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Abstract 
Introduction: Migration, in addition to social, cultural, and economic 
consequences, undoubtedly has different psychological consequences 
for immigrants. These consequences can have a huge impact on their 
mental health. Therefore, the purpose of this study was to investigate 
the experience of symbolic violence and its psycho-social consequences 
among immigrant students and to determine its final structure in re-
search participants.
Methods: The present study is psychological qualitative research with 
an Interpretative phenomenological analysis approach in which fifteen 
migrant students consist of six girls and nine boys have been selected 
and studied in 2017-2018 through purposive sampling. The deep inter-
view method was used to collect data and this process continued until 
the data saturation stage.
Results: Data analysis indicated five components of symbolic violence 
and its psycho-social consequences in the school context. The compo-
nents of symbolic violence were: violent language, social and cultural 
identity violence, and violence through social discrimination. The 
components of psychological consequences were: passive reactions, and 
active reactions, each of which is discussed extensively in the text.
Conclusions: Given that the results of this study illustrate the numer-
ous psychological and social consequences associated with symbolic 
violence for immigrant students, policymaking in this area is of great 
importance that requires attention, recognition, and interaction between 
different institutions to reduce its undesirable consequences.
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چکیده

مقدمه: مهاجرت عالوه بر پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بدون شک دارای 
روان  سالمت  در  پیامدها  این  می باشد.  مهاجران  برای  مختلف  روا  ن شناختی  پیامدهای 
این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه  از  باشد.  تاثیر بسزایی می تواند داشته   مهاجران 
مشخص  و  مهاجر  دانش آموزان  بین  در  آن  روانی-اجتماعی  پیامدهای  و  نمادین  خشونت 

کردن ساختار نهایی آن در شرکت کنندگان پژوهش است.
روش: در این پژوهش از مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد.پانزده 
دانش آموز، شش دختر مهاجر و نه دانش آموز پسر مهاجر به روش نمونه گیری هدفمند در 
سال  هزار و سیصدو نودو هفت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها 

از روش مصاحبه عمیق استفاده شد و این روند تا مرحله اشباع داده ها ادامه یافت.
روانی- پیامدهای  و  نمادین  خشنونت  دهنده  تشکیل  بند  پنج  داده ها،  تحلیل  نتایج: 

اجتماعی آن را در بافت مدرسه نشان دادند که بندهای خشونت نمادین عبارت بودند از: 
خشونت زبانی، خشونت هویت اجتماعی و فرهنگی و خشونت از طریق تبعیض اجتماعی. 
و واکنش های  منفعالنه  از: واکنش های  بودند  روانی-اجتماعی عبارت  پیامدهای  بندهای 

فعاالنه که هر کدام در متن به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته اند.
بحثونتیجهگیری: با توجه به اینکه نتایج این پژوهش بیانگر پیامدهای متعدد روانی 
و اجتماعی مرتبط با خشونت نمادین برای دانش آموزان مهاجر است، سیاستگذاری در این 
حوزه از سالمت از اهمیت زیادی برخوردار است که نیازمند توجه، شناخت و تعامل بین 

نهادهای مختلف برای کاهش پیامدهای نامطلوب آن است. 

تجربه خشونت نمادین در بین دانش آموزان مهاجر و 
پیامدهای روانی-اجتماعی آن
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فصلنامه مددکاری اجتماعی22

نآناه مت ن- نماد پ در ایپ دانج جم نات مآاجن ا نیامددای راانیتاجتماعی جت

مقدمه

یکی از وقایع مهمی که در زندگی هر فرد می تواند رخ دهد و اهمیت آن در زندگی های جدید با توجه به تحوالت رخ داده 
شــده در جامعه معاصر روز به روز افزوده می گردد؛ مهاجرت اســت. بر اساس نتایج سرشماری 1395 بین سال های 1390 تا 
1395، 844925 نفر وارد استان تهران شده اند. از این میان 173464 نفر نوجوانان و کودکانی بوده  اند که در سن مدرسه قرار 
داشته اند. همچنین بر اساس نتایج سرشماری 1395 حدود 515567 مهاجر افغان در استان تهران زندگی می کنند.]1[ اگرچه 
مهاجرت در همه دوران زندگی دارای اهمیت است؛ ولی برای نوجوانان اهمیت آن معنای دیگری می یابد زیرا که این دوران 
با شکل گیری هویت در فرد پیوند دارد. دوره نوجوانی نسبت به سایر دوره های سنی، مرحله مشکلتری برای مهاجرین به نظر 
می رســد. زیرا فشــارها و ناراحتی های روانی برای هویت یابی و تعلق پذیری اجتماعی که دو تکلیف دوره نوجوانی هستند، 
مشــکالت زیادی را برای نوجوان پیش می آورند.]2[ نوجوانان مهاجر با ورود به جامعه مقصد با جامعه جدید با ســاختاری 
متفــاوت از لحاظ زبانی، فرهنگی و اجتماعی روبرو می شــوند که در تعامل با اکثریت ممکن اســت منجر به شــکل گیری 
خشــونت نمادین شود. خشــونت نمادین، نوعی از خشونت است که با همدستی ضمنی کســانی که این خشونت بر آن ها 
گاهی ندارند.]3[  اعمال می شود و نیز کسانی که آن ها را اعمال می کنند انجام می شود. زیرا هر دو گروه نسبت به اعمال آن آ

 خشونت نمادین در واقع شکلی از خشونت است که به صورت نمادین اعمال می شود. .]4[ 
یکی از مسیرهای اصلی که به وسیله آن خشونت نمادین ایجاد و تداوم می یابد از طریق مدرسه و آموزش می باشد. برای مثال 
زبان و لهجه مورد اســتفاده توسط کودکان ممکن است به وســیله گروه غالب مورد تمسخر قرار گیرد.]5[ همچین کودکان 
طبقه متوســط ممکن اســت با ایجاد گروه هایی در بین خود کودکان طبقه پایین را در حاشیه قرار دهند و خود را از آن ها برتر 
بدانند. این امر در موارد دیگر نیز صادق است نوع دیگری از آن که در تحقیق حاضر مورد توجه و پژوهش قرار می گیرد میان 
نوجوانان مهاجر در جامعه مقصد می تواند مشــاهده کرد. کودکان و نوجوانان مهاجر در هنگام ورود به مدرسه  با گروهی از 
دانش آموزان و معلمان روبرو می شوند که به لحاظ زبانی، فرهنگی و گاه رفتاری با آن ها متفاوت هستند و این امر گاه منجر 
به تمســخر لهجه، فرهنگ، رفتار و ظاهر آن ها توســط گروه غالب می گردد. این مساله به لحاظ روانشناسی و سالمت روان 
با اهمیت اســت چرا که گاه منجر به انزوا، گوشــه گیری، بحران هویت و ناتوانی در برقراری ارتباط در کودک یا نوجوانان 
 می گردد که بر ســایر امور زندگی مانند پیشــرفت تحصیلی، مشکالت ســازگاری و ارتباط موثر و... فرد نیز تاثیرگذار است. 
در رابطه با مســاله خشونت نمادین تاکنون مطالعات ارزشمندی در ســطح بین المللی انجام شده است. این مفهوم نخستین 
بار توســط نظریه پرداز سرشــناس فرانســوی پیر بوردیو مطرح گردید. وی در مطالعات متعددی مانند حوزه مردانه،]4[ نظام 
آمــوزش و پــرورش و نظام تفکر،]6[ بازتولید آموزش و پروش، فرهنگ و جامعه]7[ به مفهوم خشــوت نمادین اشــاره کرد. 
به دنبال مطالعات بوردیو مفهوم خشونت نمادین در مطالعات دیگر محققان مورد استفاده و پژوهش قرار گرفت؛ که بیشتر این 
مطالعات در حوزه علوم اجتماعی بوده اســت. در این رابطه می توان به مطالعاتی مانند ریکورر2015 ،]8[ هریست2011،]9[ 
منندر2014،]10[ ساندرا و همکاران2016،]11[ یامک و همکاران2016]12[ و فرناندز و همکاران 2016]13[ اشاره کرد. پیوند 
میان مهاجرت، خشــونت نمادین و مدرســه برای پژوهش در حوزه روان شناسی و سالمت روان دارای اهمیت فوق العاده ای 
اســت؛ زیرا که تاکنون تحقیقات انجام شــده در حوزه مهاجرت در ایران به پیامدهای روا  ن شــناختی آن توجه نکرده اند. از 
ســوی دیگر همان گونه که توضیح داده شد مدرسه به عنوان یک فرایند جریان ساز گاه به شکل گیری فرایند خشونت نمادین 
علیه مهاجران تبدیل می شود که حتی معلمان و مسووالن امر آموزش و پرورش از آن بی خبر بوده و افت، افسرگی، انزواطلبی 
دانش آموز  مهاجر را به اشتباه به عوامل دیگر ارتباط می دهند و حتی خود آن ها گاه در شکل گیری این فرایند دخیل می شوند. 
از سوی دیگر تحقیقات انجام شده در حوزه خشونت نمادین حتی در سطح بین المللی کمتر به حوزه مدرسه توجه کرده اند.

تاکنون تحقیقات اندکی به مســاله خشــونت نمادین در بین نوجوانان مهاجران در مدرسه توجه کرده اند. از جمله تحقیقاتی 
که در ســطح بین المللی به این مســاله توجه کرده اند می توان به مطالعاتی نظیر شــیال و همکاران]14[ و کوان]15[ اشــاره 
نمود. شــیال و همکاران]14[ به مطالعه خشــونت نمادین در بین مهاجران مکزیکی در ایالت متحده آمریکا پرداختند. نتایج 
مطالعه آن ها نشــان دهنده آن بود نگرش منفی و خصومت آمیزی که نســبت به مکزیکی ها در ایالت متحده وجود دارد در 
فرهنگ مدرســه و به ویژه در رابطه با زبان و ارزش های اجتماعــی و باورهای غالب بازنمود می یابد. کوان]15[ نیز به مطالعه 
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نا یپ 1399، داره 9، شماره 3، نیانی 2333

نیل فن ک شککی ا دمکارات

خشونت در مدارس کره جنوبی و رابطه آن با 
صلح آموزشی پرداخته است. وی در مطالعه 
خود نشــان داد چگونــه زمینه های تاریخی-

اجتماعی و ایدئولوژیکی به ایجاد خشــونت 
فرهنگی در مدرســه منجر می شــود. کوان بر 
تغییر این ارزش ها برای ایجاد صلح آموزشــی 
تاکید دارد. با مروری بر مطالعات انجام شده 
در زمینه خشــونت نمادین در ایــران می توان 
گفت مطالعات انجام شده بیشتر بر جنبه های 
اجتماعی خشــونت نمادین تاکیــد کرده اند 
که این مطالعات نیز اندک هســتند. از جمله 
تحقیقاتــی که در ایران انجام گرفته اســت و 
به خشــونت نمادین تاکیــد کرده اند می توان 
بــه تحقیقاتــی نظیر تحلیل روابــط بین فردی 
در فیلم هــای هالیوود دهه 2000 رســتمی فر 
و بهیان،]16[ ســکوالریزم و خشونت نمادین 
در گفتمان تلویزیونی؛ تحلیل گفتمانی برنامه 

پرگار تلویزیون بی بی ســی فارســی مهدی زاده]17[ اشاره کرد. تاکنون 
پدیده خشــونت نمادین در مدرســه و تحقیقات روانشناسی و سالمت 
روان در مطالعــات ایران مورد توجه نبوده اســت. با توجه به اهمیت این 
موضوع در مطالعات روانشناسی به ویژه حوزه مدرسه و فقدان مطالعات 
داخلی در این زمینه نبود مطالعات تجربی در رابطه با خشــونت نمادین 
در مدرسه کامال احساس می گردد. از سوی دیگر مساله مهاجرت توجه 
بــه این امر را بــرای انجام تحقیق مضاعف می کند. یکی از مســاله های 
عمــده در جامعه ایران مســاله مهاجرت می باشــد و همان گونه که قبال 
اشــاره گردید مهاجرت می تواند به ایجاد خشــونت نمادین منجر گردد 
که شناخت این پدیده را برای مشاوران و روانشناسان حوزه مدرسه الزم 
و ضروری می ســازد. بنابراین با توجه به اهمیت خشونت نمادین در بین 
دانش آموزان مهاجر و فقدان بررســی این پدیده در مطالعات گذشته در 
ایران تحقیق حاضر درصدد پاســخگویی به این ســوال است که تجربه 
دانش آموزان مهاجر از خشــونت نمادین چیست؟ و دانش آموزان مهاجر 
چگونه خشــونت نمادین را توصیف، معنا و درک می کنند؟ و در نهایت 
ســاختار و پیامد های روانی-اجتماعی پدیده خشونت نمادین در تجربه 

مشارکت کنندگان پژوهش چیست؟ 
روش

بــا توجــه به هدف اصلی پژوهش این از روش کیفی اســتفاده شــد. روش کیفــی پدیده ها را همان طور کــه رخ داده اند، 
در وضعیت طبیعیشــان کشــف می کند و آن ها را بر حســب معانی که مــردم برای آنان پذیرفته انــد در می یابد.]18[ از میان 
رویکردهای متعدد تحقیق کیفی برای بررســی تجربه مشارکت کنندگان این پژوهش، رویکرد پدیدارشناسی تفسیری برگزیده 
شــد. در روش پدیدارشناسی تفســیری تمرکز به روی تجربه افراد و درک آن ها از یک پدیده خاص است.]19[ پرسش های 
تحقیق پدیدار شناســی تفسیری در این تحقیق باز، اکتشــافی و غیر توصیفی و مشخصا به سمت معنا جهت گیری داشته اند و 
سواالتی که مانند فرضیه ها بر روی تفاوت ها و دالیل متمرکز شده اند طرح نشده است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 
دانش آموزان دختر و پسر دارای تجربه مهاجرت  می باشند. با توجه به داده های مرکز آمار ایران، استان تهران همواره در صدر 
اســتان های مهاجرپذیر ایران قرار داشــته و در سرشماری 1395 نیز رتبه نخســت را از این لحاظ دارا بوده است.]1[ یکی از 
شهرستان های مهاجرپذیر استان تهران در سال های اخیر شهرستان بهارستان دو به مرکزیت نسیم شهر است. این شهرستان با 
توجه به بافت مهاجرتی آن برای پژوهش حاضر انتخاب گردید. مشــارکت کنندگان در این پژوهش شامل دانش آموازان دختر 
و پســر مهاجر شــاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دوم در شهرستان بهارستان دو اســتان تهران است که در اقلیت نسبت به 

گروه اکثریت  قرار داشتند.
مالکهایورود

گاه باشند، مشارکت کنندگان تجربه پدیده مورد نظر را داشته باشند،  مشارکت کنندگان پژوهش نسبت به خشونت نمادین آ
مشــارکت کنندگان تمایل به شرکت در پژوهش و در اختیار گذاشتن تجارب خویش داشته باشند، مشارکت کنندگان از نسل 

اول یا نسل دوم مهاجران بوده و در جامعه مقصد در اقلیت باشند. 
قبل از شروع مصاحبه ها برای شناخت دقیق تر، میدان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتت. سپس شناسایی دانش آموزان مهاجر 
با توجه به سوابق تحصیلی، شناخت کادر اداری و همکاری دانش آموزان مدرسه انجام شد. برای انتخاب مشارکت کنندگان 
در این مطالعه، از نمونه گیری هدفمندو برای تعیین حجم نمونه از معیار اشــباع داده ها اســتفاده شد. مدت جلسات مصاحبه 
به طور متوســط بین چهل و پنج تا شــصت دقیقه بوده اســت. مصاحبه ها با رضایت کامل شــرکت کننده ها ضبط و محتوای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

https://socialworkmag.ir/article-1-643-fa.html


فصلنامه مددکاری اجتماعی24

نآناه مت ن- نماد پ در ایپ دانج جم نات مآاجن ا نیامددای راانیتاجتماعی جت

آن بالفاصلــه بعد از هــر مصاحبه از روی نوار پیاده شــد و برای درک 
کلــی محتوای گفته های شــرکت کنندگان، چندین مرتبه خوانده شــد. 
جهت افزایش معیار اعتبار در این پژوهش از مواردی همچون تخصیص 
زمان کافی برای جمع آوری داده ها و حســن ارتباط با شــرکت کننده ها 
و بــرای معیار اعتمادپذیری، اطالعــات در اختیار چهار تحلیلگر کیقی 
قرار گرفت. کدگذاری و تحلیل داده ها به صورت جداگانه انجام شــد. 
در معیار تاییدپذیــری، عالقه به مقوله مورد مطالعه، تماس دراز مدت با 
این مقوله و تالش برای کســب نظرات دیگــران در این زمینه از عوامل 
تعیین کننده تاییدپذیری بود. همچنین برای بررســی میزان انتقال پذیری، 

نتایــج در اختیار ســه شــرکت کننده خارج از 
گروه شــرکت کنندگان قرار داده شــد که این 
دو نتایج را تایید کردند. مســاله های اخالقی 
گاهانه  در این پژوهش شامل کسب رضایت آ
از شــرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش و 
ضبط محتوی مصاحبه و اطمینان به محرمانه 
ماندن اطالعات، اســتفاده از اســم مستعار و 
همچنین حق انصــراف از پژوهش در تمامی 

مراحل تحقیق بود. 

یافته ها

در این پژوهش پانزده شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند. نه دانش آموز پسر و شش دانش آموز دختر بوده اند. به لحاظ 
رشــته تحصیلی نه دانش آموز در رشته انسانی و شش دانش آموز در رشــته تجربی مشغول به تحصیل بوده اند. میانگین سنی 
مشــارکت کنندگان در پژوهش شــانزده و هفت دهم بوده است. پس از خواندن و دوباره خواندن مصاحبه های انجام شده و 

یاداشت برداری ها هفتاد و هفت مفهوم اولیه، بیست و یک مضمون فرعی و در نهایت پنج مضمون اصلی شناسایی شد. 
مضموناصلیاول:خشونتزبانیدرتجربهزیستهدانشآموزانمهاجرتقریبا تمامی مشارکت کنندگان 
در پژوهش بر تجربه خشــونت زبانی در مدرسه توسط گروه اکثریت اشاره نموده اند. شرکت کننده نهم در بیان تجربه زیسته 
خود از خشــونت زبانی این گونه بیان می کند: “من اوایل ســوتی می دادم دوســتام می فهمیدند مســخره می کردند من چیزی 
نمی گفتم و می خندیدم. ولی ســرم می انداختم پایین و چیزی نمی گفتم.” شــرکت کننده ششم نیز درباره تجربه مسخره شدن 
لهجــه خود به دلیل آنکه نمی توانســت در هنگام ورود به جامعه مقصد خوب صحبت کند ایــن چنین بیان می کند: “کال تا 
می اومدم حرف بزنم شروع می کردند زبان و لهجه من رو مسخره کردن چون من بلد نبودم خوب صحبت کنم.” گاه مسخره 
شــدن زبان و لهجه فرد جنبه فراتر از مدرســه به خود می گرفت و در مدرســه خود را نمایان می کرد یعنی همدستی رسانه های 
جمعی در شــکل گیری خشونت و بازنمود آن در میان گروه اکثریت در مدرســه علیه جمعیت مهاجر. شرکت کننده اول در 
این باره این گونه بیان می کند: “بچه ها گاهی لهجه ام را مســخره می کردند یه فیلمی بود که یکی از هنرپیشــه ها بازی می کرد 
در اون به لهجه اتباع صحبت می کرد بعد بچه ها می اومدند اون تکیه کالم ها رو به من می گفتند و من رو مسخره می کردند.” 
گاهی هم خشونت نمادین زبانی توسط معلم صورت می پذیرفت. شرکت کننده پانزده در این زمینه این گونه می گوید: “معلم 

ریاضی من رو مسخره می کرد به من می گفت تو نمی تونی خوب صحبت کنی.” و بعد لهجه من رو مسخره می کرد.
مضموناصلیدوم:خشونتهویتاجتماعیوفرهنگیدرتجربهزیستهدانشآموزانمهاجر

یکــی دیگــر از تم های اصلی نمایان شــده در تجربه زیســته دانش آموزان مهاجر خشــونت هویــت اجتماعی و فرهنگی 
اســت. همان گونه که در جدول شــماره دو بیان شــده است خشــونت هویت اجتماعی و فرهنگی خود از زیر مضمون های 
فرعی شــامل خشــونت از طریق برچســب زنی، تمسخر قومیتی و تمســخر هویت خانوادگی تشکیل شــده است. در رابطه 
با خشــونت هویت اجتماعی از طریق برچســب زنی که می توان گفت از اشــکال بســیار رایج این نوع از خشــونت نمادین 
اســت شــرکت کننده شــماره نه این گونه بیان می کنــد: “اونا تکه می انداختن.مشــارکت کننده شــماره شــش در این رابطه 
این گونــه بیــان می کنــد: “بچه ها به ما لقب می ذاشــتن ولی االن زیاد یادم نیســت، البته بچه ها به زبان دیگــه ای می گفتن ما 
نمی فهمیدیم.. چی بگم بهشــون یا می گن الت و لوتن.” شــرکت کننده شــماره ســیزده در رابطه با برچســب زنی این گونه 
بیان می کنند: “بچه ها به من می گن تریاک، حشــیش.” شــرکت کننده شــماره دو در رابطه با این گونه خشــونت توسط معلم 
 می گویــد: “تا شــروع می کــردم حرف زدن معلم می گفت ... تو حــرف نزن. گاهی وقتا هم معلم ما رو مســخره می کرد. ”

در رابطه با تمســخر قومیتی شــرکت کننده شماره هشــت این گونه بیان می کند: “یه بار معلم تاریخمون می گفت خیلی مردم 
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نیل فن ک شککی ا دمکارات

مثال خشــونتگری هســتند، توی شهرشون یا 
توی خونشون حتما تفنگ دارند. یه بار پدرم 
رفته بود شــیرینی فروشــی بهش گفته بودند 
وقتی اول شــهر وارد می شین یه تابلو زده لطفا 
حتما با اســلحه وارد بشید. شهر خطرناکیه.” 
شرکت کننده شماره پنج این گونه نقل می کند: 
“مثال پارسال معلم جغرافیامون می گفت مردم 
اونجا خیلی فقیر و پــا برهنه راه می رن، چون 
خودش نرفته بود، اســتانش بهش گفته بودن 
داشــت اینجوری می گفت. خیلی واقعا بهم 
برخــورد. یعنی من پــا برهنــه راه می رفتم.” 
گاهــی مواقع خشــونت هویــت اجتماعی و 
فرهنگی شــامل خانواده می شد در این رابطه 
شرکت کننده شماره سیزده این گونه می گوید: 
“چند ســال پیش شــغل پــدرم رو مســخره 
می کردنــد میگن خاصیتتون چــاه کنه و اینا، 
ولی پــدرم کارش یک چیز دیگه ای اســت. 
توی کارخانه پاژن هست. اصال چاه کنی که 
می گن حاال توی فیلما که گفتن اصال شــاید 
بوده و کال کمتر شده.” شرکت کننده شماره 
ده در این بــاره اینچنین می گوید: “فقیر بودن 
آدم هــم مســخره می کنند. آخه مــا به خاطر 
اینکــه کار نبوده مهاجــرت کردیم. از لحاظ 
اقتصــادی زیاد خوب نیســتیم. به من می گن 
 شــما فقیر هســتید،. یعنی خیلــی فقیرید.”
مضموناصلیســوم:خشــونتاز
طریــقتبعیضاجتماعــیدرتجربه
زیســتهدانشآموزانمهاجرمضمون 
زیســته  تجربــه  در  شــده  شناســایی  ســوم 
دانش آموزان مهاجر خشونت از طریق تبعیض 
اجتماعی اســت. مهاجرت بــه نوبه خود گاه 
می تواند به شــکل گیری تبعیض بی انجامد و 
این تبعیــض در قالب خشــونت نمادین علیه 
فــرد مهاجر عمل کنــد. شــرکت کننده اول 
در رابطــه بــا این گونه خشــونت این طور بیان 
می کند: “دوست داشــتم برم کامپیوتر بخونم 
ولی نگذاشتن. من رفتم رشته انسانی. االن با 
گاهی زیاد ندارم و زیر رشته های  این رشــته آ
انســانی نمی دانــم. نمی دونــم با این رشــته 

چه کاری می تونم پیدا کنم.” شــرکت کننده شــماره چهار در این رابطه 
این گونه می گوید: “اوایل خیلی ســخت بود. من دوس داشــتم برم فنی 
بخونم با اینکه کلی برنامه ریخته بودم ولی بعد گفتن که اتباع نمی تونند 
برن فنی بخوننــد. کال آدم هم چیزی نمی تونه بگه. چون آخه فایده ای 
نداره. ترس از گفتــن و اینکه باید داخل خودت بریزی. آدم یه جوری 
می شــه که تــرک تحصیل کنه.” این شــرکت کننده همچنیــن این گونه 
بیان می کند: “من همیشــه موقع ثبت نام مدرســه با مشکل بر می خورم 
مثــال وقتی یه جایــی می خوام برم به یه جایی عادت می کنم با مشــکل 
بر می خورم. مثال مدرســه دیگه پر شــده بود. من مجبور شــدم مدرسه 
غیــر انتفاعی برم. چون اونجــا هزینش برام زیاد بود نتونســتم بمونم.” 
گاه این گونه تبعیض به شــکل نادیده گرفتن افراد انجام می شود. در این 
رابطه شرکت کننده شماره هفت می گوید: “مثال بعضی از معلم ها ترکی 
صحبت می کردند مثال می گفتم آقا اگه امکان داره فارسی صحبت کنید 
من متوجه نمی شــم. مثال بعضی بچه ها از گلستان از شمال کشور بودند 
اونا هم متوجه نمی شــن. معلم بعضــی از تکه ها رو به ترکی می گفت ما 

نمی فهمیدیم.” 
گاهــی مواقع نیز تبعیض از طریق ندادن حــق صحبت و اظهار نظر به 
فرد انجام می گیرد. در این رابطه شــرکت کننده شماره سیزده  می گوید: 
“می گن چون تو افغانی هستی نمی تونی حرف بزنی. یا این کار رو بکنی 
اجازه صحبت کردن رو بــه ما نمی دن. چیزی رو که بخوام به حق بگم 
نمی تونم توضیح درستی بیارم. میگن تو افغانی هستی جرات نداری این 
حرف رو بزنی یا این کار رو بکنی. اگر من چیزی می گفتم یک چند تا 

بلند می شد می گفت تو بیگانه ای نباید چیزی بگی.”
مضمونشــمارهچهار:واکنشمنفعالنهدربرابرتجربه
خشــونتنمادیــندردانشآموزانمهاجــرواکنش های 
دانش آمــوزان مهاجــر در برابر تجربه خشــونت نمادیــن به صورت های 
مختلــف انجام می پذیرد که در اینجا برای جلوگیری از بســط زیادی و 
جمع بندی بهتر در دو مقوله منفعالنه و فعالنه خالصه و مفهوم ســازی 
شده اســت. یکی از مهمترین مقوله های که دارای مضامین فرعی زیاد 
می باشد و می توان گفت واکنش غالب مهاجران در برابر تجربه خشونت 
نمادین در مدرســه اســت واکنش هــای منفعالنه اســت. واکنش های 
منفعالنــه دارای دوازده زیر مضمون فرعی شــامل پنهان کردن هویت، 
درون خود ریختن، انزوا و گوشــه گیری، افســردگی، اضطراب، کمبود 
اعتمــاد به نفس، بی  هدفی، محدود شــدن ارتباطــات، افت تحصیلی، 
مشغولیت ذهن، مشــارکت نکردن و عصبانیت می گردد. در اینجا برخی 

از مهمترین واکنش های منفعالنه توضیح داده می شود.
یکی از مهمترین و غالب ترین واکنش های منفعالنه که تقریبا توســط 
تمامــی مشــارکت کنندگان به عنوان ابــزاری در برابر خشــونت نمادین 
بیان گردیده اســت واکنش درون خود ریختن اســت. شــرکت کننده 
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شــماره نه در این رابطه این گونه نقل می کند: “من اویل ســوتی می دادم 
دوستام می فهمیدند مســخره می کردند. من چیزی نمی گفتم ولی سرم 
می انداختم پایین و چیزی نمی گفتم. بیشتر درون خودم می ریختم.” گاه 
این درون خود ریختن منجر به پیامدهای ناگوار روا  ن شناختی برای فرد و 
مراجعه ببه روانپزشک شده است؛ که به دلیل آشنایی نداشتن روانپزشک 
با خشــونت نمادین و حتی ناشــناخته بودن برای دیگران منجر به تجویز 
دارو برای او شــده اســت. شرکت کننده شــماره یک در این باره چنین 
می گویــد: “حاال تــوی فیلم ها که گفتند اصال شــاید بوده و کال کمتر 
شــده. یه فیلمی بود جواد رضویان بــازی می کرد بعد بچه ها می اومدند 
اون تکه کالم هــا رو به من می گفتند. من می گفتم چیزی نیســت. االنا 
کمتر شــده حاال هر شرکتی یه ســاختمان داره و به چاه نیاز داره خیلی 
ناراحتم می کرد. توی خــودم می ریختم، و خیلی چیزهای دیگه که من 
رو ناراحــت می کرد و توی خودم می ریختم. همین االن که پیش شــما 
هستم دارم می گم و خودم خالی می شم قبال چون توی خودم می ریختم 
مریض اعصاب گرفتم. حتی به روانپزشک مراجعه کردم که قرص برام 

تجویز کرد.” 
شرکت کننده شماره هشــت در این باره این گونه می گوید: “ما به خاطر 
شغل بابام اومدم اینجا و گرنه نمی اومدم. من اصوال توی خودم می ریزم 
وقتی می شــنوم قضاوت نادرســت در مورد شــهرمون این من رو خیلی 
ناراحــت می کنه. کال آدم درون گرایی هســتم. شــاید چیزی نگم ولی 
می ریزم توی خودم.” شــکل دیگر واکنش منفعالنه به تجربه خشــونت 
نمادین پنهان کردن هویت خود است. در این رابطه شرکت کننده شماره 
نــه می گوید: “معلم می گفــت اصالت کجاییه. روم نمی شــد بگم. ش 
می ترســیدم کسی من رو مســخره کنه، بهم بخندند مثال پارسال اومدم 
اینجا معلم گفت کجایی هســتی گفتم بچه ها خندیدند.شــرکت کننده 
شــماره دو نیز در این رابطه چنین نقل می کند: “بیشتر بچه ها نمی دونند 

من کجاییم. من بهشون نمی گم همش به ظاهرم گیر می دن.” 
شکل دیگر واکنش های منفعالنه به صورت انزوا و گوشه گیری نمایان 
می شود. شرکت کننده شماره چهارده در این رابطه این گونه بیان می کند: 
“من اوایل که اینجا اومده بودم چون لهجه داشــتم دوســتام می فهمیدن 
به من می خندیدند به همین دلیل کمتر حرف می زدم و ســعی می کردم 
ردیف آخر بشــینم و چیزی نگم.” گاه این واکنش های منفعالنه شامل 
محدود شــدن ارتباطات می گردد. شرکت کننده شــماره چهارده در این 
رابطه این گونــه نقل می کند: “اوایل که اومــده بودیم اینجا چون غریب 
بودیم و دوســتی نداشتم خیلی برام ســخت بود. کال من اینجا دوستای 
زیادی ندارم همه دوستام شهرستان هستند. چون اینجا دوست همشهری 
ندارم احســاس تنهایه بیشــتری می کنم.” شــرکت کننده شــماره ده در 
این باره این گونه می گوید: “مثال من توی کالس لهجه داشتم گاهی وقتا 
معلم متوجه نمی شــد من چی می گم اون وقت بچه های کالس شــروع 

به مسخره کردن من می کردند. خیلی ناراحت 
می شدم االن هم چیزی نمی گم با اینکه لهجم 

بهتر شده با معلم هام زیاد ارتباط نمی گیرم.
بی هدف شــدن و افت تحصیلی یکی دیگر 
از واکنش های تجربه شــده در دانش  آموزان 
مهاجــر در محیط جدید بوده اســت. در این 
رابطه شرکت کننده شماره نه می گوید: “اونجا 
تســت گرفتند نمونه دولتی من ثبت نام کردم 
ولی چون بعد می دونستم می خوایم بیایم تهران 
دیگه نخوندم ولی بعد گفتم کاش می خوندم 
شاید درسم بهتر می شــد آینده بهتری داشتم 
کال اینجا هدفی ندارم. هدفم کال گم کردم. 
درسم نسبت به قبل افت کرده.” افسرده شدن 
در محیــط جدید یکی دیگــر از واکنش های 
منفعالنــه دانش آموزان مهاجر اســت. در این 
رابطه شــرکت کننده شــماره پانزده می گوید: 
“بعضی از بچه ها که مثل من میان اینجا شاید 
افسرده بشن. آدم توی محیط که غریب باشه 
خوب نیســت. آدم افسرده می شــه کال آدم 
اینجا داغونه. اوایل خیلی عصبانی بودم با این 
شــرایط و کال مثل قبل نمی تونم بخندم. آدم 

اینجا احساس بی ارزشی می کنه.” 
گاه تمسخره لهجه و زبان فرد توسط دیگران 
یــا همــان خشــونت زبانی باعث کم شــدن 
اعتماد به نفس در فرد می شود. شرکت کننده 
شماره هفت در این باره می گوید: “زمانی که 
می خوام برم کنفرانس بدم و یا معلم ازم سوال 
بپرسه به جای اینکه توجه داشته باشم به مطالبم 
بیشــتر به بچه ها توجه دارم کــه لهجه من رو 
مســخره نکنن به خاطر همین اعتماد به نفسم 

پایین اومده و ترجیح می  دم کنفرانس ندم.”
پنجــم: شــماره اصلــی مضمــون
تجربــه برابــر در فعالنــه واکنــش
خشــونتنمادیندردانشآموزان
مهاجــر واکنش هــای فعالنــه را می تــوان 
به صورت کلــی در دو حــوزه منفی و مثبت 
تقســیم بندی کــرد. گاه خشــونت نمادین به 
درگیری فیزیکــی با افراد منجر می شــود که 
می توان آن را واکنشــی منفــی تلقی کرد. اما 
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نیل فن ک شککی ا دمکارات

گاه افراد به صورت فعالنه واکنش نشان داده 
و ســعی در تغییر دیدگاه افراد نســبت به خود 
از طریــق تالش برای توجیح کــردن دیگران 
و تــالش به امیــد دادن به خــود می کنند که 
می توان آن را جنبه مثبت دانســت. در حالت 
کلــی واکنش هــای فعالنــه خیلــی کمتر از 
دانش آموزان  توســط  منفعالنه  واکنش هــای 
مهاجر تجربه می شــود و اکثر شرکت کنندگان 
واکنش هــای منفعالنه را گــزارش کرده اند. 

در رابطه با درگیری فیزیکی شــرکت کننده شــماره هفــت این طور بیان 
می کند: “وقتی بچه ها لهجه من رو مسخره می کنند یه بار از ناراحتی زدم 
توی گوش یکی از بچه ها با اینکه زمان زیادی از این حرف می گذره ولی 
هنوز یادم نمی ره که من رو مســخره می کردنند.” در رابطه با تالش برای 
توجیح کردن دیگران شرکت کننده شــماره هشت این گونه نقل می کند: 
“گاهــی وقتا وقتی معلم  در موردمنطقــه مااینجوری صحبت می کنه من 
سعی می کنم توجیحش کنم مثال تهران شاید روستاهایی داشته باشه که 

مردمش فقیر باشند، درس نخونده باشند.”

بحث و نتیجه گیری

مهاجــرت دارای پیامدهــای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روا  ن شــناختی گوناگونی برای افراد اســت کــه از میان بعد 
روا  ن شــناختی و سالمت روان آن کمتر مورد توجه محققان بوده اســت. نوجوانان مهاجر با ورود به مدارس جامعه مقصد با 
دانش آموزانی همکالسی و هم مدرسه ای می شوند که به لحاظ زبانی، فرهنگی و هویت اجتماعی گاه با آن ها متفاوت بوده 
و همین مساله باعث پیامدهای گوناگونی برای وی می شود. بر این اساس مقاله حاضر کوشید به بررسی فرایند شکل گیری 
خشونت نمادین در مدرسه و پیامدهای روانی-اجتماعی گوناگون آن برای دانش آموزان مهاجر در جامعه مقصد بپردازد. در 
این راســتا با توجه به ماهیت موضوع پژوهش روش کیفی و رویکرد پدیدارشناســی تفسیری انتخاب گردید. در این پژوهش 
ابتــدا محققان به مشــاهده دانش آموزان در یکی از مناطــق مهاجرپذیر که دارای تنوع مهاجرتی بــه لحاظ قومیتی بود یعنی 
مدارس متوســطه دوم در شهرستان بهارســتان دو پرداختند. انتخاب مقطع متوسطه دوم به آن دلیل بود که با توجه به ماهیت 

پیچیده موضوع، دانش آموزانی که امکان مشارکت و درک بهتری از آن داشتند انتخاب  گردیدند. 
بــا توجــه به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفــی در نهایت پانزده دانش آموز دختر و پســر انتخاب و با روش مصاحبه 
عمیــق و بــاز، داده ها جمع آوری گردید. تحلیل داده های پژوهش نشــان دهنده فرایند شــکل گیری خشــونت نمادین علیه 
دانش آمــوزان مهاجــری که در جامعه مقصــد در اقلیت قرار می گرفتند بــود. این امر در مطالعات شــیال و همکاران]14[ و 
کوان]15[ نیز مشــاهده شده بود. نتایج این تحقیق در راســتا دو مطالعه قبلی می باشد. این خشونت گاه توسط دانش آموزان 
دیگر که در اکثریت قرار می  گرفتند و گاه حتی توســط معلمان و مســووالن مدرســه انجام می گرفت. همان طور که انتظار 
می رفت این شــکل از خشــونت چون بیشــتر از طریــق نمادین و به وســیله زبان انجــام می گیرد در خیلی از مواقع توســط 
 کســانی که آن را اعمال می کنند و حتی توســط کســانی که آن را تجربه می کنند به عنوان نوعی از خشونت شناخته نمی شد. 
تحلیل داده ها نشان دهنده شکل گیری خشونت نمادین در دانش آموزان مهاجر است که در سه مضمون اصلی نمود می یابد. 
این ســه مضمون شامل خشــونت زبانی، خشــونت هویت اجتماعی و فرهنگی و خشــونت از طریق تبعیض اجتماعی بود 
که که در تجربه زیســته مشــارکت کنندگان در پژوهش شناســایی شدند. اما دو مضمون دیگر شــامل واکنش های منفعالنه 
و واکنش هــای فعالنه بیانگر واکنش های تجربه شــده دانش آمــوزان مهاجر در واکنش به این پدیده در مدرســه بودند که 
بسیاری از این واکنش ها جنبه روانی-اجتماعی داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که واکنش بیشتر دانش آموزان مهاجر به 
شــکل گیری خشونت نمادین بیشتر جنبه منفعالنه دارد و دانش آموزان مهاجر بیشتر با مکانیزم های مانند درون خود ریختن و 
پنهــان کردن هویت و اصالت خود با آن برخورد می کنند اگرچه بعضی از دانش آموزان مهاجر به صورت فعالنه وارد واکنش 

گاه کردن دیگران و امید دادن به خود با این پدیده روبرو شوند.  شده و سعی می کنند با آ
می توان گفت خشــونت نمادینی که توســط دانش آموزان اکثریت بر علیه مهاجرین انجام می پذیر با همراهی ســاختارهای 
ناهشــیار یا عادت واره آن ها همراه اســت. تغییر و از میان بردن این عادت واره که در بســیاری موارد به غلط شکل می گیرد؛ 
گاه سازی است همان گونه که داده های این پژوهش در راستای مبانی نظری نشان می دهد این نوع از خشونت بیشتر  نیازمند آ
از روی شــناخت نادرست و عادت واره غلط انجام می پذیرد. اما آنچه برای متخصصین سالمت روان اهمیت دارد و باید در 
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راستای اگاهی بخشی و کمک به حل چنین مساله هایی در مدرسه از آن 
استفاده کنند آن است که این پدیده تا حد زیادی ناشناخته مانده است 
و حتی تعداد زیادی از کسانی که از این نوع خشونت استفاده می کنند 
از این نوع خشــونت و پیامدهای ناگور آن برای دانش آموزان مهاجر از 

آشنایی کافی برخوردار نیستند. 
محدویتهــا: با توجه به اینکه این پژوهــش به روش کیفی انجام 
شده است محدویت های روش کیفی از جمله غیر ممکن بودن حذف 
ســوگیری مشاهده گر، کنترل نداشــتن برروی اعتبار نتیجه گیری محقق 
و تعمیم پذیــری نبودن بر تحقــق حاضر نیز وارد اســت. از جمله دیگر 
محدویت های این پژوهش می توان به ویژگی های خاص مهاجران با توجه 
به بافت اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. جلب اعتماد مصاحبه شوندگان 
جهت مشــارکت در پژوهش حاضر امری دشــوار بود. نوجوانان مهاجر 
با توجه به اینکه بیشــتر تمایــل به محافظه کاری و پنهــان کردن هویت 
خــود دارند جلب اعتماد آن ها برای مشــارکت مســاله ای دشــوار بود. 
همچنین جلب ارتبــاط و همکاری مدارس برای انجام پژوهش از دیگر 
دشــواری های پیش روی محقق بود. این امر نیازمند همکاری و تعامل 

بین متصدیان امر آموزش و پرورش و محققان می باشد. 
پیشــنهادها: از آنجــا که خشــونت نمادین فقط مربــوط به بحث 
مهاجرت نیســت و همان گونه که در این بررســی اشاره شده در رابطه با 
طبقــات اجتماعی در مدارس و... نیز انجــام می پذیرد تحقیقات آینده 
می توانند به مطالعه روا  ن شــناختی این پدیــده و پیامدهای آن بپردازند. 
گاهی بخشــی خود را  بنابراین الزم اســت متخصصین ســالمت روان  آ
گاهی بخشی به مسووالن آموزش و  در سه ســطح دنبال کند. نخست آ
پروش. از آنجا که ساالنه تعداد زیادی از مهاجرت های داخلی در ایران 
گاهی سازی برای برخورد  در حال انجام اســت به ویژه اســتان تهران، آ
مناســب مسووالن آموزشی و پرورشــی ضروری به نظر می رسد. معلمان 
با توجه به نقش و رســالت مهمــی که در فرایند پــرورش دانش آموزان 
دارند قطعا می تواند در هدایت و مهار خشونت نمادین علیه دانش آموزان 

مهاجر نقش مهمی داشــته باشند. سطح دوم 
دانش آموزان مدرســه می باشــند. از آنجا که 
گاهانــه به دلیل  بســیاری از دانش آمــوزان ناآ
شناخت نادرســت وارد ایجاد فرایند خشونت 
نمادین می شــوند مشــاوران می توانند با ایجاد 
کارگاه های آموزشــی نقش مهمی در کاهش 
ایــن فرایند داشــته باشــند. و ســومین بحث 
گاهی بخشــی بــه دانش آموزان  آمــوزش و آ
مهاجر است تا به جای آنکه وارد واکنش های 
منفعالنه منفی شــودند با واکنش های فعالنه 
مثبت بــا آن برخــورد کنند چنانچــه در این 

تحقیق نیز نمونه هایی از آن مشاهده شد.
از آنجــا که در جامعه مــا مهاجرت به دالیل 
مختلــف در حــال افزایــش اســت آموزش 
دانش آموزانــی بــا ویژگی هــای فرهنگــی و 
قومیتی متفاوت بســیار مهم و ضروری است. 
بحث چند فرهنگی مســاله است که باید در حث چند فرهنگی مســاله است که باید در 
زمینه آموزش و پرورش حتی سطح کتاب های زمینه آموزش و پرورش حتی سطح کتاب های 
درســی به دانش آموزان آموخته شود. تعاملی درســی به دانش آموزان آموخته شود. تعاملی 
که بر پایه احترام متقابل بین فرهنگ ها شکل که بر پایه احترام متقابل بین فرهنگ ها شکل 

می گیرد.می گیرد.
سهمنویســندگان: این مقاله برگرفته از 
پایان نامه کارشناسی ارشد انجام پذیرفته است 

و تضاد منافع وجود ندارد.
سپاسگزاری: بدینوسیله از تمامی افرادی 
که در انجام این پژوهش نویســندگان را یاری 

رساندند، تشکر و قدردانی می شود.
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