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  کودکان فقیرهاي پنهان محرومیت مادي از تجربه زیسته  الیه

  **سهیال علیرضانژاد،   *فایزه زارعی

  9/12/1399:تاریخ پذیرش  30/10/1399:تاریخ دریافت

    

  چکیده  

ـ   طور تاریخی فقر کودك مترادف با فقر خانواده بـوده و بـا اسـتفاده از روش    به ی و هـاي کم

ش کیفی در پی شد؛ اما در این مقاله با استفاده از رو سنجش سطح درآمد خانواده برآورد می

محرومیـت   ،پرسش اصلی مقاله این است که کودکـان . شناخت تجربه زیسته کودکان هستیم

نگـاري بـراي گـردآوري     کنند؟ در این مقالـه از روش قـوم   مادي را در چه ابعادي تجربه می

. اند، استفاده شد ساله که زندگی توأمان با فقر را تجربه کرده 17تا  11کودك  30اطالعات از 

ها نشان  یافته.ها با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی عرفی انجام شد وتحلیل داده زیهتج

هـاي   صورت یک کالف درهم پیچیده که داراي الیه دهد که کودکان محرومیت مادي را به می

تـرین الیـه    بیرونـی . کنند ساالنشان؛ تجربه میویژه در مواجهه با همبه بیرونی و درونی است،

با وجود . ترین آن نداشتن غذاي کافی است  ت مادي، نداشتن لباس مناسب و درونیمحرومی

ناپذیري بر روي کودکان دارد اما به دلیل پنهـان بـودن    آنکه نداشتن غذا اثرات جسمی جبران

از اهمیـت کمتـري    -بـراي آنـان  -نوع غذاي مصرفی از چشم دیگران، غذا نسبت بـه لبـاس  

میت مادي مانند تمایل به واین دو سطح، موارد دیگري از محردر فاصله بین . برخوردار است

مالکیـت فضـاي خصوصـی و اشـیا و نیـز زنـدگی در مسـکن مناسـب و دور از مشـکالت          

  . مطرح هستند ،خانوادگی
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  مقدمه

در همـه کشـورهاي جهـان و     ترین مسائل عمومی  مهممنزله یکی از  امروزه مسئله فقر به

اي عام اسـت،   هرچند فقر پدیده. توسعه مدنظر قرارگرفته است ویژه کشورهاي درحال به

شـوند  هاي متفاوت از آن متأثر می شان به گونه هاي مختلف به لحاظ ناهمگنی ولی گروه

)Atter, 2006: 55 .( زمان ملـل متحـد  بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سـا

یونیسف(
1

اندازه  گذارد اما هیچ گروهی به هاي اجتماعی تأثیر منفی می فقر بر همه گروه) 

تـرین   هاي فقر نیست و فقر از مهم در معرض آسیب) سال 18تمامی افراد زیر (کودکان 

هاي شود تا دسترسی کودکان به مراقبت موانع توسعه توانایی کودکان است و موجب می

هاي جدي در  آموزشی و آب آشامیدنی محدود گردد و همین امر منجر به آسیب بهداشتی،

دفاعی کودکان در شـرایط   تر آنکه به دلیل بی مهم. شود رشد فیزیکی و روانی کودکان می

 هـا،  س ناشـی از ایـن محرومیـت   هاي اقتصادي، اجتماعی و استر سخت و یا محرومیت

  ). Ridge, 2006: 81(شوند ل میکودکان عوارض زیادي را به دلیل فقر متحم

تر داشـته و بـه دلیـل     شود تا کودکان در مدرسه عملکردي ضعیفسوءتغذیه موجب می

هـاي مدرسـه، از چرخـه تحصـیل      افت تحصیلی و یا ناتوانی والدین در پرداخت هزینه

 خارج شوند و در آینده نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند و چرخه فقر براي آنها ادامه داشته

اکثـر   1990تـا سـال   . کنـد  تر مـی  این موارد اهمیت مطالعه فقر کودکان را پررنگ. باشد

شده بر روي فقر و بخصوص فقر کودك، بدون توجه به نظـرات آنهـا و    مطالعات انجام

ی متمرکز بـوده  کم –هاي اقتصادي  گیري از روش تنها با انعکاس نظرات والدین با بهره

درآمد ناکافی خانواده بـود؛ کـه بـه    با اً فقر مادي، مترادف در این رویکردها عمدت. است

ازجمله اینکه ایـن رویکردهـا بـه سـاختار خـانواده      . آنها انتقادات زیادي واردشده است

و به آثار غیریکسان عوامل فقر  ندا؛ از تفاوت نیاز کودکان با بزرگساالن غافلنداتوجه بی

  ). 17: 1388دوست، باسیان و نسرینع(ندابر کودکان و بزرگساالن توجه نکرده

                                               
1. UNICEF
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درباره توجه ویژه به  2002پس از برگزاري اجالس یورونت پارلمان اروپا در سال 

گیـري از   بـا بهـره  » فقر و انزواي اجتماعی«فقر کودکان و شنیدن صداي کودکان درباره 

ی عنوان یک گروه اجتمـاع  تحقیقات متمرکز بر روي کودکان به هاي تحقیق کیفی، روش

شده اسـت و تعریـف دوران    المللی، تبدیلبه موضوع موردعالقه مطالعات اجتماعی بین

. شـناختی، رواج پیـدا کـرد   هاي جامعـه  عنوان یک محصول اجتماعی در بحث کودکی به

در . عنوان یک گـروه اجتمـاعی شـده اسـت     همچنین این امر منجر به تعریف کودکان به

نامطلوب آنها، وابستگی و تـابع بـودن آنهـا     کودکان و موقعیت "صداي گمشده"نتیجه 

). Christensen and Prout, 2005:43(نسبت به بزرگساالن، مورد توجه قرارگرفته است 

هـاي  بنابراین درك دیدگاه کودك براي ادغام نظر این گروه اجتماعی مغفـول در بحـث  

  . شناختی، بسیار مهم شده است جامعه

حـداقل   تـأمین میتی از زندگی انسان اسـت؛  مرحله حساس و پراه دوران کودکی،

توجیبی و غیره در حدي کـه فرهنـگ    مسکن،پول پوشاك ، نیازهاي کودك همچون غذا،

کند از ضروریات است تا کـودك و نوجـوان    جامعه و خانواده و خویشاوندي تعیین می

ستند و ه سازان فرداي جامعه  کودکان آینده). 32: 1372سام آرام، (احساس امنیت نماید

هاي جسمی و ذهنی و روحی در این دوران، بزرگسالی آنان را تحت  اثرات مخرب آسیب

. هاي اجتماعی باشد ها و تنشتواند منشأ بسیاري از انحرافات، آسیب تأثیر قرار داده و می

هـاي اجتمـاعی و تهدیـد جـدي بـراي امنیـت ملـی         هاي اجتماعی آغازگر تـنش  آسیب

سیف (تواند تأثیر زیادي بر روي این موضوع داشته باشد  می هرکشوري خواهند بود و فقر

  ). 72: 1394و ملکی شهریور،

سـال در کشـور    18کودك زیر  23552594تعداد  1395بر اساس سرشماري سال 

کننـد و ایـن    کنند که قسمتی از آنها هرروزه فقر را با تمام وجود احساس می زندگی می

هاي  یافته. م خواهد زدقذیري را تا پایان عمر براي آنان رناپ تجربه از فقر، تأثیرات جبران

هاي مختلف کودکان همچون کودکان کار و خیابانی که به دلیـل   مطالعات بر روي گروه

در ایـن کودکـان احسـاس     دهـد،  فقر به دستفروشی در خیابان مشغول هستند، نشان می
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گرایـی،   به دیگران، بدبینی، منفـی اعتمادي  قراري، بی ثباتی و بی بی جویی، حسادت، انتقام

اضطراب، افسردگی و تمایل به انحرافات اجتماعی همچون اعتیاد و بزهکاري بسیار باال 

و ایـن مـوارد ممکـن اسـت در     ) 1388، وامقی و دیگـران   ؛1382زاده،  قاسم(است  بوده 

 آینده، کودکان را به افرادي ضـداجتماعی تبـدیل کنـد کـه امنیـت جامعـه را بـه خطـر        

  .کندهمین موضوع اهمیت توجه و مطالعه کودکان فقیر را دوچندان می. اندازند می

ــه اندیشــمندان و     ــر ب ــان فقی ــادي در کودک ــت م ــاد محرومی ــم ابع ــناخت و فه ش

هاي تجربـه درك   کند تا ضمن شناخت تفاوت گذاران رفاهی در کشور کمک می سیاست

ن را متفاوت از بزرگساالن تدوین هاي حمایتی در کودکا در کودکان و بزرگساالن برنامه

سؤال اصلی این . نمایند و بدین ترتیب در کاهش تدریجی فقر کودك موفق عمل نمایند

کننـد و در نگـاه آنهـا     مقاله آن است که کودکان محرومیت مادي را چگونه تجربـه مـی  

  محرومیت مادي به چه معنا است؟ 

  

  پژوهشپیشینه

فقر کودك با تأکید بـر اشـتغال و اوقـات    «اي با نام لعهدر مطا) 1394(راغفر و یوسفوند 

طرح سنجش عـدالت  «هاي ، با استفاده از داده»1390موردي شهر تهران مطالعه :فراغت

شـهر تهـران را    گانـۀ  5گانه و نـواحی   22، ابتدا نرخ فقر کودکان براي مناطق »در شهر

ر بـر فقـر کودکـان را    تـرین عوامـل مـؤث    محاسبه و سپس با تخمین مدل الجیـت، مهـم  

ها نشان داد که بیشـترین نـرخ اشـتغال کودکـان در     ي آننتایج مطالعه. اندشناسایی کرده

محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرسـت خـانوار،   . است 15جنوب تهران و منطقه 

تـرین عوامـل فقـر     وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهـران از مهـم  

هـاي اقتصـادي انجـام    هاي ن مطالعه فقر کودك با استفاده از شاخصدر ای. کودکان بود

  . نشده است شده و نظرات کودکان درباره ابعاد فقر در نظر گرفته
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عـدي  گیـري فقـر چندب   انـدازه «اي با عنـوان   در مطالعه) 1396(موسوي و همکاران 

ح سـنجش  هـاي طـر   ، بـا اسـتفاده از داده  »رویکرد محرومیت چندگانه همپوشان: کودك

و بـا اسـتفاده از مطالعـات جهـانی یونیسـف و       1390عدالت در شـهر تهـران در سـال    

وتحلیل محرومیت چندگانه همپوشان با اسـتفاده از ابزارهـاي الکـایر    تجزیه
1

و فوسـتر  
2

 

عـد امکانـات   گیري کردند که بیشترین نرخ محرومیت به ترتیـب در شـش ب   چنین نتیجه

هفتادونه درصد . نیت، حمایت و آموزش مشاهده شدزندگی، مسکن، سالمت، تغذیه، ام

کودکان حداقل در یک بدر این مطالعـه نیـز فقـر    . محروم بودند یادشدهعد عد از شش ب

گیـري شـده   ی، انـدازه هاي اقتصادي و به روش کم کودك و ابعاد آن با استفاده از روش

  . ه استار نگرفتبندي این ابعاد، مدنظر قر است و دیدگاه کودکان درباره اولویت

بیتران
3

بـه بررسـی   » بیـنم  چه مـن مـی  این است آن«، در پژوهشی با عنوان )2010(

نتایج این پـژوهش کـه بـه    . نظرات و تجربیات کودکان و نوجوانان درباره فقر پرداخت

نویسـی انجـام شـد، نشـان داد      حال روش کیفی و با استفاده از ابزار عکس، شعر و شرح

تن پـول، غـذا، مسـکن، انـزواي اجتمـاعی، نادیـده گرفتـه شـدن،         کودکان، فقر را نداش

در ایـن پـژوهش ابعـاد مختلـف فقـر      . دانسـتند  خشونت، تجاوز و نرفتن به مدرسه مـی 

هـاي کیفـی و بـا گـوش      همچون ابعاد مادي و اجتماعی و عاطفی بـا اسـتفاده از روش  

در این مقالـه، بـا   روش مورداستفاده . شده است هاي کودکان استخراجفرادادن به روایت

  . شده است هاي متفاوتی بکار گرفتهپژوهش بیتران شبیه بوده اما تکنیک

هربل
4

در پژوهشی با عنوان دالیل کودکان در مورد اثرات فقر ) 2018(و همکاران 

ایـن مطالعـه تـالش کـرده اسـت تـا نظـرات کودکـان         . اندمردم پرداخته بر روي تجربه

 9تا  6کودك  30این مطالعه بر روي . سازي کند را مفهومخانوارهاي فقیر نسبت به فقر 

عالوه بر مصاحبه تک نفره، از تحلیل محتوا بر کدگذاري و تم و . ساله انجام شده است

                                               
1. Alkire 
2. Foster
3. Bitran
4. Herbel
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در این پژوهش تـالش شـده اسـت تـا نظـر و درك      . ظهور مضامین استفاده کرده است

نتـایج ایـن   . دست آوردبههمچون فقر، ثروت، برابري و نابرابري را  کودکان از مفاهیمی 

پژوهش نشان داد که کودکان محرومیت مادي و تفاوت میان فقیر و ثروتمند و چگونگی 

این کودکان محرومیت مـادي را در نداشـتن وسـایل    . کنندپایان دادن به فقر را درك می

روش مورداسـتفاده در ایـن   . انـد  وسایل ارتباطی، غذا، مسکن و لباس درك کـرده  بازي،

نفره، به پژوهشی که منجر به تولید ایـن مقالـه    ش و استفاده از تکنیک مصاحبه تکپژوه

. شده است، شبیه است

اندرسون و میلند
1

اي بـه بررسـی تجربیـات کودکـان از فقـر در       ، در مقاله)2019(

فقـر کودکـان بـا در نظـر      وتحلیـل پدیـده   تجزیه. شان در آلمان پرداختند زندگی روزمره

نتایج این .هاي فقر بستگان بالغ او، انجام شد زمره کودك، همانند مؤلفهگرفتن زندگی رو

عد محرومیـت مـادي   ترین ب کیفی و مصاحبه گروهی با کودکان نشان داد که مهم مطالعه

هاي  در این کودکان به تجربه نداشتن لباس مناسب و سپس غذا و مسکن همراه با حوزه

ایـن مقالـه نیـز بـه لحـاظ      . خانواده، مربوط بودمهم اجتماعی مانند دوستی و روابط در 

  .  شبیه است باالهاي گردآوري اطالعات، به پژوهش ذکرشده در  شناسی و تکنیکروش

  

مبانی نظري 

فقر مفهومی است . براي تعریف فقر کودك، ابتدا الزم است تعاریفی از فقر داشته باشیم

ت و بـا موقعیـت شخصـی،    شـده اسـ   هاي مختلف از سوي افراد تعریف که به صورت

از دیدگاه آمارتیا سن. فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي افراد ارتباط دارد
2

در تمام تعاریف  

به عقیده وي محرومیت مفهومی . دننوعی به محرومیت اشاره دار شده درباره فقر، به ارائه

باشند با هم فرق داشته  کامالًهاي متفاوت ها و زماننسبی است که ممکن است در مکان

                                               
1. Anderson and Miland
2. Sen
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سند تاون). 23: 1381سن،(
1

هـاي  هم بر این باور اسـت کـه افـراد، خانوارهـا و گـروه     

حساب آورد که بـا فقـدان منـابع بـراي کسـب انـواع        توان فقیر بهجمعیتی را زمانی می

ها و شـرایط و امکانـات معمـول زنـدگی مواجـه      هاي غذایی، مشارکت در فعالیترژیم

  ). Townsend,1985: 46(باشند 

بوت و روانتري
2

تالش کردند که بین فقر مطلق و نسـبی، تمـایز    19در اواخر قرن  

شـده  عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریـف  فقر مطلق به. قائل شوند

عنـوان نـاتوانی در    فقر نسبی به. رو بستگی به چگونگی تعریف معاش دارداست و ازاین

اي زندگی کـه در جامعـه فعلـی الزم یـا مطلـوب      کسب یک سطح معین از استاندارده

در تعریف فقر نسـبی بـه نـابرابري در توزیـع     . شده است شود، تعریفتشخیص داده می

براي دسـتیابی بـه عمـق    . شود درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه می

د کـل درآمـد   توان درصـ  بین افراد یا خانوارها می) یا مصرف(نابرابري در توزیع درآمد 

دریافت شده توسط فقیرترین قشر جامعه را با درآمد دریافت شده توسط ثروتمنـدترین  

هاي مختلف تعریـف   البته این مفهوم در کشورهاي مختلف به صورت. قشر، مقایسه کرد

خـداداد کاشـی و   (بر اثر تحوالت اقتصـادي نیـز تغییریافتـه اسـت      شود و طی زمانمی

  ). 209: 1388حیدري، 

شود و همه افـرادي کـه در یـک خـانواده      واقع فقر در سطح خانوار بررسی می در

کنند ازجمله وابستگان، همچون کودکان و سالمندان که منبع درآمد ندارنـد را   زندگی می

هـاي فقیـر زنـدگی    عنوان کودکانی که در خانواده بنابراین کودکان فقیر به. شود شامل می

صـورت زنـدگی در    کودکـان فقـر را بـه   ). Unicef, 2005: 7(د نشو کنند، تعریف می می

شـود،   محیطی که در آن به توسعه ذهن، فیزیک، عواطف و معنویاتشـان لطمـه وارد مـی   

کنند، از منابع مادي، معنوي و عاطفی الزم  کودکانی که در فقر زندگی می. کنند تجربه می

قوق خود آگاه نیسـتند،  از ح. اند براي زنده ماندن، توسعه یافتن و پیشرفت کردن محروم

                                               
1. Townsend
2. Booth and Rownetree
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کنند و مثل بقیه اعضاي خـانواده در اجتمـاع    استفاده نمیطور کامل هایشان بهاز ظرفیت

دیگر تعریف یونیسف از فقر کودك بر مبناي حقوق انسانی  عبارت به. کنند مشارکت نمی

فقـر کـودك، محرومیـت از    : گونه است نامه حقوق کودکان، این و البته با توجه به توافق

هاي مادي و اجتماعی اسـت کـه بـراي بهزیسـتی کـودك       اي از خدمات و حمایت دامنه

کننـد،   هاي خود لمس نمـی  بنابراین تعریف، کودکان فقر را فقط با دست. ضروري است

  ). 4: 1389مینوجین، (کنند  بلکه با ذهن و قلبشان حس می

عی کـه  مرکز سیاستگذاري و تحقیقات فقر دوران کـودکی سـوئد بـر اسـاس منـاب     

فقـر   :اسـت  کودکان فقیر از آن محروم هستند، تعریف دیگري از فقر کـودك ارائـه داده  

کودکان به معنی رشد آنها بدون دسترسی داشتن به انواع مختلفی از منابع است که براي 

منظـور از منـابع اقتصـادي،    . بهزیستی آنها و براي بالفعل کردن پتانسیل آنها الزم اسـت 

رو  از ایـن ). CHIP, 2004: 23(و فیزیکی و محیطی و سیاسی اسـت  اجتماعی، فرهنگی 

  :شود توان فهیمد که رشد کودك بدون هر کدام از عوامل زیر منجر به فقر کودك می می

وجود منابع اقتصادي، اجتماعی و محیطی براي توسعه فعالیتهاي کودکان کـافی   :معاش کافی

ي زندگی است و منابع ها مهارتسی به تحصیالت و که شامل دستر: فرصت براي توسعه انسانی. باشد

. فرهنگی و اجتماعی را هم در بر دارد

 ایـن مـورد مربـوط بـه والـدین       :ساختار خانواده و جامعه براي حمایت و پرورش کودك

دهند؟ بـراي پـرورش کـودك خـود چقـدر      چقدر براي کودك خود زمان اختصاص می. شود کودك می

توانایی دارند؟

 منظور از آن، عدم قدرتمندي و کمبود آزادي بیان است و بیانگر منابع سیاسـی   :یانفرصت ب

کننـده  عامـل تعیـین  این عامل اغلب جنبه هاي دیگر فقر کودك را متاثر کرده و به خـودي خـود  . است

). 15: 1389مینوجین، (نیست  مستقیم

ر از منظـر  هـاي کیفـی و درك تجربـه فقـ     میالدي و با استفاده از روش 90از دهه 

طـور کـه گفتـه شـد در     همـان . باره تغییر کردنیز در این گذاري عمومی کودکان، سیاست

کـه تنهـا    ارتباط با منابع منجر به فقر کودك، بسیاري از محققان اتخـاذ دیـدگاه مفهـومی   

بعدي از فقـر، سـایر    هاي تکسنجه. کننددرآمد را براي بررسی فقر در نظر گیرد، رد می
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رف بر رویکردهاي پولی تنها بـر  همچنین اتکاي ص. گیرندی را در نظر نمیابعاد بهزیست

پذیر کودك هماننـد کودکـان   هاي آسیبهاي سطح خانوار تکیه دارد که برخی گروهداده

  ).Wagle, 2009: 62(سرپرست یا کودکان خیابانی را تحت پوشش ندارد مهاجر، بی

  

  ادراك فقر در نگاه کودکان.1

کمبـود رویکردهـاي    "شناسـی جدیـد دوران کـودکی    جامعـه "م به مطالعات موسو

دهـد و پیشـنهادهاي جـایگزین را بـراي      پیشین و توجه آنان به فقر کودکان را نشان می

از نتایج مطالعه تمرکز بر کودکان ایـن  . کند شناختی این موضوع معرفی می مطالعه جامعه

راي ورود به جامعه در نظر گرفته عنوان دورانی براي آمادگی ب است که دوران کودکی به

هنـوز بـزرگ   "عنوان موجوداتی هسـتند کـه    در رویکردهاي پیشین، کودکان به. شود می

ایـن نکتـه کودکـان و دوران    . "بودن"است نه  "شدن"مسئله اصلی در اینجا  ".اندنشده

در  "هـاي خـارجی   تحت تأثیر محرك"کودکی را جداي از جامعه و در موقعیتی منفعل 

کننـد،   در صورتی که زندگی هرروزه دنیاي کودك، تجربیات را درونی نمی. گیرد مینظر 

  ). 1393جیمز و همکاران، (توانند تغییراتی در آن ایجاد کنند بلکه می

شناسی جدید، دوران کودکی را بخش کاملی از جامعه جدید کودکی  بنابراین جامعه

حتـی اگـر کودکـان خودشـان     . آوردداند و کودکان را فعاالن اجتماعی به حساب می می

شود بلکـه در   گاه ناپدید نمیطور مداوم تغییر کنند، دوران کودکی به خودي خود هیچ به

. گذارند طور متقابل بر روي یکدیگر تأثیر میشود و به دیگر ساختارهاي جامعه ادغام می

که کودکـان نـه    کننده این امر است تأییدعنوان فعاالن اجتماعی  در نظر گرفتن کودکان به

هـا ضـرورتاً در    تنها اعضاي آینده جامعه یا نتیجه فرآیندهاي اجتماعی هسـتند بلکـه آن  

طور فعال در سـاختار  بنابراین بحث این است که کودکان باید به. کنند جامعه شرکت می

سـازي دوران کـودکی    مفهـوم . زندگی اجتماعی خود و اطرافیان خود نقش داشته باشند

عنوان فعاالن جامعـه بـه    ناپذیر ساختار شکلی جامعه و کودکان به جداییعنوان بخش  به

عنـوان   هـا را بـه   پس نخست براي دیده شدن کودکان بایـد آن . است ها راه یافته پژوهش
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باشـند نـه    "شرکت کننـده "عنوان  دوم کودکان باید به. واحدي از تحلیل در نظر گرفت

به حساب آیند و به دانـش   "مطلع"هایی  هعنوان شرکت کنند کودکان باید به "آزمودنی"

عنـوان   از آن جا که در گفتمان جدید دوران کـودکی، کـودك بـه    . ها احترام گذاشت آن

، باید کودکان را از نگـاه  "در حال شدن"شود و نه  معرفی می "در حال بودن"موجودي 

).Jarms et al, 1999(ها مطالعه کردخود آن

و  "کودکـان واقعـی  "ران تغییـر بـه سـوي مطالعـه     بر اساس تجربه جیمز و همکـا 

دهد که به  مرز اصلی بین رویکردهاي قدیم و جدید را نشان می "تجربه دوران کودکی"

که در این  "کودکانی"عنوان  ها به هاي آن روزه کودکان و فعالیتهاي هر تمرکز بر تجربه

).1393جیمز و همکاران، (شود  کنند، منجر می جامعه زندگی می

  

  دیدگیادراك از فقر و داغ.2

داغ به صفتی غیرعـادي  . یکی از مفاهیم عمدة اروینگ گافمن داغ یا استیگما است

این صفت نه در ذات، بلکه در روابـط  . و ناپسند درباره وضعیت اخالقی فرد اشاره دارد

واژه داغ در معناي عمومی). 1386گافمن، (اجتماعی ریشه دارد 
1

الق به نشانه یا ننگی اط 

. گردانـد اش، به شخص متفاوت دیگري برمیهاي منفیشود که فرد را به دلیل داللتمی

-هاي فردي که با هر قانون اجتماعی در تقابل است، تعریف کردهعنوان ویژگی داغ را به

اند با این تعریف، فقر یک برچسب یا صفت نامطلوب است که کودکان تمایلی ندارنـد  

درآمد از این که هاي کم است که کودکان خانواده لعات نشان دادهمطا. با آن شناخته شوند

هـا معتقـد   آن. ها از اصطالح فقر اسـتفاده شـود، مشـکل دارنـد    در توصیف وضعیت آن

هستند این اصطالح باید براي افرادي به کار برده شود که در وضعیت بدتري نسبت بـه  

  ).Sutton et al, 2007(ها قرار دارند آن

  

  

                                               
1. Stigma
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  اك از فقر و احساس عدم امنیتادر.3

نشان ) 2006، 2002(مطالعات ریج . یکی از این پیامدها، احساس عدم امنیت است

شدن با دانستن این مسئله شدن و کنارگذاشتهدهد ترس کودکان فقیر از متفاوت دیدهمی

برند، احساس عـدم  هایشان لذت می که سایر کودکان وضعیت خوبی دارند و از دوستی

این عدم امنیت و اطمینـان بـه تـأثیرات فقـر بـر      . دهدها میو عدم اطمینان به آن امنیت

پیامدهاي اقتصادي و مادي فقر در کودکان از جملـه ابعـادي از   . گرددزندگی آنان برمی

  . است هاي خود کودکان بسیار برجستهویژه در صحبتفقر است که به

  

  ادراك از فقر و بقاي اجتماعی .4

هاي آتی ریزيدرآمد بر آرزوها و برنامهاي کمدهد زندگی در خانوادهنشان میمطالعات 

 ;Willow, 2002; Taylor and Fraser ,2003(اعضاي خانواده و کودکان خانواده تـأثیر دارد  

Sutton et al, 2007 .(هـاي  درآمد و هم خانوادههاي کماز نظر اجتماعی، کودکان هم خانواده

دیگـر،  ها، از سـوي  سن و سالسو و فشارهاي همرهاي تبلیغاتی، از یک پردرآمد، تحت فشا

هـایی بـراي   این فشارها شامل پرداخت هزینـه . قرار دارند "چیزهاي مناسب"مبنی بر داشتن 

مانند تلفـن  (و ارتقاي هویت واقعی و مجازي ) مانند لباس و کفش(هویت ظاهري اجتماعی 

سـاختن ایـن نیازهـا را    توان بـرآورده  معموًالدرآمد اي کمهخانواده. شودمی) همراه، اینترنت

آمیز براي کودکان بسـیار  براي فرزندان خود ندارند و هزینه این وضعیت نامطلوب و تبعیض

  ).Ridge, 2002; Shropshire and Middleton, 1999(باال است

  

شناسیروش 

انجام چنـین  . ل استانجام پژوهش علمی با گروه هدف، کودکان؛ امري پیچیده و مشک

تـر از انجـام کـار    ر روي کودکانی که تجربه زیسته از فقر دارند، حتی پیچیدهبپژوهشی 

رو با توجه به ماهیت و گروه هدف پژوهش، ازاین. پژوهشی بر روي دیگر کودکان است
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. نگـاري اسـتفاده شـد    براي دستیابی و گردآوري اطالعات درگام نخست از روش مردم

هاي فراهم شده، بـا روش تحلیـل محتـواي کیفـی عرفـی     داده زیه و تحلیلجت
1

ازکیـا،  (

هاي مشاهده، مصـاحبه و   گردآوري اطالعات با استفاده از تکنیک. انجام شد) 70: 1390

از آنجا که پژوهشگران بایـد بـا رونـدي    . است شده هاي گروهی متمرکز انجام  نیز بحث

گرفتند تا اعتماد آنان بـراي  ان قرار میدوستانه به کودکان نزدیک شده و مورد پذیرش آن

شان جلب شود؛ در یـک مـاه   بازگو کردن تجربیات روزمره و بیان احساسات و عواطف

بـا جلـب اعتمـاد    . اول حضور در کنار کودکان، تنها به مشاهده و ثبت شواهد اقدام شد

ها یکهاي گروهی، مشاهده نیز در خالل اجراي این تکنکودکان و آغاز مصاحبه و بحث

 60تا حداکثر  45حداقل (در خالل انجام هشت جلسه بحث گروهی متمرکز . انجام شد

در ایـن پـژوهش   . ضوعات مختلف زندگی روزمره کودکان، گفتگو شدمودرباره ) دقیقه

صورت نیمه ساختاریافته مصاحبه به
2

ها با توجـه بـه تمایـل کودکـان     مصاحبه. اجرا شد 

  . است دقیقه زمان برده  100تا  30براي ادامه گفتگو، بین 

ها از روش تحلیل محتواي کیفـی عرفـی اسـتفاده شـده و      وتحلیل داده براي تجزیه

روش تحلیـل   معمـوًال . شد هاي کودکان استخراج  ها، از صحبتها و گزارهمفاهیم، مقوله

رود و اغلب زمانی مناسـب اسـت    محتواي کیفی عرفی براي شرح یک پدیده به کار می

                                               
روش تحلیل محتواي کیفی عرفـی بسـیار بـه    . ها به روش تحلیل تماتیک هم ممکن بودهدادتحلیلوتجزیه-1

که ل محتواي کیفی عرفی، چناناما روش تحلی). 190؛ ایمان و نوشادي، 1390ازکیا، (تحلیل تماتیک نزدیک است 

با توجه . کید داردأاز نام آن مشهود است، بر کنار گذاشته شدن نظریات در خالل اجراي فرآیند کدگذاري بسیار ت

به اندك بودن کارهایی با این رویکرد بر روي کودکان با تجربه زیسته از فقر، الزم بود در خالل ایـن مرحلـه از   

کید براین ویژگی در این پژوهش بـه  أبه دلیل ت. به طور جدي در پرانتز قرار گیرد پژوهش، معدود نظریات مطرح

رو ایـن  از این. ها استفاده شدجاي تحلیل تماتیک از روش تحلیل محتواي کیفی عرفی براي تجزیه و تحلیل داده

فاده قرار نگرفته روش بدین معنا است که هیچ چارچوب نظري یا تئوري مسلط در فرآیند تحلیل محتوا مورد است

  .است

هـاي فاقـد   اسـتفاده از مصـاحبه  . به منظورکاهش صدمه احتمالی به کودکان از این نوع مصاحبه استفاده شـد  -2

. توانست صدمات عاطفی براي کودکان را در پی داشته باشدساختار، می
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در . ي پدیده مورد مطالعه محـدود باشـد   هاي موجود یا ادبیات پژوهش دربارهکه نظریه

کنند تا شناختی بدیع برایشـان   ها شناور می این حالت پژوهشگران خود را بر امواج داده

در ایـن روش  . شـود  هـا آشـکار مـی    هـا از بطـن داده   بدین ترتیـب مقولـه  . حاصل شود

تحلیل محتـواي عرفـی   . شود ز متن اقتباس میطور مستقیم اهاي رمزگذاري به بنديطبقه

سازي اي استقرایی است که مدعی نیل به باالترین سطح انتزاع نبوده و ادعاي نظریهشیوه

هاي تئوریک را حال فرصت نزدیک شدن به گزاره، اما در عین)204: 1396ازکیا، (ندارد 

  ). 1390ایمان و نوشادي، (کند براي پژوهشگر فراهم می

از اولـین  . مند انجام شـد گیري هدفصورت نمونه گیري در این پژوهش بههنمون  

ها در انتها با توجـه بـه   مصاحبه، کدگذاري باز خط به خط انجام شد و با توجه به یافته

 16کـودك ،  30در این پژوهش . گیري نظري استفاده شد مقوالت حاصل شده، از نمونه

که تحت پوشش موسسات مردم نهـاد  ) سال 17تا  12(پسر 14و ) سال 17تا  11(دختر 

همه کودکان ایرانی بـوده و در مقطـع   . تهران مشغول به تحصیل بودند، مشارکت داشتند

طور معمـول  میزان تحصیالت پدران آنها به.ابتدایی و راهنمایی مشغول به تحصیل بودند

فعـال  ) دستفروشـی وکـارگري  (اغلب پدران در بخش غیررسـمی  . تر از دیپلم بودپایین

در  معمـوًال این زنـان  . مادران این کودکان عمدتا داراي تحصیالت زیر دیپلم بود. بودند

  . دادندخانه کارهایی براي درآمدزایی انجام می

در این پژوهش اصول اخالقی به مثابه یک ضرورت مدنظر قرار گرفته و مـوارد     

-ظ گمنـامی مشـارکت  حفـ ) 2ورود داوطلبانه کودکان به پـژوهش  ) 1: ذیل رعایت شد

همچنـین پژوهشـگر همـواره    . کنندگان از اهـداف پـژوهش  آگاهی مشارکت)3کنندگان 

توانـد  اسـت و نمـی   مدنظر قرار داد که در فرآیند پژوهش کیفی به مثابه یک یادگیرنـده  

کنندگان در پـژوهش  او متوجه بود که پاسخ در نزد مشارکت. مدعی دانستن پاسخ باشد

تالش براي جلب همکاري صمیمانه و رضایتمندانه آنان انجام شود  است و باید حداکثر

کودکان این آزادي را داشتند که در هر زمانی کـه تمایـل بـه    ). 143: 1396علیرضانژاد، (

  .ادامه مصاحبه نداشتند، اعالم کنند و هیچ اجباري براي پاسخ به سواالت وجود نداشت
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ط و بـا در نظـر گـرفتن تمـام جزییـات      ها ضب براي باال بردن پایایی، تمام مصاحبه

سـپس  . سـازي شـد   همچون لحن صدا، خنده، گریه، مکـث و سـکوت طـوالنی، پیـاده    

پس از خواندن و تکرار » ها جمالت و یا پارگراف«هاي مهم استخراج و کدگذاري  گزاره

مفاهیم و خرده مقوالت و مقوالت انتخاب . ها توسط پژوهشگر انجام شده است مصاحبه

در راستاي باالبردن پایایی، . مجرب مطالعه و بازبینی شده است انادتها توسط اسشده بار

پژوهشگر براي فهم بهتر کودکان بـا سـه روانشـناس و مـددکار اجتمـاعی کودکـان در       

پذیر سسات مردم نهاد که تجربه طوالنی در راهنمایی و مشاوره کودکان فقیر و آسیبؤم

است تا به صـحت   حبه به تبادل اطالعات پرداختهها گفتگو و مصااند، طی ساعت داشته

  .و سقم درك خود از تجربه زندگی کودکان فقیر دست یابد

  

  ها  یافته

در این مقاله پژوهشگر به دنبال درك تجربه کودکان از زندگی توأمـان بـا فقـر و یـافتن     

کـان  هاي کود یکی از اولین تجربه. مفهوم محرومیت مادي از تجربه زیسته کودکان است

از تفاوت زندگی خود با دیگران که به فهم و درك آنها از شرایط بد اقتصـادي خـود و   

. هاي ظاهري و بیرونی آنها با دیگـر کودکـان اسـت    شود، تفاوت یشان منجر می خانوادها

. مانـد  نوع لباس پوشیدن، میزان پول و دارایی خانواده، از چشم کودکان فقیـر دور نمـی  

می شرایط زندگی خود با دیگـران، آنهـا را   ئها و مقایسه دافاوتتجربه کودکان از این ت

اسـت   اي پیچیده و چند الیه فقر پدیده. کند به مفهوم فقر و محرومیت مادي نزدیکتر می

کودکـان فقیـر بـه دلیـل سـن پـایین و       . کودکی دوران حساس و پراهمیتی است و دوره

با اتکـاي بـه شـرایط ظـاهري و      نداشتن توانایی و مهارت تحلیل شرایط زندگی و تنها

هاي درونـی درك   هاي بیرونی به سوي الیه را از الیههاي بیرونی فقر، آن مشاهده تفاوت

هاي ظاهري کـودك   بدین معنا که هر محرومیتی که منجر به آشکارشدن تفاوت. کنند می
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شود و در اولین گـام کـودك تـالش     عنوان محرومیت مادي درك می با دیگران شود، به

. هاي ظاهري را به حداقل برساند کند تا این تفاوت یم

  مثابه نداشتن لباس مناسب محرومیت مادي به) الف

عنـوان اولـین و    کودکان فقیر نداشتن ظاهر مناسب در محیط بیرون از خانـه را بـه  

 دهنـده لبـاس وکفـش نشـان   . کننـد  ترین موضوع در درك محرومیت مادي بیان مـی  مهم 

شود تا کودکان  نداشتن ظاهر مناسب موجب می. است ان در جامعههویت اجتماعی کودک

هـا بـه    این موضوع باعث عـدم تمایـل آن  . بین خود و دیگر کودکان، تفاوت قائل شوند

.شود برقراري ارتباط اجتماعی با دیگرکودکان و احساس شرمساري می

  لباس به مثابه شخصیت-

ژوهش درباره قضاوت دیگران در کننده در این پ تقریبا درك تمام کودکان مشارکت

هـا شخصـیت    ها یکسان بود و معتقـد بودنـد کـه لبـاس بـه آن      مورد لباس و پوشش آن

تواند در پذیرش اجتمـاعی   اند که لباس نو و ظاهر مناسب می کودکان یاد گرفته. دهد می

 أمینتدغدغه. باشدها را دوست داشته باشند، تاثیرگذار  ها از سوي دیگران و اینکه آن آن

لباس بـراي کودکـان مهـم    . مشغولی هر روزه کودکان استظاهري مناسب و خوب، دل

کودکـان  . گـذارد  شـان اثـر مـی   ها بر تعامالت اجتمـاعی  است؛ زیرا ظواهر و پوشش آن

با دیگر کودکـان، باعـث   ) هاي قدیمی و کهنه لباس(بودن ظاهرشان  دانند که متفاوت  می

هـا   ها را مورد قضاوت قرار دهند؛ و به آن شوند و آنشود دیگران متوجه این تفاوت  می

این امـر بـراي کودکـان بسـیار     . بزنند و آنان را مورد تمسخر قرار دهند» فقیر«برچسب 

  . کند ها را دچار سرخوردگی و احساس شرمساري می نامطلوب بوده و آن

  : گوید می ساله 13محمد 

چون . ش و لباس خوب هستشخرم کف اگر پول داشته باشم، اولین چیزي که می«

  » .بینند همه آدمو می. تو دید همه هست

  : گوید می ساله 12فرنوش 
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بینم  هاي بقیه رو می ریم لباس دوست دارم لباس نو داشته باشم، وقتی مجلس می«

دوست دارم لباس نو . شمهاي خودمون خیلی فرق داره، خیلی ناراحت می که با لباس

. لباس مهمه«: گوید می ه که کودك کار و خیابان است، سال13معصومه » .داشته باشم

  ».گن شخصیتش پایینه اگر آدم لباسش خوب و نو نباشه، می. شخصیت آدمه نشانه

  

  لباس برند-

براي تعدادي از کودکان، نه تنها لباس و کفش نو مهم است؛ بلکه بـه روز بـودن و   

نیسـت کـه کـودك مایـل بـه      لباس صرفا پوششی زیبا و شیک . برند آن نیز اهمیت دارد

یک . است شده تبدیل» ابزار ارتباط هویت«داشتن آن باشد؛ بلکه در جهان امروز لباس به 

توانـد بهتـرین بعـد از هویـت واقعـی یـا        دار و برند مـی  هاي مارك فرد با پوشیدن لباس

هـاي   در برخی موارد لبـاس . دهد مطلوب خود را نشان دهد که به فرد احساس تعلق می

هـاي   لبـاس . شـود  دار به ابزاري براي بقاي اجتماعی در میان کودکـان تبـدیل مـی    مارك

گـذاري   هـاي کـودك و ارزش   دار پوشیده شده توسط کودکان، نه تنها نمـاد ارزش  مارك

ها و نیز موقعیت مـالی و اجتمـاعی    ارزش میان همساالن کودك است، بلکه نشان دهنده

  .یرش کودکان در میان همساالنشان داردخانواده کودك است و تأثیر زیادي بر پذ

هاي فقیر به دلیل شرایط مالی نامناسب براي تهیـه لبـاس مناسـب،     کودکان خانواده

هـاي   پوشـیدن لبـاس  . بینی و ترس از طرد شدن از سوي همساالن هستند دچار خود کم

کردن وضـعیت بـد اقتصـادي و     دار و برند از سوي کودکان، راهکاري براي پنهان مارك

).Ridge, 2006: 138(هـا از دیگـر همساالنشـان اسـت     شان و تفـاوت آن  الی خانوادهم

روز را درك کـرده و   کودکان مورد مطالعه در این پژوهش نیز اهمیت لبـاس برنـد و بـه   

. خود در آرزوي داشتن چنین لباسی هستند

  : گوید می ساله 14سودابه 

یه کفش . خیلی گرون بود پشت ویترین مغازه یه پالتو خیلی خوشگل دیدم که«

هاي  هم دیدم که خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتم از این لباس) مارك(استار  آل

  ».مد روز بخرم
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اسـت نیـز    ساله که براي عید نوروز از پژوهشگر، شال رنگی هدیه گرفته16فهیمه 

  : گوید می 

بود، ست مون بهم داده  اون شال کرم رنگ رو تونستم با یه مانتو که همسایه«

مد روز . هرکی دید گفت چقدر بهم میاد. بودانقدر قشنگ شده. کنم) هماهنگ(

  » .بودم شده

هـا بـا    کـردن لبـاس   دار و همچنین ست هاي شیک و مارك کودکان با پوشیدن لباس

هاي ظاهري خود با دیگر همساالن را کم کـرده و ایـن موضـوع باعـث      تفاوت یکدیگر، 

ها به  زدگی آن تر شود و از شرم و خجالت میان دوستان آسان ها در شود تا پذیرش آن می

  .دلیل فقر بکاهد

  لباس موجب شرمساري-

اجتمــاعی و  -وضـعیت اقتصـادي    دهنــده نداشـتن لبـاس و ظــاهر مناسـب نشـان    

فقر است که منجر به تحقیـر کودکـان توسـط دیگـران و در نتیجـه شـرم و       بازگوکننده

  . شود زدگی کودکان می خجالت

  : گوید می ساله 12رحسینامی

گفت شلوارتو بزن تو دیوار  کارم بهم میبود که صاحب) قدیمی(انقدر شلوارم پاره «

  » .کرد ام می مسخره). سایت فروش اجناس دست دوم(

  : گوید می ساله هم 15فرنوش 

انقدر خجالت . هاي قشنگ تنشون بود به غیر از ما رفته بودیم مهمونی همه لباس«

  » .م کاشکی ما هم لباسامون مثل بقیه بودگفت. کشیدیم

  : گوید می ساله نیز 16فهیمه 

آدم باید تیپ بزنه تا پیش بقیه کم نیاره و پولدارها بهش حرف بد نزنن و تیکه «

».شه اگر لباسش بد باشه پیش بقیه کوچیک می. نندازن که اون ناراحت بشه

نداشتن لباس مناسب و . بودکودکان از نداشتن لباس مناسب مشابه یکدیگر  تجربه

هاي ظاهري کودکان با دیگران منجر به احساس خجالت و شرمسـاري و تحقیـر   تفاوت 
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هـا از گـروه    شـد تـا آن   شرمساري به دلیـل فقـر باعـث مـی    . شد شدن در میان کودکان 

همساالن دوري کنند و در نتیجه منجر به تعمیق احساس فقر در کودکان و طردشـدن از  

  . شود یسوي دیگران م

  

  محرومیت مادي به مثابه نداشتن پول ) ب

. فقر و زندگی سخت، انـواعی از تجـارب ناخوشـایند را بـا خـود بـه همـراه دارد       

عد محرومیت کودکان فقیر که در این پژوهش مشارکت داشتند، دومین الیه مهم فقر از ب

تمـاعی،  نداشـتن پـول کـافی باعـث فشـارهاي اج     . مادي را نداشتن پول کافی دانسـتند 

شوند که به دلیل  کودکان در سن پایین متوجه می. شود اقتصادي و روحی بر کودکان می

نداشتن پول کافی بسیاري از نیازهاي آنان برآورده نخواهد شد و والدین به همین دلیـل  

  .ها را فراهم کنند هاي آن توانند لباس مناسب، غذاي کافی و سایر خواسته نمی

  برآورده شدن نیازهابی پولی به مثابه عدم -

. هــا و نیازهــاي کودکــان، نیازمنــد داشــتن پــول اســت شــدن درخواســت بــرآورده

هاي فقیر به دلیل نداشتن شغل مناسب و درآمد کافی، توانایی فراهم کـردن ایـن    خانواده

  .هاي کودکان را ندارند امکانات و خواسته

  : گوید می ساله 11کیمیا 

ها  بهش گفتم همه بچه. ا مامانم رفتیم بیرونیه بار ب. دوست دارم هدفن بخرم«

  .»شه نمی. هدفن دارن، برام یکی بخر اما مامانم سرم داد زد و گفت پول ندارم

  : گوید می ساله نیز 13افشین 

  . ».گه پول نداریم خواد یه پلی استیشن بخرم؛ اما بابام می دلم می«

یل نداشتن پول کافی امکان شوند که والدین به دل کودکان از سنین پایین متوجه می

  .هایشان را ندارند تهیه و فراهم کردن بسیاري از نیازها و خواسته
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  هابی پولی به مثابه انتظار براي رسیدن به خواسته-

شـان  والدین در دنیاي امروز مایل به فراهم کردن نیازهـاي مـادي فرزنـدان    معموًال

تواننـد   رایط مـالی مناسـب، نمـی   هستند؛ اما والدین کودکان فقیـر بـه دلیـل نداشـتن شـ     

هاي کودکان را برآورده سازند یا بـرآورده کـردن نیازهـاي کودکـان نیازمنـد       درخواست

  . انتظار طوالنی مدت است

  : گوید می ساله 14سودابه  

خوایم، سه سوته پدر و مادرشون براشون  گن اسباب بازي می هاي دیگه تا می بچه«

  » .خرن می

  : گوید می ساله 12و زهرا هاي ا صحبت تأییددر 

  » .کشه تا براشون اسباب بازي بخرن اما فقرا شش ماه طول می«

  : گوید می ساله هم 13کیمیا  صحبت او، در ادامه

  ».کشه تا پول دربیاره خیلی طول می. تا پدرش کار پیدا کنه«

  :گوید می پشتی  درخواست از مادرش براي خرید کوله ساله درباره12یاسمین 

گفته پول بیاد دستم برات . خوام پشتی می خیلی وقته به مامانم گفتم که کوله«

  ».هنوز نخریده. خرم می

هایشـان بایـد صـبور و منتظـر باشـند تـا در        کودکان فقیر براي رسیدن به خواسـته 

هاي مورد نیازشان را تهیه کنند  دست آوردند، درخواست صورتی که والدین پول کافی به

کـه   درحـالی . یشـان برسـند   گاه نتوانند به خواستهصورت ممکن است هیچ و در غیر این

  .رسند هایشان می اند که دیگر کودکان به سرعت به خواسته کرده ها به خوبی درك  آن

  

  بی پولی به مثابه بیماري-

فرد بیمار نیاز به درمان و مراقبت دارد کـه  . کند ابتالي به بیماري فقرا را فقیرتر می

نداشتن پول کـافی بـراي مـداواي اعضـاي     . ه به میزان دارایی خانوار استهمگی وابست

خیر و پس أشود این افراد مراجعه به پزشک را به تعویق انداخته یا با ت خانوار باعث می



  

  1398زمستان، 22شماره  ،ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   20  

این موارد منجر به  يهر دو. هاي درمان، به پزشک مراجعه نمایند از قرض گرفتن هزینه

کند، ممکـن اسـت بـه     که دیرتر به پزشک مراجعه  فردي. شود فشار مالی به خانواده می

تر و  تري ببیند و در نتیجه روند درمان طوالنی دلیل عدم مراجعه به موقع، صدمات جدي

فردي که با قرض گرفتن پول از دیگران به . هاي بیشتري را به خانواده تحمیل کند هزینه

تري را متحمل خواهد شـد  پردازد نیز براي بازپس دادن قرض، فشار بیش روند درمان می

ي فقر در خانواده  و این موضوع گرفتار شدن بیشتر در فقر است و منجر به تکرار چرخه

بیمـاري والـدین یـا دیگـر      :اسـت بیماري به دو گونـه  درك کودك درباره. خواهد شد

  . اعضاي خانواده و بیماري خود کودك

  : گوید می ساله 15فاطمه 

. بردیمش دکتر گفته ممکنه سرطان باشه. کنه درد می است دلش مامانم چند هفته«

  ».خیلی نگرانشیم. بهش آزمایش داده ولی ما پول نداشتیم تا ببریم آزمایش رو انجام بده

  : گوید می ساله 15فرنوش 

شبا از دست درد . باید بره دکتر اما دفترچه نداره. کنه بابام دستش خیلی درد می«

  » .خوابه نمی

  : گوید می ه سال14امیرحسین 

مامانم خیلی نگران . پول بیمارستان رو نداشتیم بدیم. مادرم تازه بچه بدنیا آورده«

  ».باالخره تونستیم پول رو جور کنیم. ماهم نگرانش بودیم. پول بیمارستان بود

فاطمه به دلیل بیمـاري  . فاطمه، فرنوش و امیرحسین هرسه نگران والدینشان هستند

هاي کمرشکنی مواجـه سـازد و    ان باشد و خانواده را با هزینهمادر که ممکن است سرط

شود، اما نداشتن توان مالی براي  امیرحسین براي زایمان که هرچند بیماري محسوب نمی

  . کند هاي بیمارستان نگرانی و فشار روانی زیادي بر او تحمیل می هزینه تأمین

لیـل کـم خـونی شـدید رشـد      ساله که به د12هانیه . است هانیه متفاوت اما تجربه

  : گوید می متناسب با سن خود را ندارد و نسبت به بقیه کودکان قد و وزن کمتري دارد؛ 

  » .خواد گه خیلی گرونه دوا و درمون، پول می می. ره اما دکتر نمی. بابام مریضه«
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هانیه به جاي اینکه به سالمت خود توجه کند؛ بیشتر از همه نگران سالمت پدرش 

هـاي    هـاي بـاالي پوشـش بیمـه     آنجا که به دلیل نداشتن شغل مناسب و هزینه از. است

اي برخوردار نیستند، این موضـوع   این کودکان از خدمات حمایتی بیمه درمانی، خانواده

شود  هاي باال مواجه کرده و موجب می دسترسی به خدمات درمانی را با مشکل و هزینه

  .حساس عدم امنیت روانی شوندکه کودکان دچار اضطراب و نگرانی و ا

  

چیزهاي موردعالقه ) دارایی(بی پولی به مثابه نداشتن -

با . مستقیم وجود دارد بین پول و خریدن چیزهایی که کودکان دوست دارند، رابطه

توان وسایلی که کودکان دوست دارنـد را تهیـه کـرد و ایـن وسـایل، جزیـی از        پول می

ماشـین و دوچرخـه   (در گذشته اسباب بـازي  . د بوددارایی و در مالکیت کودکان خواه

شد اما با توجه به  ، تنها دارایی کودك محسوب می)براي پسران و عروسک براي دختران

کودکان  استفاده ویژه در وسایل الکترونیک، امروزه سرعت تغییرات تکنولوژي در دنیا به

ب داشتن وسایل الکترونیک بدین ترتی. است از وسایل الکترونیک بیش از هر زمان دیگر 

. آیـد  شـمار مـی  هاي مهم کودکان به دارایی داشتن این ابزارها جزیی از . بسیار مهم است

لپ تاب جزئی از ملزومات زنـدگی امـروز    و استیشن، ایکس باکس، هدفن، موبایل پلی

. کننـد  است و بیشتر کودکان اوقات فراغت خود را با استفاده از این وسایل سـپري مـی  

باطات اجتماعی از طریق نرم افزارهایی همچـون اینسـتاگرام، واتسـاپ و تلگـرام در     ارت

هـاي   هـاي موردعالقـه از طریـق هـدفن، بـازي      موبایل؛ همچنین گـوش دادن بـه ترانـه   

شود و نداشتن آن منجر به احسـاس فقـر در    کامپیوتري با ایکس باکس و غیره انجام می

  . شود کودکان می

  : دگوی می ساله 13آیالر  

باید . موبایل ندارم. باید به موبایل یا فلش وصل کنم. من یک هدفن جایزه بردم«

  » .فلش بگیرم روش آهنگ بریزم
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  : گوید می ساله در این باره 14زهرا 

کنم هندزفري میذارم تو گوشم و  تو خونه موقعی که کار می. من موبایل دارم«

. زنم می موبایلم به دوستام زنگ  با. دم هایی که دوست دارم رو باهاش گوش می آهنگ

  ».زنن دوستام به من زنگ می

رسد براي کودکان داشـتن چیزهـاي موردعالقـه کـه در مالکیـت خـود        می به نظر 

افزارهاي  داشتن موبایل و استفاده از نرم. اي برخوردار است کودکان باشد از اهمیت ویژه

ساالن خود و در نتیجه پـذیرش  ارتباط جمعی منجر به افزایش ارتباط میان کودك با هم

  . شود آنان در گروه همساالن و مقبولیت اجتماعی آنان می

  : گوید می ساله 14مرجان 

گه چقدر این  اگر موبایل نداشته باشیم و از یکی قرض بگیریم پیش خودش می«

  » .گدا است، پول نداره؛ فالن

  : گوید می در ادامه صحبت او سودابه نیز 

  » .یست خیلی چیزهاي دیگه هم هستفقط که موبایل ن«

خود و دیگر همساالنشان هستند و نداشـتن   کودکان هرلحظه در مواجهه و مقایسه

  شود ها می باعث خجالت زدگی و شرمساري آن) ها باشد چیزهایی که مال خود آن(

نداشتن پول به مثابه نداشتن فضاي شخصی-

هـا   و اسباب بازي نیسـتند و آن چیزهاي موردعالقه کودکان تنها وسایل الکترونیک 

کودکان نیاز دارند تا مالک فضا و مکان مخصوص بـه خـود   . نیازهاي دیگري هم دارند

. باشند تا بتوانند در آنجا دور از حضور بزرگترها کارهاي موردعالقه خود را انجام دهند

 جشن تولد، رقص و پایکوبی، موارد مطرح شـده از  دعوت از دوستان به اتاق شخصی،

خواهند فضایی براي تعمیق دوستی با همساالن  می ها از این طریق  آن. سوي کودکان بود

  .باشند خود در اختیار داشته

  : گوید می ساله 12یاسمین 
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تولد . تونند دوستاشون رو دعوت کنند تو اتاقشون می. هاي دیگه اتاق دارند بچه«

  ».رند، وسایل شخصی ندارندبگیرن، برقصن اما بچه فقیر اصال اتاق ندارن، تخت ندا

  : گوید می ساله 12کیمیا 

تختخوابی که مال خودم . دوست دارم یه اتاق داشته باشم که مال خودم باشه«

بیان تو اتاق . کنم بیان خونمون دوستام رو دعوت می«کنی؟  کار میاونوقت چی» .باشه

  ».خودم با هم بازي کنیم

کودکـان  . بیننـد  مـی » هایشـان  داشـته «بیشتر کودکان تفاوت خود بـا دیگـري را در  

هـا   هاي معمولی، وسایلی دارند که کودکان فقیر ندارند و این خود منشأ تمایز آن خانواده

کـه متعلـق بـه کـودك باشـد همچـون موبایـل،        » چیـزي «داشتن . با دیگر کودکان است

شـود کـودك خـود را ماننـد دیگـر       کامپیوتر، تختخواب، دوچرخـه و اتـاق باعـث مـی    

هـا باعـث درك تمـایز بـین خـود و کودکـان دیگـر         النش درك کند و نداشتن آنهمسا

شود تا کودك خـود را  فقدان فضاي خصوصی و تجربه مالک بودن، موجب می. شودمی

هـاي خریـد    هزینـه  تأمینداشتن چیزهاي موردعالقه، نیازمند .به مثابه دیگري درك کند

کودکـان   والدین پول کـافی ندارنـد،   وسایل از سوي والدین کودکان است و از آنجا که

  .نمایند نداشتن وسایل موردعالقه را به مثابه محرومیت مادي درك می

  

  محرومیت مادي به مثابه نداشتن مسکن و سرپناه )ج

نداشـتن  . هاي مسکن، بیشترین تأثیر را بر میزان فقر و محرومیت مادي دارند هزینه

شود بیشـترین   باعث می) یط اقتصادي خانوادهبدون در نظر گرفتن شرا(مسکن و سرپناه 

. بها و تغییر مکان از جایی به جاي دیگر شـود  اجاره میزان از درآمد خانوار صرف هزینه

شود  هاي فقیر که شرایط ناپایدار اقتصادي دارند، منجر به آن می این شرایط براي خانواده

؛ در عین حال بخش بزرگـی از  پذیر کوچ کند درآمد و آسیب هاي کمتا خانواده به محله

بهـا   هـاي مسـکن و اجـاره    درآمد و در بعضی مواقع تمام درآمد خـانواده صـرف هزینـه   

کند که نداشـتن مسـکن ثابـت، در کودکـانی کـه مـدام        بیان می) 2001(نتلتون . شودمی
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هـاي احساسـی و    مجبور به تغییر مدرسه، محله و دوستان خود هستند؛ تبعـات و زیـان  

شـود کودکـان احسـاس     جا و مکان موقت براي زندگی باعث می. دي دارداجتماعی زیا

  . خجالت داشته، محدود شوند و از لحاظ اجتماعی احساس عدم امنیت کنند

  

آور خجالت خانه-

هاي کودکـان مجبـور بـه     بهاي باال، بیشتر خانواده به دلیل عدم درآمد کافی و اجاره

دار و منـازل کوچـک و قـدیمی هسـتند و     برخـور  پذیر و کمهاي آسیبزندگی در محله

. شودهمین موضوع براي کودکان منجر به بروز احساس خجالت و شرمساري می

  : گوید می ساله 14زهرا 

بعد . ي گداها بود اوایل که اومده بودیم اینجا، مثل خونه. خونمون خیلی قدیمیه«

نش هنوز همون اما بیرو. قشنگ شد. براش در گذاشت. بابام خودش کاشی کاري کرد

به بابام گفتم اینجا رو بازسازي . دوست ندارم دوستام بیان اینجا. کالسش پایینه. طوریه

  » .کن تا من بتونم دوستام رو دعوت کنم، بیان خونمون

قـدیمی و   براي زهرا، ظاهر خانه آنقدر اهمیت داشت که در اولین نگـاه بـه خانـه   

زدگـی و شـرمندگی   احسـاس خجالـت  . کوچک خود، آن را تشبیه به خانه گـداها کـرد  

هاي بدنام یا نه چنـدان خوشـنام،    هاي کوچک و قدیمی در محله کودکان از داشتن خانه

شود کودکان از دعوت همساالن خود به خانه پرهیـز کننـد و همـین موضـوع      باعث می

آنـان بخـش بزرگـی از هویـت و     . باعث تغییر در نوع روابط اجتماعی آنان خواهد شد

  . کنندد را پنهان میزندگی خو

موقت  خانه-

هاي فقیر توان مالی مناسب براي خرید خانـه را ندارنـد و در بیشـتر     اغلب خانواده

هـاي   از آنجـا کـه بـراي خانـه    . کننـد  هاي استیجاري و موقت زندگی می مواقع در خانه

ـ    استیجاري باید ماهیانه مبلغی به ایی عنوان اجاره به صاحبخانه پرداخت شـود، عـدم توان
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تـرین   مهم این مبلغ و ترس ازدست دادن خانه و اجبار به ترك آن، از  خانواده براي تهیه

  . اند کودکان این موضوع را تجربه و درك کرده. هاي کودکان است ها و نگرانی دغدغه

  : گوید می ساله 12یاسمین 

ول اجاره کار کنیم؟ پگه چی بابام به مامانم می. هر ماه سر اجاره خونه دعوا است«

  » .خونه رو از کجا بیاریم؟ اگر پولشو ندیم باید از اونجا بلند شیم

  : گوید می ساله 15فاطمه 

. شه کنه؛ مریض می شه، مامانم تب می هر وقت دیر می. هزارتومن500کرایه خونه «

گم چطور پول خونه رو بدیم؟ اگر ندیم ماه بعدش باید دو  می. شم منم ناراحت می

  » .برابر بدیم

  : گوید می ساله 15شاهین 

  ».اگر دیر بشه صاحبخونه میاد سراغمون. هر ماه باید پول اجاره خونه رو بدیم«

هاي بسیاري براي  دهد که کودکان نگرانی تجربه یاسمین، فاطمه و شاهین نشان می

این میزان از نگرانـی در کودکـان حتـی بیشـتر از     . کنند پول اجاره ماهیانه ابراز می تأمین

گساالن است، زیرا کودکان هیچ ذهنیتی از اینکه این میزان از پول چگونـه و از چـه   بزر

دانند کـه اگـر تهیـه نشـود چـه اتفـاقی رخ       طریقی تهیه خواهد شد، ندارند؛ اما آنان می

  . خواهد داد

  

خانه بی اتاق شخصی-

و  هاي کوچـک  به دلیل نداشتن توان مالی، کودکان فقیر در خانه معموًالاز آنجا که 

اغلب کودکان از داشتن اتاق شخصی محروم هستند و با توجـه   کنند،  می قدیمی زندگی 

. کودکان در یک اتاق مشترك زنـدگی کننـد   به تعداد اعضاي خانواده، ممکن است همه

شـود تـا    کوچک و حضور چند کودك با سنین متفاوت در یک اتـاق موجـب مـی    خانه

به تمرکـز بـراي حـل تکـالیف و درس خوانـدن      روند و نیاز  کودکانی که به مدرسه می

. دارند، از این فضا محروم باشند و همین موضوع باعث افت نمرات درسـی آنـان شـود   
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براي این کودکان، داشتن فضایی مستقل که در آن بتواننـد بـا آرامـش درس بخواننـد از     

  .اهمیت زیادي برخوردار است

  : گوید می ساله 13فاطمه   

  » .دیگه خیلی شلوغه. نفریم تو یه خونه کوچیک13.کنیم باهم زندگی میما و خالم اینا «

  : گوید می ساله نیز 13معصومه 

خونیم، مشق  همه با هم درس می. م با هم تو یه اتاق هستیمامن و دو تا از خواهر«

  ».شه درس خوند اصال نمی. مون یاد تو اتاق نویسم، سرو صداي بقیه می می

شود که کودکان فضاي مناسبی  شتن اتاق شخصی باعث میکوچک بودن خانه و ندا

براي درس خواندن نداشته باشند و همین موضوع منجر به عدم تمرکـز کودکـان بـراي    

حل تکالیف و عدم توانایی براي فهم بهتر دروس و در نهایت ایجاد اضطراب و نگرانی 

  .شود کودکان در مدرسه می

  

خانه مشکالت -

 -گیـري و تقویـت ارتباطـات خـانوادگی     شـکل  اند محـل  تو همان قدر که خانه می

تواند بـه دلیـل ارجـاع مشـکالت دیگـر اعضـاي        خویشاوندي باشد، به همان اندازه می

روانـی و مرکـز    -بـه محلـی نـاامن بـه لحـاظ روحـی       خانواده و خویشاوندان به خانه،

ست و محیط خانه همواره محیط لذت بخشی براي این کودکان نی. مشکالت تبدیل شود

هـاي فقیـر، کودکـان خـواه نـاخواه درگیـر ایـن         با توجه به شرایط و مشکالت خانواده

خانـه  . کند می این شرایط تحمل کودکان را براي حضور در خانه کم . شوند مشکالت می

هـا از سـوي    منزله مکانی براي بیان مشکالت و گرفتـاري  اي از کودکان فقیر به براي عده

همچنین از آنجا که پدر و مادر به دلیل . کرده، است ران ازدواجوالدین و خواهران و براد

نداشتن فضاي خصوصی، ناآگاهی یا نداشتن مهارت الزم بـراي حـل مشـکالت، تمـام     

کنند، این امر منجر به انتقال فشـارهاي   ها را در حضور و مقابل کودکان بیان می گرفتاري

  . شود روانی از والدین به کودکان می
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  : گوید می اله نیز س14مرجان  

خواي؛ پول ندارن  هرچی می! همش نداري. خونه چیزي جز غم و رنج نیست«

  » .ري خونه دعوا است هر وقت می. بهت بدن

اند،  ساله که به غیر از یک برادرش بقیه خواهران و برادرانش ازدواج کرده16فاطمه 

  : گوید می 

. بابا و مامانم خیلی بچه آوردند. کشه از بس که تو خونه دعوا است دیگه ذهنم نمی«

شه؛  تا یکی مریض می. ي ما شون رو میارن توخونه همشون غصه و غم و مشکالت

هر روز یه . شه میاد خونه ما شه؛ پامی یکی با شوهرش دعواش می. شه میاد خونه ما پامی

  » .مشکل یه غم یه گرفتاري هست

ساس نارضایتی داشته و فشار کودکان به دلیل فضاي پر التهاب و پرمشکل خانه، اح

  .کنند روانی بسیاري تحمل می

  

ناآرام خانه-

نیازهـاي خـانواده، دشـواري و سـنگینی      تأمینفشارها و مشکالت اقتصادي، عدم 

شود که والدین دچار اضـطراب، نگرانـی و کـج خلقـی      هاي شغلی موجب می مسؤلیت

بت به کودکان خشونت شوند و تحمل آنان نسبت به کودکان کم شود و خیلی سریع نس

کردن هر موضوعی در خانه به یـک بحـث و    شود تا مطرح این امر باعث می. نشان دهند

هاي مشاجره و درگیري میان اعضاي خـانواده   جدال تبدیل شود و کودکان شاهد صحنه

کودکان فقیر خشـونت کالمـی و فیزیکـی را از سـوي والـدین و دیگـر       . در خانه باشند

  .کنند می به اعضاي خانواده، تجر

  : گوید می ساله 11کیمیا 

شب . یک بار بابام با مامانم دعواش شده بود، زده بود صورتشو داغون کرده بود«

» .کنه همش دعوا می. زنه با خودم هم خیلی بد حرف می. مامانم رو بردن دکتر

به (کنند، بهم  اگر یک کار بد انجام بدیم انقدر دعوام می«: گوید می ساله هم 16فاطمه

  » .زنند دن و حرفاي بد می فحش می) من
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  : گوید می ساله 12یاسمین 

کنند  کنند ما رو دعوا می بعد سر ما خالی می. شه بابام که با مامانمون دعواشون می«

  ».زنند اگه یه کار بد بکنیم کتکمون می. گن به ما بد و بیراه می

  

محرومیت مادي به مثابه نداشتن غذاي کافی)د

ایـن میـزان    تأمینان براي زنده ماندن به مقادیر مشخص انرژي نیاز دارد و بدن انس

شود و بـراي حیـات انسـان ضـروري      انرژي منجر به افزایش توان جسمانی و ذهنی می

انـرژي مـورد    تأمینعدم . وقتی فردي فقیر است، توانایی مالی خرید غذا را ندارد. است

تغذیـه   در بعضی از کودکان منجـر بـه سـوء   باعث ضعف، ناتوانی و بیماري و  ،نیاز بدن

هاي روانـی،   هاي جسمی، آسیب عالوه بر بیماري همچنین نداشتن غذاي کافی. شود می

کودکـان بـه خـوبی از نتـایج     . اضطراب، نگرانی و عدم تمرکز را با خود به همـراه دارد 

  .آگاه هستند کامالًکمبود دسترسی به غذاي کافی 

  

هاي غذایی محدود  وعده-

نیازهـاي اولیـه خـود همچـون تهیـه       تأمینقرا به دلیل نداشتن توان مالی، قادر به ف

هاي غذایی خود یـا حـذف آن    ها مجبور به تقلیل وعده آن. غذاي کافی و مناسب نیستند

فاطمه . شود تا کودکان فقر را دلیل اصلی گرسنگی بدانند رنج گرسنگی باعث می. هستند

  : گوید می ساله 15

همه چی گرونه و ما . ما هیچ پولی براي خرید غذامون نداریم. ستیمما فقیر ه«

  » .تونیم خوراکی بخریم و خیلی روزها چیزي براي خوردن نداریم نمی

  : گوید می ساله هم 13افشین 

خوریم  هرچی باشه می.زمینی بیشتر برنج و سیب. غذا هرچی باشه باید بخوریم«

  » .تونیم غذا بخوریم همونقدر می هرچی پول دربیاد. خوریم نباشه هم نمی

  : گوید می ساله 13معصومه 
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ام و اگر هم همیشه گرسنه. ها غذا نداریم خوریم و بیشتر شب ما یک بار غذا می«

  .»استشام داشته باشیم از غذایی است که از نهار باقی مانده

. استفاطمه، معصومه و افشین از رنج گرسنگی و کمبود غذا شبیه یکدیگر  تجربه

اند که نداشتن غذا، به معناي نداشتن پول کافی و فقر اسـت و   گونه درك کردهها این آن

کودکـان  . میزان غذاي موجود در خانه بستگی به میزان پول به دست آمـده در روز دارد 

ي آنان نیست و  ثانیا غذاي خانه موردعالقه. هاي غذایشان محدود است اوال تعداد وعده

کمتر کودکی اشاره به . خانه باشد براي رفع گرسنگی باید خورده شود ثالثا هرچه که در

بـدین ترتیـب مـواد معـدنی     . اسـت   هـا کـرده   ماهی، میوه و سبزي خوردن گوشت، مرغ،

به  و امالح که براي رشد مناسب کودکان الزم است، تأمینمناسب همچون پروتئین و وی

ضروري بدن باعث آسیب جدي بـه  و امالح  تأمینعدم جذب وی. رسد بدن کودکان نمی

  .شود مغز می

  

سوءتغذیه-

انـرژي مـورد نیـاز بـدن،      تأمینکودکان به خوبی آگاه هستند که کمبود غذا و عدم 

شود برخی از کودکان نیز به دلیل نخوردن غـذاي کـافی و    منجر به بیماري و ضعف می

  .شوند مشکالت سوءتغذیه دچار ضعف و کوتاهی قد و کم وزنی می

  : گوید می آید،  تر از سنش به نظر می ش بسیار کوچک ا ساله که جثه16الناز

اما خواهرم . شه یعنی دهنم باز نمی. خورم خودم صبحانه نمی. مواد غذایی نداریم«

اما . باید هر روز گوشت بخوره. خیلی الغر هم شده. کم خونی گرفته. خیلی ضعیفه

  .»نداریم

  : گوید می ساله 17ستاره 

البته بعضی اوقات به . شه تره، بدون هیچ دلیلی مریض میز من کوچیکخواهرم ا«

  ».است خیلی ضعیف و الغر و همیشه رنگ پریده. خاطر کمبود غذا است

عدم دسترسی به غذاي کافی و گرسنگی مداوم، تأثیر مستقیم بر سـالمت جسـمی   

  .کنند درك می کامالًکودکان دارد و کودکان این موضوع را 
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ذیه پیامد سوءتغ-

هاي مختلف غذایی مثل انواع  گروه کالري در روز و عدم مصرف 2000تأمینعدم 

ها و مغزها و غیره بـه شـدت بـر سـالمت و رشـد ذهنـی و        ها و سبزي ها، میوه گوشت

ترین پیامدهاي سوءتغذیه  مهم کم وزنی و کوتاهی قد، از . گذارد می جسمی کودکان تأثیر 

شود و این تفـاوت ظـاهري فشـار روانـی      مشخص می کامالًهستند که در ظاهر کودك 

  .کند ل مییزیادي را به کودکان تحم

است و صورتی  ساله شبیه 8اش به دختران  وزنی، جثه ساله که به دلیل کم12هانیه 

  : گوید می سبزه دارد، 

کنند ولی من  مسخرم می. گن کالغ سیاه ها بهم می من چون الغر و سبزه هستم، بچه«

  » .خوري اینقدر الغري معلم گفته به خاطر اینکه غذا خوب نمی. دم ن اهمیت نمیاصال بهشو

  : گوید می تغذیه بسیار الغراندام است  تینا هم که خواهرش به دلیل سوء

  ».گن استخوونی؛ از بس که الغره دوستاي خواهرم بهش می«

  

  گیري بحث و نتیجه

وزه جامعه شناسی قرارگرفته است فقر کودك در دو دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان ح

و مطالعات متعددي درباره فهم و شناخت فقر کودك انجام شده است و ابعـاد مختلـف   

نتایج این مطالعه نشان داد که تجربه کودکـان  . فقر از سوي کودکان استخراج شده است

کودکان با توجـه بـه پـس    . از فقر و محرومیت مادي متفاوت از تجربه بزرگساالن است

هاي فرهنگی، اجتمـاعی و خـانوادگی محرومیـت مـادي را همچـون یـک کـالف         ینهزم

کنند که بـه دلیـل سـن پـایین و عـدم توانـایی در تحلیـل شـرایط          می تنیده تجربه درهم

هاي ظاهري و بیرونی خود با همساالن خـود،   خانوادگی، محرومیت مادي را در تفاوت

الیـه از سـوي کودکـان درك     نـد  صـورت چ  هاي ظـاهري بـه   این تفاوت. کنند درك می

شوند که الیه هاي بیرونی به دلیل دیده شدن از سوي گروه همساالن و افراد جامعـه   می

  . نسبت به الیه هاي درونی از اهمیت بیشتري برخوردار هستند
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نـه تنهـا   . ترین الیه فقر براي کودکان، نداشتن لباس مناسـب اسـت   اولین و بیرونی

مد روز بودن و به اصطالح برند بودن لباس نیز براي کودکـان  داشتن لباس مناسب بلکه 

بسیار مهم است؛ زیرا براي پذیرفته شدن در بین همساالن، الزم است لبـاس مناسـب و   

درخور و هم شکل با دیگر کودکان به تن کنند و داشتن لباس مناسب جزیی از هویـت  

این یافته . دیگران استاجتماعی کودکان و جلوگیري از خجالت و شرمساري در مقابل 

در . است) 2019(و آندرسون ومیلند) 2018(کننده نتایج پژوهش هربل و همکارانتأیید

هر دو پژوهش اولویت لباس در محرومیت مادي به دلیل اهمیت و نقش آن براي جامعه 

  . پذیري از سوي کودکان، بیان شده است

همچون » چیزهاي موردعالقه«در مرحله بعدي نداشتن پول و عدم توانایی در تهیه 

موبایل، تبلت و هدفن جـزء وسـایل موردعالقـه کودکـان     . شود دیگر کودکان متبلور می

کننـده   تأییـد این یافته . است؛ که عمدتا به دلیل نداشتن پول، توانایی تهیه آن را نداشتند 

 درباره مهم بـودن اشـیاي موردعالقـه کودکـان    ) 2018(وهش هربل و همکاران ژنتایج پ

پذیر زنـدگی  همچنین از آنجا که کودکان خانوارهاي کم درآمد در محالت آسیب. است

تـر  هاي درونی کنند، نداشتن سرپناه و مسکن و همچنین نوع غذاي مصرفی جزء الیه می

است؛ که به دلیل پنهان ماندن از چشم دیگران، براي کودکان از اولویت  محرومیت مادي 

، هبـرل و  )2010(کننده نتـایج مطالعـات بیتـران    تأییدها  افتهاین ی. ثانویه برخوردار است

دهد مسـکن و غـذا    باشد، که نشان می می) 2019(و آندرسون و میلند ) 2018(همکاران 

هاي غذایی  هاي این مطالعه درباره غذا و تعداد وعده براي کودکان اهمیت دارند اما یافته

  . است سون و میلند بودهو میزان آن، متفاوت از تحقیقات بیتران و آندر

کنند در کشورهاي پیشرفته به دلیل  بیان می) 2019(طور که اندرسون و میلند همان

 پـذیر،  هاي حمایتی در مدارس و ارائه یک وعـده غـذاي گـرم در منـاطق آسـیب      برنامه

برند و به همین علت غذا براي کودکان کمتر اهمیـت   کودکان کمتر از گرسنگی رنج می

. بردنـد  ودکان مشارکت کننده در این پژوهش از گرسنگی و سوءتغذیه رنج میدارد اما ک

هاي پنهان زندگی کودکان اسـت و دیگـران آنچـه کـه      از آنجا که خوردن غذا، جزء الیه
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هـا را مـورد قضـاوت یـا      تواننـد آن  بینند و نمی کنند را نمی کودکان در خانه مصرف می

زدگی به دلیل غـذاي   اس شرمساري و خجالتتمسخر قرار دهند، بنابراین، کودکان احس

  . مصرفی را نداشته و از همین رو غذا اهمیت کمتري براي کودکان دارد

کننـد کودکـان    بیـان مـی  ) 1999(و شراپشیر و میـدلتون  ) 2002(طور که ریج همان

سـو و فشـارهاي اعمـال شـده از     درآمد تحت فشارهاي تبلیغاتی، از یکهاي کمخانواده

. ، از سوي دیگر ؛ قرار دارنـد "چیزهاي مناسب"سن، مبنی بر داشتن هاي همناحیه گروه

ماننـد لبـاس و   (هایی براي هویـت ظـاهري اجتمـاعی    این فشارها شامل پرداخت هزینه

مانند در اختیار داشتن تلفن همراه و دسترسی (و ارتقاي هویت واقعی و مجازي ) کفش

براي پذیرش در جامعه، داشتن لباس مناسب در واقع کودکان فقیر . شودمی) به اینترنت

عنوان الیـه بیرونـی محرومیـت     دهند و لباس به و به روز را به رنج گرسنگی ترجیح می

عنوان الیه دورنی و پنهان محرومیـت مـادي از    مادي از اهمیت بیشتري نسبت به غذا به

  . شود سوي کودکان درك می

سـم و روان کودکـان در زنـدگی    با توجه به اثرات مخرب سوءتغذیه بر سالمت ج

هاي باالي درمان سوءتغذیه بـراي   روزمره کودکان و نداشتن دفترچه بیمه درمان و هزینه

هاي حمایتی به خصوص در مدارس، بـراي فـراهم    دولتها در طوالنی مدت، نقش برنامه

توانـد عـالوه بـر رفـع گرسـنگی       نمودن تغذیه کودکان مانند یک وعده غذاي گـرم مـی  

دهـد   مـی این پژوهش نشـان  . دهد هاي دولت در بخش درمان را کاهش  هزینه کودکان،

تـر در حـوزه فقـر     دنیاي کودکان بسیار متفاوت از بزرگساالن است و مطالعات گسـترده 

هاي مختلـف سـنی و    تواند منجر به شناخت بهتر پدیده فقر کودکان و گروه کودکان می

  . ر جهت رفع نیازهاي کودکان شودهاي حمایتی و رفاهی د همچنین تغییر برنامه

  

  اهپیشنهاد

ه هـ جهت مواج زیربا توجه به اهمیت موضوع فقر و به خصوص فقر کودك موارد 

  :گردد پیشنهاد می ،بهتر با کودکان آسیب دیده از این پدیده
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با توجه به اینکه درك کودکان از بزرگساالن نسبت به پدیده فقر بسیار پیچیده و -

گردد بسته هاي آموزشی و فرهنگی مناسب براي پنهان است پیشنهاد میهاي  داراي الیه

جهت استفاده از مددکاران اجتماعی تـدوین   ،ه بهتر با کودکان آسیب دیده از فقرهمواج

  . گردد

کـه  گـردد   با توجه به ساختارمردساالر حاکم بر خانوادهاي کم درآمد پشنهاد می-

ورت مجزا مطالعه گـردد و ایـن امـر بـه دلیـل      ص اثرات فقر بر روي دختران و پسران به

هـاي   گیري از توانایی و مهـارت  حساسیت دختران و پسران در دوران بلوغ نیازمند بهره

  .مددکاران اجتماعی است

هاي فرهنگی و قومیتی حـاکم   با توجه به پیچیدگی هاي ذهنی کودکان و تفاوت-

مـددکاران   ،ر کودکـان از اثـرات فقـر   براي فهم بهتکه گردد  بر جامعه ایرانی، پیشنهاد می

ویژگـی هـاي خـاص کودکـان را      ،شناسانشناسان و جامعهاجتماعی بومی در کنار مردم

  . مطالعه نمایند
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