به دلیل وضعیت وابستگی کودکان، آنرود. عالوه بمی

سال نیز دو برابر بیشتر از بزرگساالن از مضرات فقر متأثر  61گیرند. همچنین افراد کمتر از می

سالم و رفاه  از دریافت منابع الزم براي توسعۀ کودکان را فقر. (UNICEF, 2016)شوند می

حقوق  ۀفقر کودك مسئل .((Maika, Mittinty, Brinkman, & Lynch, 2017 کندمحروم می

کودك آمده است که  کنوانسیون حقوق 22 ۀدر ماد (.Howe & Covell, 2003) کودکان است

اجتماعی  یك سطح زندگی کافی براي رشد جسمی، روانی، روحانی، اخالقی و»کودك حق دارد 

حقوق کودکان  کردیادغام رو. (Rights nHuma Nations United, 1989)« کودك داشته باشد

. در پژوهش دهدیرا به کودکان نشان م يشتریفقر کودکان، توجه ب ۀمطالعدر مورد 

Shamrova & Lampe (2020)،  هشت گروه از نیازهاي اساسی شناسایی شده است که وجود

رفتن به  يرالباس ب به یدسترسیك زندگی استاندارد براي کودکان است:  دهندۀها نشانآن

در اتاق خود،  ی، تلفن همراه، زندگنترنتیبه ا یدر خانه، دسترس وتریبه کامپ یمدرسه، دسترس

 يبرا يالهیحمل و نقل و داشتن وس يبرا یخانوادگ نیماش كیخواندن،  يداشتن کتاب برا

که  نیات و کنند که این لیست شامل موارد جامع نیسایشان عنوان می .گوش دادن به موسیقی

آنچه که در . است یکند، منوط به اختالفات فرهنگ یتلق اتیعنوان ضرور هموارد را ب ایشخص آ

 .دانست یاجتماع تیاز محروم یفقر را تنها صورت توانآن است که می کرداین میان باید عنوان 

را به توجه ، خاص خود را دارد قوت چند نقاطهر، صرف ياقتصاد دیبتوان گفت وجود د دیشا

 با ابعاد یاجتماع تیمحروم یخود، لزوم بررس نیاز آن جنس منعطف کرده و ا ییرهایمتغ

 . کندیآشکار م شیاز پ شیآن را ب چندگانه

ها انسان یکه از آغاز با زندگ يادهیبشر، پد نسل ياست به قدمت و درازا يادهیپدمحرومیت 

است  يابه گونه ینگیرید نیدارد. ا نهیرید یمترفع آن قد يبرا زین يو يهاگره خورده و تالش

اما  از امروز بوده است ترساده اریکمتر و بس یاجتماع زاتیتما یانسان یزندگ ۀیکه در اشکال اول

ي بعد از عصر روشنگر 61و  61آن در قرون  يهاهیمدرن که پا يایکه صحبت به دن یهنگام

به  دیجد ياابعاد متعددش چهره یبا تمام تیممحرو یعنیموضوع  نیا رسدیشده م يزیریپ

 يمتعدد يهاابعاد و مؤلفه يدارا یاجتماع میاز مفاه ياریبس همانند تی. محرومردیگیخود م

 تیمحروم همانند رد،یگیقرار م تیانواع محروم زیو تما يبندمیاست که گاه محور تقس
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 .)Hatami & , Hossinpor,Ashtari, 2014(ياقتصاد تیمحروم ،یاسیس تیمحروم ،یاجتماع

به ساختارها و  حرومیت اجتماعی نیز همانند سرمایۀ اجتماعی، مNarayan (2005)دیدگاه از 

گذاري آن بر دسترسی به منابع و تأمین معاش تأثیر فرایندهاي اجتماعی و سیاسی و نحوۀ

ی، روابط اجتماعی در گروههاي اجتماعی مختلف اشاره دارد. از نظر او، پیوندهاي بینگروه

و رسمی هستند که اعضایی ناهمگون و غیرمتجانس ي غیررسمی هاي داوطلبانهها و گروهشبکه

 یا هر ویژگیجنسیت، کاست، ثروت، مذهب، مکان  پیوندها از قومیت،این روابط  در دارند.

شابه با گرانووتر روند. وي استداللی م، فراتر میهاي اجتماعیگروهمتمایزکنندۀ دیگري براي 

گروهی داوطلبانه و هنجارهاي مرتبطی که مبتنی بر تعامل هاي بینگوید، شبکه و انجمنمی

ها و در حالی که شبکه شونداجتماعی روزمره هستند، منجر به خیرجمعی شهروندان می

گیرند، تنها گروهی دربر میهاي اجتماعی نخستین را بدون پیوندهاي بینهایی که گروهانجمن

هاي اجتماعی شوند. جوامع بر اساس انسجام گروهها میسبب بهبود وضعیت همان گروه

اما  ها وابسته استها به منابع و قدرت آنو نفوذ این گروه تأثیرگیرند و نخستین شکل می

گروهی براي شود، پیوندهاي بینها توزیع میاي نامتقارن بین گروههنگامی که قدرت به گونه

ها و گروه تردیدشوند. هرچند بیحیاتی می هاي اقتصادي و انسجام اجتماعییابی به فرصتدست

ها اما آن کنندها تعلق دارند، فراهم میهایی را براي کسانی که به آنهاي نخستین، فرصتشبکه

ها هاي محروم، اقلیتگروهقشربندي اجتماعی از پیش موجود را نیز تقویت کرده و مانع تحرك 

هاي گروه براي فساد و تبانی قدرت به واسطۀ ايشوند و در نتیجه به پایهیا افراد فقیر می

 ، دربارۀTurens (1998). (Firozabadi&sadeghi, 2013) شونداجتماعی مسلط تبدیل می

دهد: ین توضیح میافتد، چنکه محرومیت اجتماعی در چه مواردي و چگونه اتفاق میاین

و فضاهاي  ن، مهارتتواند شامل دسترسی افراد به کار، آموزش، مسکمحرومیت اجتماعی می»

اي و مردمانی هاي حاشیهخصوصی و عمومی باشد؛ در نتیجه، محرومیت اجتماعی شامل گروه

ي امنیت رفاهی، بیکار، فاقد مسکن، آوارگان و محرومان از حقوق شهروند خارج از شبکۀ

نظران از زوایاي گوناگونی به اي نیست و صاحبشود. محرومیت اجتماعی، معلول علت یگانهمی

 Farahmand & Forozande) انداین مبحث پرداخته و عوامل متنوعی را بیان کرده

Moghadam, (2018 .هاي از نظریهاي تبیین موضوع محرومیت اجتماعی در این پژوهش، بر

اجتماعی استفاده شده است. از دیدگاه زیبرا، محرومیت اجتماعی هم در  مختلف اندیشمندان

هاي فراوان محرومیت را مشترك گونه بررسی است. وي نقطۀ بعد ذهنی و هم در بعد عینی قابل

جالب توجه در این دیدگاه این است که زیبرا،  داند. نکتۀگسستگی فرد از روابط اجتماعی می



  969 9911 ستانزم ،چهارم شماره، هشتمدوره                                                فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

گسستگی از خود و تصویري که انسان از خویش ساخته )هویت(  مفهوم گسستگی را تا سطح

دهد. بوردیو و ناراین بر این نظرند که ساختارها، نهادها و روابط اجتماعی، است، تعمیم می

کنند و هاي فرادست، بازتولید میتر، امتیازات اجتماعی را به نفع گروهها و به بیان دقیقتفاوت

هاي آنچه از دیدگاه سازند.هاي بهتر محروم میها و موقعیتابی به فرصتیفرودستان را از دست

اي، شود، این است که محرومیت اجتماعی در هر شکل و اندازهپردازان مختلف برداشت مینظریه

هایی مانند ماندگی جوامع است و تالش دانشمندان مختلف در عرصهیکی از عوامل مؤثر بر عقب

مهم بودن این پدیده و اثرگذاري آن در جامعه است  دهندۀ.... نشانشناسی ومعهاقتصاد، جا
(Farahmand & Forozande Moghadam, 2018). 
ن نیز از این امر آموزاتواند رخ دهد. دانشمحرومیت اجتماعی در تمامی اقشار جامعه می

 هستندي پرخطر جامعه هاگونه که عنوان شد، یکی از گروهبلکه همانمستثنی نیستند 

(Shamrova & Lampe, 2020). فقر، ترك تحصیل، طرد اجتماعی و  هایی به مسألۀدر پژوهش

هر چند کامل و جامع زان پرداخته شده است و دالیل آن، آمومحرومیت اجتماعی در دانش

در پژوهش خود  Farahmand & Forozande Moghadam (2018)، بررسی شده است.نیست

شناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی زابل و عوامل مرتبط با آن سی جامعهبه برر

از شبکه  تیمحروم از ازدواج، تیدر بعد محروم عیاجتما تیمحرومپرداختند و دریافتند که  

و  فراغت تاوقا تیمحروم ،یآموزش تیمحروم ،عیاز مشارکت اجتما تی، محرومعیروابط اجتما

 نیاز ازدواج و کمتر تیمحروم در بعد تیمحروم نیشتریشده است. ب دهیسنج ،يفکر تیمحروم

 نیکه ب دهدیم ننشا ي پژوهشهاافتهیده شد. اهمش تفراغ تاوقا تیدر بعد محروم تیمحروم

 و ياقتصاد دسترس در عمناب ،یتیجنس ينابرابر ن،یوالد ینگرش سنت یمورد بررس يرهایمتغ

وجود دارد. در  يدارمعنا طۀراب ،عیاجتما تیمحروم ریغمت با و درآمد یلیتحص طیمح ،یعاجتما

 فایا عیاجتما تیمحروم ریمتغ نییرا در تب شنق نیشتریب ن،یوالد یتننگرش س ری، متغنایم نیا

 که به بررسی نگرش والدین به ادامۀدر پژوهشی  ،Heydari & Alibeghi (2015) کند.یم

دریافتند که نگرش والدین ی، پرداخته بودند تحصیل دختران روستاهاي شهرستان سنقر و کلیای

تحصیل دختران در روستاهایی که داراي مدارس راهنمایی دخترانه و دبیرستان دخترانه  به ادامۀ

ها هستند، منفی است. نگرش والدین از هستند، مثبت و در روستاهایی که فاقد این مدرسه

هاي روستایی مختلط بودن مدرسههاي روستایی و عواملی همچون ضعف اقتصادي خانواده

 در پژوهش خود به سنجش درجۀ ،Hasani & Sameri ,Musavi )2015( گیرد.نشأت می

یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی پرداختند و دریافتند توسعه

را بر  تأثیر نیرو کمت نیشتریب بیبه ترت یکیزیو امکانات ف يامکانات اقتصاد ينشانگرهاکه 
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در پژوهشی  ،,Nguyen & Youssef Arouri( 2017). اندتوسعه مناطق آموزش و پرورش داشته

ند که شهرنشینی به کاهش دریافت «دهدآیا شهرنشینی، فقر روستایی را کاهش می»با عنوان 

پژوهشی در  ،Undiyaundeye & Igiri (2015)کند. ی، کمك میالبته با یك مقدار کمّنرخ فقر 

نشان « هنمایی و متوسطه در شمال نیجریهها در مدارس ابتدایی، راوضعیت دختربچه»با عنوان 

دختران  ها متفاوت است وها بر اساس محل تحصیل آنهاي علمی دختربچهاند که موفقیتداده

 Amone, Julieدر مدارس شهري، عملکرد بهتري نسبت به دختران در مدارس روستایی دارند. 

& Akotm (2013)  ها و باورهاي فرهنگی بر آموزش سی اثرات ارزشربر»در پژوهشی با عنوان

هاي فرهنگی است که بر ترین ارزشاند که ازدواج زودرس، یکی از بزرگنشان داده «هادختربچه

با ، harma & Sain (2013) هاي پژوهشگذارد. بر اساس یافتهمی تأثیرها آموزش دختربچه

شهري و  آموزان دو مدرسۀمشکالت بهداشتی، اجتماعی، احساسی بر دانش تأثیر»عنوان 

تفاوت زیادي بین سازگاري اجتماعی، احساسی و بهداشتی دختران و پسران « روستایی جامو

شهري،  آموزان روستایی ووجود ندارد، ولی بین سازگاري اجتماعی، بهداشتی و احساسی دانش

 وجود دارد.تفاوت چشمگیري 

ی است. با رفع موانع آموزش يو رهبر تیریمد هاي مطالعۀ پژوهش حاضر حوزۀیکی از زمینه

ها بود که در واقع از ثمرات توان شاهد بهبود وضعیت تحصیلی آنآموزان، میتحصیل دانش

ت . از سوي دیگر، بهبود شرایط مدیریتی است که منجر به بروز نتایج مثباسترهبري آموزشی 

بنابراین با توجه به مطالبی که عنوان شد و همچنین نبود پژوهش جامع در خصوص شود. می

 یطراحآن، پژوهش حاضر با هدف دهندۀ آموزان و عوامل شکلمحرومیت اجتماعی در دانش

و قصد  شودمیانجام  آموزان مدارس غرب کشوردانش یاجتماع تیمحرومعوامل  يالگو

آموزان مناطق هایی، محرومیت اجتماعی دانشال را دارد که چه شاخصپاسخگویی به این سؤ

 دهند؟ غرب کشور را تحت پوشش قرار  می
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 شناسیروش

 تیمحرومعوامل  يالگو یاست. هدف این پژوهش طراح کیفیهاي این مطالعه از نوع پژوهش

ن کار با انجام پژوهش غرب کشور است. ای ابتدایی و متوسطۀمدارس  در آموزاندانش یاجتماع

یق بررسی از طر یقتحق ین. در اشدآن اکتشافی است، انجام  ۀکه شیو گرانددتئوريکیفی از نوع 

 یاجتماع تیمحرومعوامل  یینسبت به شناساو ساختاریافته  یاکتشاف ۀمصاحب ادبیات و 

ه ها و واحد )کدگذاري واحد تحلیل، مقول تحلیل محتوا ۀغرب کشور به شیو آموزان مدارسدانش

صاحب  شاملآماري پژوهش  ۀمیدانی، جامع ۀبراي انجام مصاحب. شد یلو تحل یهثبت( تجز

هاي )استان شناسی( و برخی مددکاران اجتماعی غرب کشور)جامعه دانشگاهی استادانو نظران 

هاي هبراي مصاحبگوله برفی این افراد، به صورت . شوندمیکرمانشاه، سنندج و آذربایجان غربی( 

نفر و تا حد اشباع نظري ادامه  61مصاحبه با  61) گردیدکیفی در موضوع پژوهش انتخاب 

استادان در ابتدا یکی از  .شوندگان، دو بار مورد مصاحبه قرار گرفتندیافت(. دو نفر از مصاحبه

 اندکردههاي بیشتري در خصوص محرومیت اجتماعی منتشر شناسی که تعداد پژوهشجامعه

در ادامه نفر  .هاي بیشتر سؤال پرسیده شدو سپس از ایشان براي انتخاب نمونه شدناسایی ش

ز مددکاران اجتماعی فعال در حوزۀ ، یکی اکرد. از سوي دیگربعدي نیز نفر بعدي را معرفی 

 هاي بعدي سؤال شد. از ایشان نیز در مورد نمونهیت تحصیلی و اجتماعی شناسایی و محروم

بر تعهد  یاي با امضاي پژوهشگر مبنهمراه سؤاالت مصاحبه، نامهمصاحبه و به  روعقبل از ش 

کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد. اري مفاد مصاحبه و مشخصات مشارکتدر نگهد یاخالق

 یبررس ديیها ضبط و براي استخراج نکات کلنندگان تمام مصاحبهکبا اطالع مشارکت نیهمچن

برداشت و شاخص هاي مورد نظر براي  ،یتلق تیبا محورها م موافقت، مصاحبهشد. پس از اعال

برگزار شد. در  آموزان مدارس غرب کشوردانش یاجتماع تیمحرومعوامل  شناسایی

 ایو  دیشاخص جد ای مؤلفه ۀبه سؤال مورد نظر در مورد ارائ انیانجام شده پاسخگو يهامصاحبه

مراحل کدگذاري در گرانددتئوري  شده ابراز نظر کردند. يگردآور يهاها و شاخصتأیید مؤلفه

 شامل: 

 6گام اول: کدگذاري باز .6

 2گام دوم: کدگذاري محوري .2

 3گام سوم: کدگذاري انتخابی .3

                                                           
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزي : روایی و پایایی ابزار پژوهش)قابلیت اعماد تحقیق(

ی آن است، همان چیزي است که او در حال سنجیدن و که پژوهشگر در حال مشاهده و بررس

 بههاي پژوهش را گیري آن است؟ در این پژوهش براي بررسی روایی، یافتهاندازه

 ها اعمال شده است. درهاي آنها مطالعه و دیدگاهکنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنمشارکت

به منظور اصالح بازبینی قرار گرفته و مورادي مورد مطالعه و  استاداناین پژوهش توسط  پایان

هاي پژوهش اشاره دارد. تکرارپذیري یافتهیی بیان شده است. پایایی به گسترۀ نها یا تغییر نظریۀ

هاي آن زمانی قابل آن است. یافته فرایندحسابرسی  ی، مطالعۀهاي نشان دادن پایاییکی از راه

مسیر تصمیم به کار رفته توسط محقق در طول  حسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند

ها را از طریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود مصاحبه را نشان دهد. بنابراین محقق پایایی داده

مطالعه، اهداف اولیه و  فرایندها، هاي خام، تحلیل شده، کدها، مقولهو قرار دادن تمامی داده

نظران درستی تمام ر داد و با حسابرسی دقیق صاحبراهنما قرا استادانها در اختیار سؤال

وش توافق درون موضوعی براي . عالوه بر این در تحقیق کنونی از رشد تأییدهاي تحقیق گام

پایایی مصاحبه با  فته استفاده شده است. براي محاسبۀهاي انجام گرپایایی مصاحبه محاسبۀ

شناسی از یك دانشجوي مقطع دکتري جامعه )ارزیاب(، موضوعی دو کدگذارروش توافق درون

ها و آموزش )کدگذار( در پژوهش مشارکت کند. درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش

ها، ها به ایشان انتقال داده شد. در هر کدام از مصاحبهکدگذاري مصاحبه برايهاي الزم تکنیك

و کدهاي غیر مشابه با عنوان « قتواف»کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هستند با عنوان 

شوند. سپس محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را مشخص می« عدم توافق»

رود کدگذاري کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

 با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: 
 پایایی دو کدگذار بررسی. نتایج 1جدول 

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعدد کل 

 هاداده

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

پایایی 

 بازآزمون)درصد(

 % 1/22 29 16 619 اول 6

 % 2/21 63 31 691 سوم 2

 % 1/22 2 36 19 یازدهم 3

 % 1/21 19 626 321 کل
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بت شده توسط هر دو دهد، تعداد کل کدهاي ثنشان می 6همانطور که جدول شماره 

و تعداد کل  626د کل توافقات بین این کدها ، تعدا 321نفر)محقق و فرد همکاري کننده( برابر 

ا استفاده از فرمول ذکر شده . پایایی بین دو کدگذار باست 19عدم توافقات بین این کدها 

 است.  تأییدرد ها موباالتر بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاري % 19است که از  1/21%

 های پژوهشیافته

 شناختیتحلیل وضعیت جمعیت

 های پژوهش های جمعیت شناختی نمونه. ویژگی2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی زیر شاخص شاخص

 سن

 9 9 سال 29کمتر از 

 1/21 1 سال 19 -26

 19 2 سال 19تا  16

 1/26 3 سال 16باالي 

 تحصیالت

 9 9 دیپلم و زیر دیپلم

 3/61 2 کارشناسی

 2/11 62 کارشناسی ارشد و دکتري

هاي گروه

 نمونه

 3/11 1 استاد دانشگاه

 2/31 1 مددکار اجتماعی

 جنسیت
 1/21 1 زن

 1/26 69 مرد

 1/21شناختی پژوهش نشان داد که هاي جمعیتنتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی

سال سن  16درصد بیشتر از  1/26سال و  19 تا 16درصد،  9/19سال،  19تا  26درصد 

درصد  2/11درصد، داراي تحصیالت کارشناسی و  1361داشتند. همچنین مشخص گردید که 

درصد  2/31ها، استاد دانشگاه بودند و درصد از نمونه 3/11کارشناسی ارشد و دکتري بودند. 

 درصد مرد بودند. 1/26درصد زن و  1/21مددکار اجتماعی بودند. 

 گام اول: کدگذاري باز

تعداد  در ادامه به دلیل محدودیت انتشار و :هایك نمونه از مصاحبه الف( کدگذاري اولیۀ

اي که در اینجا هر چند الزم به ذکر است که متن مصاحبه-صفحه، فقط متن یك مصاحبه 
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ات محوري ها، طبقکدگذاري باز آن نحوۀ -فقط قسمتی از مصاحبه بوده است آورده شده است،

 ل به معرض نمایش گذاشته شده است.و مدل را به ترتیب و تفصی

 ها)مصاحبه دوم(ای از کدگذاری اولیه مصاحبه. نمونه3جدول 

 ردیف شواهد گفتاری کدهای اولیه

ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فقر و یا محرومیت یکی از مهم خانواده

. عوامل بسیاري بودا هآن آموزان، خانوادۀاجتماعی براي دانش

. عواملی استگذار تأثیرکه بسیار  استبراي این بعد مطرح 

 همچون سطح درآمد خانواده. 

6.  

  .2 سطح درآمد خانواده

تواند باشد، نمینداشته باالیی  ا زمانی که خانواده سطح درآمدت دسترسی به مدارس

 آموزان به. دانشکندنیازهاي فرزندان خود را مرتفع  حداقل

نشینی شهرها براي خصوص در مناطق روستایی و حاشیه

ت زیادي دارند که دسترسی به مدارس خود، نیاز به طی مساف

 آورد. هزینۀها را فراهم میحمل و نقل آن همین امر، مسئلۀ

نیز بیشتر شده است، مزید بر  به تازگیباالي حمل و نقل که 

که همین  ات در خبرها آمده استاست. هر چند به کرعلت 

حمل و نقل ضعیف و غیراستاندارد، منجر به تصادف و فوت 

ها وقتی با چنین بسیاري از خانواده آموزان شده است.دانش

در مدارس را حضور فرزند خود  شوند، اجازۀمواردي مواجه می

ها بسیار بنابراین عامل درآمدي و اقتصادي خانوادهدهند. نمی

 . استمهم 

3.  

  .1 مسافت

  .1 ل و نقلحم

  .1 وسایل حمل و نقل استاندارد

  .2 عوامل اقتصادي

 مسافت
بنابراین عامل مسافت محل زندگی تا محل تحصیل نیز بسیار 

 . استمهم 
1.  

محرومیت اجتماعی فقط مربوط به فقر مادي و  اما مسألۀ فقر مادي

بلکه عوامل فرهنگی نیز بسیار  نیستاقتصادي در جامعه 

  است.گذار تأثیر

1.  

  .69 فقر اقتصادي

  .66 عوامل فرهنگی

 فرهنگ جامعه
آموزان است فرهنگ حاکم بر جامعه که آیا مشوق تحصیل دانش

گذاري است. راه تشخیص این مورد نیز تأثیریا خیر نیز عامل 

.... سوي جامعه، تشویق نخبگان علمی و تشویق محصالن برتر از

اي ن منطقهبلکه آ نیست. البته منظور از جامعه، کل ایران است

آموز در آن در حال تحصیل است. براي مثال در است که دانش

برخی از مناطق ایران، براي افرادي که در تحصیل به موفقیت 

کنند که نشان از توجه ها نصب میاند، بنر در سطح خیابانرسیده

 بسیار عموم مردم آن مناطق دارد. 

62.  

تشویق محصالن برتر از سوي 

 جامعه
63.  

  .61 یق نخبگان علمیتشو
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 قوانین
ها کمتر عوامل دیگري نیز وجود دارند که شاید میزان اهمیت آن

گذار هستند. عوامل مربوط به قوانینی که در سطح تأثیرباشد اما 

 گذار است. تأثیرگردد نیز آموزش و پرورش منعقد می

61.  

قوانینی که در سطح آموزش و 

 گرددپرورش منعقد می
61.  

 حاشیه شهرها فقر در مناطق
هایی که صورت گرفته است میزان فقر در با توجه به پژوهش

خورد که ساکنین بیشتر حواشی شهرها نیز بسیار به چشم می

اند تشکیل هایی که به شهر مهاجرت کردهاین مناطق را روستایی

 دهند. می

62.  

  .61 مهاجرت

 بهبود امکانات آموزشی
شود، بهبود اعی متصور میراهبردهایی که براي محرومیت اجتم

قشرهاي جامعه به  تمامتر امکانات آموزشی، دسترسی راحت

آموزان مستعد به اماکن آموزشی و پیگیري و شناسایی دانش

 تواند باشد. ترك تحصیل می

61.  

 تر تمامدسترسی راحت

قشرهاي جامعه به اماکن 

 آموزشی

29.  

پیگیري و شناسایی 

 آموزان مستعد به تركدانش

 تحصیل

26.  

 بهبود سطح تحصیلی
هاي آموزان و رفع محرومیتبا رفع موانع مربوط به آموزش دانش

ها، کاهش توان شاهد بهبود سطح تحصیلی آنها میاجتماعی آن

... هاي زودهنگام در دختران وترك تحصیل، جلوگیري از ازدواج

 . شود

22.  

  .23 کاهش ترك تحصیل

هاي جلوگیري از ازدواج

 هنگام در دخترانزود
21.  

دهی مقوالت)ادامه گراندد تئوري(: در مرحله بعد، چند کد ب( کدگذاري ثانویه و شکل

شود. در جدول زیر قسمت کوچکی از نتایج کدگذاري باز بر مفهومی تبدیل به یك مقوله می

 اساس کدهاي مفهومی و مقوالت ارائه شده است. 
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 قوالتدهی م. کدگذاری ثانویه و شکل2جدول 

 شوندگانکد مصاحبه مفهومی کدهای هامقوله

 P1, P2, P9, P10, P12* اقتصادي

 خانواده

 P2, P4, P7, P11 نگرش خانواده
 P1, P8, P9 سطح تحصیالت والدین

 P2, P3, P12  سطح درآمد
 P1, P5, P6, P10 شغل والدین

 P5, P6, P9 تعداد فرزندان
 P3, P5, P7, P12 محل سکونت خانواده

 P1, P2, P3 زدواج دخترانا جنسیت
 P4, P6, P7, P8 نداشتن اوقات فراغت

 کمبود نیروي انسانی
 P8, P9, P10 معلم

 P3, P5, P7, P10 مشاور

 کمبود امکانات
 P2, P4, P6  مدرسه 

 P4, P7, P9, P11 امکانات آموزشی

 حمل و نقل
 P3, P5, P6, P10, P11, P12 ارتباطی نبود وسیلۀ

 P2, P4, P5 حمل و نقل هزینۀ

 جامعه

 P1, P7, P9, P14 یافتگیتوسعه
 P3, P7, P8, P10 نابرابري جنسیتی 

 P2, P9, P13  نرخ برابري جامعه
 P4, P7, P8, P10 روزيایجاد مدارس شبانه

 P1, P3, P7, P9, P10, P14 اصالح ساختار توزیع درآمد و ثروت
 P3, P5, P6, P8 شیرانی خوب آموزحکم

 P3, P4, P9 استفاده از مشاوران در مدارس
 P2, P4, P6, P11 قوانین آموزشی قوانین

 P3, P7, P9, P10 از روستا به شهر مهاجرت
 P1, P5, P8, P10, P11  نشینی حاشیه

 P2, P4, P6  آموزانبهبود سطح زندگی دانش
 P1, P2, P5, P7 کاهش فقر

 P3, P7, P9, P13 آموزانصیلی دانشبهبود عملکرد تح
 P4, P6, P7, P14 کاهش بزهکاري

 (Person است )مخفف کلمۀشوندگان هر یك از مصاحبه نشان دهندۀ P*: حرف 
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اصلی استخراج شد. این مقوالت شامل  مقولۀ 61کدگذاري باز نشان داد که نتایج حاصل از 

حمل و ، کمبود امکانات، کمبود نیروي انسانی، نداشتن اوقات فراغت، جنسیت، خانواده، اقتصادي

حکمرانی خوب ، اصالح ساختار توزیع درآمد و ثروت، روزيایجاد مدارس شبانه، جامعه، نقل

بهبود سطح زندگی ، نشینیحاشیه، مهاجرت، قوانین، استفاده از مشاوران در مدارس، آموزشی

. در ادامه، استکاهش بزهکاري و  آموزانبهبود عملکرد تحصیلی دانش، کاهش فقر، آموزاندانش

 گردد. کدگذاري محوري انجام می

 گام دوم: کدگذاري محوري

مدل ( استفاده شد. 6از مدل پارادیمی )شکل ،Strauss & corbin (2008) بر اساس نظریۀ

نشان  6در شکل  آموزان مدارس غرب کشوردانش یاجتماع تیمحرومعوامل  يالگومفهومی 

 است:  داده شده

 
 ابتدایی و متوسطه غرب کشور مدارس در دانش آموزان یاجتماع تیمحرومعوامل  یالگو (1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقوالت خانواده، عوامل اقتصادي، جنسیت، نداشتن اوقات 

از شرایط علی مؤثر  فراغت، کمبود نیروي انسانی، کمبود امکانات، حمل و نقل و عوامل مدیریتی

. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج استآموزان غرب کشور بر محرومیت اجتماعی دانش

 & Bahrami, Ghobadi, Mohamdi (2019)( ،2018) Farahmand هايپژوهش

Forozandeh ،(2015 )Alibeygi  &Heydari، (2015) Mosavi et al، (2017) Arouri et 

al، (2015) Undiyaundeye & Igiri ،Amone et al (2013)  وSharma & Saini (2013) 
 . استراستا خوان و همهم

در . نشدش از پژوهش باشد، مشاهده مغایر با نتایج این بخنتایج آن پژوهشی که همچنین   

. در استترین ارکان زندگی هر فردي که خانواده از مهم کردتوان عنوان تبیین این نتایج می

قر و محرومیت اجتماعی نیز خانواده نقش مهم و پررنگی دارد. تا زمانی که نگرش خصوص ف

در مدارس  دختران، ویژهرا، به  حضور فرزندان خود ن نسبت به درس، سنتی باشد و اجازۀوالدی

رهایی یافت. تغییر نگرش والدین نیز به فرزندانشان  توان از محرومیت اجتماعیندهند، نمی

. از سوي دیگر، حتی با استریزي بسیاري افتد بلکه نیاز به آموزش و برنامهسرعت اتفاق نمی

لی از والدین به وجود نداشن نگرش سنتی والدین، به دلیل مسائل و مشکالت اقتصادي، خی

. بنابراین مسائل اقتصادي و میزان درآمد خانواده شوندناچار مانع ادامۀ تحصیل فرزندانشان می

آموزان دارد. سطح تحصیالت والدین و شغل ایجاد محرومیت اجتماعی دانشنیز نقش مهمی در 

تواند باشد. از سوي دیگر تعداد فرزندان خانواده و محل سکونت گذاري میتأثیرعامل  همها آن

هایی نیز انجام شده اي که پیرامون آن پژوهشمسألهگذار است. تأثیرآموزان نیز بسیار دانش

 آموزان دختردر مواجهه با فقر و محرومیت اجتماعی است. بسیاري از دانش است، بحث جنسیت

در شهرها، در معرض ازدواج زودهنگام  در مناطق محروم، روستاها و حاشیۀ شهرها و یا برخی

شود. نداشتن اوقات ها میگیرند. همین امر عاملی مهم در جلوگیري از تحصیل آنقرار می

تواند عامل دیگري براي ایجاد محرومیت اجتماعی باشد. به وزان نیز میآمفراغت از سوي دانش

خصوص براي دختران این عامل نقش مهمی دارد. همچنین امکانات نیروي انسانی و 

تلط بودن مدارس در به دلیل مخ هاافزاري نیز عامل مهم دیگري است. بسیاري از خانوادهسخت

دهند. بنابراین کمبود مدارس در خود را در مدارس نمی ان()دختر حضور فرزندان روستاها، اجازۀ

بسیاري از مناطق غرب کشور به دلیل پراکندگی روستایی در این مناطق، عامل مهمی محسوب 

چراکه در بسیاري  نیست.گوي نیازهاي آموزشی شود. از سوي دیگر تعداد معلمان نیز جوابمی

گردد. حمل و نقل و هاي درس دایر نمی)معلم(، کالس از روستاها به دلیل نبود نیروي انسانی
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 باجمعیت روستاهاي کماست چراکه تعداد  و استاندارد و ارزان، عاملی دیگر مناسب ایل نقلیۀوس

آموزان براي و نیاز به حمل و نقل دانش استدر این منطقه بسیار زیاد  کمآموزان تعداد دانش

. ها داردزیادي تا محل سکونت آن فاصلۀ که اصوالً د داردوجو ترین مدرسهحضور در نزدیك

منجر به جلوگیري  در نهایتو  شودمیحمل و نقل فاصلۀ زیاد، خود منجر به افزایش هزینۀ 

ی، عوامل شود. عامل آخر در بخش شرایط علّوالدین از حضور فرزندانشان در مدارس می

یزي، هماهنگی ، کنترل و ارزیابِی امور توسط ر. عوامل مدیریتی نظیر برنامهاستمدیریتی 

گذاري بر تأثیرتواند عامل مدیریتی ضعیف می است. عواملمدیران آموزش و پرورش این مناطق 

 آموزان گردد. بروز محرومیت اجتماعی دانش

. نتایج پژوهش در استاي شناسایی شده در این پژوهش، جامعه و فرهنگ ز شرایط زمینها

 Basatian (2011)و  Farahmand & Forozandeh (2018) هايپژوهشا باین قسمت 

و پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج این بخش از پژوهش باشد،  استراستا خوان و همهم

دختران  که اکثر شدمشخص  ،Farahmand & Forozandeh (2018) . در پژوهشنشدمشاهده 

اهمیت بیشتر پسران نزد خانواده، تخصیص امکانات، هاي ارزش و مورد مطالعه، در مورد شاخص

به عنوان یك باور  ن تبعیض جنسیتیآزادي و مادیات بیشتر به پسران اتفاق نظر داشتند. بنابرای

اي مؤثري بر بروز محرومیت اجتماعی تواند عامل زمینهو فرهنگ رایج در میان مردم ایران، می

نابرابري جنسیتی و نرخ برابري جامعه از عواملی است یافتگی عموم جامعه، شود. سطح توسعه

که در این بخش شناسایی شدند. همچنین فرهنگ مبتنی بر مردساالري و فرهنگ فقر عامل 

صورت  فقرا فقر خود را به. منظور از فرهنگ فقر آن است که استمهمی در این زمینه 

 (.Basatian, 2011) کنندا حفظ میناآگاهانه آن رورت بلکه به ص کنندخودآگاهانه ستایش نمی

از راهبردهاي باشد. اي مهمی براي محرومیت اجتماعی عامل زمینه تواندمی بنابراین فرهنگ فقر

، درآمد و ثروت عیساختار توز اصالحي، روزمدارس شبانه جادیاشناسایی شده در این پژوهش، 

. به دلیل مسائلی که در خصوص ستا از مشاوران در مدارس استفادهی و خوب آموزش یحکمران

تواند شرایط را براي بسیاري از روزي میامکانات و حمل و نقل عنوان شد، ایجاد مدارس شبانه

 .استبعدي  سازد. حکمرانی خوب آموزشی از راهبردهاي معرفی شدۀآموزان مهیا دانش

به بررسی الگوي خود  Maniei, Solimani, Abaszadeh, Tabatbaee (2019) در پژوهش

خش حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی پرداخت و از پیامدهاي ایجاد چنین الگویی، اثرب

اند. المللی ذکر کردهآموزشی و ارتقاي رتبه در مجامع بین بودن نظام آموزشی، رشد و توسعۀ

ن بهبود تواند اثرات مثبتی همچوبنابراین وجود الگوي حکمرانی خوب در نظام آموزشی می

در این بخش پیشنهاد شد که از  شود. نهایتاًآموزان وضعیت محرومیت اجتماعی در دانش
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اده شود. وجود با جدیت بیشتري استف ،برخوردار مشاوران آموزشی در مدارس مناطق کمتر

آموزان به که دانشه(، اثرات مثبت بسیاري دارد. چرا)مدرس نظام آموزشی چنین افراد در بدنۀ

ها منتقل تر به آنان مدرسه اعتماد بیشتري دارند و مشکالت و مسائل خود را راحتمشاور

. بنابراین به کردها جلوگیري ها در آنتوان از بروز بسیاري از ناهنجاريکنند. بنابراین میمی

 ,Abitorabi, Hossingholizadehهايصورت کلی نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش

Mahram (2019) Farahmand & Forozandeh (2018)  وManiei et al (2019)، خوان هم

مغایر با نتایج این بخش از پژوهش باشد، مشاهده  آن و پژوهشی که نتایج استراستا و هم

 نگردید.

. بحث استگر در پژوهش از دیگر نتایج پژوهش حاضر، مشخص شدن شرایط مداخله

و همچنین قوانینی که  شودمینشینی در شهرها که منجر به حاشیهمهاجرت از روستا به شهر 

توانند اثرات منفی بر گر در راهبردهاي مطرح شده را دارند، میاي از موارد نقش مداخلهدر پاره

هاي گذشته به دلیل بروز . در سالشودآموزان غرب کشور روند بهبود محرومیت اجتماعی دانش

مهاجرت از روستا به شهر،  اي از غرب کشور، پدیدۀزلزله در مناطق گسترده بالیاي طبیعی نظیر

. شدشهرها نشینی در کالنبا شدت بیشتري اتفاق افتاد که همین امر منجر به افزایش حاشیه

تا در صورت  کنندپذیر را شناسایی آموزان آسیبمدیران آموزش و پرورش این مناطق باید دانش

ها صورت گیرد. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پیشگیرانه در مورد آنلزوم، اقدامات 

خوان و هم ،Asghari et al (2013)و  Farahmand & Forozandeh (2018)هاي پژوهش

باشد، مشاهده  داشته ش از پژوهشو پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج این بخ استراستا هم

 شدآموزان بررسی راهبردهاي اصالح محرومیت اجتماعی در دانش پیامدهاي اجراي نهایتاً. نشد

آموزان، کاهش فقر، بهبود عملکرد تحصیلی بهبود سطح زندگی دانشو مشخص شد که 

تواند از اثرات مثبت اجراي راهبردهاي مطرح شده باشد. کاهش بزهکاري میو  آموزاندانش

 Farahmand & Forozandeh هايپژوهش نتایج پژوهش در این قسمت با نتایجبنابراین 

مغایر با  آن و پژوهشی که نتایج استراستا خوان و همهم ،Asghari et al (2013)و  (2018)

با توجه به مطالبی که عنوان شد، به مدیران . نشدنتایج این بخش از پژوهش باشد، مشاهده 

هاي موجود در این پژوهش برنامه شود که از راهکارها وآموزش و پرورش این مناطق توصیه می

توان به راهکارها می آموزان بهره گیرند. از جملۀ اینهاي اجتماعی دانشدر جهت رفع محرومیت

زدایی اجتماعی مناطق ین مناطق، تشکیل کارگروه محرومیتاختصاص بودجه بیشتر به مدارس ا

در مدارس این مناطق، احداث  غرب کشور در وزارت آموزش و پروش، اختصاص مشاوران بیشتر
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اي براي هاي تغذیهروزي براي از بین بردن محدودیت حمل و نقل، اختصاص بستهنهمدارس شبا

هاي ها براي بهبود عملکرد تحصیلی و اختصاص بستهوعدهآموزان این مناطق در میاندانش

هاي پژوهش حاضر از محدودیت. در انتها، کردآموزان، اشاره کمك معیشتی براي والدین دانش

کرد که روند تحلیل را مشکل هاي مرتبط در این حوزه اشاره توان به محدود بودن پژوهشمی

  موضوع باشد.این علمی به  براي مداقّۀامید است این پژوهش گامی  کرده بود.
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