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وارد را به نحو مقتضی  تازه ی پناهندهآموزاِن  نشهای دازهستند تا نیا هايی معلمان کشورهای میزبان به دنبال راه

آموزان پناهنده،  کامل نیازهای دانش مینتأپردازيم که به منظور  به بیان اين امر می در اين مقاله. برآورده سازند

. ر جديد ضروری استپیش از ورود به کشو  "يک پناهنده"ها به عنوان  تحصیلی آن ی هبتری از تجر درک عمیق

چگونه  آنها کنیم که اند تأکید کرده و بررسی می به طور ويژه بر داستان سه جوان که پیشتر پناهنده بوده همچنین

اند تا بتوانند پیش از استقرار در کشور میزبان به آموزش در مدارس  های جديدی برای خود خلق کرده هويت

در " پناهنده"که چگونه جايگاه منفی و نامشخص  پردازيم اين موضوع میبه در اين مقاله . دسترسی داشته باشند

در پايان چنین . است شده آموزشبه  پناهندگان جوان جهان کنونی سبب محدود شدن منابع و امکان دسترسی

د اين خطر وجود دار ،کنند میسترالیا به تحصیالت دسترسی پیدا آموزان در ا وقتی اين دانشگیريم که  نتیجه می

به سرعت با القاب نامناسب ها باشد،  هر يک از آن ی تجربیات پیچیده ی که به جای آغاز گفتمانی که دربردارنده

 .شوند زده می  جديدی برچسب

 راهبردیهای  ، گفتمان، هويت آموزش ،آموزان پناهنده دانش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ی هآموزان پناهند دانش ی ازشمار زياد ی ازهای پیچیدهکنند تا نی تالش می یدر کشورهای دموکراتیک غربمدارس  

 های تحقیقاتی فراوانی در حال بررسی فرايند استقرار مجدد جوانان پناهنده و هم اکنون پروژه. جديد را برآورده سازند

؛ ۱۰۰۲اولیف و کوچ  ؛۱۰۰۲کسیتی و گو )ها در کشورهای میزبان هستند  آن برایآموزشی های کمک  برنامه [چگونگی]

اما تا کنون  .(۱۰۲۲؛ نايدو ۱۰۲۰؛ فرفولیا و ويکرز ۱۰۲۰؛ کرانیش ۱۰۰۲ولز، و سمپسون -کورئا ؛ گیفورد،۱۰۰۲هوسن 

  (۱۰۰۲)پرينسون و آرنوت . پناهندگان جوان در مورد تحصیالت انجام شده است تحقیقات اندکی در خصوص تجربیاِت

اند که سبب شده تجربیات  نامیده" زمین باير"يک همچون را تحصیالت پناهندگان  ی درباره تحقیقاتعدم وجود 

اين (. ۴۰۰، ۱۰۰۲پرينسون و آرنوت ) "ديده نشود"د جدياز استقرار در کشور  پیش در مورد آموزش جوان پناهندگاِن

کنند، اين  گی میهای جوانانی که پیشتر پناهنده بوده و اکنون در استرالیا زند تا با استفاده از داستان در نظر داردمقاله 

. کندفضای خالی تحقیقاتی را پوشش داده و تجربیات آموزشی اين افراد پیش از استقرار در اين کشور را بررسی 

ا به فضای غمناکی ر ،اند که به سیستم آموزشی استرالیا وارد شده یجوان ی آموزان پناهنده دانش ی درباره حاضرتحقیقات 

بر سر راه يادگیری  که موانع زيادی[ همچنین]و  و مدارسعدم تعامل افراد مذکور به  اين تحقیقات. کشند تصوير می

در همین تحقیقات گفته شده است که (. ۱۰۰۲، متیوز ۱۰۰۲سیدو و تیلور ) کنند ، اشاره میها وجود دارد آن

، ۱۰۰۲اولیف )ارزش زيادی برای تحصیالت قايل بوده و عالقه زيادی به يادگیری دارند ، آموزان پناهنده دانش

مدارس استرالیا به  ،از سوی ديگر(. ۱۰۲۲، کدی ۱۰۰۲پناهندگان استرالیا  شورای، ۱۰۰۲ولز، و سمپسون -کورئا گیفورد،

 را ها ، آزمونکنند تمرکز می داد برونبر  داد درونبه جای هستند که  ینئولیبرال های شدت تحت تأثیر گفتمان

به " های من مدرسه"های  سايت ند را در وبا ههايی که کسب کرد رتبهو ( ۱۰۲۰رز فرفولیا و ويک) کنند سازی میاستاندارد

تالش و [ به منظور کسب آموزش]آموزانی که  برای دانش اين امر بدين معنی است که منابع و زمان. گذارند نمايش می

  .بسیار محدود شده است کنند مبارزه می

تری  پناهنده، درک عمیق آموزان نیازهای دانشتامیِن جامع و کامل  به منظور پردازيم که در اين مقاله به بیان اين امر می

 چگونگی درِک ؛به کشور جديد ضروری است پیش از ورود  "يک پناهنده"ها به عنوان  تحصیلی آن ی هباز تجر

(. ۱۰۲۰وری هتم و ا) کامال وابسته استچگونگی برآورده شدن نیازهای آنان  ، بهآموزان پناهنده توسط مدارس دانش

توان در آن رويکردی جامع و فراگیر را  دارند؛ محیطی که می محترمانهمدارس نقش مهمی در ايجاد محیطی پذيرا و 

اند را با  آموزانی که پیشتر پناهنده بوده بنابراين معلمان بايد دانش(. ۱۰۰۲؛ متیوز ۱۰۲۲کدی )پرورش و توسعه داد 

تا بدين ترتیب  پذيری آنها را گوش دهند  های امید و انعطاف داستان رده وکآنان درک  ی پیچیده ی پیشینه به توجه

 جهشی کهکنند تا  معلمان مذکور را ياری می ،ها اين استراتژی. های روانی را دوباره تجربه نکنند آموزان، آسیب دانش

 . نمايندرا درک دارند  نیاز نظام دموکراتیک غربیبا  آموزان پناهنده برای سازگاری اجتماعی و آکادمیک دانش

کسیتی و گو )استقرار در يک کشور جديد برای جوانان و بزرگساالن متفاوت است  ی هاند که تجرب تحقیقات نشان داده

زندگی پناهندگان جوان   عالوه بر اين،. پناهندگی نیز صادق است ی اين امر در مورد تجربه(. ۱۰۰۲؛ اولیف و کوچ ۱۰۰۲

مورد ( نسلی محلی و بین ،تیقومی های تفاوت )مختلف آن  ابعاديک گروه همگن بررسی شده و  اغلب به عنوان بخشی از
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مانند هینتون )شناختی بسیار اندکی درباره پناهندگان جوان انجام شده  تا کنون تحقیقات جامعه. توجه قرار نگرفته است

؛ چتی، فیديان کاسمیه و کريولو ۱۰۰۲وی  ؛ همپشاير و همکاران۱۰۰۲؛ چتی و کريولو ۱۰۰۴؛ لويکی و پیلزبری ۱۰۰۰

کريولو، فیديان کاسمیه و )کمتر است  نیزتجربیات آموزشی اين افراد حتی از اين  ی و شمار تحقیقات درباره( ۱۰۲۰

کمیساريای عالی )دهند  نیمی از پناهندگان جهان را کودکان تشکیل می  از آن جا که تقريبأ(. ۱۰۲۲؛ زئوس ۱۰۰۲چتی 

. بايد تحقیقات بیشتری درباره وضعیت زندگی پناهندگان جوان انجام شود  ،(۱۰۲۰ندگان سازمان ملل متحد امور پناه

کمیساريای عالی امور پناهندگان سازمان ملل )کنند  اطالعاتی آماری را در خصوص پناهندگان ارائه می ،های کّمی داده

 . ها شنیده شود زبان خود آناما الزم است که داستان پناهندگان جوان از   ،(۱۰۲۰متحد 

با عبارات   زندگی جوانان در جوامع غربی پیچیده و پويا به تصوير کشیده شده است، اما پناهندگان جوان معموأل

؛ ۱۰۰۲میلر، میچل، و براون )شوند  توصیف می" آموزش نادرست"، يا متأثر از "ديده آسیب"  ،"قربانی"همچون  ای سطحی

انگارانه  ساده ،ی پناهندگان جوان با پیشینهغالب  اين گفتمان اجتماعِی(. ۱۰۲۲؛ کدی ۱۰۰۲یوز ؛ مت۱۰۰۲سیدو و تیلور 

در اين . شود های آنان می ها و ناتوانی ها و توانايی ها و نادانسته دانسته ی و سبب محدود شدن درک ما درباره برخورد کرده

های ديگر درک نیازهای  ه بر اين معانی اجتماعی غالب، راهکنیم که ممکن است معلمان و محققان با تکی مقاله بیان می

. ها را از نظر دور دارند های مؤثرتر شناخت تجربیات آن اند را ناديده گرفته و روش جوانانی که پیشتر پناهنده بوده

نار آمدن با هايی را برای ک راه ،کننده هر شرکت چگونه دهند که های پناهندگان جوان در اين مقاله نشان می داستان

شمال امريکا، غرب ] شمالی ی کرهنیم کشورهای مردم در مقايسه با. به آموزش يافته است یابیدستو  نامساعد شرايط

 . داردبرای پناهندگان جوان  معنای بسیار متفاوتی "به آموزش یابیدست"، [ای از شرق آسیا يافته های توسعه اروپا و بخش

 که خدمات آموزشِی است ای خاص مدرسه به معنی تامین نیازهای به آموزش یابیتدس ، شمالی ی نیمکره کشورهایدر 

دهد، يعنی  دقیقأ معنای لفظی آن را می" به آموزش یابیدست" ،اما برای پناهندگان. کند باکیفیتی را به کودکان ارائه می

. را بپذيرد آنهادا شود و حضور ، يک صندلی برای نشستن در آن پیباشد مکانی که يک معلم داشته يافتن جستجو برای

اند تا  های جديدی را برای خود خلق کرده کنندگان چگونه هويت کنیم که هر يک از شرکت در اين مقاله بررسی می

 . پیدا کنندبتوانند پیش از استقرار در استرالیا به تحصیالت دسترسی 

 "پناهنده"افراد  ی های موجود درباره گفتمان

معانی مختلفی  ،مردم های مختلِف شده و به مرور زمان و برای گروه رايحبديل به عبارتی سیاسی و ت" پناهنده" ی کلمه

بوده و  ۲۲۲۲پناهندگان و پروتکل  مربوط به وضعیتکنوانسیون  استرالیا يکی از امضاکنندگاِنبا وجود اينکه . يافته است

اخیر  های  در سال ،به خاک خود راه داده است" دوستانه پذيرش انسان"نفر را در طرح  ۲۰۰۰۰ در يک سال حدود

مردمی که "پیرامون  که مسمومی گفتمان سیاسی. بازداشت کرده استو نپذيرفته اند را  پناهجويانی که با قايق وارد شده

اند کردهبا قايق فرار 
1

در ای را برای نگهداری اين افراد  های بسته سبب شده است که دولت استرالیا کمپ ،شکل گرفته" 

جزاير مانوس
2

و نارو 
3

تاسمانی در پونتويِلرا  کودک بدون همراه ۲۱۲و  ندکايجاد  
4

میلن و )در بازداشت نگه دارد  

                                                 
1
. Boat people  

2
. Mannus Island 

3
. Naru 
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 (.۱۰۲۰يانگ -هنسون

کننده در تحقیق کومسا رکتدرست مانند جوانان ش  کننده در اين مطالعه، جوانان شرکت
5

در کانادا، به هیچ  (۱۰۰۲) 

خصوصأ با توجه به تأثیر اين کلمه بر وضعیت و هويت فعلی آنان در  ؛نامیده شوند" ندهپناه"ست ندارند عنوان دو

خواهند  توان تا حدی به اين دلیل اشاره کرد که اين افراد جوان می پناهنده می عنواندر توضیح عدم پذيرش . استرالیا

دلیل ديگر نیز اين . قلمداد نشوند" يگراند"هويت جديدی برای خود در استرالیا ايجاد کنند تا از ديد مردم به عنوان 

اين عبارت معانی ( ۱۰۰۱باند -؛ هارل۲۲۲۲چیمنی )و ديگر محققان ( ۱۰۰۲)های زتر  است که در راستای يافته

 . هستند رايحتحقیرآمیزی دارد که هم سیاسی و هم 

دسته از افراد از يک گفتمان به اين " پناهنده"دهد که چگونه در گذشته اعطای لقب  زتر در تحقیق خود نشان می

از مفاهیم هويت و تعلق است که در دل مباحث مربوط به  مزبور، مملو گفتماِن"اکنون  شد، اما دوستانه ناشی می انانس

در " پناهنده"در حالی که (. ۲۲۰، ۱۰۰۲" )گیرند جای می هانیجمهاجرت  ی در حوزه" ديگران"مفهوم شهروندی و 

رمانانه به کشوری ديگر پناه برده بودند، اما اکنون گفتمان هگرايانه و ق شد که آرمان گفته می دوران جنگ سرد به افرادی

اين تضاد (. ۰۲۲، ۲۲۲۲چیمنی )قرار گرفته است  " تفاوت ی افسانه"الشعاع  تغییر يافته و تحت" پناهنده"پیرامون عبارت 

 ی کشورهای اروپايی بلکه از نیمکره نه ازديگر " پناهنده"، هنگامی رخ داد که افراد (۲۲۲۲)ها، به گفته چیمنی  ديدگاه

 . ها بسیار بدبین بودند شمالی به آن ی آمدند و جوامع نیمکره جنوبی  می

استعمار و  ی ، در نتیجه"ملل مدرن"کند که  تئوريزه می هايی روش باومن اين تغییرات را به عنوان تجلی امروزِی

[ ها ی اين روش به واسطه]را ( مانند محکومین، کارگران مازاد، و افراطیون مذهبی)خود " ضايعات انسانی"امپريالیسم، 

و کشورهای قاره امريکا دفع  بسیار دورتر از مرزهای اروپا و انگلیس در کشورهايی مانند استرالیا، کانادا، نیوزيلند

باومن تأکید دارد اين جوامع شامل )جهان در جوامع مصرفی و رقابتی " های مازاد انسان"امروزه يکی از انواع . ردندک می

رسد که  شوند و به نظر می ای وارد مرزهای يک کشور می هستند که بدون هیچ سرمايه" پناهنده"افراد ( استهمه جهان 

 :به نوشته باومن، پناهندگان. چیزی برای ارائه به کشور جديد خود نداشته و فاقد ارزش مصرفی هستند

. مصرف مکان و بی ، بیخانمان پناهندگاِن بی : اند هويتی خود به جز يک مؤلفه تهی شده های از تمام مؤلفه ...

ها گرفته  از آن یهويت عناصرمی شوند که تما چهره می ای از افراد بی کمپ تبديل به توده ی ها درون محوطه آن

 (. ۲۲، ۱۰۰۴)شده است 

توصیف ترين کاال در جهان مصرفی کنونی  ا همچون پايینر" پناهنده"باومن به شکلی هوشمندانه جايگاه که  در حالی

، وی در اين تحقیق توضیحات زيادی در خصوص يک سو از . گیرد کنشگری آنها را با بدبینی ناديده می[ قابلیت]کند،  می

شده،  به اين افراد با ديدی خصمانه نگريسته[ از اينکه] ;تجربیات افراد جوان در کشورهای میزبان ارائه کرده است

هايی برای  هويت آنها ،زمان از سوی ديگر، هم. ها رفتار شده است ای تحقیرآمیز با آن اند و به گونه ارزش پنداشته شده بی

است به چالش که زندگی پناهندگان تهی  اين باور راها  های آن داستان. معنا دهد شان اند که به زندگی خود خلق کرده

                                                                                                                                                            
4
. Pontville, Tasmania 

5
. Kumsa 
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ی  مقاله. با اين موقعیت مبارزه کند دتوان می وی شود میبرخورد " ضايعات"مانند  فردیبا  و حتی هنگامی که کشد می

و تغییر شرايط  خودسازیاند، به طور فعاالنه به  مبتنی بر اين ديدگاه است که اين جوانان که پیشتر پناهنده بوده حاضر،

را ارتقا داده و زندگی بهتری را  شان یت زندگیاند تا کیف پرداخته( سابق ی چه به عنوان پناهنده و چه به عنوان پناهنده)

هايی  توانند روايت که افراد با تکیه بر قدرت خود می کنیم استدالل میما ، در مقابل. برای خود و خانواده خود فراهم کنند

يک روايت ديويس هويت را -ما بر اساس ديدگاه يووال. ها شکل دهد خلق کنند که هويتی فراتر از يک قربانی را برای آن

 /چه خصوصیاتی دارند و در آنها از اينکه کنند که افراد برای خود و ديگران روايت می هايی  داستان"دانیم، يعنی  می

اين فرايند خلق (. ۱۲۲، ۱۰۲۰" )گويند سخن می، باشند يا بايد/خواهند می به همان نسبت چگونه و چه کسی ، وندارند

انعکاسی هويِت
6

ديويس -يووال)دهد  را شکل می" عنصر روايی درک خويشتن"، "ن خويشديگری پنداشت"، يعنی 

۱۰۲۰ ،۱۲۲.) 

اند  هايی از هويت خويش خلق کرده روايت ،کنیم که چگونه سه جوان شرکت کننده در تحقیق در اين مقاله بررسی می

 ی درباره طورچکه اين جوانان  به طور ويژه بر اين امر تمرکز خواهیم داشت ما .پیدا کنند آموزش دسترسی تا بتوانند به 

دهیم که چگونه هويت شکل گرفته در خالل  نشان می .گويند در کشورهای میزبان خود سخن می" دستیابی به آموزش"

، های قومیتی ويژگیو  احساس تعلق به خانواده ،روابط قدرت ،های خاص محقق، متأثر از فعالیت اباين جوانان  وگوی گفت

ها ساخته و  کنیم که چگونه اين هويت بدين ترتیب بررسی میو همچنین ؛  ه استبودنبز  رکوبگرانتقابل با سو همچنین 

ها  ، همواره در حال تغییر هستند و پرورش آنشوند میاجتماع ساخته  بسترها در  به عقیده ما هويت. شوند بازساخته می

گذاری  وجود خود را بازيافته و خويشتن را درک و نام ،فرد از طريق اين تعامالت. نیازمند تعامل پیوسته با ديگران است

 (.۱۰۰۱گیدنز، )کند  می

اين افراد اکنون در استرالیا . های افراد جوان نقشی اساسی دارد گیری هويت نیز در بازگويی داستان شکل انعکاسِیماهیت 

هايی از  ، داستان(۱۲۰، ۱۰۰۲)تموند به گفته ايس. نگرند هستند و به عنوان پناهنده بار ديگر به زندگی پیشین خود می

حال حاضر شکل  ی ازگذشته دانست که در بسترهای خاصاز گیری يا تفسیر خالقانه  بايد نوعی شکل»را  نوعاين 

اند تشريح کنند، در حالی که وقتی اين  توانند آن چه را که نداشته کننده در پژوهش اکنون می افراد شرکت. «گیرند می

بسیار  ،ها های پناهندگان در اردوگاه ها با داستان اين روايت. دانستند چه چیزی ندارند کردند نمی به مینوع زندگی را تجر

امر  ی نتیجه»برند، و  به سر می بالتکلیفی، اين افراد همچنان در (۱۲۲، ۱۰۰۲)متفاوت است چرا که به گفته ايستموند 

هايی تماما احساسی را ارائه  اند پاسخ تازگی به دست آورده هايی که به افراد جوان با دانسته. «چندان معلوم نیست

اين موضوع به ويژه . شته استشان چه تاثیری دا آنها بر حال و آينده ی فهمند گذشته دهند چرا که به تدريج می می

 . کند تحصیالت اين افراد صدق می ی درباره

 شناسی  روش

زندگی پناهندگان جوان  ی ای کیفی است که به بررسی شیوه هپیش رو است حاصل مطالع ی پژوهشی که مبنای مقاله

                                                 
6
. Reflective identity 
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همچنین و  در مورد هويت خودافراد جوان  وگوی چگونگی گفت استرالیا پرداخته است؛ اين پژوهش  ی سابق در جامعه

در  .را مورد مطالعه قرار داده است  شان های گذشته، حال و آينده پیچیدگیبه منظور تعديِل های جديد  خلق روايت

اما  .در نظر گرفته شد [ها آوری داده جمع]ريزی برای اين پژوهش گسترده، رويکردی مشارکتی برای  برنامه ی مراحل اولیه

به  ،های کانونی ساختاريافته و گروه های فردی نیمه ها به مصاحبه آوری داده جمعکه های اخالقی باعث شد  محدوديت

برای فراخوانی افراد به . محدود شودقادر به تماس باشد، يق تلفن همراه از طردر طی اين کار  مشاوری که ی وسیله

کننده را با  های خدماتی اجتماعی چندفرهنگی وارد عمل شديم و رضايت افراد شرکت از طريق يکی از سازمان ،مشارکت

تحت نظارت  و[ تهدر گذش]، مقالهاين اول  ی نگارنده. اطالعات الزم به صورت کتبی و شفاهی کسب کرديم ی ارائه

برای جوانان  های موسیقی  ی برنامه کننده هماهنگ های ورزشی و مربی تیم ،سکان جوانانمددکاران سازمان خدمات ِا

گری و  مربی ی بین دوره ی فاصله. کننده آشنايی داشت افراد شرکت تمامبا بود و به همین دلیل سابق  ی پناهنده

 . يک سال بوده استفراخوانی افراد برای شرکت در پژوهش 

 کننده در پژوهش  افراد شرکت

در اين پژوهش شرکت ( سال ۱۲تا  ۲۲سنی  ی ، در بازهپسرو پنج  دخترهفت )سابق  ی دوازده نفر از جوانان پناهنده

رالیا ی وارد استسکان مجدد پناهندگان درياياِ ی دوستانه انسان ی اين افراد به عنوان پناهنده و تحت برنامه ی همه. کردند

از پناهندگانی دعوت شده که با همکاری کمیساريای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، برای  ،در اين برنامه .اند شده

خودشان اهل اياالت کارنی و چین در برمه،  ی اين افراد جوان به گفته. اند و سکونت در استرالیا، انتخاب شده[ مهاجرات]

اما بیشتر عمر خود را در  ،اند جمهوری دموکراتیک کنگو و سیرالئون، و توگو بوده کشور برمه، بوروندی، سودان جنوبی،

 ی برخی از اين افراد با خانواده. اند کشورهايی مثل تايلند، مالزی، کنیا، زامبیا، بنین، افريقای جنوبی، و غنا سپری کرده

خود  ی اعضای خانواده، کننده افراد شرکت ی همه. دان به استرالیا آمده فامیلسال  به همراه افراد بزرگ برخی ديگرو خود 

اين بوده  ، (۲۲۲۲)رسول  [پژوهش]همانند اين پژوهش  هدف. بودند  رها کرده شانيا آنها را در کشور و دست دادهاز را 

در ]ت دارند و با شرک« آگاهی»های خود  که نسبت به تجربهبرخورد شود کننده به عنوان افرادی  با افراد شرکت است که

 . و نقاط قوت شخصی خود آگاهی بیشتری کسب کنند کنشگریتوانند نسبت به  می [پژوهش

 تحلیل موضوعی 

. انجام گرفته است تحلیل محتوای موضوعی، بندی آنها به موضوعات مجزا ها و تقسیم آوری اطالعات از داده برای جمع

ايل به ارتباط با دوستان استرالیايی، تمايل به ديده شدن به های اين افراد، تم دغدغه ی دربارهبینشی غنی ، نتايج حاصله

برای سه نفر )های آموزشی، دلتنگی برای پدر و مادر  حداکثری از فرصت ی عنوان افراد موثر در جامعه، تمايل به استفاده

زندگی در  های جديد های سنتی زندگی خانوادگی و شیوه ، نیاز به استقالل برای بررسی شیوه(کنندگان از شرکت

 .اند داده به دست ،امیدواری و لذت از ماجراهای جديد در استرالیا ابراز استرالیا، و

 به آموزش به عنوان پناهنده  یابیدست

ین نخست .های زيادی همراه است آموزش کودکان و جوانان پناهنده با پیچیدگی ی بررسی آمارها دربارهبه داليل متعدد، 
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چهار  ،کشورهای در حال توسعه. جهان تقسیم نشده است به شکل متوازن در ،کان پناهندگانساِ که باِراست اين  دلیل

دسترسی پناهندگان به  ی دربارههم ، و گزارشی (۱۰۲۰گاترس، )اند  مهاجران اجباری جهان را در خود جای داده پنجِم

پناهندگان  ی معاهده ،شورهای پذيرندهدوم اين که بسیاری از ک. وجود ندارد در اين کشورها آموزش و محل آموزش آنها

پناهندگان در کمک به پناهندگان در اين کشورها با  برای سازمان ملل کمیساريای عالیاند و بنابراين  را امضا نکرده

برای کمک به پناهندگان در نقاط مختلف جهان تاسیس  ترين راه اصلی [با وجود اينکه]به عالوه، . رو است همحدوديت روب

در نواحی شهری کشورهای میزبان به عنوان  ،و بقیه هستندها  تنها يک سوم پناهندگان در اين اردوگاه ،ه استاردوگا

 . کنند يا با استفاده از ويزاهای محدود زندگی می« مهاجران غیرقانونی»

را نشان  ملل سازمان کمیساريای عالیکودکان تحت پوشش  آيند صرفا درصِد بر اين اساس، آمارهايی که در ادامه می

 : دهند اين آمارها تصويری ناخوشايند را نشان می. روند نمیدهد که به مدرسه  می

  کودکان شش تا يازده ساله % ۱۴بیش از 

  ساله  ۲۲تا  ۲۱افراد % ۲۲بیش از 

  (. ۱۰۲۰، پناهندگان  برای سازمان ملل کمیساريای عالی)ساله  ۱۴تا  ۲۲جوانان % ۲۰بیش از 

به آموزش کار دشواری  ابییدستسازمان ملل  کمیساريای عالی دهند که حتی با کمک  سو نشان می اين آمارها از يک

با چه  اين امرکنند که پناهندگانی که تحت حمايت اين نهاد نیستند در  است، و از سوی ديگر اين پرسش را مطرح می

 . هندگان به آموزش کاری بسیار دشوار استدهند که دسترسی پنا همه اين آمارها نشان می. هايی روبرو هستند دشواری

های آموزشی، دسترسی به آموزش از حقوق اساسی بشر برای کودکان  آمیز اين است که بنا به سیاست تناقض ی نکته

اين  ۱۱در ماده (. ۲۲۲۲) در مورد اين موضوع توضیح داده شده است  نیز است و در کنوانسیون حقوق کودک

ی  شده بازبینی ی در نسخه. نده اشاره شده استهای کودکان پناه به حقوق و آزادی  کنوانسیون به شکل ويژه

شرايط در ها و  به اهمیت آموزش کودکان در اردوگاه( ۲۲۲۲) "کمک به آموزش پناهندگان هايی برای دستورالعمل"

به گفته کريستی و سیدو . ها نیستند با اين حال، متاسفانه شرايط واقعی بازتاب اين سیاست. شده استاضطراری اشاره 

های حقوق بشر به راهکارهای عملی تبديل شده و دسترسی به آموزش را برای  گويد بیانیه فرضی که می( ۱۰۰۱)

 (۱۰۰۲)ِاِوی  َهت. نمادين دارند یها بیشتر شکل فرضی دور از واقعیت است؛ اين بیانیه ،سازند پناهندگان و فقرا میسر می

های مالی نیست، بلکه  شود فقط محدوديت ی که باعث عدم دسترسی پناهندگان به آموزش میعامل بر اين باور است که

جذِب بیشتر پناهنده را کاهش  عواملی که از ورود پناهندگان هراس دارند، با دريغ کردن آموزش، کشورهای میزبان

راد در برزخ قرار دارد و به طور ، معضل آموزش پناهندگان اين است که آموزش اين اف(۱۰۲۲)به گفته زئوس  .دهند  می

پناهندگان بر دوش  در واقع، با توجه به اين که بیشتر باِر. رود ثباتی کشور میزبان به شمار می کلی عاملی در بی

کشور میزبان  ،پناهندگانبرای  آموزش که با وجود اولويت باالیکشورهای در حال توسعه است، جای تعجب نیست 

 . نتواند آن را تامین کند
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 های راهبردی  هويت:  به آموزش یابیدست

از آمدن به پیش  ،اند، موضوع آموزش و مدرسه های اين پژوهش شرکت داشته برای بیشتر افراد جوانی که در مصاحبه

ای منفی انگاشته  شده، يا تجربه گرفته است، ناديده گرفته می موضوعی بوده که کمتر مورد توجه قرار می ،استرالیا

الذکر  های مطالعات فوق گر يافته ديويس، و با توجه به اين که اين اوصاف نمايان-های يووال گفته نظر به . تشده اس می

 . دهند مبتنی بر هويت را برای دسترسی به آموزش نشان می گی مساثلپیچیدهمچنین ها  است، اين روايت

حنا وقتی از
7
  :يا نه سوال شد، او گفت درسه رفته استآيا در اردوگاه پناهندگان در غنا به م در مورد اينکه 

ما درس دانستند، به  نمیکسانی که خودشان هیچی  جايی بود که آنجا فقط! عجب جوکی _ها ها، مدرسه 

از نظر . گذرانی بود بیشتر شبیه جايی برای وقت. از آنها بیشتر بود ها حتیسواد انگلیسی بعضی از ما. دادند می

 .من اينطور بود

جوزف
8
اردوگاه پناهندگان در کاکوما ی اسخ به پرسشی دربارهدر پ 

9
 : گفت 

برای همین دوست داشتم ماشین . تا مدرسه خیلی راه بود. اردوگاه متنفر بودم ی اوه مدرسه، من از مدرسه

  . روم می به مدرسه بگیرم را ماشینآن وقتی  _دانم  می. داشته باشم

الیا استرالیا بیشتر به برداشت او از شرايط فعلی خود و ديگران در استر خواندنش قبل از ورود به روايت جوزف از درس

 . تا به زندگی او در کاکوماشود  مربوط می( که قرار است اولین ماشینش را بخرد یجوان به عنوان مرد)

سبی برای های پناهندگان، مدرسه رفتن فضای منا رغم شرايط زندگی در اردوگاه اما برای برخی از اين جوانان، علی

اين برداشت از مدرسه نوعی از . بوده است« فرد تحت آموزش»و « آموز دانش»و تبديل شدن به  تمرين کنشگر بودن

هايی برای تدوام و  راه  ها برای تغییر هويت و يافتن را نسبت به واکنش به شرايط و توصیف تالش شخصی انديشیباز

 . دهد رسیدن به زندگی بهتر نشان می

های سینگ می کنندگان در پژوهش با نام شرکت دو نفر از
10

و جای 
11

آنها  ی اند، اما تجربه از مرز تايلند و برمه وارد شده 

داستان ژاکلین. از آموزش در اردوگاه پناهندگان بسیار متفاوت است
12

جايی بین داستان سینگ می و جای قرار  

ای از مدرسه در بنین به عنوان کشور میزبان داشته  دهد که يک دختر جوان اهل توگو چه تجربه گیرد و نشان می می

برای تشريح مسیرهای گسترده و متنوع اين افراد جوان برای دسترسی به مدرسه آيند  هايی که در ادامه می روايت. است

 . دنشو آنها برای بهبود شانس آموزش به کار گرفته می کنشگریقبل از ورود به استرالیا و 
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. Hannah 

8
. Joseph 

9
. Kakuma 

10
. Sing Me 

11
. Jai 

12
. Jacqueline 
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 سینگ می 

می و مدرسه رفتن او را در اردوگاه کارنی ن سینگابتدا داستا
13

او در زمان انجام . کنیم در مرز تايلند و برمه بررسی می 

او . ماه در استرالیا زندگی کرده بود ۲۲می تا آن زمان،  سینگ. سال دهم دبیرستان بوده استسال داشته و  ۲۲مصاحبه 

 ی ن انگلیسی تسلط کافی ندارد، و به همین دلیل نگارندهزبا هکرد ب اش ضبط شود چون حس می احبهدوست نداشت مص

گو و ی در اين گفتيها های او مکث های او را به تحرير درآورده است و در نتیجه در حین نوشتن گفته گفته ،مقاله اين اول

فاصله  گوو گفتنگارنده از سبک غربی در  دباعث ش مصاحبه ی است که اين شیوهآن نکته جالب . وجود داشته است

 زندگیهفت سال و نیم در شمال تايلند  ی اول، نگارندهبا وجود اينکه . کارنی نزديک شود ی مصاحبهبگیرد و به سبک 

فراموش  را های طرف مقابل ها برای درک گفته ای و نیز زيبايی مکث در زبان قومی برمه گوو گفت ی اما شیوه ،بود کرده

می اندکی مکث الزم  شد، بعد از جمالت سینگ لم ثبت میبا استفاده از کاغذ و ق ها مصاحبهبا توجه به اين که . کرده بود

 . کرد بود و او نیز در اين زمینه همکاری می

برای پناهندگان بدون داشتن کارت شهروندی غیر قانونی و غیر ممکن است چرا ( کشور میزبان)ورود به مدارس تايلند 

از . کنند های کمی زندگی می اند که تايلندی ديکی مرز و در جايی ساخته شدهها در مناطق کوهستانی در نز که اردوگاه

به شمار « موقت»ها اماکنی  اين اردوگاه. هستند بین دو ملت« ای حائل منطقه»ها  هديد مردم محلی تايلند، اين اردوگا

 . اند تا کنون وجود داشته ۲۲۲۴از سال  بعضی از آنها روند اما می

 : کند دوگاه را اين گونه توصیف میمی شرايط ار سینگ

شناختم چون جای ديگری زندگی نکرده  آنجا تنها جايی بود که می. سال در اردوگاه پناهندگان بودم ۲۲من 

رسید، ابتدا به آنجا  که مادرم. من در ايالت کارنی به دنیا آمدم و وقتی آنجا را ترک کرديم، يک سالم بود. بودم

بعد يک درخت بامبو پیدا کردند و با اين درخت خانه  ،کردند زير درخت زندگی میای نداشتند و  خانهآنها 

 . ساختند

 . دهند آنها به ما برنج می. کنیم ها احساس ناامیدی می بعضی وقت

در . توانم از اينجا بیرون بروم دانم بیرون از اردوگاه چیست چون نمی نمی. بینم اردوگاه است تنها چیزی که می

کنند؟ اما بیرون را  کنم که بیرون چه شکلی است؟ مردم چه کار می ها فکر می نشینم و ساعت اردوگاه می

 . دانم بینم، چیزی از بیرون نمی نمی

 ی تجربه. بوده است مقاومتسخت درس  ی به منزله می برای سینگتحمل زندگی يکنواخت در اردوگاه پناهندگان 

انتظار برای گرفتن غذايی بوده که يک بار آنجا  دراو فعالیت  بوده و تنها های اردوگاه محدود به زمین ،می زندگی سینگ

، نه برای اين که زده است ها گشت می ارتش تايلند در مرز برمه در اردوگاه. شده است در ماه به اردوگاه تحويل داده می

 . دمردم را بیرون نگه دارند، بلکه برای اين که پناهندگان را داخل اردوگاه نگه دارن

 : ندلرز می  می های سینگ وا کردن جمالت زير، دستدر هنگام نجمتوجه شدم که 
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. Karennii 
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بمانیم، ارتش تايلند تفنگ دارد، آنها ما را در چنگ خود زندان بايد در اين . توانیم از اردوگاه بیرون برويم نمی

 [دهد کند و تکان می دستش را مشت می]اند  آنها ما را زندانی کرده. اند گرفته

ساکت هستند اما سرشان آنها دهند،  هايش گوش می اش به حرف کند، خانواده می اردوگاه را توصیف می انی که سینگزم

های زندگی در  وقت از ترسی که در تمام سال گويند که هیچ به من می آنها مدتی بعد. دهند را به عالمت تايید تکان می

هايش  از گفته. کند می با گفتن داستانش احساس راحتی می سینگ. اند اند با کسی صحبت نکرده اردوگاه تجربه کرده

ترس  ،می با همین چند جمله جنگ است، اما اينجا سینگاز ترس در مورد های پناهندگان  کنم، بیشتر حرف تعجب می

می  رای سینگزندگی در اردوگاه ب. نهاهای آ سازد، ترس از ارتش کشور میزبان و اسلحه را آشکار می« زندان»از زندگی در 

در اين . بینی نشده چیزی فراتر از انزوا و سکون است، زندگی همراه با ناامنی و عدم اطمینان و ترس از خطرات پیش

شود،  د به چالش کشیده میندان ی بشردوستانه که اردوگاه پناهندگان را محلی برای حفاظت از آنها میها ديدگاه ،شرايط

به عنوان محلی برای محصور کردن پناهندگان و اطمینان از دور ماندن پناهندگان از  در اينجا کشور میزبان از اردوگاه

بنا به گزارش کنسرسیوم مرز برمه. کند میزبان استفاده می ی جامعه
14

های اصلی نهادهای  ، فساد يکی از نگرانی(۱۰۰۴) 

هايی  طعمه»چیان گرسنه و تاجران جنسِی فعال در مثلث طاليی،  پناهندگان برای قاچاق چرا کهها است،  حامی اردوگاه

 . شوند انگاشته می« دفاع بی

 : گويد می در پاسخ به پرسشی درباره اولین خاطراتش در اردوگاه می سینگ

خوانیم و همگی  می خوانیم، آواز ما درس نمی. های اينجا نه مثل مدرسه –رفتم  وقتی چهار سالم بود به مدرسه 

 . کنیم بازی می

 [:او گفت]. سپس از او پرسیدم نسبت به مدرسه و درس خواندن چه احساسی دارد

توانم در اردوگاه  اما چون نمی. ام زنده هستم، خوشحالم که به اردوگاه آمده. شانسم که در برمه نیستم خوش

کار . کنند سرگرم می به نوعی همه خودشان را [ينجاا]. خوشحال نیستم ،تم را در سطوح باالتر ادامه دهمتحصیال

ای و رقص کارنی ياد  در مدرسه زبان کارنی و برمه. دبیرستان هست، تا سال دهم. نیست برای انجام دادن زيادی

کس  هیچ. کتاب نداريم. کنیم گويد ما تکرار می است، هر چه می از افراد اردوگاهيکی  [هم] معلم. گیريم می

دهند، ولی  تر درس می آموزان بزرگ بعضی دانش. کنیم ياد بگیريم سعی می ما دهد، ولی نمی انگلیسی درس

های  ها آدم بعضی وقت. توانند صحبت کنند توانند بخوانند، ولی نمی حرف بزنند، می( انگلیسی)توانند  نمی

(آر ِاس  ِجی)خدمات پناهندگان  کاتولیک سفیدپوست از سازمان
15
 .آيند به اردوگاه می 

رفته که کار ديگری برای انجام دادن نداشته است، در مدرسه کتاب، دفتر و قلم نیست،  می وقتی به مدرسه می سینگ

. ها و روزها انتظار در اردوگاه ها است، برای پر کردن وقت، و سپری کردن ساعت مدرسه جايی برای سرگرم کردن بچه

مرز برمه با عدم دسترسی  کنسرسیوِم. رفتن در کنار ديگر جوانانمدرسه جايی است برای دور شدن از خانواده و قرار گ

 . خاص خودش را ساخته است ی به امکانات آموزشی و تعداد اندک معلمان آموزش ديده، مدرسه
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. The Burmese Border Consortium 
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 Jesuit Refugee Service/ JRS 
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می  سینگ. يابیم را درمیتسلیم نشدن و تمايل او به درس خواندن   ،می سینگ یها روايتاز  ما نکته مهم اين است که

کند شرايط آموزش را تغییر دهد و از اندک  شود، سعی می شرايط آموزشی خود راضی نیست، اما تسلیم نمی گويد از می

امیدشان را  ،اند آموزانی مثل او که از دنیای مدرن عقب مانده می و دانش سینگ. در زندگی استفاده کندهای خود  داشته

گويد، از اين که  های مدرسه می او از ضعف. روند می« درسهم»دهند، و همچنان به  به درس خواندن و آينده از دست نمی

ادگیری هايش هم همچنان به ي دهد، و همکالسی ، اما اين واقعیت او را تغییر نمی«کند کس انگلیسی صحبت نمی هیچ»

 ای در اردوگاه مدرسه ی آموزان و ارتباط خود با جامعه می در توصیف سرسختی دانش سینگ. انگلیسی مصمم هستند

کند و اگر تنها کاری که  او به حل مشکالت در جامعه کوچک خود کمک می« .دهیم ما به تالش خود ادامه می»گويد  می

 . کند آيد تالش کردن باشد، همین کار را می از دستش برمی

اش  تهکشور و گذش ی هايی را درباره ترها داستان بزرگ. شود سینگ می در مدرسه با هويت خاص فرهنگی خود آشنا می

سازی نژادی  فهمد که مردم چگونه از سرزمین خود بیرون رانده شده و در چنگال پاک کنند و او می برايش بازگو می

همه برای نشان دادن هويت خود به عنوان افرادی خارجی و اقلیتی قومی و تحت تعقیب،  ،روزهای جمعه. اند گرفتار شده

های  در گروه( ۲۲۲۲کی، کمال)« افسانه و تاريخ»ترکیب  (.۱۰۲۰مه، سیوم مرز برکنسر)پوشند  لباس سنتی کارنی می

گويد مردمان قوم  خود می ی نگارانه کی در پژوهش مردمکبرای مثال، مال. موضوعی غیرعادی نیست ،قومی تحت تعقیب

 اند؛  هوتو در اردوگاه پناهندگان به هويتی جمعی و متفاوت با سرزمین مادری خود دست يافته

هويت خود  _و به دور از زندگی در خال فرهنگی و تاريخی  _ن قوم هوتو به دور از هويت جمعی خود پناهندگا

 (. ۲۲، ۲۲۲۲)اند  خود بازيافته ی گونه جايی و قدرت و معنای حاصل از جايگاه اجتماعی برزخ هرا در جاب

داند که اين هويت  ت؛ او میاقلیتی تحت تعقیب پیدا کرده اس« هويت جمعِی»می جايی را برای تعلق به  سینگ

خاستگاهی نژادی دارد و او به خاطر همین خاستگاه نژادی در اردوگاه پناهندگان است و با تالش برای تحصیل تا جايی 

 . کند که ممکن است، داوطلبانه به مردم خود کمک می

که او و خواهر و برادرهايش به اش برای اسکان مجدد در استرالیا اين بوده  می دلیل تقاضای خانواده به گفته سینگ

 .آموزش دسترسی داشته باشند و به کارنی در مبارزه برای آزادی کمک کنند

اينجا را ترک مجبور نیستی . کنی بروی کشور خود را فراموش می[ استرالیا]وقتی به »گويند  بعضی مردم می

در اردوگاه درس . کنم کمک می و به کشورم پیشرفت کردهکنم اگر از اينجا بروم  اما من فکر می« .کنی

 . ام بتوانم درس بخوانم خوانیم ولی شايد يک روز در زندگی نمی

به حساب آيند که از میهن خود [ افرادی]بمانند و در شمار اردوگاه  که دررو هستند  همردم کارنی با اجبار شديدی روب

ه بازگشت به سرزمین خود در برمه ب برایارنی ک ی مبارزهخیانت به هويت فرهنگی و تضعیف  ،ترک وطن. اند دور شده

مهارت و به او ترک وطن راهی برای دسترسی به تحصیالت در کشور جديد بوده که  ،می رود، اما در نگاه سینگ شمار می

جايی اين بوده که با دانش و  هاصلی او برای جاب ی انگیزه. دهد می رابرای کمک به مردمش  های الزم شايستگی

 ،می بوده که انتخاب سینگ« بقای کارنی»برد راه. جديد بازگردد و به پیشبرد اهداف مردم کارنی کمک کند های مهارت
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برای مثال، پژوهش چاتی، فیدان کاسمیه، . های قومی محصور در اردوگاه نیز پذيرفته شده است توسط بسیاری از اقلیت

دهی  کودکان خود سازمانی برای مراقبت و آموزش امّلطرحی فر ویدهد که پناهندگان صحرا نشان می( ۱۰۲۰)و کريولو 

آموزان  اين دانش. شوند مشغول  تحصیل، به هستند مايل به میزبانی از آنهاکه  یکشورهاي آن دربر اساس  کهاند  کرده

آزادی  برایشان  ملت ی کنند، و به باور آنها تحصیالت سالحی مهم برای مبارزه اهمیت آموزش را با تمام وجود حس می»

با اش، همانند ديگران،  می و خانواده سینگ(. ۰۲، ۱۰۲۰چاتی، فیدان کاسمیه، و کريولو، )« اقتصادی و سیاسی است

بر سر هويت ، برای آزادی "شده  فراموش"ی يک ملت  مبارزه از طريق کسب تحصیالت غربی به منظور تقويت مبارزه

  .(۱۰۲۰ديويس،-يووال)کنند  مذاکره می میزبانرهای کشودر کارنی ی  پراکندهخود به عنوان عضوی از قوم 

 ژاکلین 

در  ،دبیرستانپس از به اتمام رساندن کند؛ در زمان انجام مصاحبه، او  ژاکلین اهل توگو است و به چهار زبان صحبت می

استرالیا سپری  او چهار سال در. دانشگاهی مشغول تحصیل بود و امید داشت که بتواند به دانشگاه وارد شود مرحله پیش

و از کمک داوطلبان برای  مراجعهکتابخانه به  به طور منظم ژاکلین .حبه در کتابخانه محلی انجام شدمصا. بودکرده 

ای احساسی  مصاحبه با ژاکلین مصاحبه .کند به همین دلیل در آنجا احساس راحتی می. کند درس خواندن استفاده می

آماده بود که هر  هکنند ا مشاور از طريق تلفن همراه وجود داشت، و فرد مصاحبههر مصاحبه امکان تماس بطول در . بود

احساس راحتی بعد از مصاحبه، ژاکلین . خواست داستانش را تعريف کند ، اما ژاکلین میمصاحبه را متوقف کند آن

تواند آزادانه صحبت  یو به همین دلیل م« اش به سر آمده قسمت بد زندگی»دانست که  می ، اوبه گفته خودش .کرد می

کننده پس از تعريف  بسیاری از افراد شرکت« .اند آن روزها تمام شده»فهمد که  کند می کند، چون وقتی صحبت می

ام که  من تنها کسی بودهاز اين که . اند اند، و از من تشکر کرده شان برای اولین بار احساس راحتی داشته کردن داستان

 . کردم می  شرمندگیشديدا احساس  ام، گوش دادهداستان آنها را 

آيد،  در جمالتی که در ادامه می. رفت می ،بنین ،نشژاکلین هر روز از اردوگاه پناهندگان به مدرسه خود در کشور میزبا

 :کند ، توصیف میبود را که در دسترسی به آموزش تجربه کرده آشکاریژاکلین خصومت و تبعیض 

خندند،  میبه آدم ، اندازند به روی آدم تف میکنند،  احترامی می بی آدمبه  خیلی وحشتناک بود چون اين مردم

.  است اين مسیر را انتخاب کرده آدم خودشانگار . ايد شدهپناهنده  تقصیر شماست کهآورند، انگار  ادا در می

که هم تالش کنی و هر چقدر  سعی کنی درس بخوانیچون هر چقدر هم  بود،خیلی وحشتناک  بعضی روزها

ها بايد سه يا چهار بار در يک کالس  بعضی وقت .شوی را متوجه شوی، باز قبول نمی دهند که درس میچیزهايی 

 . دهی هر سال چند سال را از دست می اينجوری بنشینی و

. ندبی نمی( به عنوان يک انسان)کسی او را  تا حدی کهرود،  به شمار می« پناهنده» ،کشور میزبان ی ژاکلین در مدرسه

شرم و  میانژاکلین . دانند بینند؛ آنها او را صرفا يک مزاحم می هايش را در درس خواندن نمی ها تالش کالسی معلم و هم

ژاکلین هر روز و هر  با اين حال،(. ۱۰۰۴باومن، )بینند  می« انهبیگ وجود»تقصیر گرفتار شده و همه او را به چشم يک 

 . آگاه است [با خودش] ، اگر چه کامال از برخورد ديگرانادامه تحصیل دهدفعاالنه رود تا  سال به کالس درس می
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 : گويد ژاکلین در ادامه می

کنی، نه فقط با مدرسه بلکه با مسئوالن اردوگاه و پدر  توانی بايستی و مبارزه کنی چون مشکل پیدا می حتی نمی

 . کنی و مادر خودت هم مشکل پیدا می

ها خودداری کند چون راهی برای جلب حمايت  بدرفتاری ست که ساکت باشد و از گزارِشخته امتاسفانه، ژاکلین آمو

 ی و خود را يک پناهنده است شرفتارمواظب ژاکلین  در ظاهر،. بیند تنها می مبارزهاو خود را در اين . وجود ندارد

يا  کند مقابله به مثل نمیپذيرد،  ، بدرفتاری را می(۱۰۲۲کاسمیه،  –؛ فیديان ۱۰۰۱بوند، -هارل)دهد  نشان می« خوب»

او حتی به والدينش هم اعتراضی . کند و نسبت به شرايط خودش اعتراضی نمی تراشد دردسر نمیبرای مسئوالن اردوگاه 

مورد کرده تا  رفته بازی می نقشی را که از او انتظار می»ژاکلین هر روز . دارندندانسته آنها هم قدرتی  نکرده چرا که می

ديويس، -به گفته يووال(. ۲۲، ۱۰۰۱بوند، -هارل)« .و در جلب کمک و حمايت موفق باشد قرار گیردامیان حتائید 

در  چنین چیزیو ( ۱۲۲، ۱۰۲۰)« شوند ساخته میخاص  عملکردیبه صورت »ها لزوما کالمی نیستند بلکه گاه  هويت

برای دختر جوانی مثل او  جايیاست؛ چنین  قدرتی مجبور به سکوت شده بی موقعیِتشود که در  مورد ژاکلین ديده می

 بر حق خود شو اصرار او دانش ی دهنده او برای حضور در مدرسه نشان« عملکرد»، اما آورد به همراه می یتنهايی شديد

 . برای رفتن به مدرسه است

 : کند گونه توصیف می ها اين بدرفتاری ی ژاکلین احساس خود را درباره

، پس بايد تو مقصری. ها، فقر، خشم، و حس ناتوانی در وجودت جمع شود ، ناراحتیها بدبختی ی انگار همه

 .توانی بکنی اند، و کاری نمی ات چسبانده بنشینی، انگار که تو را به صندلی

که  گناهی. کند خود به عنوان يک پناهنده توصیف می موقعیتدر اينجا ژاکلین درد بیگانه بودن و طرد شدن را به دلیل 

 .کننده است کننده و فلج وضعیتی تضعیف[ در واقع]او نسبت داده شده  نده بودن بهخاطر پناه به نادرست به

 : گويد او در ادامه می

و حاال به کشور ما  اند قیام کردهشان  علیه دولتکه   شورشی ، اين مردماين مردم»گويند،  خندند و می به تو می

نشینم و  و من می« اند؟ ما آمده ی اند، چطور به مدرسه جای ما را در کشور گرفته خورند، اند، غذای ما را می آمده

به ما »گويند،  اندازند و می و آنها آب دهان می« .توانم بکنم اين گناه من نیست، کاری نمی»کنم،  با خودم فکر می

 [کوتس. ]«ام، همین فقط زنده»کنی،  روی با خودت فکر می وقتی به مدرسه می[ مکث]« چه

. محروم کرده استنیز  داشتنوجود ژاکلین را نه تنها از حق آموزش، بلکه از حِق ،ها و معلمان ای مدرسه های هم شماتت

ژاکلین . عمق ناامیدی و تحقیری است که او در اردوگاه تحمل کرده است ی دهنده نشان« ام فقط همین زنده» ی جمله

اساس است، اما قدرت در دست جامعه میزبان است، آنها و پايه یر منطقی و بیغ ،میزبان ی های جامعه داند که استدالل می

در دنیای پر از انزجار او، مقاومت . است« منطقی»است، و چه چیزی « درست»گیرند چه چیزی  هستند که تصمیم می

مین کار ساده در برابر او با ه. يابد در مدرسه نمود می ی او روزه در حضور هر "ديگری انگاشته شدن"ژاکلین در برابر 

و با حفظ سکوت به دنبال درس خواندن ( ۱۰۰۴باومن، )کند  دانند، مقاومت می می« ای انسانی زباله»ديدگاه آنها که او را 
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که به  دهد را نشان می ای هويتی های روايتنیز های اين زن جوان و  های او پیچیدگی تجربه از اين منظر، گفته. است

 . اند شکل گرفتهآموزش  منظور دستیابی به

 جای 

ساله است و اکنون در سال دهم دبیرستان تحصیل  ۲۲ يک پسر ؛ اوکند زندگی میدر استرالیا  است که جای دو سال

بعد از او  .جای اهل برمه است. یسای برمه استاو آواز خواندن و نواختن گیتار در گروه کل بزرگترين دلخوشی. کند می

، همراه با شان خارج از حد تحمل شده بود برای یانمار با مادرششديد ارتش حکومت کودتايی مفقر و برخورد اينکه که 

توانستند پولی به سربازان بدهند و به همین دلیل  اش در برمه نمی گويد خانواده می وی. برادر و مادرش از برمه گريخت

ند، و تايلند شدند، اتاقی برای زندگی پیدا کرد مائه سوت وارد از طريق پلپیاده و آنها . به مدرسه برود نتوانستاو 

ساعته شش روز در هفته  ۲۱های  در شیفت گويد مادرش مجبور بود جای می. ستمادرش هم شغلی در کارخانه گرفته ا

کند از چشم حکومت پنهان شوند و قول  ، مادرش او و برادرش را مجبور میسال داشت ۲انی که جای حدودا زم. کار کند

ای به اتاق  کودکان برمه رهر روز گروهی کوچک از ديگ. نندمابروند و سر به زير نهای اصلی  گاه به خیابان هیچ هدهند ک

شان دختری  معلم. خواندند ای که خود دست و پا کرده بودند درس می آمدند و تا سه سال با يکديگر در مدرسه آنها می

 . درا زيک روز شانس در خانه . آموخت برمه می تر از آنها بود که به آنها تاريخ و جغرافیای بزرگ

 : جای

 ،بله»داديم  و ما جواب می« خدا خوب است»گفتند  می. زدند يک روز افرادی آمدند که مدام از خدا حرف می

خیلی  ی آنها خیلی مدرسه. «بیايید و درس بخوانید ای بزرگ توانید به مدرسه می»بعد گفتند، . «قبول داريم

. خوابیم رويم و آنجا می به کلیسا می ما برای همین. استهايی مثل من، که پدر ندارند، رايگان  بچهبزرگ و برای 

 . همه چیز خوب و مجانی است

 : کننده مصاحبه

 رفت؟ آيا مادرت هم به آنجا می

 : جای

ه چیز به ما خیلی خوشحالم، هم. روم ها می مسیحی ی من به مدرسه. کند د و کار میماَن خانه میدر مادرم  ،نه

خوابیم و غذا هم برای  جا می سال اول و دوم داريم و همان. های خیلی زيادی آنجا هستند دهند و بچه درس می

آورد و بعد از کلیسا چند ساعت با هم  آيد و برايم غذا و لباس می ها مادرم به آنجا می يکشنبه. خوردن داريم

 . زنیم حرف می

. رسمی داشته باشد تتر از همه، آزادی برای تحصیال ده او غذا، سرپناه، و مهمجای باعث ش ی شدن خانواده مسیحی

تر از مردم مهاجر ملحق شود که تحت سرپرستی  ای بزرگ فرصتی را فراهم آورده که به شبکه برای او تغییر مذهب

تری  جای امن[ حاال] گويد چون میجای (. ۱۰۲۰کنسرسیوم مرز برمه، )اند  های مسیحی در کشورهای غربی بوده سازمان

 : دارد، خیال مادرش راحت است 
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 : کننده مصاحبه

 ؟ آمد میی مهم هايوقتی در مدرسه پناهندگان بودی، به نظرت چه چیز

 : جای

ها به مادرم  و اين مهم است چون پدرم نیست و مسیحی دکن به مادرم کمک می، من فکر کنم مدرسه رفتن

 . آورم ها پول درمی کنم و بعضی وقت کنم، کمی کار می یمن هم به مادرم کمک م. کنند کمک می

ای نیست که برای رسیدن به مزايای بیشتر در حال و آينده، هويت مذهبی خود را تغییر  جای تنها خانواده ی خانواده

ت حال مراقب. ديگر نگران امنیت پسرش نیستجای  مادر ،با گرويدن به مسیحیت(. ۱۰۲۲کاسمیه، -فیديان)داده است 

 ،جای مذهبتغییر . کلیسا است که منابع زيادی در اختیار دارد ی روزه از جای برای زندگی و آموزش بر عهده هر

يعنی  ،اش اش و نیز از سرزمین مادری باورهای بودايی ،اش ت؛ اين تغییر او را از گذشتهتغییری راهبردی در هويت او اس

از اين تغییر همچنین او را . کند دور می، زندگی کند ظالم  کودتا حکومت تحت فشارجايی که مجبور بودند در فقر و 

کند و محرومیت از مدرسه و احتمال  دور مینیز قانون تايلند  تحت« ی غیر قانونیرمهاج»اش به عنوان  شرايط فعلی

اين تغییر (. ۱۰۲۰، کنسرسیوم مرز برمه)برد  در تايلند از بین می کارگری از طبقات فرودستکشی از او را به عنوان  بهره

دهد که نه تنها موضوعی روحی و معنوی  سوق می [مهاجرت]شدن  جا هه با آزادی در جابای همرا او را به سمت آينده

 .استگرايانه  بلکه آرمانی ملی

وند پی ،برمه مسییحیاِن اقوام در اقلیتبخشند و بین  دفاع قدرت می های مسیحی به پناهندگان بی در اين منطقه، سازمان

ای جديد هستند که عاری از ظلم،  های مسیحی در مرز تايلند و برمه فعاالنه در حال ايجاد برمه گروه. کنند ايجاد می

 بخشد به زندگی آنها معنا میو  دهد بازگشت میای بومی امید  به هزاران برمه ،سازی نژادی، و فقر است؛ اين ديدگاه پاک

« مصرف بی»نگرند و آنها را  ای مصرفی نمی ای جامعه از دريچه« پناهندگان»آنها به (. ۱۰۲۰کنسرسیوم مرز برمه، )

ای دارند و به خاطر رضای مسیح  های قومی مسیحی جايگاه ويژه دانند بلکه گفتمانی مسیحی دارند که در آن گروه نمی

 . گیرند مورد توجه قرار می

که بیشتر آن حاصل کار هستند  خوبی برخوردار های کارن از منابع و حمايت ، مسیحیاِن(۱۰۲۲)به گفته هورستمن  

پناهندگان، آموزش، و مراقبت از آنها در تمام  مسیحیان تعمیدی در کلیساهای غربی است که فعاالنه برای تغییر مذهِب

 افرادیبه « بدوی» [قومی]مبلغان مسیحی قوم کارن را از »گويد،  می( ۱۰۲۲)هورستمن . کنند های قومی تالش می گروه

«.اند و خودآگاه تبديل کرده« مدرن»
16

يی را برای  ها وارد عمل شدند و اردوگاه ۲۲۲۴اين کلیساها بودند که در سال  

                                                 
16

ی کلیسا در  مقاله از روایت این کودک و حضور نهادهای خیریهی  ر این باور است که تحلیل نویسندهحق کودکی بسایت : توضیح سایت حق کودکی .

ای  اشاره  در این بخش از مقاله، نویسنده بی هیچ. گیرد جانبه بوده و زوایای مختلف و گاه پنهان حضور نهادهای مزبور را نادیده می یک ،کشورهای جنوب

این دفاع . پردازد های مذهبی غربی در آسیای جنوب شرقی و تاثیرات منفی احتمالی آنها ، به دفاع از نقش این نهادها در منطقه می خیریه به چرایی حضور

  .شود ی ایجاد تقابل میان باورهای مسیحی و باورهای بودایی احساس می رود که حتی در جایی از متن، شائبه تا جایی پیش می جانبه  یک

برای به تصویر کشیدن وضعیت زندگی بومیان " متمدن"و " بدوی"ی  ، نویسنده، با ارجاع به مقاله ی دیگری در همین زمینه، از دوکلمهآن گذشته از

یط های آشکار نژادپرستانه دارد و بی توجه به شرا منطقه، قبل و بعد از گرویدن به مسیحیت، استفاده کرده که با توجه به اصول سایت حق کودکی، سویه

سامان آنهاست، مشکالت پیش آمده را به نامتمدن بود آنها مربوط  ی اصلی تعارضات، خشونت های اتفاق افتاده و زندگی نابه مادی زیست این اقوام که ریشه

  .می داند
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 . پناهندگان در طول مرزهای تايلند و برمه برپا کردند که هنوز هم در اين محل وجود دارند

 و بررسیبحث 

اند از تبعیض و به حاشیه رانده شدن و  مقاله شرکت داشته های مربوط به اين ای که در مصاحبه تمام جوانان پناهنده

اين . ندنداشت [ويژه]و دسترسی چندانی به قدرت و امتیازات  بردههای الزم رنج  و حمايت دسترسی محدود به منابع

کودک به عنوان  و همچنین از چیزهايی که، انجامشان را نداشتند ی از چیزهايی حرف زدند که اجازهپناهندگان جوان 

تاثیر  شان های آتی آنها با جهان و فرصت ی اين موضوع بر رابطه( ۱۰۰۰)به گفته نورتون . هرگز به دست نیاوردند

 : نويسد او در اين باره چنین می. گذارد می

بررسی  «اجازه انجام چه کارهايی را دارم؟»مثل  یبايد در کنار پرسش« ن کیستم؟م»اين پرسش که  ،از اين روی

های  تنها با در نظر گرفتن شرايط مادی و فرصت «اجازه انجام کدام کار را ندارم؟»ين پرسش که  او . شود

 (۲، ۱۰۰۰. )پذير است ساختاری برای تحقق آرزوها و تمايالت امکان

 ها باز هم ظرفیت رسیدن اند و با وجود اين محرومیت های زيادی را از دست داده اين پناهندگان جوان فرصت به هر روی،

ها  چه اين يافتهاگر. را بیان کنند« خود چیستی»است که با آن اين برای آنها راهی  .بینند میبه زندگی بهتر را در خود 

له مهم مسا. ، اما موضوع اين نیستبخشند ای رمانتیک می ، چهره فالکتبه  ساز باشند که ممکن است از اين جهت مشکل

د خدماتی نکن های گوناگون در زندگی اين جوانان است که ايجاب می روايت ، به باور نگارندگان مقاله،و در خور توجه

 يافتن تحصیالتبا ادامه . ارائه شوند ، به آنهادفاع قربانی يا بیافرادی از نگاه به پناهندگان به عنوان  فارغ ،مثل آموزش

اين امکان را و  شدهرو  ههای جديد روب تبا فرص آنهاکه رود  می اين اين پناهندگان جوان در نظام آموزشی استرالیا، امید

و سپس از منابع الزم برای انجام اين کارها برخوردار « انجام چه کاری مجاز است؟»از خود بپرسند  داشته باشند که

 . شوند

اهنده، شان به عنوان پن تجربه ی های خود درباره در روايتاند،  ه بودهپناهندجوانانی که در گذشته اين مقاله،  سرتاسردر 

 گیرِی موضعدر اين مقاله به بررسی اين موضوع پرداختیم که . گويند به ويژه در زمینه آموزش و تحصیالت، سخن می

شدن منابع و دسترسی پناهندگان جوان  آنها در دنیای امروز باعث محدود و جايگاه« هپناهند»نسبت به  منفیگفتمانِی 

شرايط خود و  ی های مختلف پناهندگان جوان را برای تغییر فعاالنه اين مقاله همچنین شیوه. به آموزش شده است

 . کند دسترسی به آموزش تشريح می

[ برد به کار ]« پناهنده»مفهوم [ برای تشريح]آن را  (۱۰۰۲) که باومن« ضايعات انسانی»تعبیر به نظر نگارندگان مقاله، 

 همچونتوان گفت در برخی موارد با اين افراد  چه میاگر. هدرا به طور کامل توضیح د انهای اين جوان تجربهتواند  نمی

. نگارندگان مقاله نیز دقیقا بر همین موضوع تاکید دارند .شود، اما اين کل ماجرا نیست میرفتار « ضايعات انسانی»

ی هويت آنها گیر واکنش اين افراد نسبت به شرايط و نیز چگونگی شکل ،های آنها زندگی اين افراد پیچیده است و روايت

امکان دسترسی آنها به آموزش به معنی انکار صحبت از (. ۱۰۲۰ديويس، -يووال)دهد  را در بحران نشان می

 ی دهنده های حاصل از اين شرايط سخت نیست؛ بلکه نشان فرصت[ انکار]يا اين افراد و  پذيری و تاب آوردن انعطاف
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نگارندگان مقاله، شناخت تاثیر اين شرايط در از میان بردن  به باور. گیری هويت است ارزش جزيیات مربوط به شکل

 . مفهوم پناهنده، به ويژه در بحث مشارکت در آموزش و تحصیالت، موضوعی ارزشمند است گی پارچه يک

ها را در قالب پناهنده جای هايی که آن در مقاومت در برابر برچسب ،شان در اين مقاله بررسی شد تسه نفری که وضعی

، «مشکل»، «هوابست»، «درمانده»، «قربانی» به د و رفتارهايی از خود نشان دادند که آنها رانفعاالنه وارد عمل شد ،ندداد

هويت فردی را از خود نشان  برای رفتن به مدرسه، ی خود ر هرروزه آنها با اصرا. سازد محدود نمی« زائد»و « یغیر عاد»

هر چند  کنش، و (۱۰۲۲زئوس، ) فاصله گرفته«  محض قربانِی » [جايگاه] زافعاالنه به دنبال يادگیری است، ند که داد

 ،گونه که در اين مقاله ديديم، هر يک از پناهندگان جوان مورد بحث در اين مقاله همان. به کار گرفته استاندک خود را 

 . اند داده از خود نشان آنحفظ  دستیابی به آموزش وای قابل توجه و تصمیماتی آگاهانه برای  اراده

ار را که در شرايطی بسی دشواری و مشقتیاگر بازماندگان چنین  بر اين باوريم که( ۱۰۰۱)بوند _هارلما نیز مانند 

اين  ايم، و ها را از میان برده آن کرامتبدانیم، « قربانی»اند صرفا  از خود نشان داده غیرقابل تصورنی أمخرب، شجاعت و ش

همچنین بايد گفت اگر کشورهای میزبان پناهندگان را در چنین شرايطی تنها بگذارند،  .کشیم ديدگاه را به چالش می

 . آنها تنها زمانی مفید خواهد بود که به خانه برگردند پذيری انعطافها و  که قابلیت شوند باعث خاموش ماندن افرادی می

جوانانی که قباٌل پناهنده وجود دارد که در استرالیا، اين خطر  ی تحصیل به چرخهآموزان  دانش پس از پیوستن اين

 سابقٌا پناهندهآموزان  چه در اين مقاله گفته شد، اگر دانشبر اساس آن. گذاری شوند برچسبنامطلوب  عناوينیبا  اند بوده

به شمار آوريم، پیچیدگی و تنوع « دارای بحران روحی و مشکالت تحصیلی»و « قربانی»را دردسرساز بدانیم و آنها را 

تر شود و با در  دهد که گفتمان موجود بايد گسترده اين مقاله نشان می. بريم های هريک از اين افراد را از میان می جربهت

شان فراهم آورد تا اين پناهندگان به عنوان افرادی  های های آنها، فضايی را برای بیان تجربه نظر گرفتن پیچیدگی

تر  تواند فرهنگ مدرسه را غنی میشان از جهان و درک را دارند،اص خود های خ ويژگی کنشگر هستند،شناخته شوند که 

 به گفته هاتام و اوری، . سازد

طرز تفکر ديگران نسبت به آنها، بازنمايی آنها در  ،آموزان پناهنده در مدارس دانش ی کننده در تجربه عامل تعیین

 ( ۴۰۲، ۱۰۲۰. )اض به آنها در مدارس استفرهنگ عمومی، و چگونگی نگاه به اين بازنمايی يا چگونگی اعتر

های پیش روی  آموزان را نیز در بررسی چالش دانش  بیشتری داشته باشند و ديدگاه اگر مدارس در نگاه خود بازانديشی

هايی برای گوش  ، فرصت(۱۰۲۲)آموزان جديد برای رسیدن به برابری در نظر بگیرند، در اين صورت به گفته کدی  دانش

 اين پناهندگان های آتِی ابراين، نقش مدارس استرالیا را در روايتنب. شود ها و يادگیری از آنها فراهم می حرفدادن به 

 . توان دست کم گرفت ظلم و توانمندسازی، نمی ی جوان دربارهسابق 

و دانشگاهی علمی  ی گويد چالش جامعه اشاره کنیم که می( ۲۰۲، ۱۰۲۰) شدر اينجا بايد به توصیه ارنست و همکاران

آموزان افريقايی و خاورمیانه بر اساس  های يادگیری و نیازهای آموزشی دانش ها درباره سبک پژوهش تعداد اندک»

. های قومی در برمه را نیز اضافه کرد به اين جمله بايد نام اهالی برمه و اقلیت. است« ها به عنوان پناهنده آن ی پیشینه

انجام نشود، اين خطر وجود خواهد داشت ه پناهند افراد سابقًاتحصیلی  ی ی و تجربهزندگ ی اگر بررسی بیشتری درباره
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 . شان مورد قضاوت نادرست قرار گیرند آموزان صرفا بر اساس پناهنده بودن و فقط بر اساس نقاط ضعف که اين دانش

 گیری  نتیجه

شرايط اين افراد را قبل  تعمدًا ما. ترالیا پرداختیمافراد جوان در بحث آموزش قبل از ورود به اس ی در اين مقاله به تجربه

آپتین، رايت، و . شان ارائه کنیم های آنها درباره زندگی تری از روايت تر و جامع از مهاجرت بررسی کرديم تا تحلیل عمیق

در اين . اند های استرالیا پرداخته به دبیرستان انجوان اين ورود ی گر به موضوع تجربهدر پژوهشی دي( ۱۰۲۰)هاروود 

با و همراه تر  ای مهم های استرالیا دوره پروژه به اين موضوع اشاره شده است که برای اين افراد ورود به دبیرستان

کننده در اين پژوهش، اين تجربه اولین تجربه برای  جوان شرکت برای بسیاری از افراِد. بوده است یمشکالت بیشتر

های آنها  ای تجسم يافته که برای هم سن و سال بوده است و اين هويت به گونهتجسم هويتی متفاوت در نگاه ديگران 

حس تعلق در فرهنگ  درکهای دوستی چندفرهنگی و  به همین دلیل، اين افراد برای ورود به گروه. قابل قبول نیست

ن به يکديگر در هنگام راه آنها از خیره شدن ديگران، نگرانی دختران و چسبید. اند مدرسه با مشکالت زيادی مواجه بوده

اين افراد جوان،  ی به گفته. دگفتنسخن  ،های نژادی ها و سوء استفاده ، شماتتآنهاتوجهی  های ديگران، بی رفتن، خنده

در مواردی که مدارس »(. ۲۱۲)و لهجه( پوست بودن سیاه)نگ پوست ر: تفاوت آنها با ديگران بیشتر در دو چیز بوده است

 .ای مثل ورزش، موسیقی، يا رپ محدود شد های کلیشه ها بیشتر به موقعیت ، اين تفاوتبود  هم کردههايی را فرا فرصت

شود اين  های مثبت مورد نقد قرار داد، اما موضوعی که باعث نگرانی می توان اين موارد را به عنوان تجربه اگر چه نمی

، ۱۰۲۰آپتین و همکاران، )« ورود به مدرسه تجربه کنندد مسیرهای ديگری را برای نتوانست که اين افراد جوان نمیاست 

۲۰۲ .) 

 ی انگارانه و شیوه های ساده گران و نهادهای آموزشی هستند که از روش دار آن دسته از پژوهش نگارندگان مقاله طرف

آموزان  نشاين مقاله همچنین تفاوت بین پناهندگان و دا. روند های غربی فراتر می نگاه به پناهندگان در گفتمان

دهد و به اين ترتیب بر اين نکته تاکید دارد که بسیاری از  های تحصیلی نشان می استرالیايی را از لحاظ فرصت

با استانداردهای آموزشی استرالیا، راه درازی در « همراهی»اجتماعی و « تناسب»آموزان پناهنده برای رسیدن به  دانش

کارهای الزم  ی پناهنده برای انجام همهسابقٌا  آموزاِن ه جای انتظار از دانشکنیم ب بنابراين، پیشنهاد می. پیش دارند

کدی، )زدايی به آنها کمک کنند  ها نیز با حرکت به سمت محرومیت جهت سازگار شدن با فرهنگ رايج، دبیرستان

شود  بلکه پیشنهاد میقرار دهیم،  وافراد را در گذشته مورد کندوکاهای روانی اين  نه اين که بگويیم آسیب(. ۱۰۲۲

آموزان  ها و کشورهايی که احتماال میزبان اين دانش اردوگاه ی آموزگاران جوان از طريق جستجو در اينترنت درباره

ها، و تصاويری  برای مثال، اردوگاه پناهندگان کاکوما اطالعات، فیلم. آموزان آشنا شوند اين دانش ی اند، با پیشینه بوده

و فرصتی برای  بگذاريمبازتر را فضا  کنیم که همچنین پیشنهاد میما . دهند ها را نشان می ين اردوگاهدارد که زندگی در ا

های خود درباره جهان را  آموزان بتوانند دانسته تا اين دانش کنیمفراهم  پذيری انعطافهای اين افراد درباره امید و  روايت

، کنند به چند زبان صحبت می که آموزان از اين دانش وانايی برخیتبه برای مثال، بايد . با ديگران در میان بگذارند

شماری  های بی راه. ارج نهاد ،دهند زبان اصلی خود گوش می که بههايی  و نماهنگ شان ی های ورزشی مورد عالقه تیم

 . آموزان پناهنده وجود دارد دانش به برای توجه، احترام و ارج نهادن
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های ديگر، به ويژه برای  تالش برای ورود به گروه ی هايی است که در اين پژوهش درباره موضوع جالب توجه ديگر پرسش

تر  سنین پايینآموزان  توان مستقیما به دانش چه نتايج اين پژوهش را نمیاگر. شود های اولیه مطرح می سال کودکان، در

نسبت به درکی است که ما از هويت چه در اين پژوهش برجسته شده است نیاز به توجه بیشتر تعمیم داد، اما آن

بنابراين، پژوهش درباره کودکان . های ديگر نیز تعمیم داد توان به گروه نیاز به اين نوع توجه را می. پناهندگان داريم

 .تواند در اين زمینه مفید واقع شود تر می پناهنده در سنین پايین
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