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  چکیده

ها در حوزه کودکان کار به جهت  مند داده هدف پژوهش حاضر ارائه یک نظریه بر اساس گردآوري نظام مقدمه؛

اجتماعی،  - اي از کودکان کار به علت مسائل گوناگون جسمانی، روانی مالحظه پذیري تعداد قابل آسیب

ي کیفی است که با استفاده از ها این مطالعه از نوع پژوهش روش؛. باشد خانوادگی و تراژدي از چهره کریه فقر می

ها، تحلیل  صورت شرح و توصیف پدیده در این نوع تحقیقات، اطالعات به. شده است روش نظریه داده بنیاد انجام

گیري هدفمند و با استفاده از روش  بدین منظور با روش نمونه. شود مقوالت و ایجاد نظریۀ جوهري ارائه می

نفر از کودکان خیابانی و کار شهر  12آوري شد و تا رسیدن به اشباع نظري  ا جمعه مصاحبه نیمه ساختاریافته داده

براي دستیابی به . نمایند، مورد بررسی قرار گرفتند اهواز که خدماتی از دفاتر تسهیلگري و توسعه محلی دریافت می

که شامل کدگذاري مفاهیم و  مند اشتروس و کوربین انجام شد هاي نظام ها با استفاده از رویه عوامل، تحلیل داده

ها  ها و زیرمؤلفه ها در کدگذاري باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفه وتحلیل داده تجزیه. شکل دادن به نظریه است

ها و پیامدها است که بر مبناي نتایج  تعامل - پارادایم ظهور یافته شامل سه بعد شرایط، کنش ها؛ یافته.منجر شد

شده، شرایط نابسامان و  عنوان هنجاري پذیرفته امل ضرورتی گریزناپذیر و تلقی بهپژوهش در بعد شرایط ش

پذیري ناقص، تصویر  گرایی نهادي، نادیده گرفتن در قوانین و نبود فهم متقابل، جامعه گسیخته خانواده تقلیل ازهم

اد پنهان، ضعف هاي رفاهی، هراس از آینده، فس مخدوش در آیینه دیگران، تلقی منفی کودك از سازمان

عنوان  تعامل فرار از موقعیت، تعامل اجتماعی به -هاي حمایتی و در بعد کنش آوري، تلقی کودك از سازمان تاب

برانگیز به منابع و در بعد پیامدها فضاي  شده و عدم دسترسی چالش راهبرد مراقبتی و ستیز با نگاه هنجاري ادراك

ومیت از حق تحصیل و آموزش، فساد پنهان است که حول یک مقوله اجتماعی انگ آلود علیه کار کودکان، محر
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  طرح مسئله

هاي تأثیرگذار در امنیت اجتماعی در جوامع شهري، کودکان خیابانی هستند  لفهیکی از مؤ

هاي اجتماعی  شود و ازجمله معضالت و آسیب یاد می» تراژدي شهري«عنوان  که از آن به

کار کودکان یک مفهوم مبهم است زیرا معنی .گریبان هستند به است که شهرها با آن دست

مثال، در آفریقا کودکی که در خیابان  عنوان است به هاي مختلف متفاوت آن در زمینه

عنوان کودك کار مورد توجه قرار نگیرد بلکه کار  کند ممکن است به کاالیی را حمل می

حال سازمان بهداشت  بااین. اي براي آموزش و رشد کودك به نظر برسد عنوان وسیله او، به

که زیر سن قانونی کار که کار کودك را هرکاري که توسط یک کودك ) 2016(جهانی 

مطابق با . سازد کند، توصیف می در ازاي دریافت پاداش، حق کودکی را از آن محروم می

کننده است، جایی که کودکان در  این برداشت آمار شیوع کودکان خارج از مدرسه نگران

ساعات مدرسه، در حال تردد در ترافیک هستند و بسیاري از این کودکان در ازاي پول 

  ). Chukwudeh, 2021: 3(گیرند  ندکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار میا

کودکان «یا » کودکان در وضعیت دشوار«تر  بخشی از گروه بزرگ» کودکان خیابانی«

صورت  روز و گاه تمام آن را به هستند که ساعات طوالنی از شبانه» پذیر شهري آسیب

تی نامعلوم خارج از نهادهاي اجتماعی و براي مد) مستمر(و یا دائمی ) ناپایدار(موقت 

قصد و انگیزه کار و یا دوري از خانواده، در  حمایتی معمول مانند خانواده و مدرسه و به

این کودکان در مقایسه با دیگر هماالن خود تماس کمتري با نهادهاي . برند خیابان به سر می

شوند که در صورت  نگهداري میاي غیرازاین نهادها  الذکر دارند، و یا در مراکز ویژه فوق

فقدان آن مراکز ویژه در معرض رها شدن و روي آوردن به کار و زندگی خیابانی و 

کشی، بزه دیدگی، بزهکاري و  عوارض منفی و خطرات ناشی از آن از قبیل خشونت بهره

  ).86: 1391افشانی و همکاران، (گیرند  انحرافات اجتماعی قرار می

هاي مقابله با آن در جوامع مختلف  وامل گسترش این پدیده و راهها و ع نوعی زمینه به

این کودکان که به کودکان کار و . با توجه به بسترهاي فرهنگی گوناگون، متفاوت است

توانند نشانگر وجود معضالت در خانواده و جامعه و همچنین  اند می خیابان معروف
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نوعی این مسئله عادت واره فرد را که، به. هاي حمایتی و رفاهی باشند ناکارآمدي سازمان

نسبتًا ماندگاري که ) ها و تمایالت ها، ارزش ها، خصلت خوي(هاي  نظامی از طبایع و قریحه

وسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده و نحوه مواجهه او با  در شخصیت کنشگر به

؛ به Bourdieu, 1995: 95(کند  بخشد و کنش را اداره می هاي مختلف را جهت می موقعیت

  ).16: 1398نقل از محمدي، 

پدیده کودکان خیابانی یک مسئله اجتماعی است که با شرایط و تحوالت ساختاري 

افزایش جمعیت، (هاي اخیر به علل گوناگونی  جامعه ایرانی مرتبط است که در دهه

، )شهري-وستاویژه ر به(ها  اقتصادي، فقر، بیکاري، مهاجرت -هاي اجتماعی نابرابري

طالق، اعتیاد و (هاي نابسامان  ، خانواده)ویژه از سنتی به مدرن به(تغییرات در سبک زندگی 

سابقه جمعیت در دهه  ، رشد بی50در ایران، دهه ). 1: 1397محرمی،(یافته است  افزایش...) 

دست هم  به هاي از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ همه و همه دست و مهاجرت 60

جمعیتی که نیازمند غذا، بهداشت، . و به جوانی جمعیت دامن زده استداده 

  .هستند... وپرورش و اشتغال و درآمد و  آموزش

از سوي دیگر متناسب نبودن امکانات و ساختارهاي جامعه با نیازهاي این بخش از 

. ها و رواج پدیده کودکان خیابانی و کار است پذیري خانواده جمعیت، منجر به آسیب

با  "آي آل او"المللی کار و سازمان بین "یونیسف"دوق کودکان سازمان ملل متحدصن

میلیون  160که شمار کودکان کار در جهان به  انتشار گزارش مشترك اعالم کردند درحالی

. ها کودك دیگر نیز در معرض خطر کار اجباري قرار دارند نفر رسیده است، میلیون

او، بیش از نیم کودکان کار در  ال شده از سوي یونیسف و آياي که طبق آمار منتشر  گونه به

بنا بر تعریف سازمان ملل متحد این دسته 1.سال سن دارند 11سراسر جهان بین پنج تا 

ترین معناي کلمه  کودکان، شامل پسران یا دخترانی هستند که براي آنها خیابان در گسترده

کامل تحت حمایت و سرپرستی بزرگسالی طور  تبدیل به محل سکونت یا معیشت شده و به

  .اند قرار نگرفته

                                               
  1400المللی کار  زارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بینگ-١
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دهد، آنچه موجب حضور این  در این حوزه نشان میشده  هاي انجام نتایج پژوهش

ساز ورود به  شود عمدتاً دالیل اقتصادي است که خود زمینه کودکان در خیابان می

بر اساس آمار  ).486:1395فوالدیان و همکاران،(هاي نامناسب و پرخطر است  محیط

ساله در جهان محروم از  14تا  5میلیون کودك  250ساالنه ) ILO(سازمان جهانی کار 

همچنین بر اساس . درصد است 61شوند که سهم قاره آسیا از این جمعیت  کودکی می

درصد کودکان کار و خیابان  75شده است،  اي که در سازمان بهزیستی انجام مطالعه

سال سن دارند  11تا  6درصد زنان  31روند،  صد آنان به مدرسه نمیدر 30سرپرست دارند، 

معتمدي، (آور خانواده خود هستند  درصد آنان نان 60سال هستند و  6درصد زیر  9و 

گیري اخیر ویروس کرونا خطرات را براي  رود که همه از طرفی انتظار می). 1:1383

خیابان افزایش و منجر به افزایش  پذیر ازجمله کودکان کار و هاي اجتماعی آسیب گروه

  ).Kechagia, 2021: 1(نرخ کار کودکان، استثمار و اجبار کار شود 

گیري ویروس  ، در ارتباط با همه)2020(1این یافته مطابق با پژوهش گوپتا و جاوندا

کرونا و افزایش بحران، ناامنی اقتصادي، فقر و استثمار کودکان، ازجمله کودکان کار در 

بنابراین پدیده اجتماعی کودکان ). 82: 2020گوپتا و همکاران، (باشد  فقیرنشین می مناطق

با توجه به روند کنونی تحوالت . کنند کار و خیابان در مناطقی از اهواز خودنمایی می

هاي  اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و روند فزایندة مسائل و آسیب

ل گسترش فزاینده این پدیده، لزوم پرداختن به مسائل این قشر اجتماعی کشور و احتما

  .کند پذیر را دوچندان می آسیب

گفته ایجادکننده  هاي پیش شهر اهواز ازجمله شهرهایی است که بسیاري از زمینه کالن

در استان کودك کار1500شناسایی . کودکان کار خیابان را از دو دهه قبل دارا بوده است

ها از علل عمده گرایش  خانواده  فقر مالی و مشکالت اقتصادي  ی ازجملههای که تکانه

جهت  بدین. شود ها محسوب می و افزایش تعداد آنمشاغل کاذبکودکان به فعالیت در

بنا . یابد بررسی این پدیده در شهر اهواز ازجمله مسائلی است که اهمیت تحقیق و بررسی می

                                               
1. Gupta& Jawanda
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عنوان واقعیتی که  حاضر با تمرکز بر تجربۀ کار خیابانی به عۀرسد مطال بر آنچه ذکر شد، به نظر می

شناسی کیفی  شود با استفاده از رویکرد تفسیري و روش توسط کنشگران برساخت می

ضمن واکاوي تجربۀ کار خیابانی نشان دهد این افراد چه ) روش نظریۀ داده بنیاد(پژوهش 

گیري این تجربه چگونه  ی شده در شکلدرك و تفسیري از کار در خیابان دارند و فرایند ط

. گرفته است بوده و اکنون تفسیرشان از نحوة گذران زندگی حول چه مفاهیمی شکل

گیري کودکان  پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف فهم فرایند شکل

  .باشد کار و خیابان در شهر اهواز می

ذینفعان پدیدة کار . 1: زیر استدر همین راستا سؤاالت اصلی پژوهش به شرح 

کنند و این تفسیر حول چه مفاهیمی  گیري آن را چگونه تفسیر می خیابانی فرایند و شکل

کنشگران در رابطه با . 3اند؟  گیري این تجربه کدم شرایط مؤثر بر شکل. 2. گیرد شکل می

ها  و عمل ـ تعامل پیامدهاي این شرایط. 4هایی دارند؟  پدیدة کار خیابانی چه کنش ـ تعامل

  باشد؟ چه می

  

  پیشینه پژوهش

نتایج  "عوامل مؤثر بر خیابانی شدن کودکان"در بررسی خود با عنوان ) 1380(جعفري 

دهندة پایگاه نازل اجتماعی، عدم دسترسی به آموزش و تحصیالت و  آمده نشان دست به

در ) 1381(سنجر . گسیختگی خانواده از عوامل مؤثر بر خیابانی شدن کودکان است ازهم

 18تا  12نفر بین  50که به شیوه پیمایشی از » علل فرار نوجوانان از خانه«پژوهشی با عنوان 

گیري، تبعیض، عدم تفاهم با  محبتی، سخت شده است، فقر مالی و فرهنگی، کم سال انجام

ان، نشدنی پدر و مادر یا سرپرست هاي خانوادگی، دعواهاي تمام افراد خانواده، خشونت

  .خالفکاري افراد خانواده در فرار نوجوانان از خانه مؤثر است

منظور ارائۀ تصویري روشن از وقوع فقر با توجه به ارتباط فقرکودکان با بازار کار،  به

) 1389(توسط داور پناه و همکاران  "فقر کودکان و بازار کار در ایران "پژوهشی با عنوان
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دهد که عواملی چون کمبود تقاضا  ین پژوهش نشان مینتایج حاصل از ا. شده است انجام

گرانۀ کودك توسط مشتریان و قائل  ارزش کودکان، پذیرش رفتار تکدي براي کاالهاي کم

پذیري اجتماعی براي کودك، به انحراف و گرایش  نبودن قدرت درك و مسئولیت

همچنین . شود کودکان به سمت رفتار تکدي گرانه حین فروش برخی از اجناسشان منجر می

دهد که کودکان کار خیابانی کرج عمومًا با خانواده خود رابطۀ پیوسته  ها نشان می بررسی

  .دارند و از نظارت نسبی آنان برخوردارند

تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر «هاي پژوهشی با عنوان  یافته

آن است که اکثر کودکان کار و بیانگر ) 1391(توسط علیرضا افشانی و همکاران » اصفهان

خیابانی مورد مطالعه، پسر، مهاجر، داراي میزان درآمد پایین و والدین معتاد و همچنین 

اند و بیشتر به کار  کسانی هستند که توسط والدین مورد آزار جسمی قرار گرفته

اد نتایج تحقیق نشان داده است که رابطۀ معناداري بین اعتی. فروشی مشغول هستند دست

  .والدین، آزار کودکان توسط والدین و زندان رفتن والدین با نوع کار کودکان جود دارد

هاي  شناسی سیاست آسیب"در پژوهشی با عنوان ) 1399(خواجه نائینی و همکاران 

ابهام در «هاي  دهد مؤلفه هاي پژوهش نشان می ، یافته"ساماندهی کودکان خیابانی در ایران

، موازي کاري و تداخل وظایف نهادي، عدم مرجعیت کالن شناخت و تعریف مسئله

ترین  از مهم» شدههاي اتخاذ ثباتی و تغییر مداوم و رادیکال در سیاست سیاستی و بی

  .گذاري کودکان خیابانی در ایران است هاي سیاست آسیب

بازبینی انتقادي تحقیقات نظري و "در تحقیق خود با عنوان) 2002(1پانتر بریک

دهد، در قرن  نشان می "توسعه هاي خیابانی در کشورهاي درحال در رابطه با بچه رفاهی

هاي سازمان  هاي خیابانی در کنوانسیون حاضر تغییرات زیادي در رویکردها نسبت به بچه

عنوان شهروندان و عاملینی که قابلیت ایجاد  هاي به که به بچه طوري ملل صورت گرفته به

کند که  در پایان این تحقیق تأکید می. دارند، تأکید شده است تغییرات در زندگی خود را

                                               
1. Panther Break
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هاي و  اندازهاي بلندمدت اشتغال بچه هاي خیابانی در معرض خطر نباید به چشم رویکرد بچه

  .تأثیر مثبت آن بر زندگی آنها، سایه بیفکند و آنها را نادیده بگیرد

عنوان کاسبان  هاي کار به تجارب بچه"در تحقیقی با عنوان ) 2009(1بروملی و مایک

هاي مانند کمبود زمان  هاي خیابانی همراه با خطرات و آسیب معتقدند، کار بچه"خیابانی

ها داراي  اما کار این بچه. اند براي بازي و دوري از تحصیل، مورد سوءاستفاده قرار گرفته

کار کنند اما از کنند مجبورند  ها احساس می در واقع اگرچه بچه. باشد نکات مثبتی نیز می

نفس و  برند و باعث توانمندي اقتصادي و افزایش اعتمادبه این کار نیز، لذت می

آورند و نسبت به امور  هاي جدید به دست می ها از این راه مهارت آن. شود نفسشان می عزت

  .کنند هاي زیادي پیدا می اقتصادي اطرافشان آگاهی

نشان  "هاي کار هاي حامی بچه د سازمانعملکر"در پژوهشی با عنوان ) 2012(2لیبل

ها هماهنگ کنند تا به  هاي خود را با این سازمان گذاران باالدست بایستی برنامه دهد، سیاست می

شدن الزم است به تفسیر خود  واسطه جهانی در واقع با تغییر شرایط به. نتایج دلخواه خود برسند

هاي  از طرفی بر نقش سازمان. ان توجه شودش هاي از کار نیز، نقش آن در توانمندسازي بچه

اي کردن مشکالت و  هاي در کشورهاي مختلف و دستاوردهایشان با استفاده از رسانه حامی بچه

  ).2010، 3کوهن(کرده است شان به اشکال گوناگون نیز اشاره تأکید بر حل

در  بررسی کار کودکان مایا"با عنواندر پژوهش خود )2018(4ووته و مینارد

اند که توجه به انتظارات فرهنگی متفاوتی که در بین مهاجران روستایی  نشان داده "خیابان

هایی براي توقف کار دختران در خیابان از طریق شناسایی نحوة  مایا و شهر وجود دارد، راه

مواجهۀ آنها با شرایط جدید زندگی و فهم تجارب روزانه دختران کار در خیابان در مقایسه 

در پژوهشی با عنوان) 2021(5کچاگیا و همکاران. هاي سنتی و روستایی ارائه نماید حیطبا م

                                               
1. Panther Break
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4. Vote & Maynard
5. Kechagia, Polyxeni, and Metaxas
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 "گیر پنهان هستند هاي همه توسعه قربانیان بیماري آیا کودکان کار در کشورهاي درحال"

توسعه  گیري اخیر ویروس کرونا، رفاه خردساالن را در کشورهاي درحال معتقد است همه

تواند افزایش  برداري اقتصادي و سوءاستفاده از کودکان می و بهره تحت تأثیر قرار داده

  .یابد

ها در زمینۀ کودکان کار به روش  شده، بیشتر پژوهش بندي از مطالعات انجام در جمع 

. پیمایش صورت گرفته است و در آنها فقط بخشی از پدیدة کودکان کار مطالعه شده است

هاي کاربردي را در اهداف تحقیق ذکر  فهرچند پژوهشگران تحقیقات یاد شده هد

هاي  پیمایش یکی از روش. اند به اهداف خود دست یابند اند، در عمل نتوانسته کرده

آید، اما پدیدة کودکان کار باید از جنبه کیفی نیز بررسی شود؛ زیرا  پژوهش به شمار می

و تهیۀ پرسشنامه به آنها توان فقط از طریق پیمایش  این پدیده، عوامل پنهان نیز دارد که نمی

  .یافت دست

در پژوهش حاضر جهت بررسی پیشایندها و پسایندهاي مسئله حاضر، روش کیفی 

گذارد و  مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا عوامل مختلفی بر پدیدة کودکان کار تأثیر می

ذکر است  شایان. خطی به این موضوع داشت توان همچون روش کمی، رویکرد تک نمی

کند، بسیار متفاوت و گاهی متضاد  که کودك را به سمت کار کردن هدایت میشرایطی 

است؛ بنابراین، باید انواع فرایندهاي تأثیرگذار بر کودك کار شدن بررسی شود و از 

همچنین، استخراج فرایندهاي کودك کار . رویکردي چندبعدي به این پدیده نگاه شود

هاي ذیصالح در  گذاران و سازمان د سیاستشو شدن با استفاده از روش کیفی، موجب می

منظور رفع این پدیده پیش روي خود ببینند؛  هاي گوناگونی را به حل این حوزه راه

هاي کودکان  اند و انجام دادن آنها منجر به ارتقاء سطح توانمندي هایی که کاربردي حل راه

یدة اجتماعی را برطرف کار و خیابان خواهد شد همچنین بسیاري از معضالت زائیدة این پد

  .نمایند
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  انداز مفهومی چشم

اي، محقق به هنگام  شناسی پژوهش کیفی و روش نظریۀ زمینه با توجه به نوع نگاه روش

گیري پدیده کار کودکان و جهت درك معانی الصاق شده به  مطالعه بسترها و دالیل شکل

همان بازسازي نظام معنایی  نوعی تفسیر تفسیرها یا درك ادراك یا پدیده کار کودکان، به

زند و با ارائه توصیفی از شرایط اجتماعی به شناخت و  مورد کنشگران دست می

هاي ریز و میکروسکوپی که هرکدام بر معنایی خاص صورت گرفته است اقدام  توصیف

هاي  ها بر تأیید بومی و نسبی دانش و غیرتبیینی بودن بررسی گونه توصیف این. کند می

  .گذارد حه میاجتماعی ص

نظران معتقدند که علت اصلی حضور بیشـتر کودکان در خیابان،  بسـیاري از صاحب

نظران، علت اصلی حضور کودکان در  به اعتقاد این گروه از صاحب. مشکل اقتصادي است

در تحقیقی نشان داد ) 2020(1طور مثال اوجانگا به. خیابان انجام کار و کسـب درآمد اسـت

ان در خیابان به سبب فقر و نیاز خانواده به درآمدي است که این کودکان که حضور کودک

اي که در خصوص  نیـز در مطالعـه2السک). 90: 1391افشانی و دیگران، (کنند  کسب می

کـودکان خیابانی در کشـورهاي مختلف امریـکاي التیـن ازجمله برزیل، کلمبیا، اکوادور و 

ها کودك خیابانی، بارها این مفهوم را از کودکان شـنید پرو انجام داد، در مصاحبه با صد

که آنان براي کار کردن و پول درآوردن در خیابان هستند چرا که خانواده پول کافی ندارد 

کنند و علـل  باوجوداین، همۀ مطالعـات از فرضیه فقر پشـتیبانی نمی). 138: 1390وامقی،(

معتقد اسـت براي درك اینکه ) 2019(3آپتکار .دانند دیگري را نیز در این مسـئله مهم می

شناختی کـودکان و  شـوند، همـواره باید وضعیت روان چرا کودکان خیابانـی می

هاي آنان، درك از زندگـی در خیابـان و درجـۀ وجود فرهنگ کـودك خیابانی را  خانواده

  .در نظر گرفت

                                               
1. Ujhana
2. Lasak
3. Aptkar
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، 2021تی جهانی تا سال در مطالعات تحقیقاتی خود بر اساس نتایج مطالعا1برینک

عوامـل مؤثـر در بـروز و تقویت این پدیده اجتماعی را به چهار دسـته اصلی تقسـیم نموده 

اي اجتماعی مانند مشـکل و فقر اقتصادي، ناآرامی سیاسـی، رشد  عوامل ریشـه. 1: است

یـع هاي اجتماعـی مانند توز عوامـل زمینـه. 2سریع جمعیت، بیکاري، بالیاي طبیعی؛ 

هاي  عوامـل مسـتقیم ماننـد خانواده. 3ناعادالنۀ منابع و خدمات و شـرایط نامطلوب کاري؛ 

بزرگ و فقیر، نرخ بـاالي طالق و اعتیاد به الکل و بدرفتاري جسمی و روانی در خانواده، 

. 4فقدان توجه و عاطفه در خانواده، میزان باالي بیکاري، سطح پایین تحصیالت والدین؛ 

ها،  دیگر مانند کمک کودکان به معیشت خانواده، طرد کودکان توسط خانوادهعوامل 

توان در بین  رسد دسـتۀ چهارم عوامل را می به نظر می. ترك خانه به دلیل بدرفتاري خانواده

  . سه عامل قبل تقسیم نمود

ي بنـدي آنهـا، چنـد دیـدگاه نظر با مرور منابع مختلف دربارة کودکان خیابانی و جمع 

تبیین اول منشـأ کودکان . توان مطرح کرد را در ارتبـاط با عوامل خیابانی شـدن کودکان می

ها منتسـب  تبیین دیگر منشـأ آنها را انحراف خانواده. کند خیابانی را فقر شـهري منتسـب می

دیدگاه چهارم نیز بر ناکارآمدي . تبیین سـوم نیز، بر مدرنیزاسیون تأکید دارد. کرده اسـت

کند و نقش عوامل سـاختاري را مورد توجـه قرار  قواعد و هنجارهاي اجتماعی تأکیـد می

عدالتی،  بیکاري، فقر، بی(به عبارتی، عوامل مختلفی همچون عوامل اقتصادي . دهد می

ازدیاد جمعیت، مهاجرت از (عوامل اجتماعی ) درآمد پدران فاصلۀ زیاد طبقاتی، مشاغل کم

عوامل خانوادگی ) ز شهرهاي کوچک به بزرگ، ساختار جمعیت،روستاها به شهرها و ا

هاي پرتنش، فـوت یا جدایی والدین، اعتیاد خانواده،  هاي پرجمعیت، خانواده خانواده(

عوامل زیسـتی ) سـابقۀ بزهکاري والدین، خشـونت والدین، وجود ناپدري یا نامادري

هاي دولتی در دفاع از  و نبود نظارت) ...بحران هویت، بحران بلوغ، فـرار از خانـه، اعتیاد و(

  .گیري پدیدة کودکان خیابانی تأثیر داشته باشند تواند بر شکل حقوق کودکان می

                                               
1. Bering
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که وظایف  هاي اقتصادي کودکان درصورتی توان بیان نمود که فعالیت درمجموع می

ود، مرتبط با سن کودك باشد و مانع رفتن به مدرسه و برخورداري از اوقات فراغت نش

جدا از موافق و مخالفان ). 2021المللی کار،  سازمان بین(تواند بخش عادي رشد باشد  می

کنند، نگاه شخص کودك به  کار کودك، که از منظر بیرونی به این پدیده انسانی توجه می

هرچند که در اغلب مواقع کارهاي . کار و احساس او نسبت به آن نیز بسیار مهم است

قبول نیست، اما نوع نگاه کودکان نیز به کار خود بسیار  کودکان قابل اجباري و سخت براي

زیرا کودکان در مقام مقایسه خود با هم سن و ساالن خود قرار گرفته و . باشد مهم می

هاي متفاوتی مانند غرور، پختگی، بزرگی و یا حقارت و  ممکن است از کار خود احساس

بنابراین احساس و درك درونی ). 1381مکاران، لهسایی زاده و ه(درماندگی داشته باشند 

  .باشد کودك نسبت به کار نیز بسیار مهم می

  

  روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات کیفی، به لحاظ نوع پژوهش کاربردي و 

ها از نوع نظریۀ  به لحاظ استراتژي پژوهش داراي استراتژي استقرایی و به لحاظ ماهیت داده

کودکان کار و خیابانی در شهر اهواز کنندگان در تحقیق، از میان  مشارکت. است1بنیاد داده

دهنده خدمات به کودکان خیابان در  اهواز که آمار آنها از دفاتر تسهیلگري و توسعه ارائه

گیري هدفمند و بر  با استفاده از شیوه نمونه. استشده  اي شهر اهواز گرفته مناطق حاشیه

توجه به راهبرد پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته  با. اند شده انتخاب مبناي اشباع نظري

، کنندگان مشارکت ها و اطالعات استفاده شد که با کسب اجازه عمیق براي گردآوري داده

کنندگان  هاي مشارکت ها بسته به عالقه و کیفیت پاسخ شد، مصاحبه ها ضبط می مصاحبه

ها براي  دقیقه به طول انجامید و مصاحبه 30هرکدام بین یک ساعت تا یک ساعت و

گیري نظري و هدفمند  در این مطالعه، از نمونه. صورت کتبی درآمدند وتحلیل، به تجزیه

  .استشده  استفاده) گلوله برفی(

                                               
1. Grounded theory
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در پروتکل مصاحبه، سؤاالت کلی مصاحبه با تأکید بر مدل پارادایمی دالیل، شرایط 

با توجه به رویشی بودن تحقیق . آورده شد) ها و استراتژي گر، پیامدها علی، شرایط مداخله

نمونه در پژوهش حاضر با  حجم. کیفی، سؤاالت اختصاصی در حین مصاحبه پدیدار شد

ها و همچنین درجۀ اشباع، دوازده  آوري و تحلیل داده گزینش نمونه در فرایند جمع توجه به

شده با خبرگان از نوار پیاده  هاي انجام احبهها، مص وتحلیل داده منظور تجزیه به. باشد نفر می

 -1اي مداوم و مطابق با روش استراس و کوربین در سه مرحلۀ  و به روش تحلیل مقایسه

سپس . کدگذاري گزینشی، تحلیل شدند -3کدگذاري محوري و  - 2کدگذاري باز 

رکی طبقات مشابه به لحاظ مفهومی و خصوصیات در هم ادغام گردید و حول محور مشت

اند و در نهایت در مرحله کدگذاري انتخابی  تري را تشکیل داده قرار گرفته و طبقات وسیع

شده و  ارتباط بین طبقات و زیر طبقات بررسی) مقوالت(با تمرکز بیشتر بر روي طبقات 

هاي مصاحبه از تکنیک خود بازبینی  جهت بررسی اعتبار یافته. شود طبقه اصلی ایجاد می

ها،  ها از انواع مختلف ازجمله افراد، گروه آوري داده شامل جمع(اي  داده محقق و تثلیث

ها  اندازهاي متفاوت و اعتبارسنجی داده ها و جوامع، براي به دست آوردن چشم خانواده

  .شده است باشد استفاده می

هاي کیفی، در مرحلۀ کیفی پژوهش براي  همچنین در زمینۀ اعتباریابی در پژوهش

هاي رایج اعتباریابی در روش  ه اعتماد مورد نیاز براي تأیید علمی پژوهش، از فنیابی ب دست

شده  به شکل ذیل استفاده 3و قابلیت اطمینان 2، تأیید پذیري1از سه مالك قابل بودننظریۀ 

هاي مصاحبه و گزارش  ها، رونوشت در مورد مالك قابل بودن و تأیید درستی یافته. است

و شده  دگان ارسال شد تا موافقت یا مخالفت آنها با مطالب ذکرکنن پژوهش براي شرکت

ها، تالش شد تا  منظور تضمین قابلیت اطمینان یافته به. هاي پژوهش مشخص گردد یافته

طور مستند و واضح در متن پژوهش تشریح  هاي مربوط به پژوهش به فرآیندها و تصمیم

  .شود

                                               
1. Acceptability
2. Confirnability
3. Dependability
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  کنندگان مشخصات مشارکت -1جدول 

  نوع کار  سن  جنس  کد
تعداد 

  فرزندان

دلیل 

کار 

  کردن

ساعات 

  فعالیت

شغل 

  پدر

محل 

  اقامت

ارتباط 

با 

  خانواده

وضع 

  تحصیلی

رابطه 

با 

  مشتریان

رضایت 

از 

  درآمد

وضعیت 

  بدنی

  14  مرد  نعیم

شیشه 

پاك 

  کردن

2  
نیاز 

  مالی

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  عادي  خانواده  آزاد

  16  مرد  عباس
شیشه پا 

  کردن
  جبارا  3

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  عادي  خانواده  آزاد

  11  مرد  امیر
گل 

  فروختن
3  

نیاز 

  مالی

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  مشاجره  خانواده  راننده

  14  مرد  احمد
شیشه پا 

  کردن
4  

عالقه 

به کار 

  کردن

تا  6

12  
  عادي  خیابان  بیکار

دوم 

  راهنمایی
  سالم  خیر  مشاجره

  13  مرد  کریم
شه پا شی

  کردن
  اجبار  3

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  عادي  خانواده  آزاد

  16  مرد  آرش

شیشه 

پاك 

کردن و 

  قاپی کیف

4  
نیاز 

  مالی

تا  6

12  
  سالم  خیر  مشاجره  سواد بی  عادي  خانواده  آزاد

  9  مرد  امیرعلی
تکدي 

  گري
  فقرمالی  3

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  عادي  خانواده  بیکار

  9  مرد  پژمان
تکدي 

  گري
  فقرمالی  5

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  مشاجره  خانواده  آزاد

  9  دختر  ریحانه
تکدي 

  گري
  اجبار  1

تا  8

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  مشاجره  خانواده  آزاد

  12  پسر  سجاد
تکدي 

  گري
3  

شرایط 

  مالی

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  مشاجره  خانواده  بیکار

  10  پسر  ایمان
تکدي 

  گري
  اجبار  4

تا  6

12  
  سالم  خیر  عادي  سواد بی  مشاجره  خانواده  بیکار

  12  پسر  غالم

شیشه 

پاك 

  کردن

  عالقه  3
تا  6

12  

عدم 

  اطالع
  سالم  بله  عادي  راهنمایی  عادي  خانواده
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    ها یافته

کنندگان آورده شده  هاي عمیق کیفی با مشارکت وتحلیل مصاحبه در این بخش نتیجۀ تجزیه

هاي تحقیق و همچنین کاهش شائبۀ  راي افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد یافتهب. است

  .کنندگان استناد شده است هاي مشارکت تفسیرهاي شخصی به برخی از نقل و قول

  

  مقوالت اصلی و نقش پارادایمی مقوالت اصلی -2جدول 

مقوالت اصلی نقش پارادایمی

شده ي پذیرفتهعنوان هنجار ضرورتی گریزناپذیر و تلقی به

  گرایی نهادي تقلیلشرایط علی

  گرفته شدن در قوانین و نبود فهم متقابل نادیده

  گسیخته خانواده شرایط نابسامان و ازهم
  اي شرایط زمینه

  چرخه معیوب اجتماعی شدن

هاي رفاهی تلقی منفی کودك از سازمان

  گر شرایط مداخله
تصویر مخدوش در آیینه دیگران

  برانگیز به منابع دسترسی چالشعدم 

  تعامل -کنش
  فرار از موقعیت

  شده عنوان راهبرد مراقبتی و ستیز با نگاه هنجاري ادراك تعامل اجتماعی به

  هاي اجتماعی کسب مهارت

فضاي اجتماعی انگ آلود علیه کار کودکان

  محرومیت از حق تحصیل و آموزشپیامد

  فساد پنهان

  هسته  دفاع شهري گی کودکان خیابانی و کار در فضاي بیاحساس معلق بود

  شرایط. 1

بر این باورند که شرایط فقط یک بخش از پارادایم ) 2015(کوربین و اشتراوس 

در ادامه توضیحات هر . آیند هاي چرا، چگونه و چه وقت می هستند که در پاسخ به پرسش
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کنندگان ارائه  تفسیر مشارکت یک از مقوالت فرعی و اصلی مربوط به شرایط بر اساس

  .شود می

 شده؛ عنوان هنجاري پذیرفته ضرورتی گریزناپذیر و تلقی به -1-1

شان به وجود نوعی اضطراب ناشی از بیکاري و ضعف  کنندگان در زندگی مشارکت

. اند هاي رشد و رفاه اقتصادي و محرومیت از نیازهاي اولیه در زندگی اشاره نموده شاخص

در واقع بیشتر کودکان . کنند هاي خود کار می کنند براي حمایت از خانواده می ها اذعان آن

رغم میلشان کار  به خواست یا حداقل اجازة والدین، برخی با تمایل خود و برخی به

کنند، چون خانواده به کمک مالی یا کمک آنها به کار  بیشتر کودکان کار می. کنند می

دانند اغلب آنها کمک به  دکان خود را بخشی از خانواده میاز آنجا که کو. خانه نیاز دارند

  .دانند که بقاي خانواده به کمک آنها بستگی دارد، منطقی می خانواده را بخصوص وقتی

توانند کار کنند و نان شب هم براي خوردن  وقتی پدر و مادرم نمی": گوید عباس می

ورم سر خیابان شیشه پاك کنم تا هیچ تخصصی هم ندارم مجب. نداریم من مجبورم کار کنم

کنم  اصًال پدر و مادرم در جریان نیستند که کنار خیابان کار می. ام را بدهم خرج خانواده

خواهرم به ما کمک . کند کنند که خواهرم که ازدواج کرده به ما کمک می فکر می

  ."کنم کند ولی خودمم کار می می

اي از فشار اقتصادي خانواده بخش گسترده:چرخه معیوب اجتماعی شدن -1-2

هاي فقیرنشین جنوب شهر، امروز بر روي شانه پسران کوچک و  در مناطق محروم و محله

سواد و به اموري چون  رغم استعداد و هوش خوبی که دارند، بی قامتی است که علی کوتاه

کنی و اسفند دود کردن و سایر مشاغل کاذب و  پاك فروشی، شیشه گدایی، دست

ها  از طرف دیگر ورود کودکان به دنیاي کار، تنها در اشتغال آن. ننده مشغول هستندز آسیب

شود؛ بسیاري از کودکان کار در مناطق مختلف دنیا، عالوه بر  به مشاغل ناایمن خالصه نمی

رغم کم سن و سالی خود  شوند و علی بازماندگی از تحصیل، گرفتار معضل اعتیاد می

کنندگان،  طبق تفاسیر مشارکت. کنند خوابی را لمس می مشکالت بسیاري چون کارتن

سکونت خانوادة کودك در حاشیۀ شهر از یکسو و تحصیل نکردن کودك به دلیل 
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به دلیل  -شود کودك اوقات فراغت خود مشکالت مالی خانواده از سوي دیگر سبب می

ن فرایند، در ادامۀ ای. سال کار سپري کند را با سایر کودکان همسن و  -ترك تحصیل

این . شود ارتباط کودك با همساالن به اطالع کودك از سهولت کسب درآمد منجر می

  .شود کودك براي کارکردن اشتیاق پیدا کند سهولت سبب می

تر  هایی که از من کم و سن و سال اي که هستیم بچه منطقه": گوید می) ساله 14(احمد  

کاري که من انجام میدم خیلی حالل  .قاپی و خریدوفروش مواد مخدر هستند هستن کیف

گونه  تجربه خود را این) ساله 9(پژمان . "تره حداقل من با زحمت خودم پول بدست میارم

کنه  ها کار می وقتی دیدم پسر همسایه چطور از صبح تا شب میره سرچهاراه": کند بیان می

دت باهاش تا خواهرش درس بخونه و محتاج کسی نباشن منم درس رو رها کردم یه م

  ."بگیرمرفتم تا راه و چاه رو یاد می

حمایت اجتماعی و آگاهی  عدم :گسیخته خانواده شرایط نابسامان و ازهم-1-3

کند  والدین نسبت به نیازهاي کودك فضایی را براي احساس ناامنی در کودك فراهم می

شرایط مهم  هاي نهادي از کنندگان پژوهش بر این باورند موانع و نا آمادگی مشارکت

. است» دفاع شهري احساس معلق بودگی کودکان خیابانی و کار در فضاي بی«اثرگذار بر 

کار . گیري یا در روابط است آنان اذعان دارند کار کودك نتیجه ناتوانی خانواده در تصمیم

ها در مورد  ها یا در تفکر راهبردي دهندة خطاي خانواده در قضاوت واقعیت کودك نشان

دهند  بیشتر والدینی که به فرزندان خود اجازه می. هاست روش مواجهه با واقعیتبهترین 

تواند  همچنین کار کودك می. گیرند جاي درس خواندن، کارکنند تحصیل را نادیده می به

که والدین وظیفۀ حمایتی خود را  طوري هاي خانوادگی باشد؛ به نتیجۀ در هم شکستن ارزش

هاي اخالق وقتی است که والدین کودك خود را با هدف  ت ارزشنمونۀ اف. اند انجام نداده

توجهی و  کار کودك نتیجۀ بی. فروشند فروشی یا در ازاي بدهی خود می نفع مادي براي تن

  .مسئولیتی خانواده است بی

ریحانه دختري که توسط ناپدریش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود با بغضی 

  :گوید کودکانه می
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گذاشتند تا گدایی کنم،  دریم معتاد به هروئین ام و من را سر چهار راه میتوسط ناپ"

  ."زدند کردم من را کتک می اگر گوش نمی

کنندگان، علت اصلی گرایش برخی از کودکان به اعتیاد،  طبق تفاسیر مشارکت 

اي است که پدر یا مادر معتاد دارد و گاهی براي خریدوفروش و  حضور در خانواده

کودك باوجود والدین . دهند مواد مخدر، فرزند خود را مورد سوءاستفاده قرار میجابجایی 

طور که گفته  معتاد، بیشتر در معرض گرایش به مصرف مواد مخدر قرار دارد، زیرا همان

سپارند و در  شد برخی از پدران و مادران معتاد، خرید مواد مخدر را به کودك خود می

ودك با کنجکاوي خود به مصرف مواد مخدر سوق پیدا چنین شرایطی، احتمال اینکه ک

  .کند زیاد خواهد بود

پدر و مادرم معتاد هستند ": گوید امیرعلی از تجربه خود در خانواده و خیابان چنین می

ما را کرایه بدهند و به ازاي ما پول دریافت شده  و براي رفع نیازشان و خرید مواد مخدر

  ."کنند

بازخوردهاي دریافت شده از نوع نگاه آیینه دیگران؛ تصویر مخدوش در  -1-4

در این میان چون کودکان کار و خیابان در . دهد دیگران، خودپنداره فرد را شکل می

توجهی آنان را دریافت  آمیز افراد و کم فرآیند مواجهه و برخورد با محیط، نگاه حقارت

: توان گفت می. را از آنان داشته باشیمآل و سالم  توانیم انتظار خودپنداره ایده کنند، نمی می

خودپنداره ناشی از زیست جهانی است که براي کودك کار و خیابانی به وجود آمده «

دهد و کودك  صورت چندوجهی کودك را تحت تأثیر قرار می این زیست جهان به. »است

در بعد خانوادگی دچار کژکارکردي است، در بعد روابط بین فردي نیز چون شخص 

شود  هاي خود را نداشته است غالبًا در روابط دچار شکست می دهی مهارت صت شکلفر

کنندگان، از وضعیتی که  به باور مشارکت. نفس اجتماعی وي تأثیرگذار است که بر عزت

ها  آن. پردازند، ناراضی هستند روز را بدان می کنند و بهترین ساعات شبانه در آن کار می

هاي تحقیرآمیز، طرز فکرهاي منفی  یط با انواع برخوردها، نگاهدارند در این مح اذعان می
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ها  این مواجه منفی با کودکان هم از طرف مردم است و هم از طرف سازمان. مواجه هستند

  .باشد می

ها رو که پاك  کنم شیشه ماشین سر چهارراه فلکه فرودگاه کار می": گوید احمد می 

راه هم بهم میگن خسته شدم کاش یه کاري داشته کنم پول که نمیدن هیچ تازه بدو بی می

  ."باشم که اینقد حرف نامربوط نشنوم

هاي رفاهی، نهادهایی  سازمانهاي رفاهی؛ تلقی منفی کودك از سازمان -1-5

پذیر جامعه  ویژه براي قشر آسیب هستند که مسئول تأمین رفاه و آسایش و آرامش کشور، به

پذیرترین قشرند که باید نسبت به تأمین رفاه و  یان آسیبکودکان خیابانی در این م. هستند

ثمربخشی هرگونه مداخلۀ . هاي مسئول اقدام شود شان از طرف سازمان هاي زندگی حداقل

در این . ها منوط به ایجاد ذهنیت مناسب در کودکان کار خیابانی است اجتماعی این سازمان

ش شده است تا با بررسی اقدامات ها است، تال بخش که قسمت نهایی از تحلیل یافته

کنندة  هاي رفاهی از منظر گروه هدف، یعنی کودکان، مفاهیمی استنتاج شود که بیان سازمان

مفاهیمی که بتواند تجربۀ کودکان از مداخالت را . تفسیر کودکان از مداخالت رفاهی است

  .براي ما ترسیم هستند

اومدن دفاتري زدند تسهیلگري ": کند یکریم تجربه خود را در این رابطه چنین بیان م 

و توسعه بعد میان میرن اسمامون رو مینویسن میدن به مدارس که بازمانده از تحصیل هستند 

گیرن رو از ما هم  همون شهریه که از همه می. بعد مدارس وقتی میریم ثبت نام کنیم

ه نفع خودشون کار ها کار کنیم اینا ب رفتیم سر چهارراه میخوان آگه ما داشتیم خو نمی

  ."کنیم کنند که داریم براتون کار می میکنن پول رو میگیرن بعد ما رو سرگرم می

کنندگان بر این باورند دولت در برابر وضعیت  مشارکت:گرایی نهادي تقلیل -1-6

تنها موضع مثبتی  هاي نادرست، نه نشینان در نتیجۀ شناخت ناصحیح و مداخله زندگی حاشیه

به باور . هایی زده که خود پدیدآورندة شرایط نامناسبی است دست به کنشندارد بلکه 

ها را گسترش  ها آسیب جاي پرداختن به علت کنندگان، نهادهاي دولتی معموًال به مشارکت

زایی براي والدین  جاي اشتغال دولت براي پاك کردن فقر و کودکان خیابانی به. دهند می
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دولت اگر قصد انجام دادن کاري را . کند ماع حذف میآنها، خود این کودکان را از اجت

خفه کردن آنها باید تولید انفجار . دارد نباید جلوي کار کردن این کودکان را بگیرد

هاي  کند و نه از خانواده دولت مسئولیت خود را قبول نکرده و نه شغل تولید می. شود می

کودکی که نه والدینی دارد و نه . کند دیده به دلیل شرایط بد اقتصادي حمایت می آسیب

  .ناچار است کار کند و سرنوشت محتوم او کار، آسیب، تجاوز و اعتیاد است... سرپناه و

شده  پژمان کودکی که توسط دفتر پیشگیري شهرداري توسط مأمورین به کمپ منتقل

کردم  می به دلیل نیاز مالی خانواده، شیشه پاك": گوید از تجربه خود از کار در خیابان می

اي ندارم و تحت حمایت سازمان  وقتی هیچ حرفه. ام من را مجبور به کار کردن و خانواده

  . "خاصی نیستم مجبورم براي رفع نیاز کار کنم

کنندگان اذعان دارند پدیده کودکان کار محصول عملکرد ناصحیح  مشارکت

  .نهادهاي اجتماعی است

روابط کودکان در :فهم متقابل نادیده گرفته شدن در قوانین و نبود -1-7

به باور . شود خانواده و خیابان از کار و شرایط محل زندگی آنها متأثر می

هاي حمایتی و کودکان،  کنندگان، یکی از علل نبود رابطۀ مناسب میان سازمان مشارکت

مشکل نبودن فهم متقابل . ناهمسانی اولویت و نادیده گرفتن آنها توسط قوانین است

هاي رفاهی و کودکان کار خیابانی که حتی سبب خوانش واژگونۀ اهداف اقدامات  سازمان

  .شود از طرف کودکان می

کنیم که از نظر امکانات بسیار ضعیف است  وقتی در جاي زندگی می": گویدمیامیر

کنند و اکثر کسانی که  ها نظارت نمی هاي دیگر اصًال به آن مکان و شهرداري و سازمان

اما . ها خیلی بهتر است کار آن کنند کار ما در قبال کنند کار خالف می ی میآنجا زندگ

کنند که انگار دزدي  ها ا مأموران بهزیستی جوري با ما رفتار می گاهی اوقات شهرداري

کنند ما فقط آب و غذا می خوایم نه ما فقط میخوایم از مادر و  کردیم اینها فکر می

  ."خواهرمون دفاع کنیم
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هاي  هاي انطباقی کودکان و تالش کنندگان در اینجا استراتژي سیر مشارکتطبق تفا

هاي درونی و بیرونی که  منظور مدیریت خواسته شناختی و رفتاري دائمًا در حال تغییر، به

هاي حمایتی  اي است که توسط قوانین و سازمان شوند مسئله بیش از منابع فرد ارزیابی می

  .شده است نادیده گرفته

  

  ها ها یا کنش ـ تعامل استراتژي-2

کنندگان در رابطه با پدیدة کودکان  ها یا عمل ـ تعامل مشارکت ترین استراتژي مهم

ها دومین  کنش ـ تعامل. بندي به چهار دسته کنش ـ تعامل است کار و خیابان قابل تقسیم

افراد یا ) یواقع(هاي عینی  کنش ـ تعامل پاسخ. سازند بندي مهم از پارادایم را می دسته

  .هاي دشوار زندگی است ها به رخدادها یا موقعیت گروه

عدم کنندگان،  هاي کنش ـ تعامل مشارکت ترین استراتژي یکی از مهم-2-1

طبق تفاسیر . باشد می برانگیز به منابع و برساختن خود دسترسی چالش

فقر در کار  حتی وقتی. خواهند کار کنند کنندگان حتی اگر مجبور نباشند، می مشارکت

به همان دلیل که کودکان طبقۀ متوسط در . اند کار کنند نیست و مجبور به کار نیستند، مایل

توسعه نیز کودکان  پردازند، در کشورهاي درحال وقت می کشورهاي صنعتی به کارهاي پاره

ن آنان اذعان دارند کار راه خوبی براي آموزش دیدن است و با ای. خواهند کار کنند کار می

مستقل شدن هم عامل دیگري براي کار . روش بزرگساالنی با کفایت و موفق خواهند شد

هاي  هاي مختلف،متفاوت است و هم جنبه سطح استقالل در فرهنگ. کودکان است

شناختی استقالل، نیاز کودك براي درآوردن  بعد روان. شناختی و هم اقتصادي دارد روان

بر . شود ین است و بیشتر در کشورهاي صنعتی دیده میتوجیبی بدون نیاز به کمک والد پول

شود که به  ، استقالل اقتصادي بیشتر در کودکان کشورهاي فقیر دیده می1طبق نظر بویدن

دنبال راهی براي خروج از فقرند و به این دلیل درآمد داشتن براي خودشان را ضروري 

                                               
1. Boyden
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دانند که به آنها امکان  نیز می همچنین بسیاري از کودکان کار کردن را سرگرمی. دانند می

  .دهد تعامل اجتماعی و انگیزش می

ام در جریان نیستد  من خانواده": گوید عباس از تجربه خود در این رابطه چنین می

کنند ولی خودم دوست دارم  اصالً هم نیاز مالی نداریم هر چی بخوام خانواده برایم تهیه می

داند ولی وقتی توسط شهرداري گرفته  م پدرم نمیکن کار کنم اشکال نداره شیشه پاك می

شدم پدرم فهمید و آمد رضایت داد تا برگردم به خانه و دیگه کار نکنم اما اشکال نداره 

داد تجربه خود را چنین  آرش پسر مغروري که اول تن به مصاحبه نمی. "کار کردن که

خوان نام  گرفتند حتی میام به سرپرستی  دو تا از برادرانم را عمو و دایی": گوید می

شان را هم عوض کنن چون پدرم بخاطر قتل بعد از چند سال زندان رفتن اعدام  خانوادگی

  ."شد ولی من نخواستم برم خواستم مستقل باشم

نشینی و  هاي ناشی از سبک زندگی حاشیه کودکان در برابر فشارها و استرس

ی دست خواهند زد که این راهبردها هاي زندگی اغلب به راهبردهای محرومیت از قابلیت

وسیله کنش فعاالنه جهت رفع مشکل، گاه با فرار از  گاه به. کارآمد و گاه ناکارآمدند

  .گیرد موقعیت به شکل منفعالنه، شکل می

  

  فرار از موقعیت و ستیز با هنجارها -2-2

ه آن جویی و پرخاشگري ابزاري است که بسیاري از کودکان با توسل ب روحیه مبارزه

طبق تفاسیر . توانند، با خشونت خیابان مبارزه کرده تا خود را از بعضی خطرات برهانند می

ترین  اش یکی از مهم کنندگان، تجربیات تروماتیک براي کودك و خانواده مشارکت

این درحالی است که بیشتر کودکان خیابانی . باشد فاکتورهاي جدي در ستیز با هنجارها می

آنکه از پشتیبانی الزم برخوردار باشند و  کنند بی د و نه بزهکار؛ آنان کار میان خانمان نه بی

  .هاي گوناگون قرار دارند کشی در معرض خطرها و بهره

بعد فوت مادرم، پدرمم بخاطر ": کند باره چنین بیان می غالم تجربه خود را دراین

ن و خواهرم رو ببر پیش کرد م ام خیلی سعی می خریدوفروش مواد مخدر افتاد زندان، دایی

کردم،  گفت خرجتون رو هم میدم اما من هر جوري بود از دستش فرار می خودش می
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رفتم  کردم که خودش از خونه بیرونم کنه می دادم، عصبانیش می حرفش رو گوش نمی

دوس نداشتم زیربارش باشیم می . رفتم خونه خودمون گشتم می بیرون شب دیگه برنمی

) ساله 16(عباس . "ون رو دربیارم بعدم خواهرم روببرم پیش خودمخواستم خودم خرجم

چون پدرم فلج و ازکارافتاده است مجبور شدم درس را رها و کار کنم تا کرایه ": گوید می

دم بهتون کمک هم  دار محل گفت من کرایه خونه رو می بنگاه. خونه رو تأمین کنم

برا فراري دادن . واهرم چشم دارهکنم اما بنظرت؟ دلش سوخته برامون نه؟ به خ می

  ."هاي بدجنس مجبورم برم کارکنم ام از شر این آدم خانواده

  

عنوان راهبرد مراقبتی و ستیز با نگاه هنجاري  تعامل اجتماعی به -2-3

  شده ادراك

آمده  هاي کنش ـ تعامل است که در نتیجه شرایط پیش تعامل یکی دیگر از استراتژي

پذیري ناقص در زندگی،  له تجربۀ اندوه و جامعهدر زندگی کودکان ازجم

ها و دستیابی به اهداف  کارگیري آن سعی بر مدیریت چالش کنندگان با به مشارکت

هاي  که با برقراري ارتباط شروع و با ایجاد ارتباط همدالنه و رسیدن به شبکه. کنند می

دکان با توسل به آن روحیه تعامل ابزاري است که بسیاري از کو. شود اجتماعی ختم می

  .توانند با خشونت خیابان مبارزه کنند و خود را از خطرات برهانند می

بار میان چهار پنج تا  کس به فکر ما نیست سالی یک هیچ": گوید می) ساله 16(آرش 

کرد ازمون وضعمون  عکس آزمون میگیرن بخار منفعت خودشون آگه کسی پشتیبانی می

مان توسط شهرداري هم میتونه  سیدگی به مناطق زندگیاوقات ر اینجوري نبود بعضی

بینم  کنم بده که به آینده امیدوارتر باشم وقتی خودمو می انگیزه به منی که اونجا زندگی می

نیاز به حمایت داریم . تو یه محیط کثیف چه فکري باید کنم بنظرتون فردا مهندس میشم

نیم دردمون رو بگیم تا این انگ که باید بهمون فرصت بدن با مدیرهاي مربوطه صحبت ک

  ."اینها بی پدر و مادرن، دزدن، ولگردن از ما برداشته بشه

راهبرد کنش ـ تعامل کودکان کار و خیابان که هاي اجتماعی کسب مهارت -2-4

زمانی که کودك، مهارت از اجتماع را یاد . با سبک زندگی نوین آنها نیز سازگار نیست
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دهد و از نظر جسمی و ذهنی دچار زوال  خود را از دست می گیرد، تعادل روانی نمی

گیرد اجازه ابراز هیجانی  شود و توسط اطرافیان تحقیر و سرکوب و سوءاستفاده قرار می می

ها که  ها و ناامنی توجهی شود، تمام این بی اهمیت دیده می عنوان موجودي کم یابد و به نمی

در نتیجه . شود هیجانی وي می -شد اجتماعیشود باعث مختل شدن ر به کودك تحمیل می

گیرند و در معرض  عنوان عنصري سازنده در اجتماع در نظر نمی این افراد خود را به

گیرند این مسئله با اختالالتی همچون افسردگی، اضطراب،  تجربیات ناخوشایند قرار می

  .تدر ارتباط اس …اعتیاد اختالل استرس پس از سانحه، اختالل سازگاري و

بخاطر شرایط بد خانوادگی ": کند تجارب خود را چنین بیان می) ساله 9(امیرعلی 

نتونستم درس بخونم پدرم فلج بود مجبور بودم سر چهارراه کار کنم تا خرج خودم و 

ام رو بدم تصمیم گرفتم امسال برم مدرسه داداش کوچیکمم ثبت نام کردم  خانواده

کنم بعد از این با  ده براي خودش کسی بشه سعی مینمیخوام مثل من بشه میخوام در آین

. "وپا کنم مهارت حرف زدن رو یادبگیرم کار خوبی براي خودم دست. انگیزه زندگی کنم

خیلی از اوقات طرف فکر میکنه ": کند گونه بیان می تجربه خود را این) ساله 16(آرش 

خواد باهام حرف بزنن  کنم حق داره هر جوري دلش می چون من شیشه ماشین رو تمیز می

ریزم بهم دیگه تصمیم گرفتم برم سربازي  بینم می این چیزها رو که می. و بهم توهین کنن

بینم حرف زدن رو یادمی گیرم، همونجا هم شروع  اونجا چهار تا آدم درست حسابی می

ضعف نداشته  کنم به کتاب خوندن، که وقتی برگشتم آگه رفتم جایی براي کار نقطه می

  ."م مهارت آموختن خیلی مهمه چیزي که ما ازش محروم بودیمباش

  

  پیامدها -3

ویژه آنکه افراد همیشه به  به. تعامل هستند/هاي واقعی یا احتمالی کنش پیامدها خروجی

هاي مختلف با  وقتی این مورد را در نظر گرفتند از بین گزینه. فکر عواقب کارهایشان هستند

  .زنند ت به انتخاب میتعامل دس/ در نظر گرفتن کنش
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به دلیل مسائل فرهنگی و ترس  کنندگان خانواده به باور مشارکت:فساد پنهان -3-1

کنند با کودکانی روبه رو هستید که  ها اذعان می آن. کنند از آبرو آزارها را پنهان کرده می

ث تداوم تمام این مسائل باع. باشند اند و خانواده آنها شاهدان خاموش می قربانیان ساکت

  .شود چرخه خشونت علیه کودکان می

آیند و به ما  ها وقتی مشغول کار کردن هستیم افرادي می گاهی وقت ": گوید احمد می 

کنیم بخاطر  دهند که برویم تو باند آنها و کار خالف کنیم ولی ما قبول نمی پیشنهاد می

ن محله به آن محله که کنیم از ای ها عوض می اوقات جاهایمان را در خیابان همین بعضی

  ."کاري با ما نداشته باشند

کنندگان این فساد، ناشی از این است که مسائل کودکان  نوعی طبق تفاسیر مشارکت به

اندرکاران ایجاد تحول  وجود دست هاي همیشگی نهادهاي رسمی نیست بااین جزو سیاست

ه مناسبی براي طرح گذاري اجتماعی وقوع چنین حوادثی را زمین در این حوزه و سیاست

  .دانند هاي فرصت می دانند و آنها را پنجره ها و راهکارها می ایده

محرومیت کودکان از تحصیل، محرومیت از حق تحصیل و آموزش؛ -3-2

. را به دنبال دارداي و گوارشی هاي تغذیه هاي پوستی و جسمی و بیماري سوءتغذیه، بیماري

و یا شرایط مربوط به سالمت روانشان مطرح است که در کنار این موارد، آزارهاي روانی 

خشونتی که بر آنها آن ترس و ناامنی که دارند،. کننده باشد تواند مانند سایر ابعاد نگران می

نوع و ناسازگاري که ممکن است به دلیل شرایط کار در خیابان داشته باشند وشود وارد می

خدمات هایی که براي دسترسی به حدودیتدارند و همچنین م  با آنهابرخوردي که مردم

اي را فراهم  دارند، زمینههاي اجتماعی عمومی ازجمله آموزش، بهداشت و درمان و حمایت

  .کرده که این گروه از کودکان باید مورد توجه بیشتري قرار گیرند

توانست سرکار  چون برادرم درس را خیلی دوست داشتم هر وقت نمی": گوید امیر می

بخاطر همین اصًال نشد . کردم تا او به مدرسه برود رفتم شیشه پا می جاي او می ن بهبرود م

  ."درس بخوانم وقتی وضع مالی خوبی نداریم درس براي چیمه، آینده ما مشخص است
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کننده القاء نگرش تمامًا منفی و یکسونگرانه به  پیامد مهم دیگري که تداعی-3-3

فضاي اجتماعی انگ آلود علیه کار آن است،  تبع اعضاي پدیده کار کودکان و به

در ایران ممنوعیت ظاهري کار کودك باعث شد تا کودکانی که . باشد می کودکان

این . توانستند در مألعام کار کنند، جذب کارهاي شبانه، زیرزمینی، مخفی و سیاه شوند می

افزایش کشی و استثمار کودك کار را  پنهانی شدن باعث، شدت آسیب، میزان بهره

کنندگان، مذموم شمردن کار کودك، از سوي ساختارهاي  طبق تفاسیر مشارکت. دهد می

دهنده خشونتی است که ساختارها به  ساز و درونی شدن از سوي اعضا، نشان فرهنگ

کنند که با تبلیغ و تکرار آن در  کنشگران ضعیفی که تاب مبارزه با آن را ندارند، اعمال می

ترتیب، کودك در آن فضا  این شود به سوي کنشگر درونی و باور می نمادهاي فرهنگی، از

ویژه در حوزه  به(رسد که کار کودکان، نشانه ناکارآمدي، ناسالم بودن  به این باور می

کودك با . بایست آن را با خود یدك کشد و نقصانی است که در تمام عمر می) اجتماعی

هاي طرد  ها و انگ دهد که این برچسبعدم پذیرش و پنهان نمودن کار خود نشان می

  .کننده را پذیرفته است

اگر تمام عمرشان را هم  ": کند گونه بیان می تجربه خود را این) ساله 10(ایمان 

شده  شب و روزمون. رسیم هایی که خانواده دارند نمی دو بزنند، هیچ وقت مثل بچه سگ

از تحقیر و . ه دستمون میندازههرکسی هم از راه میرس. فروشی کردن کنار خیابون دست

این زندگی . بعدم چراغ که سبز شد راهشون رو میکشن میرن. تمسخر گرفته تا ناسزا گفتن

وقتی میرم آدامس بفروشم دستم ": گوید می) ساله 9(ریحانه . "پر از تحقیر و کنایه . ماست

آخه مگه ما چه کنم  شینم گریه می میندازن پسرا هرچی دلشون میخوان بهم میگن بعدم می

  ."گناهی کردیم که بدنیا اومدیم
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  شدة پژوهش به تفکیک اجزاي الگوي پارادایمی هاي جزئی و کلی و هستۀ استخراج مقوله -3جدول 

مقوله   هاي محوري مقوله  خرده مقوله  مفاهیم

  هسته

نیاز مالی خانواده، نداشتن تخصص، نیاز خانواده به 

 مشکالت مسکن،کار کودك، فقر، محرومیت نسبی، 

حمایت ضعیف خانواده از کودکان، عدم دسترسی 

خانواده به بازار اعتباري، نارسایی نهادهاي اجتماعی 

داشتن مدیریت درست در مانند خانواده و مدرسه، 

حمایت  ها، عدم خانواده، عدم کنترل توسط خانواده

  پدر و مادر

شرایط نابسامان و 

گسیخته  ازهم

  خانواده

ذیر ضرورتی گریزناپ

عنوان  و تلقی به

هنجاري 

  شده پذیرفته

  

  

  

  

  

  

  

احساس 

معلق 

بودگی 

کودکان 

کار و 

خیابان در 

فضاي 

دفاع  بی

  شهري

کرایه کودك به ازاي پول، اقتصاد ضعیف خانواده، 

قاپی، وضعیت بد  اجبار خانواده به کار کودك، کیف

  اي با والدین، اجبار ناپدري جسمانی، روابط مشاجره

فرودستی و 

  ماندگیدر

ها، تحت پوشش قرار ندادن،  حمایت سازمان عدم

اذیت کردن در بهزیستی، کارآمد نبودن دفاتر حاشیه، 

  ها سرمایه نداشتن، نامناسب بودن رفتار شهرداري

تلقی کودك از 

  هاي رفاهی سازمان

کیفیت پایین زندگی، تجربه شرایط نامساعد در 

پیش رو، خانواده، ناتوانی پدر، نجات از زندگی 

  محیط نامساعد زندگی، خریدوفروش مواد مخدر

چرخه معیوب 

  اجتماعی شدن

طلبی، عدم قبول سرپرستی دیگران، کمک به  استقالل

خانواده، عدم اطالع خانواده از کار کودك، میل به 

ابراز وجود، درس خواندن، امید به آینده، ارتباط 

برقرار کردن، شخصیت کسب کردن، تعامل با 

  ینمسئول

هاي  کسب مهارت

  اجتماعی

هاي  استراتژي

و ستیز با  راهبردي

نگاه هنجاري 

  شده ادراك

تمسخر دیگران، فحش دادن، کتک زدن، پول ندادن، 

  بدحرف زدن، تیکه انداختن، گدا دیده شدن

تصویر مخدوش 

  در آیینه دیگران

آوري و  ضعف تاب

  شکننده شدن

عالقه  وضعیت بد مالی، عدم توانایی خرید پوشاك،

سوادي پدر و  به تحصیل، محرومیت فرهنگی، بی

حمایت دولت، یاریگر بودن طرح امام  مادر، عدم

  علی، زیاد بازمانده از تحصیل

محرومیت از حق 

  تحصیل و آموزش
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  مقوله هسته

اي،  هاي حاصل از روش نظریۀ زمینه هاي مربوط به تحلیل داده ترین چالش یکی از جدي

هاي  دهندة مضامین مربوط به مفاهیم و مقوله اي است که بتواند پوشش استخراج مقوله هسته

هاي محوري تحقیق و در نظر گرفتن  تن مفاهیم و مقولهبا در نظر گرف. محوري تحقیق باشد

احساس معلق "توان  شناختی موجود، به نظر محققان، مقولۀ هستۀ را می هاي جامعه نظریه

که بیشتر در ، تحلیل و تفسیر نمود "دفاع شهري بودگی کودکان خیابانی و کار در فضاي بی

عنوان بستر  این فضا، جامعه به در. گیرد یک فضاي اجتماعی خشن تا محلی امن شکل می

تنها مأمن و پناهگاهی  عنوان اولین نهاد حمایتگر کودك، نه حیات اجتماعی و خانواده به

  .کنند واره براي کودك، عمل می مناسب کودك نیستند؛ بلکه خود در نقش استرس

هاي منفی و خطرپذیري را بر خود تحمیل  بیشتر کودکان خیابانی طردشدگی، نگاه

هاي منفی در قالب هویتی خاص در  زا و ذهنیت هاي آسیب کنند که به علت وجود بافتمی

بستر ضعف نظارتی و تجارب منفی با راهبردهاي سابقه و تکرار ناامنی و خأل قانونی به 

بنابراین، نظریۀ جوهري .استشده  اعتمادي و انزواي اجتماعی منجر ومرج و بی هرج

به عبارتی شرایطی . باشد همسو میبودن عادت واره بوردیو نظریه تاریخی پژوهش حاضر با 

هاي  تبعیضی، اشتغال غیررسمی، نگاه -مانند مشکالت اقتصادي، مشکالت منزلتی

عدم رسیدگی به کودك، نبود نظارت کافی توسط 

هاي کودك و  خانواده، متفاوت بودن اولویت

توهین مأموران بهزیستی، ها، رفتار خشن پدر،  سازمان

  وحقوق نادیده گرفتن حق

نادیده گرفته شدن 

در قوانین و نبود 

  فهم متقابل

آزار و اذیت جنسی، پیشنهاد رابطه جنسی در ازاي 

پول، چشم ناپاکی امالك محل، درامان نبودن خواهر، 

پیشنهاد موادفروشی، تعارف سیگار بر سر چهارراه، 

کردن توسط باندهاي  پیشنهاد درآمد بیشتر، اذیت

  موادفروشی، اذیت جنسی

  فساد پنهان
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هاي حمایتی،  آمیز و مورد تمسخر قرار گرفتن در خیابان، ضعف اعتماد به سازمان ترحم

ماعی و نهادي را آنها بازماندگی از تحصیل، منجر به ضعف عادت واره خانوادگی، اجت

که امروزه کودکان انگیزه زیادي براي حضور در مدرسه یا ماندن در  طوري کاهش داده به

اند و خیابان  بهزیستی را ندارند، از محیط خانواده هم به جهت مشکالت وافر آن دلسرد شده

دایمی تعیین در ادامه به مدل پارا.دهند هاي گرم نهادهاي حمایتی ترجیح می سرد را به اتاق

اشاره  1هاي ناشی از کودکان کار و خیابان استان خوزستان در قالب شکل  گرها و آسیب

  .شود می
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  هاي ناشی ازکارکودکان گرها و آسیب مدل پارادیمی تعیین 1شکل 

  ان خوزستانهاي ناشی از کار کودکان در است گرها و آسیبمدل پارادایمی تعیین -1شکل  

  

  شرایط علی

گرفته  نادیده، نهادي ییگرا لیتقل،، شده فتهریپذهنجاري  -ریزناپذیگرضرورتی 

شدن در قوانین و نبود فهم متقابل

  گر مداخلهشرایط 

تلقی منفی تصویر مخدوش در آیینه دیگران

ي رفاهیها سازمانکودك از 

  يا نهیزمشرایط 

خانواده، چرخه  ختهیگس ازهمشرایط نابسامان و 

معیوب اجتماعی شدن

  پدیده مرکزي

کار و خیابان در کودکان احساس معلق بودگی 

شهري دفاعیبفضاي 

  تعامل/راهبردهاي کنش

به منابع و برساختن خود،  زیبرانگ چالشکسب مهارت اجتماعی، فرار از موقعیت و رهاشدگی، عدم دسترسی 

شده ادراكستیز با نگاه هنجاري  عنوان بهتعامل اجتماعی 

  پیامدها

 هیعلگ آلود فساد پنهان، محرومیت از حق تحصیل و آموزش، فضاي اجتماعی ان

  و شکننده شدن يآور تابضعف کودکان،
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گیري نتیجهبحث و

بندي کرد؛ دسته اول کودکان  توان کودکان کار را به چهار دسته طبقه در جهان کنونی می

کنند اما دسته دوم کودکان مستقلی  خیابانی هستند که با خانواده خود در خیابان زندگی می

رار دارند؛ دسته سوم هاي ارتباط با خانواده گسسته و یا در آستانه گسست ق هستند که ریشه

کودکان فقیر که به دلیل فقر خانواده ساعاتی در خیابان هستند و دسته چهارم را کودکان 

وجود کودکان خیابانی . اند طور کامل قطع کرده خیابانی که ارتباط خویش با خانواده را به

جامعۀ  .داده است دهنده این است که جامعه حالت کارکردي خود را ازدست در جامعه نشان

منظور از جامعه غیر . هاي آن با هماهنگی کار کند اي است که تمام بخش کارکردي،جامعه

کارکردي، آن است که یک یا چند بخش آن از لحاظ ساخت اجتماعی مورد نظر 

هایی از جامعه دچار حالت  زمانی که بخش. ها کار نکند درستی و با هماهنگی سایر بخش به

هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  عادل در بسیاري از بخشعدم کارکرد صحیح شود و ت

تواند منجر به ظهور و بروز  خورد و می وضوح و فراوانی به چشم می سیاسی و جمعیتی به

  .هاي اجتماعی ازجمله کودکان کار و خیابان شود انواع آسیب

در  دهندة این است که یک فرایند شامل چهار مرحلۀ اساسی هاي پژوهش نشان یافته

تشخیص است که طی آن کودك در گام نخست،  ارتباط با پدیده کار کودك قابل

پذیري ناقص،  گسیخته خانواده، جامعه شرایط نابسامان و ازهم هایی چون ازآنکه سازه پس

عنوان ضرورتی  گرایی نهادي، نادیده گرفته شدن در قوانین و نبود فهم متقابل را به تقلیل

ك نموده در وضعیت محروم بودن از حمایت و پشتیبانی گریزناپذیر و هنجاري در

پناه بودن و کار  گیرند سپس در یک وضعیت بی بزرگسال، حق تحصیل و آموزش قرار می

هایی چون فساد  آورد و در نهایت با آسیب در خیابان و فضاي اجتماعی انگ روي می

  . آوري و شکننده شدن روبرو خواهند شد پنهان، ضعف تاب

که خانواده به بازار اعتباري دسترسی ندارد،  هنگامیکنندگان،  یر مشارکتطبق تفاس

در چنین شرایطی، فقر توانایی خانواده را براي به . کند فقر به کار کودك ربط پیدا می

. کند گذاري کردن در تحصیالت او محدود می تأخیر انداختن کار کودك و سرمایه
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هاي فقیر براي برآوردن نیازهاي اولیه کنونیِ  نوادهدیگر، احتمالش زیاد است که خا عبارت به

ترتیب از مزایاي بیشتري که  این خود، مجبور شوند کودکانشان را به سرِ کار بفرستند و به

پوشی  آورد چشم گذاري کردن در تحصیل کودکشان در آینده برایشان به همراه می سرمایه

رفتاري و نبود نظارت  مبنی بر رابطه بین کجاین یافته تأییدي بر نظریۀ کنترل اجتماعی . کنند

  .باشد اجتماعی می

شوندگان به مفاهیمی چون  هاي مهم بر کار کودکان که مصاحبه از دیگر پیشران

باشد که تبعات خاصی براي خانواده را به  محرومیت، مشکالت مسکن، کار تا دیروقت می

ها به دلیل  ند که اکثر خانوادها نتایج بسیاري از تحقیقات نشان داده. آورند وجود می

هاي خود کار کنند و در رابطه با این مشکالت  مشکالت اقتصادي مجبورند همراه با بچه

. باشد هاي خانواده در تمامی ابعاد می اقتصادي منظور خوردوخوراك آنها نیست بلکه هزینه

ا قدرت ه است که خانوادهشده  از سوي دیگر، شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه باعث

گونه که دوست  توانند آن نگهداري و تربیت درست فرزندان خود را نداشته باشند و نمی

دارند فرزندان خود را پرورش دهند چرا که جامعه و شرایط آن بر نظرات و تصمیمات 

گذارند و تربیت حاصل  ها سایه افکنده و نسبت به والدین بیشتر بر فرزندان تأثیر می خانواده

  .دانند جتماعی را متضاد با شیوة تربیت خانواده میاز شرایط ا

بنابراین اگر بخواهیم پدیده کودکان خیابانی را در چارچوب نظریه کنترل اجتماعی  

توان گفت؛ احساس تعلق و وابستگی کودکان به محیط خانواده و والدین از  تبیین کنیم می

خود اهمیتی قائل نباشند و  ها و نقطه نظرات والدین بین برود و کودکان براي دیدگاه

ها و  کودکان در تخلف از هنجارهاي خانوادگی ابایی نداشته باشند همچنین فرصت

امکانات الزم جهت تعلیم و تربیت و مدرسه براي کودك فراهم نباشد و از طرف دیگر 

در کودکان رشد نکند، ... باورها و هنجارهاي متعالی ازجمله حسن شهرت و حفظ آبرو و 

  .مستعد رفتارهاي انحرافی ازجمله فرار از خانه خواهند شد ها آن

هاي مرتبط با معلق بودگی  کنندگان پژوهش از دیگر مقوله طبق تفسیر مشارکت 

دفاع شهري، مقولۀ چرخه معیوب اجتماعی شدن و هویت مخدوش  کودکان در فضاي بی
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ان خوزستان زندگی اي است هایی فقیر و در مناطق حاشیه کودکانی که در خانواده. است

اند در  باشند که نتوانسته انعکاسی از شرایط زیست اقتصادي اجتماعی فرهنگی می کنند، می

جامعۀ ایران طی . جریان مواجهه با تحوالت اجتماعی، با شرایط موجود انطباق یابند

هاي اقتصادي تعدیل  ساله، برنامه ساله اخیر تحوالت سریعی مثل جنگ هشت بیست

هر . هاي اقتصادي اجتماعی پس از جنگ و امثال آن را تجربه کرده است یاستساختاري، س

اي متفاوت  گونه یک از تغییرات و تحوالت در زندگی اقشار و طبقات مختلف جامعه به

از پیامدهاي آن، رشد و ترقی برخی . بازتاب یافته و پیامدهاي گوناگونی در پی داشته است

توان فرض کرد که  می. رانده شدن برخی دیگر بوده استاقشار جامعه و سقوط و به حاشیه 

هاي محروم و به حاشیه  به خیابان آمدن کودکان ناشی از الگوي انطباق و سازگاري خانواده

  .باشد شده از فرایند ثروت، قدرت و منزلت در یک نظم اجتماعی نابرابر می رانده

راد و نزدیکان معتاد شود کودك با اف از طرفی سکونت در حاشیۀ شهر موجب می

» اش ارتباط برقرار کند و معتاد شود؛ زیرا بر اساس نظر ساترلند،  پیرامون محل زندگی

هاي منحرف باالتر باشد، احتمال رفتار انحرافی شخص نیز  هرچه تماس فرد با افراد و گروه

ویژه  ودك پس از مدتی کارکردن، به اطرافیان و بهک). 1375:164کوئن، («شود  بیشتر می

هاي زندگی را بر عهده  تواند در آینده تأمین هزینه دهد که می به خانوادة خود نشان می

هاي نیرومندي از  نشانه» ها، گونه خانواده یافته در این ، کودك پرورش1به نظر ویاله. بگیرد

. دهند احساس کارایی و کفایت یا خود اثربخشی و توانایی کنترل درونی از خود نشان می

هاي حاد، از خود  شود که کودك در مواجهه با وضعیت وضعیت باعث میاین 

  .«پذیري نشان دهد انعطاف

عنوان  از دیگر مقوالت ظهور یافته در این پژوهش، کسب مهارت اجتماعی به

کودکان کار خیابانی معموًال داراي . کنندگان است کاررفته توسط مشارکت استراتژي به

اجتماعی مهم از نظر تئوري -این سنین دو مرحله رشد روانی در. سال هستند 18تا  7سنین 

مرحله کارایی در برابر احساس حقارت و مرحله هویت در برابر . افتد روانشناسی اتفاق می

                                               
1. Viale
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اریکسون روانکاو اجتماعی در رابطه با این سنین دو نظریه مطرح . سردرگمی هویت

موًال کودکان دبستانی را در خود مرحله رشد کارایی در برابر احساس حقارت مع. کند می

خوبی فراگیرد، یادگیري در  هاي اجتماعی را به در این سن کودك باید مهارت. دهد جا می

اي باشد که کودك احساس کارآمدي کند و خود را فردي مفید  گونه مدارس و خانواده به

  .در اجتماع و خانواده بداند

معموالً در کودکان کار و خیابان خوبی شکل نگیرد که  اگر حس کارایی کودك به 

کند و این  گیرد، قطب مخالف خود یعنی احساس حقارت را تقویت می خوبی شکل نمی به

هاي  زا است که خشم نهفته، بزهکاري و فعالیت احساس حقارت براي کودکان بسیار آسیب

مرحله هویت در . گیري احساس حقارت در کودکی است مجرمانه شدید از نتایج شکل

در این سن، فرد نه کامالً . ابر سردرگمی هویت معموًال مخصوص سن نوجوانی استبر

کودك است و نه کامًال در نقش بزرگسال قرار دارد، به همین دلیل به دنبال یافتن هویت 

فرد در این مرحله به تحصیل، ورزش، تجربه مکاتب ایدئولوژیک مختلف . خود است

کنند،  تر فکر می ر نتیجه این مرحله نوجوانان انتزاعیپردازد تا هویت خود را بیابد، د می

اگر در این سن، جامعه و خانواده  …کنند و آل فکر می شود، ایده تر می تخیالت آنها قوي

یابی صحیح کودکان فراهم نکنند، امکان این مسئله وجود دارد که  فرصتی براي هویت

پیدا  …آمیز و هاي خشونتهاي آسیب ساز مانند هویت کودك هویت خود را در هویت

  .کند

فضاي اجتماعی انگ آلود علیه کار کودکان مقولۀ دیگري است که در فراهم شدن  

ها نشان  یافته. عنوان پیامد شناسایی و ظهور یافته است ها و بسترهاي کار کودکان به زمینه

می و هاي کال ها در معرض قرار گرفتن انواع خشونت دهد کودکان کار بر سر چهارراه می

گیري تصویري منفی و بی  گیرند و این مسئله موجب شکل غیرکالمی، مورد تحقیر قرار می

از شده  کودکانی که کار کردن باعث .شود شان می ارزش از شخصیت خود در ذهنیت

هاي الزم براي پیدا  گذارند بدون آنکه مهارت تحصیل بازبمانند پا به دوران بزرگسالی می

شود تا آنها در تمام طول دوران زندگی  اشته باشند و همین باعث میکردن کار مناسب را د
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هاي  وري پایین در کار و نیز شغل شان در معرض آسیب و خطر بیکاري یا بهره کاري

، در این خصوص که ناهماهنگی 1تالفراین یافته تأییدي بر نظریه . نامطمئن قرار داشته باشند

ها با هم در تضاد و  که در آن تجربیات و نگرش آید هایی به وجود می شناختی در وضعیت

که  نحوي آورد، به چنین وضعیتی براي افراد تعارض و تنش به وجود می. تقابل قرار دارند

نوعی ناهماهنگی شناختی در  به. ها یا ادراکشان از آن وضعیت را تغییر دهند افراد باید نگرش

شی از ادراك برآمده از تحقیقاتی طرف نا ارتباط با کودکان خیابانی ممکن است ازیک

هایشان را ترك یا رها  کند که خانواده مثابه افرادي تلقی می باشد که کودکان خیابانی را به

اند و از طرف دیگر این ناهماهنگی ممکن است ناشی از این تعهد و الزام عمومی باشد  کرده

  . که خانواده، اساس و بنیان جامعه است

یدگاه که کودکان داراي قدرت انتخاب براي ترك کردن خانه پذیرفتن و قبول این د

و روي آوردن به خیابان هستند، نقش خانواده و زندگی کودکان در خانه را زیر سؤال 

رود که مکان  آور است، زیرا از خانواده انتظار می این مسئله تهدیدکننده و اضطراب. برد می

گافمن مبنی بر، دشواري به صحنه بر نظریه این یافته تأییدي . مناسبی براي کودکان باشد

تحمل ایماژ منفی دیگران و وارد نکردن آن در . آوردن براي این کودکان را نشان می دهد

فرهنگی که در آن قرار دارید بسان منشوري  پذیر نیست، تا اگر خرده پندار از خود،امکان

.شما را حفاظت کند

که ناشی از » دفاع شهري احساس معلق بودگی کودك کار و خیابان در فضاي بی«

سازمانی اجتماعی شامل  هاي بی نظریهدر . باشد گرایی نهادي می نابرابري در فرصت و تقلیل

مبنی بر ) 1976(3نظریۀ عدم تعادل ساختاري پارسونز ونیزبت) 1938(2نظریۀ آنومی مرتن

ها  ها و اقشار اجتماعی یا خرده نظام امل ساختاري را که مانع از انطباق و سازگاري گروهعو

شوند و عدم تعادل ساختاري را به  و نهادهاي جامعه با تغییرات اجتماعی و محیطی سریع می

عدم دسترسی  از دیگر مقوالت ظهور یافته در این پژوهش. باشد آورند همسو می وجود می

                                               
1. Talfer
2. Merton
3. Parsons & Nisbet
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برخی از این . گیرد که با نظریه انتخاب عقالنی مورد مقایسه قرار می ابعچالشی براي من

فرساي اقتصادي هستند، به میل و رغبت خود براي  کودکان که تحت تأثیر فشارهاي طاقت

ترها به کار  هاي والدین و بزرگ کمک به خانواده و برخی نیز تحت تأثیر اجبار و الزام

ان با محرومیت از تحصیل به اشتغال در مشاغل کاذب آن. آورند کردن در خیابان روي می

این یافته در پرتو نظریه انتخاب عقالنی روي آوردن به زندگی خیابانی  .شوند داوطلب می

براي برآورده کردن نیازهاي خاصی از کودك، سودمند است و این عمل نوعی سازگاري 

ته او و شرایط عقالنی با زمینه خاصی از محیط کودك، شرایط و تجربیات گذش

  .دسترسی براي کنش اوست قابل

در پرتو این رهیافت، برخالف تالش براي بازگرداندن کودکان به خانواده و تالش 

توانند بر شناسایی  هاي پیشرو می رفتار آنان، روش) بهنجارسازي(مدرسه و جامعه به امید 

هاي الزم حفظ  مهارت توانند نقاط قوتی مبتنی باشند که بر اساس آن کودکان خیابانی می

هاي مصاحبه حاکی از ظهور  کدگذاري یافته. بقاء خود را بر آن بنا کنند و توسعه دهند

بر طبق این نظریه جوهري، کار . باشد می» ها فوران محرومیت فقرا از قابلیت«نظریۀ جوهري 

کودك پاسخ و راهبردي گریزناپذیر از جانب کودکان استان خوزستان به شرایط است؛ 

شده از درك و تفسیر کودکان به کار در خیابان از علل  بدین معنا که بازسازي معنایی انجام

اي است که این دسته از کودکان موقعیت  گونه تکوین و برساخت پدیده کودکان کار به

جغرافیایی منطقه، مشکالت اقتصادي، وضعیت نامساعد معیشتی و زیستی حاکم بر استان 

ها بر این باورند  آن. دانند هاي روي آوردن به، کار در خیابان می مینهخوزستان را ازجمله ز

اي در امور اقتصادي و اجتماعی بیانگر وضعیت نابسامان و  هاي کالن و منطقه که سیاست

  . هاي متوازنی براي منطقه بوده است فشار ساختاري است، پس نیازمند اتخاذ سیاست

توجه به پارادایم حاکم بر روند پژوهش کنندگان و با  بر اساس روایات مشارکت

مثابه امري بسترمند،  توان گفت که پدیده کار کودك برساخت اجتماعی است که به می

احساس معلق بودگی کودکان کار و خیابان در فضاي "نتیجه واکنش اجتماعی به مقوله 

امل اجتماعی و فرهنگی را ش -که تمام مقوالت جغرافیایی، اقتصادي "دفاع شهري بی



  

  1399پاییز، 25، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |66  

بر اساس مقوله هسته، تجربه و درك کودکان کار نشان از جداافتادگی و نادیده . شود می

هاي اندوه کودکان محروم از کودکی که  گرفتن استان خوزستان، تمارض مسئولین و تکانه

ها، حمایت و مهارت، عدم دسترسی به آموزش، مسائل  ناشی از زنجیره فقدان توانایی

  .باشد می... فرهنگی و

طبق مطالعات اخیر بانک جهان، فقر فقط معطوف به کمبود درآمد یا فقدان درآمد 

عنوان ترس از آینده، نگرانی فقرا از سقوط  بلکه ابعاد مهم دیگري دارد که از آن به. نیست

این نظریه همسو با نظریه فرهنگ فقر لوئیس  .کنند ها یاد می بیشتر و از دست دادن حداقل

سرپرستی یا رهاشدگی این کودکان  ي اصلی آن مبنی بر، نخست بیها و فرضیه) 1996(

داند و نتیجه فقر را  هایشان؛ دوم، کودکان خیابانی را به فقر مربوط می توسط خانواده

سوم، کودکان خیابانی را حاصل مهاجرت از روستا به شهر و . داند رهاشدگی منفعالنه می

شدگی  نتیجه این شرایط فراموش. داند میپیامدهاي گسیختگی و فروپاشی ساخت خانواده 

چهارم، کودکان خیابانی را . و به حال خود گذاشتن کودکان به شکل منفعالنه است

  .داند اي و منحرف می هاي شهري بسیار حاشیه فرهنگ برخاسته از خرده

  

  پیشنهادهاي کاربردي

بانی و ریزي براي شناسایی، پیشگیري و کاهش پدیده کودکان کار و خیا برنامه

بایست بر اساس محورهاي سیاستی، اجتماعی و  هاي اجتماعی ناشی از آن می آسیب

  :فرهنگی زیر صورت گیرد

پیشنهاد سیاستی این پژوهش این است که در این بسته سیاسی، تنظیم نهادي وظایف 

گویی جهت جلوگیري از موازي کاري نهادها  دقت و دور از کلی هاي اجرایی نیز به دستگاه

اي که در این نظام استفاده از نهادها و  ط نظامی تحت عنوان حکمرانی شبکهتوس

گیري از همکاري جهت تخصیص منابع و  ساختارهاي صاحب اقتدار و صالحیت، بهره

هاي مشترك از طریق تعامالت غیررسمی و مذاکرات تعاملی  هماهنگی، کنترل فعالیت

همچنین شوراي . ي انجام شودهاي بیشتر بر نواحی حاشیه شهر جهت اعمال نظارت
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هاي اجتماعی کشور شناخت صحیحی از مسئله کودکان کار ایجاد نماید و با ایجاد ظرفیت

نهادي و برقراري قواعد کاري، محیطی مناسب براي تعامالت بازیگران و ارتقاي تبادل 

  .اطالعات میان آنها را فراهم نماید

دهی به  ل با ارائۀ شناسنامه و هویتاحوا بین اقداماتی از سمت سازمان ثبت دراین

هاي  هاي اقتصادي و فرهنگی در شهرهاي کوچک، طراحی نظام گذاري کودکان، سرمایه

ها و نهادهاي مسئول،  جامع حمایتی باألخص توجه به آموزش و بهداشت از طرف سمن

هاي داراي کودك کار توسط نهادهاي  بیمه و تأمین اجتماعی کودکان، آموزش خانواده

رهنگی و تأسیس مراکز مشاوره و راهنمایی و مراکز بهداشت خانواده براي تحت پوشش ف

هاي ناسالم و  نشین و شناسایی محلّه هاي نیازمند حاشیه قرار دادن هر چه بیشتر خانواده

اي سازوکارهایی  مدت دوره هاي کوتاه ها از طریق برنامه آوري اطالعات دقیق آن جمع

ها در  دهی کودکان خیابانی که در دستورالعمل بع جهت سامانراستا جهت تخصیص منا هم

طلبی برخی  حد برنامه از آن صحبت به میان آمده و بسیاري از مواقع عاملی جهت منفعت

از طرفی توجه به . نهادها بوده است بتوان در قالب یک بسته سیاستی تأثیرگذار دست یافت

گردند بر این  با این موضوع موازي می این نکته مهم است که مددکاران اجتماعی، گاهی

  شود؛ اساس پیشنهاد می

مددکار اجتماعی در برخورد با این کودکان باید کدهاي اخالقی شامل همدلی،  -

همچنین آنها باید حقوق کودك را . احترام، عدم قضاوت و انگ زنی را رعایت کنند

نگی یکی دیگر از کدهاي حفظ محرما. خوبی بدانند و با او با احترام برخورد کنند به

  .اخالقی در مددکاري اجتماعی است که مددکاران اجتماعی ملزم به رعایت آن هستند

مددکاران اجتماعی ابتدا ارتباط قوي در سطح محلی و خانوادگی ایجاد کنند تا  -

اي تخصصی در حوزه کاري - رسانی به کودکان ایجاد نشود و مهارته مانعی براي خدمات

خوبی فراگرفته باشد تا در صورت عدم وجود  اوره، مداخله و درمان را بهخود مانند مش

  .رسانی را به بهترین شکل انجام دهد امکان ارجاع، خدمات
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مددکار اجتماعی در برخورد با کودکان باید با ایجاد امنیت براي کودك، شناخت  -

نواده و همچنین کافی از ساختار اجتماعی، ارتباط اعضاي خانواده با کودك، مشکالت خا

  .هاي کودك، داشته باشد زمینه هاي جغرافیایی و تجربیات گذشته و پیش ویژگی

هاي برخورد مردم با  سازي در زمینۀ شیوه پیشنهاد فرهنگی این پژوهش، فرهنگ 

هاي فقیر براي  کودکان کار خیابانی، ایجاد اشتغال براي حداقل یکی از اعضاي خانواده

هاي  در نهایت نیاز به تالش .باشد واده به درآمد کودك میپیشگیري از احتیاج خان

شناسی توسط مسئوالن، والدین و ذینفعان مربوطه در جامعه براي از بین بردن  وظیفه

. منظور مهار کودك کار یدي وجود دارد ها در محدودیت آموزش کودکان به گرفتاري

.ضروري است 2030این امر براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 
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