
 

7 Najme Behnam Farimani, Fateme Sadrnabavi, Majid Fouladian. Multidimensional Determinism and Selective 
Dropout: A Qualitative Study of Educational Survival Process of Afghan Children Living in Mashhad 

Sociology of Social Institutions   Volume 9. Issue 20. Autumn & Winter 2022. Pages 7 to 29. 

Research Paper 

Multidimensional Determinism and Selective Dropout: 
A Qualitative Study of Educational Survival Process of 
Afghan Children Living in Mashhad 

Najme Behnam Farimani 1 , Fateme Sadrnabavi*2 , Majid Fouladian 3  

 
1 Master of Research in Social Sciences, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran, 
nebehnam@gmail.com 
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran, 
f_sadrnabavi@yahoo.com 
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, fouladiyan@um.ac.ir 
 

10.22080/ssi.2023.23343.1993  

Received: 
July 5, 2022 
Accepted: 
February 7, 2023 
Available online: 
February 27, 2023 

Abstract 
Due to the legal or illegal recruitment of Afghan immigrant children in the country's 
educational system, there is still a dropout rate in these children. Therefore, the purpose of 
this study is to identify and analyze the challenges of the Afghan immigrant children who 
have dropped out of school in Mashhad, in the form of a qualitative research. A narrative 
research method has been used to obtain the narrative of the lives of school dropouts. The 
statistical population of the study included Afghan immigrant children who had dropped 
out of school and lived in Mashhad. Data was collected through interviews with 20 children 
until reaching theoretical data saturation. Then, the narratives of each of the children were 
extracted and their narratives and processes were identified based on common patterns. 
To identify the challenges of the Afghan immigrant children out of school, the research 
findings showed that 1- Traditional and religious culture, whether in the acceptance of the 
religious role by the child or compulsorily by the family, causes the child to miss school; 2- 
The child's anxiety caused by the experience of war is the second factor that affects the 
process of her dropping out of school; 3- Labeling a child a delinquent by school officials 
makes a child proud, who considers delinquency a sign of masculinity. This is due to the 
subculture in which he grew up and caused him to drop out of school; 4. Due to the 
departure of the father from the cycle of head of the household due to addiction and 
disability, the children are studying or due to coercion or sacrifice, leave school and enter 
the labor market; 5. Among the child's relatives, the existence of unsuccessful educational 
patterns in Iran and successful non-educational patterns of immigrants migrating to 
European countries cause the child's family to consider his education useless. The child's 
educational motivation is lost, her desire to migrate is strengthened, and eventually the 
child leaves school; 6- A child who studied in Afghanistan and immigrated to Iran in the 
middle of the school year due to insecurity in Afghanistan is not accepted in the entrance 
exam of Iranian schools and degrades to lower levels of education because of the lack of 
educational compatibility between Iran and Afghanistan. In this way, the child's motivation 
to study is lost and causes him to stop studying. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Iranian and Afghan communities have had 
many interactions and connections with each 
other due to their linguistic, historical, and 
cultural commonalities. After the Islamic 
revolution and the occupation of Afghanistan 
by the Soviet Union, a massive population of 
that country immigrated to Iran in the form of 
refugees. The education of the Afghan 
immigrant children started in Iranian schools 
even from the beginning of their immigration 
to Iran; however, during the last four decades, 
this process has involved many complications. 
Since 2013, by the leadership's decree, all 
Afghan immigrant children, either holding 
residency certificates or not, have been able to 
study in the country's schools like Iranian 
students. Despite the registration of the 
Afghan children in public schools and non-
governmental organizations, a large number of 
these children in Mashhad and other cities are 
still out of education. Therefore, these 
children’s exclusion from the schools in the 
city of Mashhad has become a problem that 
requires scientific and thorough research to be 
understood. So far, research studies 
conducted on this issue in the country have 
not been able to identify the processes of the 
Afghan immigrant children's dropping out of 
education through qualitative research and 
most of them have been in the form of surveys 
focusing on general themes. The issue of 
children’s dropout is a multi-faceted 
phenomenon and it is necessary to pay 
attention to the processes that cause this 
deprivation so that solutions can be provided 
to solve the problem. Therefore, the current 
study was conducted to answer two questions: 
1- What are the main processes of dropping 
out the Afghan immigrant children living in the 
city of Mashhad? 2- What are the main factors 
of children’s dropping out in these processes?  

 

Methods 
The approach taken in the present study was 
qualitative. The studied community included 
the Afghan immigrant children who had 

dropped out of school in the age range of 10 to 
17, living in Mashhad in 2019. Data were 
collected through individual in-depth and 
open-ended interviews. Sampling was 
purposive and theoretical saturation was 
achieved after interviewing twenty Afghan 
immigrant children dropouts.  

After the interviews were recorded, the 
data were transcribed and then analyzed. A 
narrative analysis method was used for data 
analysis. In this method, initially a short 
biography of each dropout child was collected 
and the child's life narrative was presented. 

 

Then, similar narratives were presented in 
different themes in the form of plots. Finally, 
the model drawn based on the themes of each 
section were linked together and a causal 
relationship was established between them. 

 

Results 
The Afghan immigrant children dropouts’ 
narratives are as follows:  

The first narrative indicates that traditional 
and religious culture rejects education as it 
accepts and confirms traditional and religious 
roles for women. Also, the dominance of 
patriarchal culture forces girls to drop out of 
education. 

In the second narrative, poverty and 
commitment to the family have made the 
Afghan immigrant children to drop out of 
school. Poverty leads to dropping out in two 
sub-processes. Based on the first sub-process, 
the feeling of commitment to the family does 
not allow the child to study, and she/he 
considers studying as egotistical, and thus 
she/he stops studying. In another sub-
process, the child is forced to drop out due to 
the illness of the parents and starts working. 

In relation to the third narrative, the 
subculture of masculine delinquency causes 
the Afghan immigrant children to drop out of 
school. Living in marginalized areas where a 
delinquent culture is dominant, the influence 
of cliques on children and the prevalence of 
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delinquent reference groups make the child's 
behavior similar to that of their delinquent 
models. 

According to the fourth narrative, the 
nervous breakdown caused by the war is the 
reason why migrant children do not attend 
school. A child who has the lived experience of 
the horror of war and has lost her/his loved 
ones, will experience anxiety and lack of 
concentration, and eventually stops studying.  

Based on the fifth narrative, the difference 
in qualification of academic levels in Iranian 
and Afghan schools causes the Afghan children 
to drop out of school. Due to the lack of 
uniformity between Iran and Afghanistan 
schools, the child is demoted to at least three 
lower educational levels while entering Iranian 
schools. The age of the child no longer allows 
enrollment in public schools and the child is 
required to join self-governing schools that 
require fees. In case of failure to pay, the child 
has to stop studying at school. If he pays the 
fee and enters the school, he will be 
embarrassed to attend the class and will have 
a lack of academic motivation, and this will lead 
to dropping out of school. 

As the sixth narrative is concerned, 
considering education as ineffectual and 
joining the reference groups causes the Afghan 
immigrant children to drop out of education. 
In the face of the unsuccessful educational 
patterns among the Afghan immigrant 
children, they consider education a waste of 
time and impractical. The Afghan immigrants 
cannot enter official jobs in Iran despite having 
university degrees. However, ethnic groups 
that have migrated to European countries are 
known as a reference group for the Afghan 
nationals living in Iran. 

Conclusion 
The identified and operative challenges in 
keeping the Afghan migrant children from 
education include the following:  

1- Traditional and religious culture, 
whether in the form of acceptance of a 
religious role by the child him/herself or 
forced by the family, cause the child to fail in 
education.  

2- The child's anxiety caused by the 
experience of war is the second factor that 
leads to the process of dropping out.  

3- Labeling a child as delinquent by the 
school authorities makes the child who 
considers delinquency as a sign of masculinity 
fulfilled. This is due to the subculture in which 
he has grown up which causes him to fail in 
education. 

4. Due to the father’s abandoning the family 
headship cycle because of addiction or 
disability, the children who are studying at 
schools leave their studies and enter the labor 
market either under compulsion or as 
sacrifice.  

5- The presence of unsuccessful 
educational examples in Iran and successful 
non-educational role models who have 
immigrated to Europe among the child's 
relatives and acquaintances makes the child's 
family consider his education useless. 
Accordingly, the child's educational motivation 
is lost, and the desire to immigrate from Iran is 
strengthened and finally the child drops out of 
school. 

6- A child who has studied in Afghanistan 
and migrated to Iran in the middle of the 
academic year can not be accepted in the 
entrance exam of Iranian schools and is 
demoted to lower educational levels due to the 
lack of educational compatibility between Iran 
and Afghanistan educational systems. Thus, 
the child's motivation to study is lost and it 
causes him to stop studying. 
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 چکیده
ونی  یا  قانونی  جذب  به  توجه  با اجر  کودکان  غیرقان ستانی  مه   همچنان   کشور،  آموزش  سیستم  در   افغان

 تحلیل  و  شناسایی  حاضر،  تحقیق  هدف   روازاین.  شودمی  مشاهده  کودکان  این  در  تحصیل  از  بازماندگی
اجر  کودکان  هایچالش    کیفی   پژوهش  قالب  در  مشهد،  شهر  در  ساکن   تحصیل  از  بازمانده  افغانستانی  مه

ی  برای  پژوهیروایت   روش.  بود   جامعۀ .  شد  برده  کاربه   تحصیل  از  بازمانده  کودکان  زندگی  روایت  به  دستیاب
 آماری،   نمونۀ.  بودند  مشهد  در  ساکن  تحصیل  از  بازمانده  افغانستانی  مهاجر  کودکان  پژوهش،   آماری

ده  نظری  اشباع  که  بود  کودک  20  با  مصاحبه  کودکان  از   هرکدام  روایت  سپس .  شد  حاصل  محقق  برای  هادا
  شناسایی   راستای  در.  شد  مشخص  آنان  فرایندهای  و  هاروایت  مشترک،  هایرنگپی  براساس  و  شد  استخراج

اجر کودکان هایچالش  ی مه تان   سنتی فرهنگ که داد نشان پژوهش  هاییافته تحصیل،  از بازمانده افغانس
 سبب  خانواده،  سمت  از  اجباری  صورتبه  چه  و  کودک  سوی  از  مذهبی  نقش  پذیرش  در  چه  مذهبی  و

د می  کودک  تحصیل  از  بازماندگی شی  کودک  اضطراب.  شو گ،  تجربۀ  از  نا ند  بر  که  است  دومی  عامل  جن  فرای
 باعث  مدرسه   مسؤوالن  سوی  از  کودک  به  کاربزه   برچسب  زدن.  است  تأثیرگذار  تحصیل  از  وی  بازماندگی

ودمی  کودکی  افتخار   که   است  فرهنگیخرده  از  ناشی  امر  این.  داندمی  مردانگی  نشانۀ  را  بزهکاری  که  ش
ت  و  است  یافته  رشد  آن  درون  پدر  شدن  خارج  دلیلبه.  استکرده  فراهم   را  تحصیل  از  وی  بازماندگی  موجبا

 یا  اجبار  خاطربه   یا  تحصیل  حال  در   فرزندان  ازکارافتادگی،  و  اعتیاد  علتبه  خانوار  سرپرستی  چرخۀ  از
ی  کار  بازار  وارد  و  کنندمی  رها  را  تحصیل  فداکاری، کان  بین  در.  شوندم دک،  اقوام  و  نزدی  الگوهای  وجود  کو

ق ه  کنندهمهاجرت  غیرتحصیلی  موفق  های الگو  و  ایران  در تحصیلی  ناموف دمی  سبب  اروپایی  کشورهای  ب   شو
 به  میل  برود،  بین  از  کودک  تحصیلی  انگیزۀ  کند،   قلمداد  فایدهبی  را  وی   کردن  تحصیل  کودک  خانوادۀ  تا

  افغانستان   در  که  کودکی.  کند  رها  را  تحصیل  کودک  درنهایت  و  شود  تقویت  او  در  مهاجرت
ی  وجود  سبب  به  تحصیلی  سال  هاینیمه  در  و  استکرده تحصیل اجرت  ایران  به  افغانستان  در  ناامن  مه

ین  تحصیلی  تطابق   نبود   علت  به  است،کرده  ن،  و  ایران   ب ستا  پذیرفته  ایران  مدارس   ورودی  آزمون  در  افغان
ایه  به  و  شودنمی ندمی  پیدا  تنزّل  تحصیلی  ترپایین  هایپ  کردن  تحصیل  برای  کودک  انگیزه  ترتیب،  این  به.  ک

ودمی او تحصیلی توقّف موجب و رودمی بین از  .ش

 کلیدواژه ها: 
 بازمانده  مهاجر؛ کودکان

  افغانستانی؛ تحصیل؛ از
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 مقدمه و بیان مسأله 1
سال   در  یونسکو  آمار  حدود  2019براساس   ،258  

جهان،میلیون   در  مدرسه  کودک  از  این  اندخارج   .
شامل   کودکان  از  درصد    17/ 1حدود  تعداد  جمعیت 

در    ،شودمی تحصیل  از  بازمانده  کودکان  سهم  ولی 
آمریکای   و  اروپایی  کشورهای  ازجمله  کشورها  بعضی 

این کودکان  از  درصد    9/2است و    اندک شمالی بسیار  
تحصیل   از  آمار    سسهؤم (هستندبازمانده 

نتا 1(2019،یونسکو می پژوهش   ج ی.  نشان  دهد  ها 
تحصیل  مهم از  بازمانده  کودکان  که  دالیلی  ترین 

  شوند عبارتند از: مشکالت خانوادگی، کار کودکان می
همچنین  از  فقدان    و  سرپرستان  و  والدین  درک 

آموزش    ;1997،ساکاروپلس  ;1992)مکگن،  اهمیت 
سانچر، و  اورازم  و  و    ;2006گانرسن  کاردوسو 

می نتایج   .2( 0720ورنر، نشان  که  تحقیقات  دهد 
بیشتر، فقر  دالیل  به  مهاجران    ۀ تغذی  فرزندان 

بی  ونامناسب،  سکونت  محل  حوز...،  ثباتی    ۀ در 
فرزندان    در مقایسه باتحصیل نیز برخورداری کمتری  

بومی خانواده  لوتار،  1996)وایسبورد،   دارندهای   ;
مکارتنی1999 هرناندز،  بالنچارد،  ;  و  چادر  ;2010و  ی 

 .3( 2010فورتونی،

وضع از  دشوارتر  مهاجران  کودکان  وضعیت  یت 
است. را    ایرانی  ایران  در  مهاجران  جمعیت  بیشترین 

می افغانستانی  تشکیل  پناهندگان  ) دهندها  آژانس 
ملل،   اسالمی .  (2020سازمان  انقالب  از  و   بعد    ایران 

جماه توسط اتحاد  افغانستان  اشغال    ، شوروی  یرنیز 
به   پناهنده  نقش  در  کشور  آن  از  زیادی  جمعیت 

خواه )عادل  کردند  مهاجرت  ایران  طی  2011،کشور   .)
ده حضور    ۀچهار  ایران    ها افغانستانی اخیر  در 

 
1 UNESCO 
2 MCGinn; Psacharopoulos; Gunnarsson, 
Orazem, & Sánchez; Cardoso & Verner  
3 Weissbourd; Luthar; Hernandez, Macartney, 
& Blanchard; Chaudry & Fortuny 
 

واسطۀ فرمان رهبر ایران، همۀ  تاکنون، به 1393. از سال 4
ا مدرک یا بدون مدرک اقامت، مانند  کودکان مهاجر افغان ب

ی میدانش ن ایران رس کشور مشغول به آموزا توانند در مدا

بحث موضوع  و  هرسانه  ،همیشه  های  سیاست ا 
است. ایران  دولت   مهاجر    بوده  کودکان  آموزش 

این  تحت تأثیر  ایران نیز  عامل افغانی در مدارس    دو 
وسیاست یعنی   دولت  دچار    هارسانه  های 

شده  )قاسمفرازونشیب  آمار    (.1396،زادهاست 
در  مهاجر  بارۀ  دقیقی  تحصیل  از  بازمانده  کودکان 

ولی طی سرشماری سال    ،افغان در ایران وجود ندارد
مهاجران افغانستانی در ایران زیر  از  درصد    46  ، 1395

جمعیت    20 و  دارند  آن   19تا    5سال  حدود  سال  ها 
است  548222 ایران، )  نفر  آمار  باید  1395مرکز  که   )

شوند مدارس  تعداد    ، راهی  این  از  نفر    434000ولی 
شده مدارس    (1396،وپرورشآموزشوزارت    اندجذب 

حدود   آن   114000و  از  تحصیل  نفر  از  بازمانده  ها 
معادل   که  کودکان    20/ 7هستند  جمعیت  از  درصد 

ت  را  افغانستانی  می مهاجر  ا و    دهد شکیل    احتماال
مهاجران   گرفتن  نظر  در  با  بازماندگان  جمعیت 

است.    رمتعارفیغ به بیشتر  آمار  معناداری  این  طور 
 . 4از میانگین کشوری است  یشترب

که   است  استانی  دومین  رضوی  خراسان  استان 
و  دارند  حضور  آنجا  در  افغانستانی  مهاجر    بیشترین 

مقدار این  آن   95  ،از  از  ددرصد  مشهد  ها  شهر  ر 
دارند ایران،  )  سکونت  آمار  مشهد،  (1۳95مرکز   .

دومین  مهم همچنین  و  زیارتی  شهر    شهرکالن ترین 
)ع(   رضا  امام  حرم  مشهد،  شهر  در  است.  ایران 

مهم به دارد  عنوان  قرار  ایرانیان  مذهبی  زیارتگاه  ترین 
شهر  5،1393)مارزلف  جغرافیایی،  موقعیت  نظر  از   .)

و  ایران  شرق  در  کشور    مشهد  همسایگی  در 
زیارتی  دارد.  قرار  شهر  افغانستان  این  همراه بودن    به 

این فرمان، ادارۀ اتباع برای کودکان   تحصیل شوند. با توجه به 
صیلی صادر می ی کارت حمایت تح کند و در مهاجر غیرقانون

ن   45، 1396سال  هزار کارت حمایت تحصیلی برای کودکا
دگی میمهاجر افغان که به ی در ایران زن ند، صورت غیر قانون کن

داره اتباع،صادر شده  ولی تنها 1396است )ا هزار نفر از  28(، 
درصد از آنان به  37نام کردند و حدود در مدارس ثبتها آن

 (. 1396مدرسه مراجعه نکردند )وزارت آموزش و پرورش،
  
5 Marzolph  
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جذب   عامل  دو  افغانستان،  کشور  با  همسایگی 
 مهاجران افغان به این شهر است.

انجام  تحقیقات  از    بارۀ در   شدهتاکنون  بازماندگی 
کودکان مهاجر ایران  تحصیل  در  اند  ، نتوانستهساکن 

بازماندگی کیفی،    فرایندهای  سطح  در  را  تحصیل  از 
ّ به عل و  فرایندی  شناسایی    ،یصورت  زمان  طی  در 

به  تحقیقات  این  بیشتر  زیرا  پیمایشی  کنند.  صورت 
پژوهش بوده  این  در  قابل اند.  ابعاد  فقط  سنجش  ها 
شدهکمی  مطالعه  پدیده  این  تجارب  از  نیز  و  است 

بازماندگ علل  از  کودکان  کمتر ت از    یعمیق  حصیل 
میزان  . بر این اساس و با توجه به استبررسی شده 

زیاد بازماندگی از تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی  
است تا با رویکردی   ایناین پژوهش هدف  ،در ایران

زیست تجارب  پدید  ۀکیفی  با  ارتباط  در  کودکان    ۀ این 
نمایان    بازماندگی را  تحصیل  دهد    و   کنداز  نشان 

ب تحصیل  از  فرایندهایی  چه  در  و  ازمی کودکان  مانند 
نمی  اساس  دیگر  دهند.  تحصیل  ادامه  توانند 

  ست:هاپرسش گیری این پژوهش پاسخ به این  شکل
اصلی فرایند کودکان    های  تحصیل  از  بازماندگی 

است؟  چگونه  اصلی    مهاجر  عوامل  فرایندها  این  در 
 بازماندگی از تحصیل کودکان چه هستند؟

 

 پژوهش ۀپیشین 2
انجام  تحصیل  دربارۀ  شده  تحقیقات  از  بازماندگی 

کرد  دو به    توانمی را  مهاجران   تقسیم  در    :دسته 
به  به   ول،ا  ۀدست و  مهاجران    موضوع طورکلی 

است و  پرداخته شده  پناهندگان افغانستاني در ایران
تحصیل   از  بازماندگی  بحث  به  آن  ذیل  فرزندان  در 

شده ها  آن اشاره  در  استنیز  به    دوم  ۀ دست.  که 
پژوهش   نزدیکموضوع  است، حاضر  موضوع    تر  به 

 .استپرداخته شده بازماندگی از تحصیل مهاجران 

ترین  مهم ها باید گفت،  دربارۀ دستۀ اول پژوهش 
ایران    ۀن افغانستانی در جامعاهایی که مهاجر آسیب

را می  کرددارند  تقسیم  چهار گروه  به  تطابق    - 1: توان 

 
1 Tober 

منفی  از نگرش  که  مقصد    ۀنداشتن مهاجران با جامع
جامع  ۀجامع و  یکد   ۀمیزبان  به  ناشی  یمهاجر  گر 

کیا،  )  شود می و  محسنی،  1387یحیایی  و  وثوقی   ;
با  (.  1۳95 مواجهه  در  روزمره  تعامالت  در  نگرش  این 

اجتناب   برای دلیلبه همین   . شودیکدیگر پدیدار می 
فاصله  یکدیگر  با  برخورد  می از  انتخاب  را  کنند  گیری 

نظری،  ) و  فسایی  فاصله   .(1۳94صادقی  گیری این 
جامعۀ میزبان و    ۀشود که ارتباط بین جامعباعث می 

مهاجر  و  شود  کم  احساس  امهاجر  جامعه  این  در  ن 
کنند حوز  .طردشدگی  در  با    ۀبنابراین  نیز  تحصیل 

ن جامع  افتنیورود  آموزشی  با    ۀبه فضاهای  و  میزبان 
  . شوندمی دچار ضعف آموزشی    ،احساس طردشدگی

مهاجر   ربتطابق  فقدان  این   تحصیل  از  ن  ابازماندگی 
میأت مبنی های  سیاست   -2  د.گذار ثیر  ایران  بر  دولت 

افغان کشورشانبازگشت  به  دولت    سوک یاز  .  ها 
سیاست  افغان   را  هاییایران  بازگشت  به  ا  هبرای 

می  تحمیل  این    کندمهاجران  فشار  اثر  در  تا 
بازگردندها  آن   ،هاسیاست کشورشان  سوی  به  از   .

به   دیگر، و  مهاجران  کشورشان  در  جنگ  وجود  خاطر 
می  دریافت  ایران  در  که  به    ،کنندخدماتی  حاضر 

خود  بازگشت   کشور  و    های دیجمش)  نیستندبه 
توبر 1381بابایی،   سیاست (.  1،2007;  باعث  این  ها 

حساس ثبات و پایداری  ا شود تا مهاجران در ایران  می
باشند تح  و   نداشته  برای  را  به  فرزندانشان  صیل 

مدرسه نفرستند و احساس کنند شاید تا پایان سال  
در ایران نباشند و این ناپایداری وضعیت بر سیاست  

م فرزندانشان  استؤتحصیلی  رویکرد  وجود    -3.  ثر 
افغخانواده در  سنتی   به  خانواده   ان. های  افغان  های 

محافظه  هنجارهای  علت  نقض  از  هراس  و  کاری 
باعث   فرزندانشان،  توسط  زودهنگام  غالب  ازدواج 

می آن زودهنگام    (.1396)سعیدی،    شوندها  ازدواج 
می  سلب  کودکان  از  را  تحصیل    - 4کند.  فرصت 

اتباع  آسیب با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  ناشی  های 
ازدواج خارجی این  از  حاصل  فرزندان  اغلب  .    دچار ها 

می بی  و  هویتی  شناسایی  شوند  مدارک  نشدن  صادر 
آن  تحصیلبرای  دنبال دارد ) نکردنشان ها  به  یزدان  را 
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درو،   گروه  .  (1394پناه  چهار  این  از  هرکدام  بنابراین 
افغان مؤثرند.    بازماندگی از تحصیل کودکان مهاجربر  

هیچ  در  پژوهش کداهرچند  از  مستقیم  به  ها،م  طور 
تحصیل   از  بازماندگی  افغان  عوامل  مهاجر  کودکان 

 است. نشده ذکر  

پژوهش    که ها  پژوهش   دوم  ۀدست موضوع  به 
نزدیک  استحاضر  پژوهش تر  به    هستندهایی  ،  که 

کشورها   سایر  و  ایران  در  مهاجر  کودکان  تحصیل 
د دسترسی  ندهها نشان می اند. این پژوهش پرداخته 

محدودیت  مهاجر  کودکان  برای  آموزش  های  به 
بابیشتری   مقایسه  بومی   در   ,1کاماچو )  داردکودکان 

مه .  (1999 کودکان  کودکان  همچنین  از  بیشتر  اجر 
می   وضعیتدر  بومی  زندگی  شلوغ  و  مسکونی  کنند 

فورتونی،)دارند  نامناسب    ۀتغذی و    (. 2010چادری 
بیشتری    ان کودک فقر  بامهاجر  مقایسه    ان کودک  در 

می بومی  همچنین  دنکنتجربه  فقر  .  در  که  کودکانی 
شده  بی ،  اندبزرگ  برابر  و  در  سکونت  محل  ثباتی 

ناراحتیمجموعه همچنین   از  مشکالت  ای  ازجمله  ها 
در   قرارگرفتن  و  افسردگی  و  اضطراب  خواب،  و  تمرکز 

آسیب  خشونت  و  بزهکاری    . ندپذیر معرض 
پژوهش به این  حوز  هاطورکلی،  در  کلی  مانع    ۀ سه 

مهاجران   این    اندکرده   ذکرتحصیل  به  ادامه  در  که 
شده اشاره  عامل  مهم،  فقر  .استسه  و  ترین  اولین 

مهاجر  برای  ع  مان کودکان  ،  سبوردی وا (استآموزش 
لوتار،  1996 ایران (.  1999.  تحقیقات  فقر    ی در  نیز 

مهاجر  مهم کودکان  تحصیل  مانع  ذکر  ترین 
; نصر اصفهانی  1391ی،  آباد هاشماست )صفری  شده

حسینی،   مانع  (.  1۳95و  تحصیل    برای دومین 
پژوهش مهاجران   در  آن    ایرانیهای  که  اشاره  به 

ثبت   ،استشده برای  محلی  مردم  نام  مخالفت 
مدارس   در  استمهاجران  در    ایرانی  آن  شدت  که 

 
1 Camacho 

تقسیم    2 قانونی   غیر  و  قانونی  ایران به  در  مهاجران افغانستانی 
کارت  می دارای  ( پناهندگان  ستۀ  د دو  به  قانونی  اجران  مه شوند. 

و   و  آمایش(  ویان  دانشج )شامل  ستان  افغان پاسپورت  دارندگان 
ست( تقسیم میافرادی که ویزای آن ها تمدید شده  شوند. سهم ا

ی   درصد، پناهندگان    62هرکدام از کل جمعیت مهاجران غیرقانون
رصد است. مهاجران قانونی   16درصد و دارندگان پاسپورت  22 د

است متفاوت  مختلف  مردم  فشار  درواقع،    .مناطق 
سخت  باعث  مدرسه  مسؤوالن  به  آنان  محلی  گیری 

کودکان مهاجر می در ثبت  اصفهانی و  )  شودنام  نصر 
به ترک  مهاجران  (. سومین مانع، الزام  1۳95حسینی،  

فارغ  از  پس  یا  کشور  دانشگاه  از  ی  نبود  التحصیل
دیگر    انع م  است که   امکان اشتغال با مدرک تحصیلی

شمار   به  ایران  در  افغانستانی  مهاجران  تحصیل 
پایان  طوری به   . آیدمی از  بعد  افغانستانی  جوانان  که 

بملزم  دانشگاه   و  ایران  ترک  کشور    ازگشت به  به 
  ایران به ترک  زم  ملولی دختران    شوند،می افغانستان  

قانون  شوند.می ن عاملی    ،این  انگیزگی  بی   درخود 
پایین مقاطع  در  حتی  است. تر  تحصیل    تحصیلی 

افغانستانی  همچنین   مهاجران  با  نمی اینکه  توانند 
تحصیلی  شوندشان  مدرک  شاغل  ایران  عاملی    ،در 

بی  در  و  مضاعف  تحصیلی  آن عالقبی انگیزگی    هاگی 
 (. 1۳95فهانی و حسینی،  نصر اص)  2است به تحصیل  

انجام پژوهش در   حوزهای  در  تحصیل    ۀشده 
های تطبیقی  از روش بیشتر    در ایران،  کودکان مهاجر

بومی  و  مهاجر  کودکان  شدهبرای  است.  استفاده 
کمّی،    براساس روش  عاملمهماین  برای  مانع    ترین 

مهاجر کودکان  معرفی  ،تحصیل  و    استشده   فقر 
پژوهی  ها با رویکرد کیفیِ روایت پژوهش کدام از  هیچ

از   بازماندگی  فرایند  و  مهاجر  کودکان  وضعیت  به 
آن  نپرداخته تحصیل  حوز   اند.ها  تحصیل    ۀدر 

کیفی   رویکرد  وجود  با  نیز  ایران  در  از  مهاجران  برخی 
ها به فرایند بازماندگی  ناز آ   کدام چ یه  ، اما هاپژوهش 

مهاجر   کودکان  تحصیل  این  اندنپرداخته از   .
تحصیل    هاپژوهش  امکانات  و  پیامدها  موانع،  به 

.  ها کودکان نبوده استهدف آن   ۀاند و جامعپرداخته 
پژوهش  این  تجربه   هادر  تحصیلاز  افراد  کرده،  های 

شده استفاده  معلمان  و   مثال:  طور)به   استمدیران 

مهاجرامی و  کنند  تحصیل  دولتی  مدارس  در  ند  غیرقانونی  توان ن 
ۀ اتباع می دار ی از ا توانند وارد مدرسه نیز با دریافت کارت تحصیل

و   باشند  نداشته  تحصیلی  پایۀ  با  سن  اختالف  اگر  البته  شوند. 
مهاجران   باشند.  داشته  را  پایه  آن  به  ورود  توانایی  همچنین 

ونی می ی و غیرقان توانند بعد از پایان مدرسه ویزای تحصیلی  قانون
 به دانشگاه بگیرند.  برای ورود 
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حاضر  پژوهش در  (. 1۳95نصر اصفهانی و حسینی، 
است   آن  بر  ب قصد  تکیه  از    ربا  بازماندگی  فرایند 

  شناسایی شوند   هایی روایت   ،تحصیل کودکان مهاجر
 .دنزنکه این پدیده را رقم می 

 

 رویکرد نظری 3
مهم  از  پارادایم یکی  بررسی  ترین  برای  نظری  های 

این  نابرابری  است.  تضاد  نظریه  اجتماعی،  های 
اجتماعی  زندگی  بنیادی  عناصر  را  منافع    نظریه 

بر  می همچنین  اجتماعی  داند.  زندگی  اساس  این 
ا تفرقه  انگیز، موجب تقابل، حذف و خصومت  ضرورتا

می می ایجاد  را  ساختاری  تضاد  و  )کرایب شود  ، 1کند 
اجتماعی،77:  1۳81 تضاد  رویکرد  نظری    (.  چارچوبی 

دچار   تضاد  و  نابرابری  براثر  را  جامعه  که  است 
می  شکاف  و  نظریه به  داند.اختالف  پردازان  طورکلی 

واقعیت    تضاد، این  از  برخاسته  را  اجتماعی  مسائل 
است. شدهدانند که جامعه به دارا و فقیر تقسیممی

تنها مبتنی بر طبقه بلکه بر پایه رنگ  رویکرد تضاد نه 
)مشونیس  هست  نیز  جنسیت  و  فرهنگ   ،2پوست، 

2017.) 

ذیل مجموعه نظریات تضاد، نظریه انتقادی قرار  
از گیرد.  می نظریه  مقصود  انتقادي،  است  نظریه  ای 

مجموعه   بررسی  به  آن  براساس  محقق  و  متفکر  که 
می  نظام  مسائلی  نقد  نظري  چارچوب  که  پردازد 

می  تشکیل  را  تضادهاي  اجتماعی  کشف  به  یا  و  دهد 
ین تضادها  پردازد تا نوعی نظام اجتماعی فاقد اآن می 

و   نواقص  رفع  باهدف  نظریه  این  کند.  جستجو  را 
ت کشف  به  تکامل  می ضایجاد    شعبانی (  پردازدادها 

، معتقد است که نظریه  3ریموند گاس   ).۳1۳8ورکی،  
ویژه  جایگاه  بهانتقادي،  عمل  ای  راهنماي  عنوان 

دارد آگاه  .انسانی  با  اول،  وهله  در  سازی  زیرا 
مناف تشخیص  در  افراد  کارگزاران،  حقیقی  عالیق  و  ع 

به   ایشان،  خود  و  می   هاآنجامعه  از  یاري  رساند. 
نظریه   دیگر،  رهایی تنا سوي  ا ماهیت  بخش  قادي ذاتا

 
1 Craib lan 
2 Machonis 

اضطرار   و  اجبار  نوعی  قید  از  را  کارگزاران  یعنی  دارد، 
که حداقل بخشی از آن خودخواسته و خود تحمیلی  

رها   عنوان  کندمی است،  گاس  نظریه    کندمی .  که 
بیان  انتقا به  و  برخوردار  شناختی  محتواي  از  دي 

از  ترساده  یکی  همچنین    مصادیق ،  او  است.  معرفت 
به  کندمی تأکید   انتقادي،  نظریه  لحاظ    که 

تفاوتمعرفت از  با  شناختی،  اساسی  هایی 
علوم نظریه است  های  برخوردار  زیرا    .طبیعی، 
علومنظریه تجسم   های  داراي    طبیعی،  و  بخش 

های انتقادي،  ت هستند، اما نظریهذابه واقعیت قائم
 (. 1۳8۳:1۳0،)نوذري هستندبازتابی 

نظریه  فرض پیش   براساس رویکرد  و  نظری  های 
واقعیت  به  اجتماعی،  نسبت  را  های  انتقادي  نظریه 

مطالعه    رهیافتی توان  می و  براي  مهاجرین  جامعه 
آن  گرفت   هاآموزش  نظر  آن،    در  اصلی  کارکرد  که 

ارزش ضمآشکارسازي  و  های  تعلیم  ازجمله،  نی، 
است  این پردازاننظریه دیدگاه براساس.  تربیت 

 جامعه، یک آموزشی نظام در موجود  مشکالت  گروه،
 .است جامعه آن طبقاتی تضاد  ساختار از ناشی

 را آن و بخشیده تداوم ساختار  این  به آموزشی نظام
 این بر دیدگاه، این پردازاننظریه .  کندمی بازتولید

  از ایالیه  مدرسه و آموزشی  نظام که هستند باور
هستند  روبناي) اجتماعی   اقتصاد را آن زیربناي که( 

 با مدارس ها،آن  ازنظر.  دهدمی تشکیل جامعه
 نظامبه  ورود براي آموزان   دانش  سازیآماده

  دادن  انطباق و ارتباط در سعی جامعه، اقتصادي
  به .رادارند جامعه در ساختار تولید با مدرسه ساختار

  روابط  از مراتبیسلسله در را  هاآن که معنا این
 ساختار با منطبق که  دهندمی  قرار اجتماعی

 نظریه، این .باشد جامعه بر حاکم  اقتصادي
 و مقایسه یکدیگر با را تربیتی و اقتصادي قشربندي

 نظم و طبقاتی روابط بازتولید  در  مدارس نقش بر
 .نمایدمی  تأکید اقتصادي

 تفکرات در ریشه اجتماعی، بازتولید نظریه
 که هستند متفکرانی  از هاآن   .دارد   4بولز  و  جنتیس

3 Raymond gass 
4 Bowles& Gintis 
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 قبل آموزشی، هاینظام  تحلیل براي معاصر دوران در
 تولید، اجتماعی روابط  و  نیروها ویژگی به چیز،  هر از

 (. 104:صحبت لو محمدی،  رزایم (اندکرده  توجه

 

 هامواد و روش 4
 روش تحقیق  4.1

های موجود در رویکرد  از میان روشدر این پژوهش، 
باعث    کیفی، که  فرایندهایی  کشف   اندشده برای 

افغانستانی  کودکان بازبمانند،  مهاجر  تحصیل  از    از 
استفاده  روایت  روایت استشده پژوهی  در  ابتدا 1.   ،

شود )یعنی ماجرا از کجا  وضعیت اولیه شرح داده می 
رو  سپس  شد؟(.  از  شروع  روایت  به  مربوط  یدادهای 

شوند و به شکل  میان انبوهی از تجربیات انتخاب می 
می مجموعه  معرفی  منسجم  رویدادهای  از  شوند  ای 

)رویدادها چگونه یکی پس از دیگری رخ دادند؟(. در  
می  ترسیم  وضعیت  رویدادها،  )چه  پایان  شود 

)شده جانسن،  است؟(  هرمانس  و    . 2( 1997هرمانس 
می نوع  این   کمک  زندگی  تحلیل  پیشینة  تا  کند 

و عوامل منجر به بازمانده  مهاجر افغانستانی  کودکان  
درنهایت مدل    . از تحصیل شناسایی شودها  آن شدن  

شدن   بازمانده  استخراج  ها  آن فرایندی  تحصیل  از 
 شود. می

مصاحبه تحقیق،  این  كودكان  در  با  روایتی  های 
تحصيلافغانستانی   از  وانج  بازمانده  مانند   ام گرفت 

درآمد داستان.  داستان  در  این  کودکان  تجارب  از  ها 
پیوندی زمانی در این    ود  نگیر ها نشئت می زندگی آن 

هایی  به این صورت که با سؤال   . ها وجود داردداستان
ویژگی  دربارة  کودک  باز  هر  خانوادگی  اطالعات  و  ها 

کودک   کردیم  سعی  و  کردیم  او  از  پرسش  به  شروع 
بکم کودکی کم  خاطرات  زمانی  ترتیب  نقل  ه  را  اش 

زندگی  اصلی  اتفاقات  بتوانیم  تا  شناسایی  کند  را  اش 
مراحل   فرایندی،  تحلیل  در  پژوهش،  این  در  کنیم. 
و   غیاب  عطف،  نقطة  انباشت،  پیدایش/تداوم، 

منحصربه ویژگی  دورههای  در  افراد  مختلف  فرد  های 
 مدنظر قرار گرفته است. زندگی

 ی ریگونه نمجامعه هدف و   4.2
مهاجر   کودکان  تحقیق،  این  در  هدف  جامعه 

از   بازمانده  مشهد  تحصافغانستانی  در  باشند ی میل 
نمونه و   شیوة  شده از  استفاده  نظری  است.  گیری 

شد.  نمونه  انجام  نظری  اشباع  تا  مصاحبه  و  گیری 
اجرای   بعد از    16  از  بعد  و  محقق مصاحبه    دستیابی 

ها، چهار  ه یافته برای اعتباربخشی ب  اشباع نظری،به 
گرفته    ۀمصاحب تحصیل  از  بازمانده  کودکان  از  دیگر 

  کردند یید  أقبلی را ت  اطالعاتشد. این چهار مصاحبه  
این  . با بیست نفر از  ندتر کردو اشباع نظری را کامل 

سال(.    15/ 05)میانگین سنی =    کودکان مصاحبه شد
خالصه  به دموگرافیکطور  کودکان    مشخصات 

 آمده است. 1در جدول   شوندهمصاحبه

 

 

 

 

 

 

 

 
1 narrative 2 Hermans & Hermans-Jansen 
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 افغانستانی بازمانده از تحصیل مهاجر  کودکان    مشخصات دموگرافیک   1  جدول 

لی  تحصیل  مدرک اقامتی  سن  نام ردیف  مشغول به کار  وضعیت اقتصادی  وضعیت تحصی

خوب  ششم  مدرک شهرستان  14 سارا 1  خیر  ضعیف  خیلی 
م  دارای مدرک  15 مریم ج  2  خیر  ضعیف  متوسط  هفت

 بلی ضعیف  خوب  پنجم  مدرک شهرستان  14 پیمان ۳
خوب  ششم  فاقد مدرک  14 علیرضا 4  خیر  ضعیف  خیلی 

خوب  پنجم  فاقد مدرک  16 محبوبه  5  بلی ضعیف  خیلی 
 خیر  ضعیف  متوسط  پنجم  فاقد مدرک  15 هدی  6

 بلی ضعیف خیلی   خوب  ششم  مدرک شهرستان  15 مریم  7
د  8  بلی ضعیف  متوسط  ششم  فاقد مدرک  16 محم
خوب  نهم  فاقد مدرک  15 جواد  9  بلی ضعیف  خیلی 

م  فاقد مدرک  16 عاطفه  10  بلی خیلی ضعیف  ضعیف  هفت
م  مدرک شهرستان  1۳ نازیال 11  خیر  ضعیف  متوسط  هفت

خوب  ششم  مدرک شهرستان  16 مریم  12  بلی خیلی ضعیف  خیلی 
 بلی ضعیف  متوسط  چهارم مدرک شهرستان  15 حسن  1۳

 خیر  ضعیف  ضعیف  سوم فاقد مدرک  14 فرزانه  14
 خیر  ضعیف  خوب  پنجم  فاقد مدرک  15 علیرضا 15

 بلی ضعیف  ضعیف  دوم  فاقد مدرک  16 سجاد  16
 بلی ضعیف  ضعیف  ششم  فاقد مدرک  1۳ امیرمحمد  17
خوب  ششم  فاقد مدرک  14 علی  18  بلی ضعیف  خیلی 
خوب  هشتم  دارای مدرک  16 صغری  19  خیر  ضعیف  خیلی 
 خیر  ضعیف  متوسط  سوم دارای مدرک  10 مریم  20

 

 ورود به میدان مطالعه ۀنحو 4.3
مطالعه  آغاز میدان  به  شهریور    ورود  با    1۳99در 

مشهد    1به مرکز حامی )نویسندۀ اول(  محقق    ۀمراجع
به این    محقق  ۀ. پس از مراجعبوددر خیابان طبرسی  

هدف تحقیق به مدیر   بارۀ توضیحاتی در  ۀمرکز و ارائ
هماهنگی  الزم  آن مجموعه،  انجام مصاحبه    برای های 

کودکان مدرس  افغانستانی  با  به  دیگر    ۀکه 
)در زمان انجام  و در حال حاضر    ند مراجعه نکرد حامی 

نمی پژوهش(   شدکردندتحصیل  انجام  آن    .،  بر  قرار 
حا مرکز  مدیر  تا  و  می شد  بگیرد  تماس  کودکان  آن  با 

 
حامی1 ا. انجمن  پناهندهیا  ن  کودکا و  زنان  ایت از  حم یک   ،نجمن 

است ایرانی  غیردولتی  ن  انجمنسازما این  های فعالیت   . 
ال  غیررسمی س از  را  ا    1۳72خود  یاریب دف  و ه ن  زنا به  رساندن 

ی منازعات قومی ذهبی شده بودند- کودکانی که قربان صورت به  ،م
کرد. در این انجمن کودکانی اتباعی که  مستقل و داوطلبانه آغاز 

  بررسی   برای  تا  بیایندبه مرکز    کند  خواستر ها داز آن
بازماندگی   آنان  ها  آن علل  با  تحصیل  مصاحبه  از 

 . شود

از انجام این مصاحبه خودداری  بعضی از کودکان  
به چون  نکردند  کردند.  مراجعه    دیگر  برخی  .مرکز 

خود    ،وآمد به مرکز را نداشتند که محققشرایط رفت 
مراجعه   کارشان  محل  یا  منزل  محل  زمان  کردبه   .

به  مصاحبه توجه  با  فهم    در کودکان  وضعیت  ها 
نیم  ،محققهای  گفته طول  از  ساعت  سه  تا  ساعت 

)از شهریور  ماه    چهار ها در مدت  این مصاحبه   . کشید

نمی نام  ثبت  دولتی  مدارس  را   در  ابتدایی  پایۀ  شش  وند،  ش
میبه تحصیل  رایگان  پذیرشصورت  کودکان  این  کنند.  در  شده 

سال سن دارند و در شش پایۀ ابتدایی تحصیل    18تا    7  مرکز بین
 کنند. می
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آذر   تمامی   شد.  انجام   (1۳99تا  با    هامصاحبهدر 
به  درککودکان،  و  روشن  جلسه  شدنیطور  اهداف   ،

کودک   هر  شدبرای  داده  محققان  توضیح  حق  .  بر 
نکردن  شرکت  یا  کردن  شرکت  برای  در    کودکان 

  کتبی رضایت  محققان    لعه تأکید کردند. همچنینمطا
انجام  را  کودکان   کودکان  فتندگر   مصاحبهبرای  از   .

در  هستند    درخواست شد با هر نام کوچکی که مایل 
خان  مصاحبه نام  و  کنند  بیان  شرکت  را  خود  وادگی 

از   خروج  یا  ورود  برای  کودکان  همچنین  نکنند. 
 د. در هر زمانی، آزاد بودن پژوهش 

 روش تحلیل  4.4
پژوهش،   این  مصاحبه در  انجام  از  متن  بعد  و  ها 

از   روایت  هاآن ایجادشده  تحلیل  روش  از  برای  ، 
مصاحبه  متن  روایت  ها  تحلیل  تحلیل  شد.  استفاده 

زنجیره  نظم  از  خاصی  شکل  می با  آغاز    شود ای 
ساختارگرایی،1،2012فیلیک ) نظر  از  نه    (.  واقعیت 

شیو و  شواهد  شیو،  پسینی  ۀ براساس  به    ۀ بلکه 
می   پیشینی داده  خالق  شودتوضیح  و    پناه،)طلوعی 

وجه1۳87  تحلیل هایروش تمامی مشترک (. 
روش   که  است  این روایی هایداده  این   هنگام هادر 

روایت تئهی و طرح از هاگزاره تفسیر  آغاز کلی 
 نقل بستر در هاگزاره به  کار این برای شود.می

تحلیل ۀمشخص شود.می   توجه روایت  روایی، بارز 
 تفسیر در متوالی روش و روایی  تحلیل تلفیق

  هاست بازنمایی  در  تجربیات هایبرساخت 
پژوهش    (.2012فیلیک،) این  دو    هامصاحبه در  در  را 

روش  ی م ی  کدگذارمرحله   دو  از  اول  مرحله  در  کنیم: 
شده روش  استفاده  در  ابتدا    نخست،است 

از    ۀنامزندگی تحصیل  هر  کوتاهی  از  بازمانده  کودک 
زندگی می  تهیه این  کوتاهشود.  شامل    نامۀ 

شدن    شودمی رویدادهایی   بازمانده  فرایند  در  که 
تحصیل از  معنادار  به،  کودک  وقوعشان  زمان  ترتیب 

تلقی   مهم  سپس شمی و  کودک    وند.  زندگی  داستان 
بازماندگی   به  از  که   ،استشده منجر  تحصیل  او 

روایت   شود. میترسیم   روش دوم،  در   های مشابهدر 
مختلف  تم موضوعی  پی قدر  های  ارائه  الب  رنگ 

 
1 Flick 

پی می معنا  به   رنگشود.  حوادث  .  دهدمی   توالی 
ترتیب  پی  و  نظم  چارچوب،  ساختار،  دارای  رنگ 

رویدادهاست دو  .  (2012فیلیک،)  منطقی  روایت  در 
نقش توالی  دارند  مهم  ی عنصر  زمان. رویدادها  :    و 

صورت  چینش داستان براساس این دو عنصر روایت  
بهگیرد  می خرده و  تجربصورت  از  داستان  و    ۀ روایت 

می  حکایت  تحصیل  از  بازمانده  کودک  شود.  زندگی 
از   بازمانده  کودک  فرایند  تحلیل  برای  داستان  این 

 میت دارد. تحصیل اه

مرحل خرده   ۀدر  استخراج  از  پس  های  روایت دوم 
پی  تحصیل،  از  بازمانده  در  رنگ کودکان  مشترک  های 

مصاحبه تلفیق    هر  و  شدند،  باهم  فرایندها 
دسته روایت  مشترک  و    ، شدندبندی  های  عوامل 

زمانی   توالی  به  توجه  با  مشترک  فرایندهای 
صورت  ها به ارتباط منطقی بین شاخص   و  هاشاخص

شد کشیده  منطقیند.  نمودار  متغیرها  ارتباط   بین 
و   دارد  فرایند  یک  در  زیادی  منطقی  ابارتاهمیت  ط 

  دیگران و برای  همراه دارد  را به   یشتری درست اعتبار ب
 . (2012فیلیک،) خواهد بود  پذیرفته

 انجام هامصاحبه تکتک  برایذکرشده   روش
کهشد صورت  این  به   یک ابتدا مصاحبه  هر برای . 

 فرایندی مدل  سپس  .دش تهیه روایی ۀنامزندگی
مشترک رنگپی  حاصل رواییمصاحبه های   های 

براساس  شدهترسیم مدل  ،پایان در .شد ترسیم
  داده  پیوند یکدیگر با مدل  این از بخش  هر مضامین

ّ  ۀرابط هابین آن  و شدند  شد. برقرار ی عل

 های پژوهشیافته 5
، ابتدا داستان و  بازماندگی از تحصیلبرای فرایند  

شد.   ترسیم  خطی  مدلی  قالب  در  کودک  هر  روایت 
مدل  و  سپس  شدند  مقایسه  باهم  فردی  های 

های علّی باهم ادغام و ترکیب شدند  براساس اشتراک
مرکزیداستان»تا   ف  «های  محوری  و  رایندهای 

 تر شوند. پررنگ 
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کودک تحصیل  از  بازماندگی  کلی  فرایند  ان  شش 
بازمانده  است. ممکن است  انتزاع شده مهاجر افغان،  

از این فرایندها باشد  کودک، ترکیبی    شدن  یل تحصاز  
باشد فرایندها  این  از  یکی  شامل  فقط  محققان    .یا 

حاضر اجتماعی    پژوهش  واقعیت  که  معتقدند 
زمینه و  علّی  مختلف  عوامل  شامل  ساز همیشه 

تیپمی و  انتزاع  این  اما  دلیل  شود،  دو  به  سازی 
اول  علّی  اینکه  است:  عوامل  از  بعضی  یل  تسه (بر 

تأکید    شونده( اینکهشود.  می بیشتر  طریق    دوم  از 
که  تیپ مختلف  علّی  عوامل  اثرگذاری  نحوة  سازی، 

شرای  متفاوتبراساس  نیز  ط،  تیپی  نظر  از  و  اند 
 شود. می اند، استخراج مهم

مذهبی و سنتی    ۀکودک در خانواد  فرایند اول،در  
شده دو  متولد  و  می خرده است  سبب  د  نشوفرایند 

 گیری کند.کودک از تحصیل کناره

بازماندگی    1فرایندخرده  بهاول:  تحصیل    دلیل از 
 . ترانپذیرش فرهنگ سنتی و مذهبی در میان دخ

وجود الگوهای مثبت مذهبی و سنتی در خانواده  
رافرهنگ  کودک    شودمی سبب   مذهبی  و    سنتی 

ا  طبق   کامال بر  و  مرسوم    بپذیرد  کند.  هنجارهای  رفتار 
و   بستگان  و  فامیل  دختران  اغلب  ابتدایی  تحصیالت 

بقائلارزش خانه مهارت  رایشدن  سبب  های  داری 
مهارت   دختران   شود می یادگیری  خانه هابه  داری  ی 

آن  بین  در  تحصیل  و  باشند  داشته  ارزش تمایل    ها 
باشد تحصیل  .نداشته  دختران  وجود  کرده  حتی 

 . عنوان الگوی منفی قلمداد شود )فرهنگ سنتی(به

فامیل ما تا کالس ششم یا    ندخترا  ۀهم»صغری:  
خوانده  درس  درس  هفتم  که  هست  دختری  اند. 

می است  خوانده   درس  انگلیسی  زبان  ولی    ،دهدو 
ا  ندارد  اصال یاد  آشپزی  و  از    .شوهرداری  مادرم  و  پدر 

دارن توقع  باشم  د من  بلد  آشپزی  و  شوهرداری    . که 
 ی است«. همین کاف

 
خرده فرایند یعنی فرایند های جزئی که در فرایند کلی اتفاق   1

 افتد.می

بازماندگی  فرایندخرده  تحصیل  دوم:   دلیلبه   از 
 . فرهنگ مذهبی و سنتی در خانواده

خانواد یک  در  متولد    ۀ کودک  سنتی  و  مذهبی 
فامیلی ازدواج شود.  می و    های  مذهبی  فرهنگ  در 

می  نشان  این  و  دارد  رواج  خانواده  سنتی  در  دهد 
وجود دارد.  محدود خانوادگی ارتباطات و روابط درون 

محدودارتباط افراد  با  و  عمیق  وها  است  از    ی  خارج 
 وجود دارد.  یاعتمادبی روابط خانوادگی  ۀدایر

ندارد»  :ج  مریم اعتماد  کسی  به  او  .  پدرم  نظر  از 
تغییر است    .استکرده   جامعه  خطرناک  دختر  برای 

 «.و نباید مسیر مدرسه را طی کند

  اینکه والدین به سوادی پدر و مادر و کم از طریق  
در  دختران   تحصیل  ادامۀ  از  اجازۀ  باالتر  مقاطع 

نمی   ابتدایی پدرساالری   توانمی   دهند،را  فرهنگ    به 
 تحصیل دختران پی برد. نداشتن  ت یاهمو 

اجاز»  سارا: فامیل  دختران  به  حضور    ۀپدربزرگم 
نمی  را  نداددر مدرسه  پدرم هم اجازه  ولی من    ،دهد. 

 «.دوست داشتم درس بخوانم

عالق  در و    ۀصورت  پشتکار  و  تحصیل  به  فرزند 
ادام از  خانواده  نیز  او  باالی  دختران    ۀهوش  تحصیل 

ممانع ابتدایی  از  باالتر  مقاطع  می در  با    کنندت  و 
تحصیل، ترک  از  کودک  ناراحتی  به  خانواده    توجه 

و   قرآن  یادگیری  پیشنهاد  فرزند  اقناع  و  رضایت  برای 
عنوان راهکاری برای ترک تحصیل  زبان انگلیسی را به 

 دهند. به وی ارائه می 

داشتم  »  سارا: عالقه  خیلی  تحصیل من  ادامه 
اما   راضی بدهم،  او  اینکه  تا  نداد  اجازه  من    پدرم  شد 

بروم.   انگلیسی  زبان  کالس  قرآن  ال به  کالس  ن 
  بعد   . گوید اول قرآن را تمام کنولی پدرم می   ،مور می

 «. کنمنام می کالس زبان ثبت   تو را در

سواد  فقیر و کم  ۀ کودک در خانواد  در فرایند دوم،
می  به   شود.متولد  مهارت  پدر  و  سواد  نداشتن  خاطر 



 
 

20 

 . 29تا  7 صفحات  .1401 پاییز و زمستان .20 شماره .9 دوره

 

تماعی  های نهاد شناسی جامعه اج  

Sociology of Social Institutions 

 

جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی: مطالعه کیفی فرایند بازماندگی از تحصیل کودکان  . نجمه بهنام فریمانی، فاطمه صدر نبوی، مجید فوالدیان
 افغانستانی ساکن در شهر مشهد 

دشواری   و  سخت  کار  فرایند    دارد.شغلی،  دو  با  پدر 
 شود: سرپرستی خارج می  ۀاز چرخ

کار    - 1 پدر:  زودهنگام  ازکارافتادگی  و  بیماری 
به  بیماری    ۀ تغذینبود  همراه  دشوار  باعث  سالم 

توانند از بیمه  ولی ازآنجاکه افراد مهاجر نمی   ، شودمی
کنند، استفاده  ارزان  درمانی  خدمات  های  هزینه   و 

. به  شوندبه پزشک متقبل می زیادی را برای مراجعه  
دلیل   به  مالی  فقر  دارای  افراد  همین  بیماری  وجود  با 

شود تا  همین امر سبب می   .کنندپزشک مراجعه نمی 
خانه و  ازکارافتاده  زود  چرخخیلی  از  و  شوند    ۀ نشین 

 سرپرستی خارج شوند. 

ا .  ساله است  40پدرم  »  محمد: کارگر ساختمان    قبال
است افت  .بوده  ساختمان  نشداز  خوب  دیگر  و  او  .  اد 

 .«کار کند  تواندی دیگر نم 

رها  -2 و  پدر  وجود   اعتیاد  با  پدر  خانواده:  کردن 
تأم همچنین  و  دشوار  زندگی    ینکار  مخارج  از  نشدن 

می طریق   ناامید  کردن،  اعتیاد  .  شودکار  پدر  ناامیدی 
می  دامن  را  سبب او  اعتیاد  پدر  می   زند.  شود 

رها خانواده  را  چرخکند    اش  از  خارج    ۀو  سرپرستی 
 شود. 

داد و  پدرم کار باربری انجام می »   :(ساله  16)مریم  
مالی  نبودوضع  خوب  باز  ،مان  از  ه  ولی  بهتر  ن  الم 

می   بود.  دعوا  خانه  در  همیشه  و  شد  معتاد  کرد  پدرم 
 .«تا اینکه ما را رها کرد و رفت

چرخ از  پدر  شدن  خارج  از  دو    ۀبعد  با  سرپرستی 
 شویم:واجه می فرایند مخرده 

خانه   - 1 می پدر  برای  نشین  خانواده  دختر  و  شود 
از   می  اومراقبت  تحصیل  پسر    .کندترک  همچنین 

می  پدر  جایگزین  تحصیل    .شودخانواده  ترک  نیز  او 
می   کندمی کار  وارد  بر  و  را  خانواده  و سرپرستی  شود 

می  مشاهدعهده  با  کودک  و    ۀگیرد.  خواهر  فداکاری 
خانواده  ر  براد به  تعهد  و  دین  و    کندمی احساس 

می   یلتحص قلمداد  خودخواهانه  امری  را   .کندکردن 
به درس    خواهد برای خانواده فداکاری کند.او نیز می 

نمی  نشان  می عالقه  کار  وارد  و  بهدهد  دلیل  شود. 

دشوار   و  سخت  کار  به  نیز  او  شغلی  مهارت  نداشتن 
 ماند.و از تحصیل باز میشود وارد می 

خانه »محمد:   پدرم  شدوقتی  خواهرم    ،نشین 
می  مراقبت  او  از  باید  و  نرفت  برادرم  مدرسه  کرد. 

همه   شد.  ساختمان  کارگر  و  کرد  رها  را  درس 
مفید  می خودم  برای  و  بخوانم  درس  من  خواهند 

ام انجام  ه خواهم کاری برای خانوادولی من می  ،باشم
خوشحال    ،اولین درآمدم را دادموقتی به مادرم  .  دهم

 «.ها مفید باشمخواهم کار کنم و برای آن من می .  شد

چرخ  - 2 از  پدر  شدن  خارج  از  سرپرستی،    ۀ بعد 
می  عهده  بر  را  خانواده  سرپرستی  شروع  مادر  و  گیرد 

ا توجه به نداشتن مهارت شغلی  . بکندمی   کردنبه کار 
تحصیلی،   مواجه  مادرو  دشوار  و  سخت  کار  با    نیز 

تغذیمی نداشتن  و    ۀ شود.  سخت  کار  و  سالم 
می طاقت  بیمار  را  مادر  بفرسا  از  بعد  شدن    یمارکند. 

به  ،مادر نیز  روی    اجبارکودک  کارکردن  او  آوردی مبه   .
به و  نیز  سخت  کار  به  شغلی،  مهارت  نداشتن  دلیل 

 ماند. و از تحصیل باز می  شوددشوار وارد می 

 

مریض  »ساله:    15مریم   دیگر  مادرم  و  بود  شده 
من بعد از مدرسه در کارخانه    .قادر به کار کردن نبود

می   12روزی   کار  ر جعبه   .کردمساعت  جا جابه   ا ها 
میمی خانه  به  که  صبح  مدرسه   ،رسیدمکردم.  به 
ا   رفتم.می دائما مدرسه  بودم    در  را  و  خواب  درس 

دلیلی نم همین  به  مدرسه   فهمیدم.  شدم  مجبور 
 «. نروم

س فرایند  حاشیهوم  در  مناطق  در  و  کودک  نشین 
متولد  کم اومی برخوردار  را    شود.  خود  کودکی  دوران 

بازی   محله  در  دوران    کند.می باهماالن  همان  از 
بزهکار،  کودکی الگو  ،افراد  محله  مردانگی  ی  در 

میان  اندشدهشناخته   در  بزهکار  مرجع  گروه   .
می سهم پیدا  رواج  تقویت  نکناالن  برای  کودک  د. 

کند  احساس مردانگی رفتارهای بزهکارانه را تقلید می 
 شود. یید می أمحلی تشویق و ت ۀجامع سویو از 
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بچه »سجاد:   با  محله  در  سالگی  دو  بازی  از  ها 
ساله که بودم با دوستانم به جاغرق  هفت کردم.  می

می  طرقبه  ا و  دائما و  می   رفتیم  ما  تفریح  کردیم. 
هوای   هم  دوستان  به  و  داریم  محله  در  را  همدیگر 

می  ا   .گذاریماحترام  دعوا    مثال جایی  ما    ، بودمی اگر 
طرف  کردیم و  کمکش می دوستمان را  رفتیم  سریع می 

زدیم که به بیمارستان مراجعه  قدر می ن را ایمقابلش  
 «.کردمی

 

کودک بعد از ورود به مدرسه، همان رفتارها را نیز 
می  همادامه  طرف  از  و  تشویق    یش هاکالسی دهد 

از کالس را به  او  اخراج    ، های مکررولی تنبیه  ،شودمی
 دنبال دارد. 

بزه   برچسب  کودک  به  مدرسه  کادر  و  مسؤوالن 
می زنندمی فرار  مدرسه  از  کودک  را  .  برچسب  و  کند 
مغرور  می و  مفتخر  برچسب  این  از  کودک  پذیرد. 

 شود. است و درنهایت از مدرسه اخراج می 

می »  سجاد  اذیت  خیلی  مدرسه  در    . کردممن 
داشت  ۀمدرس سیاهچال  یک  تهدید    .ما  را  من 

که می می   مرا  کردند  سیاهچال  یک    .اندازندداخل 
استع من  کارهای  دست  از  دادفمعلم  بعدی    .ا  معلم 

او را تهدید کردم که با من کاری    ،که وارد مدرسه شد
باشد. گوش  بچه   نداشته  من  حرف  به  باید  ها 

و  می می دادند  آب  گوش    .آوردندبرایم  که  کسانی 
می آن   ،کردندنمی  را  اخراج  ها  مدرسه  از  و  .  شدمزدم 

 «.من هم خوشحال شدم

 

چهارم   فرایند  در  در  کودکی  گذران  و  زندگی 
تجرب ازوحشت   ۀافغانستان،  و  جنگ   دست انگیز 

عزیزان زندگی    ، دادن  اضطراب  و  ترس  اساس  و  پایه 
 جنگ و از  ،ناامنی  در بین کودکان افغانستانی است.

ها  آن عامل مهاجرت این کودکان دادن عزیزان  دست
 . استبه ایران 

  . پدرم و یک برادرم در جنگ شهید شدند»هدی:  
شد شهید  پیش  سال  چند  بزرگم  فقط  .  برادر  مادرم 

 «.یک برادر داشت که معلوم نیست زنده است یا نه

  وضعیت مادر  ه  سپرده شدن سرپرستی خانواده ب
ایران   در  را  اقتصادی  فشار  کندمی   دوچندانسخت   .

ب که  تحمیل    هروانی  بروز  سبب    شود،میخانواده 
 . شودمی و روانی اعضای خانواده    های جسمی بیماری 

وقتی   .برادر دیگرم به سوئد مهاجرت کرد» هدی:
ا  ا حرف نمی .  خوب نبود  برگشت حالش اصال   زد و دائما

نمی   .خوابیدمی کردوقتی    .خوردغذا  دکترها    ،فوت 
کم  از  کرده گفتند  فوت  افسردگی  و  است.  خونی 

 «.و باید ازش مراقبت کنم است  مریض مادرم

از  هموارهکودک   اضطراب  دیگر   دست در  دادن 
استعزیزان  استش  همیشگی  کودک  اضطراب   . .  

تواند تمرکز کند و از  که حتی در مدرسه نمی طوری به
 اضطراب رهایی ندارد. 

ا »  هدی:  دائما کوچکم  می   برادر  من    . کردغش 
ا می اصال و  بخوانمنمی   ترسیدم  درس  مادرم    .توانستم 

می  غصه  او    . در  خوخیلی  از  و  باشم  خانه  در  باید  من 
زیر   شب  هر  من  بخورد.  غصه  کمتر  تا  کنم  مراقبت 

 «.کنمپتو گریه می 

می  سبب  عامل  درمان دو  برای  خانواده  تا    شود 
روانی بیماری  و  از    کودک   های  اضطراب  قبیل 

از    افسردگی نکند:  که    سوکی اقدام  اقتصادی  فقر 
 از کند.می درمان زیادی را به خانواده تحمیل  ۀهزین

سبب    دیگر، یسو فرهنگی  خانواده  شود  می فقر 
به  را  روانی  بیماری  مشکالت  برای    ندانندعنوان  و 

درمان نشدن کودک    .نکننددرمان به پزشک مراجعه  
رها افت  وی  نشدن    و  سبب  اضطراب  و  استرس  از 

 شود.می وی تحصیلی و سپس ترک تحصیل 

 

کودک در کشور افغانستان متولد  در فرایند پنجم  
در  می ضعیف  اقتصادی  وضعیت  وجود  با    7شود. 

. جمعیت شلوغ مدارس  شودسالگی وارد مدرسه می 
دو  افغانستان  مدارس  در  آموزشی  پایین  کیفیت    و 
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می  سبب  که  است  وضعاملی  تحصیلی  شود  عیت 
کودک ضعیف باشد. کودک چند سال اول ابتدایی را  

می  تحصیل  افغانستان  مدارس  به  در  توجه  با  کند. 
مهاجرت،   به  اقوام  تشویق  و  افغانستان  در  ناامنی 

 کنند.به ایران مهاجرت می خانوادۀ کودک 

معلم»  نازیال:  بودم  که  هفتم  به کالس  خاطر ها 
کرد اعتصاب  کم  یک   ند حقوق  ب  و  مدرسه  سال  ه 

کردیم و هر دفعه یک  ها را تقسیم می درس  .نیامدند
 «. دادنفر درس می 

خانواده  افغانستانی  هابعضی  نیمی  سال  ۀ  در 
و کودک درس را در وسط    اندمهاجرت کرده تحصیلی  

نداشتن  تطابق تحصیلی    دلیل. بهاستکرده سال رها  
افغانستانمدارس   و  مدارس  ،  ایران  ورودی  آزمون  در 
ک پایین ایران،  پایه  سه  به  حداقل  پایودک  از    ۀ تر 

به   با توجه .یابدتنزل میدر افغانستان  اشتحصیلی 
او   اش،تحصیلی  ۀ پای  کودک نسبت بهباال بودن سن  

و تنها در مدارس    شودنام نمی در مدارس دولتی ثبت 
 . شودمی نام خودگردان و غیرانتفاعی ثبت 

بودند  هایفامیل»فرزانه:   ایران  در    .ما  برادرم 
ایران   به  برادرم  غم  از  فرار  برای  و  مرد  افغانستان 

وقتی    م.آمدیم. تا کالس چهارم در هرات درس خواند
آزمون گرفتند از من  ایران  وارد کالس    ،در  باید  گفتند 

 .!«اول شوی

دولتی   مدارس  ممانعت  از  کودک  نام  ثبت از  بعد 
بودن   ناچار  مدار وی  و  در  تحصیل  غیردولتیبه    ،س 

بازماندگی    فرایندخرده دو   او  او  سبب  تحصیل  از 
 شود: می

ثبت   ناتوانی   - 1 در  پدر  مدارس  مالی  در  نام 
 شود کودک از تحصیل باز بماند. غیردولتی سبب می 

می  دگفتن»نازیال:   چهارم  بر اتوکالس  ولی    ، یونی 
ثبت   ۀمدرس نمی دولتی  مدرسو  ی  وشنام    ۀباید 

 «.ما هم پول نداشتیم هی.پول بد  ری بروی ودیگ

 

می ک  -2 غیردولتی  مدارس  وارد  و  ودک  شود 
سنبه بودن  باالتر  به    شسبب  نسبت 

به    ،هایشکالسی هم و  دارد  شرم  کالس  در  حضور  از 
عالقه   تحصیل  و  نمی مدرسه  بنابراین نشان    دهد. 

.  است  شدنبال راهکاری برای جبران احساس شرم به
درآ کسب  و  کار  به  ورود  در  با  مردانگی  احساس  مد، 

تقویت می  توی  و موجب  دیگران  أشود  تشویق  و  یید 
صورت،می این  به  باز   شود.  تحصیل  از    کودک 
 ماند.می

بزرگ »حسن:   همه  از  کالس  در  و  من  بودم  تر 
بروم مدرسه  نداشتم  که    .دوست  من  پسردایی 

من هم یازدهم    است،   سن  هرچاکالس  من    ه ست. 
 «. رسمم به اون نمی ه باز  ،نمادرس بخو

ششم،در   دو  فرایند  در  فرایند  خرده   کودک 
می با تحصیل  از  موارد  زمانده  بعضی  در  حتی  و  شود 

کافی فرایند  تحصیل  ا  یک  از  بازمانده  کودک  تا  ست 
 شود. 

اخرده  و  فرایند  افغانستان  در  جنگ  و  ناامنی  ول: 
مهاجرت    اوضاعهمچنین   موجب  اقتصادی  ضعیف 

شدخانواده  بسیاری  خانواده ه های  ت.  به  اس که  هایی 
  اند،مهاجرت کرده   صورت قانونی یا غیرقانونی ایران به 

در   مهاجرت  از  بعد  ضعیف    وضعیت همچنان 
هایی  خانواده  ،در مقابلاما   ، برنداقتصادی به سر می 

اروپایی  کشورهای  به  آلمان   که  مهاجرت    ازجمله 
مناسب    وضعیتاز    ،اندکرده  رفاه  و  اقتصادی 

های مهاجر افغانستانی در  خانواده ند. هست  برخوردار
خانواده  و  کشورهای  ایران  افغانستانی در  های مهاجر 

همچنان بعد از مهاجرت با یکدیگر در ارتباط  اروپایی،  
از   و  دارند.    وضعیت هستند  اطالع  یکدیگر  زندگی 

کودک  کودک    دۀخانوا  با  ارتباط  در  ایران  در  ساکن 
  وضعیت   ت و اس  خانواده ساکن در کشورهای اروپایی 

 کند.را مقایسه می ها خود و آن 

دیگرم    ۀ یس است و خالئام سویک خاله»  فرزانه:
دارد. در   اقامت  هم اهدخترخال  ترکیه  است  م  من  سن 

سو  در  می ئو  درس  دیپلم    .خواندیس  هم  او  خواهر 
می  کار  و  از  دارد  خیلی  و    .اندراضی   وضعیتشانکند 

هم درس بخوانم و    تا  خواهم مهاجرت کنمم می ه  من
 «. بعد کار کنم
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صورت   این  پدید  به  کودک  در  مهاجرت  به  میل 
های  تحصیلی کودک با توجه به توصیه   ۀآید. انگیزمی

اهم به  اروپا  در  ساکن  مدرک    ت یکودک  نداشتن 
ایرا می   نتحصیلی  بین  بنابراینروداز  ترک    .  کودک 

  ش کردن را تلف کردن وقت  لیکند و تحصتحصیل می 
 . پنداردمی

»سارا درس  :  دیپلم  تا  ایران  در  ما  اقوام  از  یکی 
بعد  و  است  آلمان  خوانده  او    به  کرد.  مهاجرت 

 «. ای نداردایران هیچ فایده  مدرک تحصیلی د یگویم

دوم: وجود الگوهای ناموفق تحصیلی  فرایند  خرده 
کردن  خانواده تحصیل   شودمی در بین نزدیکان سبب  

بی کودک   امری  کند  فایده را  چون قلمداد  بین    .  در 
به   استمرار  با  که  هستند  افرادی  اقوام  و  نزدیکان 
تحصیلی   مدرک  و  دانشگاه  به  ورود  و  تحصیل 

شغل  نتوانسته   کارشناسی انتخاب  برای  مدرک  از  اند 
کنند. به  آن   استفاده  تحصیالت  پایان  از  بعد  ها 

  ، به باور آنان.  اندهای کارگری و نظیر آن پیوستهشغل
و استتحصیل  گرفته  را  آنان  چراکه    .قت 

آموزش  می را  شغلی  مهارت  یک  زودتر  توانستند 
اماببینند شده   لیتحص  ،  سبب  و  کردن  شروع  است 

 خیر مواجه شود. أپیشرفت در کار با ت

دارم»  سارا: دایی  آن  : دو  از  دارد  یکی  لیسانس  ها 
خیاط    و   دیگری دیپلم دارد   . ن شاگرد مغازه استو ال

درس   .است که  است  هرکسی  موفق    ،خوانده 
ا   .استنشده  نشدند  مثال دکتر  یا  خیاط    .معلم  همه 

خانواده   .هستند دلیل  همین  درس  به  مخالف  ام 
 «.هستندمن خواندن 

برای   قانونی  و  ساختاری  لحاظ  از  مانع  دو 
مهاجران   روی  پیش  دانشگاهی  تحصیالت 

دارد:افغان قرار  مانع  ستانی  که   اولین  است  پس    این 
از پایان تحصیالت و دریافت مدرک دیپلم، در صورت  

نام  نیز قادر به ثبت رقمی تک   ۀداشتن معدل باال و رتب
ن روزانه  دانشگاه  پرداخ  یستنددر  به  مجبور  ت  و 

هستند تحصیالت  اینکه  دوم    .هزینه  پایان  از  پس 
نمی  شغلدانشگاهی  در    های توانند 

کار  استخدامی به  شرط    .شوندمشغول  اولین  زیرا 
 . استتابعیت ایران داشتن  ،استخدام

رشته  ،از سوی دیگر   های وجود الگوهای موفق در 
میان   در  کشورها  سایر  و  ایران  در  کامپیوتر  و  زبان 

دوستا و  افغان،  ن بستگان  مهاجر  سبب    کودکان 
کودکان  مندی  عالقه همچنین  این  و  رشته  دو  این  به 

نزدیکان   مهارت  ها  آن تشویق  دو  این  یادگیری  به 
 است.شده

شده  باعث  استخدام  در  تابعیت  تا  شرط  است 
  ، نداردنیاز  هویت    ۀهایی که به برگمهاجران به شغل 

شوندنبپیوند شاغل  و  آموزش  شغل  . د  نظیر  هایی 
سایتزبا طراحی  مترجمی،  و  برنامه  ،ن،  نویسی 

نرم  مختلفآموزش  این    .افزارهای  داشتن  به  توجه  با 
مهاجرت   صورت  در  هم  و  ایران  در  هم  مهارت  در  دو 

مهاجر    ،کشورها  دیگر  شغل  کودکان  انتخاب  برای 
ندارند جایگزین  ین ااز   .نگرانی  را  مهارت  دو  این  رو 

تحصیالت ابتدایی به  کنند و بعد از پایان  تحصیل می 
 آورند.آموزش این دو مهارت روی می 

ما»  علیرضا:  اقوام  از  می   یکی  در  کامپیوتر  و  داند 
می  کار  شرکت  یک  در  امنیت  نروژ  مسؤول  او  کند. 

خواهم کامپیوتر یاد بگیرم  م می ه  ست، منااطالعات  
دانشگاه   و  گرفت  دیپلم  برادرم  کنم.  کار  بتوانم  که 

شد  مشهد   فردوسی  به   ،قبول  هزینه ولی  های  خاطر 
 «. ستان با پدرم کارگر ساختمان ل نرفت و ا زیاد 

 

 گیریبحث و نتیجه 6
شناسایی   هدف  با  حاضر  که  پژوهش  فرایندهایی 

کودک تحصیل  از  بازماندگی  مهاجر    انسبب 
شده افغان مشهد  در  ساکن  شد.    ،اندستانی  انجام 

که  یافته داد  نشان  حاضر  پژوهش  فرایند  شش  های 
تحصیل از  بازماندگی  مهاجر    کودکان  سبب 

شده افغان از:  ستانی  عبارتند  که  و  اند  سنتی  فرهنگ 
فرهنگ  خرده   فروپاشی روانی ناشی از جنگ،  مذهبی،

بی   مردانگی،   یبزهکار  خانواده،  به  تعهد  و    فایده فقر 
در  مرجع    هایو وجود گروه در ایران  دانستن تحصیل  
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اروپایی، تحصیلی  کشورهای  مدارس    نداشتن  تطابق 
افغانستان و  پژوهش  یافته   براساس.  ایران  های 

ا حاضر،   عامل  مهم   احتماال مهاجرت  ترین 
ایران،  افغانستانی  به  کشورشان  ها  در  جنگ  وجود 

بی  اقشار  برای  تنها  ایران  و  محروم  است  و  پناه 
دارد جاذبه  های  نواده خاغالب    ،درنتیجه  .افغانستان 

در   افغان  سر    وضعیت مهاجر  به  اقتصادی  ضعیف 
 برند. می

مهاجر  روایت  کودکان  تحصیل  از  بازماندگی  های 
است افغانستانی   زیر  قرار  نشان    :به  اول    داد روایت 

زن  که   نقش  پذیرش  با  مذهبی  و  سنتی  فرهنگ 
ت تحصیل  از  بازماندگی  بر  مذهبی  و  ثیر أسنتی 

درساالری دختران  همچنین وجود فرهنگ پ  .گذاردمی
تحصیل   ترک  به  مجبور  ازدواج    ۀپدید  .کندمیرا 

به  مهاجران  میان  در  و  زودهنگام  حمایت  علت 
در   چه  و  افغانستان  در  چه  دختران  از  محافظت 

ر  میزبان  سنتی    دهد.می   وی کشورهای  و  رویکرد 
خانواده کارانه  محافظه از  بسیاری  افغان در  در    های 

هنجارهای   از  انحراف  از   ،بالغقبال  رفتن    بین  به 
مهارت فرصت  و  آموزش  از  استفاده  دامن  های  آموزی 

مشونیس،   (. 1۳96  )سعیدی،  زندمی جان  تعبیر    به 
مفهومی  زنان  جنسیت  زندگی  کل  که  است  اجتماعی 

می  شکل  را  مردان  تو  تحصیالت  میزان  بر  و  ثیر  أدهد 
می می خلق  جنسیتی  نابرابری  و    شود گذارد 

نقش (.  2017مشونیس،) از  ناشی  های  نابرابری 
پذیری  اجتماعی است که هر جنس در فرایند جامعه

می  به   ،کندکسب  ا   ۀواسطنه  های  تفاوت   صرفا
(. بر این اساس،  1،1999استوکارد اش )شناسیزیست 

پژوهش   این  که  در  شد  نابرابری  مشاهده  فرایند 
همچن و  اجتماعی  نقش  پذیرش  از  رویکرد  یناشی  ن 

راستای    ،یسنت که  در  است  دختران  از  محافظت 
 .استشدهموجب بازماندگی آنان از تحصیل 

جنگ،   از  ناشی  روانی  فروپاشی  دوم،  روایت  در 
می  تحصیل  از  مهاجر  کودکان  بازماندگی  شود.  عامل 

 
1 Stockard 
2  Hallinan & Williams; Kozol;Thornburg 
3 Oppedal, Jensen & Brobakke Seglem og 

داده  تجربۀ  براساس  که  کودکی  در  پژوهش،  های 
وحشت  و  اززیسته  و  جنگ  دادن    دست  انگیز 

دارد،   را  و  عزیزانش  کودک  اضطراب  باعث  امر  این 
شود و درنهایت وی از تحصیل  تمرکز نداشتن وی می 

پژوهش بازمی براساس  کودکانی  ماند.  گذشته،  های 
آن  والدین  کمتری  که  اجتماعی  و  اقتصادی  قدرت  ها 

خانواده  و  آن دارند  اقتصادی  های  محرومیت  با  ها 
دارند بیشتری  تحصیلی  افت  هستند،   (مواجه 

کوزول،  1989  ،لیامزوی  و هالینان   تورنبورگ،  1991.   .
22006(  

است   ممکن  تجربهمچنین  دارای  ۀ  افراد 
عالئمی آسیب سانحه  از  پس  مشکالت  دیدگی،  نظیر 

ترس،   باعث  بشب خواب،  که  باشند  داشته  یداری 
زندگی   درنتیجه   شانروزمره شود  شود.    مختل 

کنند توانند تمرکز  در مدرسه نیز نمی ها  بسیاری از آن 
آموزشی منجر   ضعیف  امر به نتایج  این  امکان دارد  و 

.  3(2009شود )اوپدال و جنسن و بروبک و سگلم آگ،
از   پس  استرس  اختالالت  با  تحصیل  ترک  درنتیجه 
لیلد،   و  دیرگروف  )بروبرگ،  دارد  ارتباط  سانحه 

و  4( 2005 اضطراب  نیز  حاضر  پژوهش  در  تمرکز  . 
ر اختالالت پس از  کودکان مهاجر افغان در اث  نداشتن

ها شد. البته با وجود  سانحه، باعث ترک تحصیل آن
ها  نکشور مبدأ، اضطراب این کودکان در آ   مهاجرت از 

 باقی ماند و موجب ترک تحصیل آنان شد. 

سوم  براساس  بزهکاری  خرده   ، روایت  فرهنگ 
بازماندگی   سبب  افغان  مردانگی  مهاجر  از  کودکان 

  نشین و با ق حاشیه. زندگی در مناطشودمی   تحصیل
ثیر گروه هماالن بر کودک و رواج  أت  ،فرهنگ بزهکاری

هماالن   میان  در  بزهکار  مرجع  می گروه  شود  موجب 
مشابه  که   کودک  الگوهای  با  رفتارهای  رفتارهای 

گروه  فرد،  شدن    ی عوامل اجتماع  شود. ازجمله بزهکار  
است  در  .  (5،2011گیدنز )  هماالن  هماالن  گروه  فشار 

فرهنگ   می   خاطربهیک  اجتماعی  تواند  همنوایی 
الکلی   مشروبات  و  سیگار  کشیدن  به  را  نوجوانان 

4 Dyregrov & Lilled 
5 Giddens 
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( کند  مردانگی  (.2017مشونیس،وادار  گروه    الگوهای 
عنوان گروه مرجع کودک  در فرهنگ بزهکار به   هماالن 

می می شناخته  سعی  کودک  و  الگوهای  شود  کند 
خود   سرمشق  را  آنان  رفتارهای    .کندرفتاری  با  کودک 

می  مدرسه  وارد  با    . شودبزهکارانه  مدرسه  در 
روبتنبیه مکرر  می ه های  مسؤوالن  رو  سوی  از  و  شود 

بزهکار   برچسب  وی  مدرسه  می به    . شودداده 
می   کودک درنهایت   اخراج  مدرسه  از  از  و  شود 

 ماند.تحصیل بازمی 

خانواده    ،چهارمروایت    براساس به  تعهد  و  فقر 
بازماندگی   افغان  موجب  مهاجر  تحصیل  کودکان  از 

خرده شودمی دو  در  فقر  از  .  بازماندگی  به  فرایند 
می  خرده   انجامد.تحصیل  اول،  براساس  افراد  فرایند 

با   مواجهه  در  و    وضعیتخانواده  اقتصادی  سخت 
مین معاش أت  برایکنند و  بیماری والدین فداکاری می 

احساس دین و تعهد به خانواده   کوشند.نواده می خا
کودک اجاز نمی   ۀ به  تحصیلتحصیل  و  را   دهد  کردن 

می  قلمداد  ازاین کندخودخواهی  به  رو  .  شروع  نیز  او 
می  کردن  و  کار  صورت  کند  این  تحصیل  به  از 

خرده بازمی در  دیگریماند.  به   ،فرایند  خاطر کودک 
م تحصیل  ترک  به  مجبور  والدین  و  ی بیماری  شود 

می  کردن  کار  به  چهارم،    کند.شروع  روایت  براساس 
کند، تمام  را  دبیرستان  فقیر  کودک  اینکه    احتمال 

خانواده  کودکان  از  است کمتر  ثروتمند    های 
کار    (.2017مشونیس،) کودک  فرایندهای  از  یکی 

خانواده   شدن، فقر  کودکان  دارای  مهاجر  های 
اعتیاد   و  و  اقتصادی  فوالدیان  شهرکی،  )زنگنه  است 

فر،   در  (.  1۳99طوسی  فقیر  کودکان  از  بسیاری 
شلوغکالس  کتاب ،  های  معلمان  با  و  کهنه  های 

می آموزش  در  (.  2017مشونیس،)  بینندضعیف 
  مؤثر در عاملی  عنوان  بهها به فقر  بسیاری از پژوهش 

پر  تحصیل  از  )وایسبورد،    استداخته شدهبازماندگی 
لوتار،  1996 و  1999;  مکارتنی  هرناندز،   ;

فورتونی،چادر  ; 2010بالنچارد، و  آنچه    (. 2010ی  اما 
پژوهش تاکنون   نشده در  مشاهده  دیگر  است،  های 

 
1 Coleman& Farraro 

موجب   فقر  صورت  در  که  است  خانواده  به  تعهد 
 شود. تحصیل می کودکان مهاجر از بازماندگی  

پنجم،براساس   تحصیل    یدهفابی   روایت  دانستن 
گروه  وجود  بازماندگی  و  سبب  مرجع  کودکان  های 

افغان   تحصیلمهاجر  الگوهای  شود.  می   از  وجود  با 
ها  نمهاجر افغان، آ کودکان  ناموفق تحصیلی در میان  

بی  و  وقت  کردن  تلف  را  می تحصیالت  پندارند. فایده 
مدرک وجود  با  افغان  تحصیلی  مهاجران  های 

نمی  شغلتوانندانشگاهی  وارد  رسمی د  ایران  های  در 
به که  افغانستانی  اتباع  از  دسته  آن  صورت  شوند. 

می  زندگی  ایران  در  اقانونی  قانونی  گرچه  کنند،  منع 
توان   فقدان  چون  موانعی  با  ندارند،  تحصیل  برای 

الزام به    مالی پرداخت شهریه، مقاومت مردم محلی،
  بود نالتحصیلی از دانشگاه یا  ترک کشور پس از فارغ 

  رو هستند ه روبخود  امکان اشتغال با مدرک تحصیلی  
حسینی  )نصراصفهانی   انتخاب ۀنظری.  (1۳95  ، و 

 قواعد و احتمال  فایده، مفاهیم از عقالني
 هنگام فرد آن در کهبرد  می  نام گیريتصمیم

بر ۀفاید میزان خاص، ی کنش  به آوردنروی  مترتب 
ود به دستیابي احتمال  و آن  نظر در را زیان یا س

خاصيسپس   و گیردمی و  می را تصمیم  )کلمن  گیرد 
یافته   .1( 1992فرارو، حاضر،  براساس  پژوهش  های 

ترک  کودکان   به  تصمیم  براساس فایده  افغان  مهاجر 
 های مطالعۀ حاضریافته. همچنین  اندگرفتهتحصیل  

به کشورهای اروپایی    کهاقوامی که  حاکی از آن است  
کرده  در    ،اندمهاجرت  ساکن  افغانستانی  اتباع  برای 

رو . ازاین شوندصورت گروه مرجع شناخته می ایران به 
افغان  با خود  وضعیت    مهاجران  آنان    وضعیت   را 

می  مهاجرت  آنگاه  و    کنندمقایسه  به  تصمیم 
آن گیرندمی در    دهیفای ب  دلیلبه  ها.  تحصیل  بودن 

خاطر وجود الگوهای  کنند و بهیل می ایران ترک تحص
در ایران و سایر   ،زبان و کامپیوترهای در رشتهموفق 

کامپیوتر   و  انگلیسی  زبان  آموزش  سمت  به  کشورها 
به  یرو   روند.می انگلیسی    ختنآمو  سویآوردن  زبان 

در ایران،  عنوان جایگزین آموزش رسمی و کامپیوتر به 
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حاضر پژوهش  که    یافتۀ    در تاکنون  است 
 است.های دیگر مشاهده نشده پژوهش 

بهروایت    براساس   روایت،    عنوانششم  آخرین 
تحصیلی   مدارس  تطابق  افغانستان نداشتن  و    ایران 

بازماندگی   افغان  سبب  مهاجر  تحصیل  کودکان  از 
تحصیل    شود.می افغانستان  در  که  کودکی 

و    وضعیت  خاطره ب،  استکرده  مشکالت  ناامنی 
خانواده   به  یاقتصاد مهاجرت  اش  همراه  ایران  به 

اما  می تحصیلی    دلیله بکند،  نداشتن مدارس  تطابق 
افغانستان و  مدارس  ،  ایران  به  ورود  حین  در  کودک 

پیدا    تنزل   ترتحصیلی پایین   ۀایران حداقل به سه پای
ثبت   .کندمی برای  مجاز  کودک  سن  در  دیگر  نام 

ن دولتی  ثبت  یستمدارس  به  مدارس  و  در  نام 
است ودگردان  خ نیاز  هزینه  پرداخت    به  که  ملزم 

ناتوانی    است. صورت  هزینهدر  در  کودک پرداخت   ،  
بازمی  تحصیل  و    .مانداز  هزینه  پرداخت  صورت  در 
مدرسه، به  دارد  ورود  شرم  کالس  در  حضور  و    از 

انگیزگی  دهد و دچار بی ای به مدرسه نشان نمی عالقه
می  امور  شود تحصیلی  این  تحصیل  و  ترک  وی    به 

افت تحصیلی باعث    ۀپدید  ، انجامد. از نظر فردیمی
مشکالتی  وجود به دانش   آمدن  همچون    آموز،برای 

اقتصادی،  محیط    شکست  با  نامناسب  ارتباط 
اعتمادبه  کاهش  و  اجتماپیرامون  در  دربر  ع  نفس 

اونیل و والستد و آیکا و هارتویگسن،  )  خواهد داشت
پژوهشی  تاکنون  .  1( 2011 هیچ  یافتۀ  در  این  به 

اشاره   حاضر  که  نشده پژوهش  تطابق  عدم  است 
ایران و افغانستان سبب بازماندگی  مدارس  تحصیلی  

 شود. از تحصیل کودکان مهاجر افغان می 

پیشین   مطالعات  نظری،  در  و  ،  1۳94)صادقی 
. روحانی و همکاران،  1۳95نصر اصفهانی و حسینی،  

در   ( 1۳94 پژوهکه  موضوع  حاضر بارۀ  انجام    ش 
تجر شده از  ایرانیان    بۀ است،  منفی  نگرش  و  تبعیض 

به مهاجران،  عاملبه  بازماندگی    مؤثر  عنوان  بر 
شدهمهاجران   برده  نام  تحصیل  که  درحالی .  استاز 

.  مشاهده نشد  عاملاین  حاضر  های تحقیق  در یافته
در پژوهش حاضر، شرکت   کودکان  کهطوری به   کننده 

معلم هیچ از  خود  تبعیضهای  رفتار  آمیزی گونه 
 دریافت نکردند. 

 منابع مالی: 
 هیچ حمایت مالی وجود ندارد.

 سهم نویسندگان:
ایده  ارائۀ  در  صدرنبوی  و  فوالدیان    طراحی   و  بهنام، 

جمع  داشتند.  سهم  نگارش  داده   آوریمطالعه  و  ها 
ۀ بهنام بود. بهنام و  بر عهدنویس،  دست   نویسپیش 

تحلیل در  مشارکت  داده   تفسیر  و  فوالدیان  ها 
بازنگری  را  مقاله  صدرنبوی  و  فوالدیان    داشتند. 

 انتقادی کردند. 

 تعارض منافع: 
اعالم   را  منافعی  تعارض  هیچگونه  نویسندگان 

 نکردند. 

 تقدیر و تشکر:
به  که  افغانستانی  مهاجر  کودکان  عنوان  از 

کردند    کنندهشرکت  همکاری  ما  با  پژوهش  این  در 
 کنیم.تشکر و قدردانی می 

  

 
1 Oneill, Wallstedt, Eika & Hartvigsen 
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 منابع
غالیدی جمش )   امرضا ها،  یحیی.  بابایی،  علی  (.  1381و 

عوامل   مهاجران    مؤثر»بررسی  بازگشت  بر 
با   شهرک  تأکافغانستانی  ساکنان  بر  ید 

مشهد«.   اجتماعی،  گلشهر  علوم  فصلنامة 
 . 71-90، 20شمارة 

علی، حبیب،  روحانی،  تقی،   احمدی،  محمد    ایمان، 
 ( علی.  عواطف  1394گلی،  »بررسی   .)

به   نسبت  ایرانیان  منفی  اجتماعی 
موردی:   )مطالعة  افغانستانی  پناهندگان 

شیرازی(«. توسعة   شهروندان  فصلنامة 
 . 67-96، 1سال دهم، شمارة اجتماعی، 

( سعیده  قوم1396سعیدی،  »پژوهشی  ه  نگاران(. 
میان   در  زودهنگام  ازدواج  پدیدة  دربارة 
هامبورگ   در  هزاره(  )قومیت  افغان  مهاجران 

)ایران(«.   تهران  و  تحقیقات  )آلمان(  مجلة 
شمارة  ی  شناسمردم  هفتم،  سال  ،  1ایران، 

93-73 . 

»رئالیسم استعالیی و   (.1386)بختیار.  ورکی،شعبانی
فصلنامة   ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی«.

 . 20- 75، 65شمارة  آموزشی،های نوآوری 

»بچه  (.  1395صادقی فسایی، سهیال، نظری، حامد. )
شکل دیگری  افغانی:  و  خود  از  تصور  گیری 

افغان نوجوانان  روزمره  زندگی  تجربه    «.در 
اجتماعی   تحقیقات  و  مطالعات  فصلنامة 

 . 437-456،  3، سال پنجم، شمارة ایران

(. »تاریخ شفاهی  1391. )هللای، روح آبادهاشم صفری  
)براساس   اصفهان  در  افغانستانی  مهاجران 

آموزشی(«.   کارشناسی  یان پاکارکرد  نامة 
دانشگاه یزد، دانشکده ادبیات و علوم    ،ارشد

 انسانی. 

خالق وحید،  کمال.طلوعی،  »روایت1387) پناه،   .)-
روایت«. ش تحلیل  و  شمارة  خوانش  ناسی   .

9 ،51 -45 . 

فریبا. یک  1390) عادلخواه،  افغان:  »مهاجران   .)
طوالنی حضور  یک  جدید،    مدت«.مشکل 

 .133-151، 50، شمارة وگوگفت

کیفیامقدمه(.  1390) اووه. ،فلیک تحقیقات  بر    . ی 
 ی هادی جلیلی(. تهران: نشر نی. ترجمه)

)زادهقاسم فاطمه.  »1396خرداد  ،  هیأت (.   رئیس 
در    ةمدیر  خیابان:  و  کار  کودکان  یاری  شبکه 

ایران،    30 در  مهاجران  حضور  سال 
زیادی فرازونشیب  آموزش   های    برای 

 . شهروندروزنامة  «.داشتیم

از    (.1381)یان.    کرایب، مدرن،  اجتماعی  نظریة 
هابرماس تا  عباس  ی  )ترجمه.  پارسونز 

 نشر آگه. تهران:  مخمر(.

( آنتونی.  )ترجمهیشناسجامعه(.  1389گیدنز،  ی . 
 حسن چاوشیان(. تهران: نشر نی.

ای از نتایج سرشماری  یدهگز(.  1395مرکز آمار ایران. )
مسکنعمومی  و  اسناد  نفوس  مرکز  تهران:   .

 و نشر اسناد. 

ی  . )ترجمهمسائل اجتماعی  (.1395مشونیس، جان. ) 
فرهنگ،   پژوهشگاه  تهران:  نایبی(.  هوشنگ 

اجت شورای  باهمکاری  ارتباطات  و  ماعی  هنر 
 کشور. 

محمدی،  و   میرزا  حسن  علی.    لو، صحبت  محمد 
برنامه   (.1388) فلسفی  مبانی  های  »بررسی 

میان  عالی  رشتهدرسی  آموزش  در  ای 
فیلسوفان   نزد  در  دانش"  اشکال  "دیدگاه 

رشتهتحلیلی«.   میان  مطالعات  ای  فصلنامة 
انسانی علوم  شمارة  در  اول،  سال   ،2  ،151 -

127 . 

(. »تأثیر  1395، حسینی، حسن. )آرشنصر اصفهانی،  
مهاجران  سیاست بر  آموزشی  های 

موردی:  افغا )مطالعة  ایران  در  نستانی 
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،  فرهنگی-فصلنامة راهبرد اجتماعی تهران(«.  
 .55-83،  20شمارة  سال پنجم، 

حسینعلی انتقادی  نظریه  .( 1384)   .نوذری،  های 
و   اجتماعی  علوم  در  فرانکفورت  مکتب 

 .تهران: انتشارات آگاه  .انسانی

 ( محمدرضا.  محسنی،  فاطمه،  (.  1395وثوقی، 
شهر  نگرش  نسبت  »بررسی  مشهدی  وندان 

فصلنامة  به مهاجران خارجی مقیم مشهد«.  
جغرافیایی،   یکم،  تحقیقات  و  سی  سال 

 . 4-18،  2شماره 

 ( پرورش.  و  آموزش  ثبت   (.1396وزارت  نام  »برای 
ندارد«. افغان وجود  مشکلی  مدارس  در    ها 

 تیر از  3برگرفته در  

https://www.medu.ir/fa/news/item/456
7179.  

(. »بررسی ازدواج زنان  1394پناه درو، کیومرث. ) یزدان
و   آثار  و  ایرانی  دختران  با  افغان  پناهندة 
براساس   کشور  اجتماعی  پیامدهای 

مجلة  جغرافیای جرم و معضالت اجتماعی«.  
فرهنگ هنر  در  شمارة  زن  هفتم،  سال   ،3  ،

358-343 . 

( مرضیه.  کیا،  و  سبحان  »بررسی  1387یحیایی،   .)
فرهنطرح  هویت  ملی  های  هویت  و  گی 

بر  ملت تأکید  با  افغانستان  و  ایران  های 
ایرانیان«.   به  افغانستانی  مهاجران  نگرش 

 .156- 135(، 1)10فصلنامة مطالعات ملی، 
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