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 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 
در گفت وگو با ایلنا:

 دانشجویان بازداشتی
 باوثیقه یا بدون وثیقه آزاد شدند

معاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه تهران 
با اشاره به وضعیت دانشــجویان بازداشتی گفت: 
برخی از دانشجویان بازداشتی باوثیقه و بعضی بدون 
وثیقه آزاد شدند. »مجید سرسنگی« در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت دانشجویان 
بازداشتی این دانشگاه گفت: ما همچنان آمار دقیقی 
از دانشجویان بازداشتی نداریم، البته تعدادی از آنها 
آزاد شده اند،  اما فعال آمار کلی در دست نیست. وی 
درباره بازداشت »ابوالفضل نژادفتح« فعال صنفی 
دانشگاه تهران توضیح داد: این شخص در حال حاضر 
دانشجوی دانشگاه تهران نیســت و از دانشگاه ما 
فارغ التحصیل شده  است. البته با خانواده او در تماس 
هستیم و پیگیری های الزم را انجام می دهیم، اما او 
فارغ التحصیل دانشگاه تهران بوده ، نه دانشجوی در 
حال تحصیل. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران درباره وثیقه  دانشجویان بازداشتی دانشگاه 
تهران گفت: برخی دانشــجویان آزاد شده وثیقه 
گذاشــته اند و برخی دیگر نه. من اطالعی از میزان 
وثیقه ها ندارم، اما می دانم که برخی با وثیقه و بعضی 

بدون وثیقه آزاد شدند.
    

لزوم تعیین سهمیه بنزین 
تاکسی ها بر اساس میزان تردد

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی اعالم کرد که 
ســهمیه بندی بنزین رانندگان تاکســی باید بر 
مبنای پیمایش آنها محاسبه شود. به گزارش ایسنا، 
علیرضا قنادان با بیان اینکه خوشــبختانه دولت با 
افزایش 50 لیتری بنزین برای رانندگان تاکســی 
دوگانه سوز موافقت کرده اســت، گفت: برهمین 
اساس بنزین ســهمیه ای برای رانندگان تاکسی 
دوگانه سوز 250لیتر و برای تاکسی های معمولی 
400لیتر خواهد بود. او با بیان اینکه معتقدیم که 
ســهمیه بندی بنزین برای رانندگان تاکسی باید 
براساس یک نظام عادالنه و بر مبنای پیمایش باشد، 
تصریح کرد: اگر راننده تاکســی فعال باشد قطعا 
250لیتر برای فعالیت او کم است و باید افزایش یابد 
و در عین حال رانندگانی داریم که یا فعال نیستند 
و یا در ســازمان های دولتی فعالیت می کنند که 
برای آنها نیز این میزان ســهمیه بسیار زیاد است. 
قنادان با بیان اینکه ممکن است زمینه سوءاستفاه 
از تاکسی ها با این شیوه سهمیه بندی فراهم شود، 
گفت: ما معتقدیم که سهمیه بندی بنزین تاکسی ها 
می بایست بر اساس پیمایش باشــد و شهرداری 
تهران این آمادگی زیرساختی را دارد که پیمایش 
تاکسی ها را محاسبه کند تا بر اساس آن بنزین به 

رانندگان تاکسی تخصیص داده شود.
    

۸۰ درصد کودکان کشور دچار 
اختالل اسکلتی-عضالنی هستند

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شهید 
بهشــتی از آغاز ســومین طرح رایگان غربالگری 
اســلکتی-عضالنی کودکان 4تا ۱4سال خبر داد 
و گفت: ۸0درصد کودکان کشــور دچــار نوعی از 
اختالل اسکلتی-عضالنی هستند. به گزارش ایرنا، 
مهرشاد پورسعید بیان کرد: نتایج یک مطالعه بر روی 
۱0هزار کودک در کشور نشان می دهد که ۸0درصد 
آنها دچار نوعی از اختالالت اسکلتی-عضالنی شامل 
ساییدگی زانو، صاف بودن کف پا، مشکالت گردن، 
کمر و غیره هستند. پورسعید ادامه داد: به  عنوان مثال 
هزینه درمان ساییدگی زانو بیش از ۱0میلیون ریال 
است و اگر درمان اصولی با تشخیص به موقع انجام 
شود هزینه های خانواده و نظام سالمت را نیز کاهش 
می دهد. لیندا سلمانی متخصص پزشکی-ورزشی 
نیز در این نشست گفت: بسیاری از کودکان دچار 
اختالالت مفاصل پا، زیر مچ پا، مچ پا، زانو، ســاق پا، 
کف پا هستند که فشار زیادی را روی کمر، ستون 
فقرات، گردن وارد می کند و همچنین باعث می شود 
کودکان دچار ضربدری راه رفتن و پرانتزی پا شوند و 
طرح غربالگری کمک می کند آنهایی که مبتال به 

این اختالالت هستند زودتر تشخیص داده شوند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

فقــر اقتصــادی، معلولیت هــای 
جســمی و ذهنی، دوری مدرســه از 
محــل زندگی، مشــکالت فرهنگی و 
اهمیت نداشــتن تحصیل برای برخی 
طبقه های اجتماعی، فقــدان آگاهی 
خانواده ها، بی توجهی و نادرست دانستن 
تحصیل برای کودکان به ویژه دختران، 
مهاجرت یا کوچ نشینی و حتی در برخی 
موارد ازدواج در ســنین کودکی باعث 
شده تا تحصیل برای کودکان به رویایی 
دوردســت یا محال تبدیل شود. شاید 
بتــوان از حق تحصیل بــرای کودکان 
به عنوان کمترین حق آنها نام برد. حقی 
که کودکان بســیاری از آن محروم اند. 
بازماندگان از تحصیل فقط خودشان از 
حقوق اولیه محروم نیستند، بلکه همراه 
با مشکالت شخصی، معضالتی را هم به 

جامعه تزریق می کنند. 
آمارهای ضد و نقیض از تعداد 

بازماندگان از تحصیل
از کودکانی که به اصطالح »بازمانده 
از تحصیل« نام گرفته اند آمار دقیقی در 
دست نیست. وزارت آموزش وپرورش 
ساالنه در آغاز سال تحصیلی آمار کودکان 
بازمانده از تحصیل شناســایی شده را 
اعالم می کند اما تا به حال شمار کودکان 
بازمانده از تحصیــل در تمامی مقاطع 
تحصیلی را اعالم نکرده اســت. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
جمعیت کــودکان بازمانده از تحصیل 
را به دلیل آنچه که »تشــتت آماری« 
خوانده، بیش از ۱2برابر رقم اعالم شده از 
سوی آموزش و پرورش می داند و با این 
حال بســیاری از کارشناسان معتقدند 
این رقم می تواند بسیار باالتر باشد. بنا 
بر ادعای کارشناسان و فعاالن این حوزه 
از هر ۱2کودک بازمانده از تحصیل در 

ایران تنها یک تن شناســایی می شود. 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی جمعیت کــودکان بازمانده 
از تحصیــل در ایران را یــک میلیون و 
۷۳۸هزار تن اعالم کرده است اما برخی 
آمارهای غیر رسمی این عدد را تا بیش از 
2میلیون کودک نیز رسانده اند. این آمار 
بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در 
سال ۱۳۹5به دست آمده است. مرکز 
آمار ایران جمعیت ۶تا ۱۹ســاله خارج 
از مدرسه در ســال ۱۳۹5را دو میلیون 
و ۳۸۶هزار و ۱20تن اعــالم کرده بود. 
حاال کارشناســان مرکز پژوهش ها با 
کسر جمعیت باالی ۱۸ســال، شمار 
کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل 
در سال تحصیلی گذشته را یک میلیون 

و ۷۳۸هزار تن برآورد کردند.
این گزارش که تنهــا خالصه آن در 
ســایت مرکز پژوهش ها منتشر شده، 
شــمار بازماندگان از تحصیــل برای 
ســال ۱۳۹۶-۱۳۹5را برپایه گزارش 
وزارت آموزش وپــرورش ۷4۷هزار و 
۹۱۱تن اعالم کرده اما این آمار را به دلیل 
»تعاریف مختلفی که از بی ســوادی و 
بازماندگی از تحصیل وجود دارد«، دقیق 

نداسته است.
بــر همیــن اســاس رضــوان 
حکیم زاده معــاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش وپرورش اردیبهشــت 
۱۳۹۷شــمار کــودکان بازمانــده از 
تحصیل شناســایی و جذب شــده را 
۱42هزار تن اعالم کرده و گفته بود که 
وزارت آموزش وپرورش سیاست های 
ویژه ای برای شناسایی و جذب کودکان 
بازمانده از تحصیل تصویب و ابالغ کرده 
است. به گفته او اجرای این سیاست ها 
موجب جذب حداقل ۱4۳هزار کودک 
بازمانــده از تحصیل طی چهار ســال 
شده است. مرکز پژوهش های مجلس 
اما سیاســت های آموزش وپرورش را 
ناکارآمد در جلوگیــری از بازماندگی 

از تحصیل دانســته اســت. این تعداد 
درحالی بیان شدکه در میان آمارهای 
متفاوت از نــرخ بازماندگی از تحصیل 
اعالم شده از ســوی نهادهای دولتی، 
شهیندخت موالوردی، معاون پیشین 
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مهر 
۱۳۹5شمار کودکان و نوجوانان بازمانده 
از تحصیل را به نقل از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی سه میلیون 
و 200هزار نفر اعالم کــرده و گفته بود 
که دختران بیشــتر از پسران از مدرسه 

باز می مانند.
دهک های درآمدی دوم تا چهارم 

بیشترین بازماندگان تحصیل 
»بازماندگی از تحصیل و بی سوادی 
پیامدهــای زیان باری بــرای زندگی 
اجتماعــی دارد و زمینــه بردگــی و 
اسارت های فردی و اجتماعی را فراهم 
می کند. فقر، غفلت و ناآگاهی از جمله 
دالیل بازماندگی از تحصیل و بی سوادی 
افراد هســتند.« این بخشی از سخنان 
احمد میدری، معــاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
ایسنا اســت.  به گفته میدری با وجود 
تالش های صورت  گرفته برای افزایش 
پوشــش تحصیلی همچنان برخی از 
کودکان به دالیل مختلف از جمله فقر 
اقتصادی، معلولیت، دوری از مدرسه، 
مشکالت فرهنگی و غیره از دسترسی 
به آمــوزش محــروم هســتند. این 
درحالی اســت که هیچ گونه آمار ثبتی 
از اینگونه کودکان تا سال ۱۳۹4وجود 
نداشت و سرشــماری های مرکز آمار 
تنها تصویری کلی از ابعاد این مسئله را 
نشان می دادند که مبنای مناسبی برای 
سیاست گذاری های مبتنی بر حمایت 
اجتماعی از کودکان فقیر و در معرض 

آسیب برای ورود به مدرسه نبودند.
میدری امــا در ادامه بــه این نکته 
اشــاره می کند که بنابر اطالعات اخذ 
شــده از وزارت آموزش وپــرورش و 

سازمان احوال مشخص شد که در سال 
تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷تعداد ۹۸هزار 
و ۳۳۹کودک در مقطع سنی شش تا۱۱ 
ســال به دالیل مختلف از دسترسی به 
آموزش محروم ماندند. دسته بندی این 
کودکان براساس استان محل زندگی 
نشان از آن دارد که بیشتر این کودکان در 
استان های سیستان وبلوچستان، تهران، 
خوزستان، خراســان رضوی، کرمان 
و آذربایجان غربــی زندگی می کنند. 
معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی همچنین اظهار 
کرد: مقایســه اطالعات به دست آمده 
وزارت رفاه از کودکان بازمانده از تحصیل 
با بانک رفــاه ایرانیان مســتقر در این 
وزارتخانه مشــخص کرد که اطالعات 
۸4هزار و ۱۸۷کودک و سرپرست آنها 
در بانک اطالعــات وزارت رفاه موجود 
اســت و درحال حاضر این تعداد یارانه 

نقدی دریافت می کنند و ۱4هزار 
و ۱52کــودک فاقد اطالعات 
در بانک رفاه ایرانیان هستند به 
این معنا که والدین این کودکان 

یارانه ای دریافــت نمی کنند و 
الزم است برای تعیین وضعیت 
آنها از ظرفیت دیگر سازمان ها و 

بانک های اطالعاتی کشور استفاده شود.
همانطور که در باال هم اشاره شد فقر 
یکی از دالیل اصلی از تحصیل بازماندن 
کودکان اســت و میدری هم بر همین 
موضوع تاکید کرده است. با استناد به 
گفته های او یکــی از مهم ترین دالیل 
بازماندگی کودکان ۶تا ۱۱ســال عدم 
توانایی خانــواده در تامین هزینه های 
مســتقیم و غیرمســتقیم مرتبط با 
مدرسه است. در نتیجه احتمال اینکه 
کودکانی که در خانواده های کم درآمد 
و فقیر زندگــی می کننــد بازمانده از 
تحصیل شوند به مراتب بیشتر از سایر 
خانواده هاســت. با بررســی اطالعات 
اقتصادی خانوار این کودکان در قالب 
شاخص دهک درآمدی مشخص شد 
که کودکانی که در خانواده هایی با دهک 
درآمدی دوم، ســوم و چهارم زندگی 
می کنند بیشتر در معرض بازماندگی از 

تحصیل قرار دارند.
او با بیــان اینکه همچنیــن از نظر 
پوشــش حمایتی در ســازمان های 
بهزیستی و کمیته امداد از تعداد کودکان 
بازمانده از تحصیلی که والدین آنها یارانه 
نقدی دریافت می کنند تعداد 20هزار 
و ۶۸0کودک تحت پوشش این نهادها 
قرار دارند اظهار کرد: بنابراین اطالعات 
تماس سرپرست این کودکان در اختیار 
این دو ســازمان قرار گرفــت تا ضمن 
بررسی وضعیت آنها دلیل محرومیت 
از تحصیل شــان بررســی و نسبت به 
بازگشت این کودکان به مدرسه اقدامات 

حمایتی الزم صورت گیرد.
 بعد از فقر دوزبانه بودن دلیل 

ترک تحصیل کودکان
در کنار فقر یکی دیگر از موضوعاتی 
که باعث می شــود کودکان از تحصیل 
دور شــوند دوزبانه بودن است. منظور 
از دو زبانگی، تفــاوت میان زبان مادری 
و زبان آموزش اســت و براین اســاس 
دانش آموزی دو زبانه نامیده می شــود 
که زبان تکلمی او غیرفارســی بوده و 
او حل مشکالت شــخصی را از طریق 
آن زبان با پدر و مــادر خود مطرح کند. 
استان هایی چون خوزستان، آذربایجان 
و در کل اســتان هایی که زبانی به غیر 
از زبان رسمی کشــور )فارسی( دارند 
با این موضوع دســت به گریبان اند. به 
گفته روزبه کردونــی، مدیرکل دفتر 
آســیب های اجتماعی وزارت رفاه در 
استان خوزستان ۱2هزار کودک بازمانده 

از تحصیــل در مقطــع 
ابتدایی وجود دارد. 

کارشناســان می گوینــد دوزبانگی از 
مســایل بحث برانگیز کشورهای چند 
زبانه از جمله ایران است و کودکان دوزبانه 
در بــدو ورود به مدرســه به دلیل کنار 
گذاشتن زبان مادری و به تبع آن ناتوانی 
در درک مطلب با خطر افت تحصیلی و 

ترک تحصیل مواجه می شوند.
مشــکالت یادگیری دانش آموزان 
در مناطــق دوزبانــه عالوه بــر اینکه 
موجب کسب نمرات پایین در دروس 
می شود، باعث کاهش اعتمادبه نفس، 
نگرش منفی نسبت به خود و مدرسه، 
ســرخوردگی، صرف هزینه های زیاد 
جهت جبــران مشــکالت پیش آمده 
از طرف خانواده و سیســتم آموزشی، 
اتالف زمان بیشــتر جهــت آموزش و 
یادگیری توسط معلمان، ترک تحصیل، 
از دست دادن موقعیت های اجتماعی و 

فرصت های شغلی نیز می شود. 
داستان کودکان بازمانده از تحصیل، 
پرغصه است. بســیاری از آنها به دلیل 
موضوعات ســاده و کوچــک درس و 
تحصیل را کنار گذاشته و وارد دنیای کار و 
بزرگسالی شده اند. »بسیاری از کودکانی 
که به مدرسه نرفته اند، به دلیل مسائل 
جزئی از تحصیــل بازمانده اند؛ برخی 
از کودکان تنها به دلیل نداشــتن یک 
جفت کفش به مدرسه نمی روند.« این 
را زینب فتحعلی پور، کارشناس مسئول 
امور آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل 
بهزیستی خوزستان می گوید. در کنار 
تمام مواردی که ذکر شد ناتوانی در تامین 
امکانات اولیه تحصیل، اشتغال فرزندان 
برای تامین مخارج زندگی، دوری مدرسه 
و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب وذهاب، 
واقع شــدن در مناطق دورافتاده، نبود 
سرویس ایاب وذهاب در واحد آموزشی 
و بدسرپرستی کودکان از جمله عوامل 
موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل 
است و ریشــه آن به فقر بازمی گردد و 
جا دارد یــک بار دیگر بــه این موضوع 
اشاره شود که بر اساس اصل ۳0قانون 
اساســی »دولت موظف است وسایل 
آموزش وپروش رایــگان را برای همه 
ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند 
و وسایل تحصیالت عالی را تا 
سرحد خود کفایی کشور به 

طور رایگان گسترش دهد«.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران حدود 2 میلیون کودک بازمانده از تحصیل دارد؛ 

رویایی به نام مدرسه

یادداشت

کوروش محمدی، رئیس سابق انجمن آسیب شناسی

بروز قتل های خانوادگی دالیل و ریشــه های مختلفی 
دارد و طبیعتا با یک عامل و یک علت نمی توان این موضوع را 
توجیه کرد. در زندگی اجتماعی افراد علت های زیادی وجود 
دارد از جمله ناکامی ها و مشکالت دیگر که هر کدام می تواند 
جرقه ای برای شکل گیری حادثه ای از این قبیل یا اقدامی 

در این راستا باشد.
اما اگر بخواهیم به صورت کارشناســی بــه قضیه نگاه 
کنیم، باید سلســله عوامــل را ببینیم؛ از جملــه اینکه به 
الگوهای خشونت در فضای خانواده نگاهی داشته و این را به 
عنوان عامل زمینه ساز برای رفتارهای خشن و پرخاشگرانه 
مدنظر داشته باشیم؛ یا اینکه در فضای خانواده فرزندان دائما 
با الگویی از خشونت و تبعیض و رفتارهای دوگانه والدین و 
مسائل مختلف روبرو هستند و این خواه ناخواه روی رفتار و 
نگرش و تفکر فرزندان یک خانــواده و اعضای یک خانواده 

اثرگذار خواهد بود.

خارج از این، باید به یک سری دالیل  مهم دیگر به عنوان 
زمینه ساز شکلگیری یک اتفاق بزرگ مثل قتل در خانواده 
توجه کرد؛ از جمله ناکامی هایی کــه درزندگی افراد اتفاق 
می افتد، فقر و ناتوانی در تطبیق فرد با شرایط جامعه که این 
حاصل جامعه پذیری ناقصی است که در نهادهای اجتماعی 
جامعه اتفاق می افتد و همینطور ناکامی مثل بیکاری، عدم 
توفیق در تامین معیشت و پایین آمدن میزان امید به اینده 
و افزایش ضریب ناامیدی و یــاس در روح جامعه و ... همه 

علت هایی است که در این رفتارها مهم و موثر است.
تولید رفتارهای پرخاش جویانــه در همه ارکان جامعه 
اســت؛ هم در خانواده و هم در فضای جامعه و هم در رسانه. 
همه در کنار هم این رفتــار را تولید می کنند و این می تواند 
میزان تاب آوری جامعه را کاهــش بدهد؛ یعنی جامعه ای 
که شهروندانش نتوانند ماهرانه با مسائل و چالش ها روبرو 
شوند، رفته رفته میزان تاب آوری شان نسبت به چالش های 
زندگی کاسته می شود و این ناکامی خیلی جاها تبدیل به 

افسردگی می شود. 

فراموش نکنیم که برخالف نگاه اصولــی که در دنیا به 
رفتارهای کلی در جامعه وجود دارد، ما جامعه ای هستیم 
که اغلب هیجان مدار برخــورد و زندگی می کنیم و رویکرد 
هیجان مدار در زندگی اجتماعی طبیعتا راهکارهای ناکارآمد 
را برمی گزیند و باعث یک انتخاب ناصحیح در حوزه رفتاری 

می شود؛ مثل اعتیاد یا هنجارشکنی.
 گاهی هم افراد با استفاده از پرخاشگری و انتقام جویی 
درصدد حل مشکالتشان هســتند و این روح انتقام جویی 
که در قتل های خانوادگی خودش را نشان می دهد، افراد را 
آرام نمی کند و در واقع راهکار ناکارامدی است که به صورت 
جنون آنی در فرد شکل می گیرد که ریشه در بسیاری مسائل 
دارد که ظرفیت های روانی افراد را پر کرده که دیگر شــاید 
برای ناکامــی دیگری جا ندارد یا آن خال تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری همچنان به عنوان یک عدم مهارت در وجود 
افراد به چشم می خورد که توانایی تصمیم گیری در لحظه 
یا تصمیم ســازی در لحظه را ندارند و برای همین دست به 
رفتارهای آنی یا جنون آمیز می زنند برای اینکه از وضعیت 

موجودشان انتقام بگیرند. گاهی افراد دست به خودکشی 
می زنند گاهی به دگرکشی و این هم گاهی به کسب امتیاز 
و جلب توجه برمی گردد؛ اینکه بخواهند محبت دیگران را 
که در طول زندگی شان کسب نکرده اند و آن را در زندگی به 
عنوان یک حلقه مفقوده می بینند، جبران کنند در نتیجه 
دســت به اقدامی می زنند که گاهی این اقدام در لحظه به 
صورت یک رفتار جنون آنی قابل کنترل است و با گذشت و با 
یک رفتار مناسب و همدالنه در آن لحظه می تواند این فضا را 
تغییر بدهد و خسارت را به حداقل برساند اما گاهی می بینیم 
که برخورد اطرافیــان در لحظات جنون هــم برخوردی 
تحریک کننده است و اغلب تصور نمی کنند این فرد دست 
به قتل بزند یا یک اقدام مخربی مثل خودکشی یا دگرکشی 

را انجام بدهد.
مسائل کالن جامعه مثل تبعیض ها، بی عدالتی در حوزه 
اجتماعی، توزیع نابرابر  فرصت هــا و امکانات که می تواند 
روی افراد اثر بگذارد و افراد را محروم کند و محرومیت های 
اجتماعی که به طور طبیعی در زندگــی افراد وجود دارد و 
همینطور ناکامی های اقتصادی و معیشــتی که در سطح 
جامعه وجود دارند و افراد از آنها احساس خستگی می کنند 

از قطعه های این پازل هستند.

ناکامی های اجتماعی، از دالیل قتل های خانوادگی است

مرکز پژوهش های مجلس 
جمعیت کودکان بازمانده 

از تحصیل را به دلیل 
آنچه که »تشتت آماری« 

خوانده، بیش از ۱2برابر 
رقم اعالم شده از سوی 

آموزش و پرورش می داند 
و کارشناسان معتقدند 
از هر ۱2 کودک بازمانده 
از تحصیل تنها یک تن 

شناسایی می شود

کارشناسان می گویند 
دوزبانه بودن از مسائل 

بحث برانگیز کشورهای 
چند زبانه از جمله ایران 
است و کودکان دوزبانه 
در بدو ورود به مدرسه 
به دلیل کنار گذاشتن 

زبان مادری و به تبع آن 
ناتوانی در درک مطلب 

با خطر افت تحصیلی 
و ترک تحصیل مواجه 

می شوند
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