مطالعات و تحقيقات اجتماعي رد اریان  /دورة  ،5شمارة  ،3پا یز 510-485 :1395

روایتپژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد

تاریخ دریافت94/11/10 :

مجید فوالدیان

1

جمال طوسیفر

2

سیدحسین وزیری

3
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چکیده
پدیدة کودکان کار بیش از یک دهه است در ایران به مشکلی اجتماعی تبدیل شده است .این
پدیده علیرغم جهانشمولبودن ،ویژگیهای خاصی در هر جامعه دارد .تحقیق حاضر فرایندهای
تبدیل کودکان به کودکِ کار را بررسی و شناسایی میکند .بدینمنظور ،از روش روایتپژوهی برای
یافتن این فرایندها و از تکنیک مصاحبة روایی بهمنظور دستیابی به روایت زندگی کودکان کار
استفاده شده است .جامعة موردمطالعه در این تحقیق ،کودکان کار ساکن در شهر مشهد در سال
 1394است .پس از انجامدادن پانزده مصاحبه با این کودکان ،اشباع نظری حاصل شد و سپس
بخشهای متوالی و تقطیعبندیشدة مؤثر بر رویآوردن کودکان به کار بهصورت خردهروایت
استخراج شد و از این طریق فرایندهای کلی کودک کار شدن بهصورت پیرنگ مشخص شد.
براساس یافتههای تحقیق میتوان چهار فرایند کلی را برای کودک کار شدن درنظر گرفت که
عبارتاند از .1 :فرایند کودکان خانوادههای مهاجر دارای فقر اقتصادی؛ در این فرایند ،فقر اقتصادی
در کنار اعتیاد موجود در خانواده موجب استفاده از کودک بهعنوان نیروی کار میشود .2 .فرایند
کودکان خانوادههایی که خردهفرهنگ کارکردن در آنها وجود دارد؛ در اینگونه خانوادهها ،کارکردن
از کودکی در فرد نهادینه میشود و کودک بهدلیل کسب مطلوبیت در خانواده به کارکردن روی
میآورد .3 .فرایند کودکانی که والدین آنها در قبال کودک خود بیمسئولیتاند؛ کودک در اینگونه
خانوادهها بهدلیل کسب مزایای اقتصادی و اجتماعی برای خود به کارکردن روی میآورد؛ زیرا
والدین بیمسئولیت کودک ،شرایط رفاهی مناسبی را برای او فراهم نمیکنند .4 .فرایند کودکان
خانوادههایی که خردهفرهنگ تکدیگری در بین آنها وجود دارد .در اینگونه خانوادهها کودک به
کارکردن وادار میشود تا برای خانواده درآمد کسب کند.
واژههای کلیدی :روایتپژوهی ،فرایند ،فرایند کودک کار شدن ،کار ،کودک ،کودک خیابانی ،کودک
کار.

 .1عضو هیئتعلمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد( ،نویسندة مسئول)fouladiyan@um.ac.ir ،
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدjamal_toosi@yahoo.com ،
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییamirvaziri85@yahoo.com ،
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مقدمه
پدیدة کودکان خیابانی معضلی است که تمام کشورهای جهان با آن دستبهگریبان هستند .کودکانی
با حداقل بهرهوری از امکانات معیشتی ،تحصیلی و بهداشتی که هر روز ساعات زیادی را در
خیابانهایی پرسه میزنند که از نظر سالمت و امنیت آنها را تهدید میکند .درواقع ،این مسئله
یکی از پدیدههای آزاردهندة شهری است (صیدی .)173 :1386 ،مسئلة کودکان خیابانی بیش از
یک دهه است که جزء مشکالت اجتماعی کشور شناخته میشود (وامقی و دیگران.)135 :1390 ،
آمارها دربارة تعداد کودکان کار در جهان دقیق و روشن نیست .تعداد کل کودکان کارگر در
جهان حدود  352میلیون نفر تخمین زده شده است .در سطح جهان ،در گروه سنی  5تا  9سال ،فقط
 68درصد از کودکان بهطور ویژه به فعالیت مناسب سن خود (تحصیل) مشغولاند و با افزایش سن،
این نسبت بهترتیب در گروه سنی  10تا  14سال به  67درصد و در گروه سنی  15تا  17سال به 43
درصد کاهش مییابد .بهاینترتیب ،حدود نیمی از کودکان در جهان امروز ،درعمل از فعالیت ویژة
دوران کودکی یعنی آموزش محروماند (رابین و کارول به نقل از زند رضوی و رحیمی.)3 :1390 ،
در ایران نیز افزایش کودکان خیابانی در سالهای اخیر منحصر به تهران نبوده و در دیگر
شهرهای بزرگ از جمله شهرهای زیارتی نیز مشاهده شده است (فوالدیان .)1393 ،در ایران ،تعداد
کودکان خیابانی بین سالهای  1381تا  1383بین  20تا  40هزار نفر بوده است (معتمدی.)1383 ،
تعداد کودکان خیابانی در استان خراسان در سال  1380نسبت به سال  39 ،1379درصد افزایش
داشته است .طبق آمار ارائهشده 11 ،درصد کودکان خیابانی در این استان بیسرپرستاند34 ،
درصد آنها به کار اشتغال دارند و  55درصد آنان بهصورت عادی در کنار والدین خود در
خیابانها کار میکنند .در استان خراسان تعداد کودکان خیابانی نزدیک به  2000کودک تخمین زده
شده است که از این تعداد  650کودک خیابانی در مشهد شناسایی شده است (فوالدیان.)1393 ،
پژوهش دیگری در این زمینه نشان داده است تعداد کودکان خارج از نظام آموزشی در ایران3/2 ،
میلیون نفر برآورد میشود (عبداللهی.)108 :1389 ،
همانطورکه در تحقیقات و گزارشهای سازمانهای مربوط به مسئلة کودکان کار اذعان شده
است ،تعداد کودکان کار در سالهای اخیر در مشهد همچون سایر شهرهای کشور افزایش یافته
است؛ بنابراین ،کودک کار شدن در مشهد به یک مسئله تبدیل شده است که باید برای جلوگیری از
افزایش آن ،پژوهشهای علمی و دقیق انجام گیرد .اگر در این زمینه بهصورت علمی و کارآمد
واکنش نشان داده نشود ،بیگمان مشهد بهعنوان شهر مذهبی با مشکالت فراوانی مواجه میشود.
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در این تحقیق ،بهطور ویژه کودکان مشغول به کار در خیابانهای مشهد در سال  1394مد نظر قرار
گرفتهاند.
تاکنون تحقیقات صورتگرفته درمورد این موضوع در کشور نتوانستهاند فرایندهای کودک کار
شدن را در سطح کیفی شناسایی کنند؛ زیرا بیشتر این تحقیقات بهصورت پیمایش بودهاند و به
مباحث کلی و کالن توجه کردهاند .برایناساس ،تحقیقات یادشده نتوانستهاند این مسئله را
بهصورت فرایندی و علی بررسی کنند .در بخش پیشینة پژوهش به این تحقیقات اشاره میشود.
براساس دالیل مطرحشده و بهدلیل اینکه «پدیدة کودکان کار علیرغم جهانشمولبودن ،دارای
ویژگیهای خاص در هر جامعه است که وجود ریشههای فرهنگی در این زمینه را در کنار عوامل
اجتماعی و اقتصادی نمایان میسازد» (ایمانی و نرسیسیانس ،)9 :1391 ،در این پژوهش فرایندهای
بهوجودآمدن کودک کار شناسایی میشود .شناسایی این فرایندها از طریق شناخت عوامل
تعیینکنندة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و نحوة تأثیر آنها بر کودک کار شدن انجام گرفته است.
همچنین ،چگونگی تأثیر وضعیت خانوادگی کودکان بر تبدیلشدن آنها به کودک کار و روابط
اجتماعی کودکان کار با همساالن ،والدین و ...بررسی شده است؛ زیرا معضل کار کودک پدیدهای
چندوجهی 1است و باید به فرایندهایی 2توجه کرد که موجب تبدیل یک کودک به کودک کار
میشود تا بتوان راهکارهایی بهمنظور مداخله در این زمینه ارائه داد.
درواقع ،پرسش اصلی تحقیق این است که چه فرایندهایی موجب تبدیل کودک به کودک کار
میشود .برایناساس ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر کودک کار شدن مشخص
میشود .همچنین ،نحوة تأثیرگذاری این عوامل بر کودک کار شدن تعیین میشود.

پیشینة پژوهش
از آنجاکه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کودک کار شدن اهمیت دارد ،این عوامل در مطالعات و
تحقیقات گذشته بررسی و جمعبندی شد .در تحقیقات پیشین ،عوامل مختلفی بررسی شده است.
عوامل تأثیرگذار بررسیشده در تحقیقات گذشته تنوع زیادی داشته است؛ درنتیجه ،این عوامل
دستهبندی شده است که در جدول  1همراه با مؤلفههای مؤثر بر آنها ارائه میشود.

1. Multimodal
2. Process
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جدول  .1عوامل مؤثر بر کودک کار شدن در تحقیقات گذشته
نوع عامل

مؤلفة مؤثر

عنوان پژوهش

خانوادگی

خشونت والدین نسبت به کودک ،خشونت والدین نسبت
به یکدیگر ،اعتیاد والدین
به زندان رفتن والدین
طردشدن از خانواده
اعتیاد ،ازهمگسیختگی خانواده ،بیسرپرستی
بعد خانوار
وضعیت شغلی والدین ،تحصیالت والدین
آزار کودکان توسط والدین
دشمنی و دلخوری بین کودک و پدر ،دشمنی و دلخوری بین
کودک و مادر ،تنبیه بدنی در منزل ،رفتار والدین با یکدیگر،
تفاوت قائلشدن بین فرزندان ،تنبیه بدنی در مدرسه
درآمد ماهانة خانواده ،وضعیت شغلی پدر ،وضعیت شغلی
مادر ،وضعیت شغلی پدر
باالنبودن درآمد پدر
درآمد و فقر خانواده
طردشدن از مسکن ،طرد اجتماعی ،طرد از آموزش
مهاجرت

زارع شاهآبادی و همکاران،
1388
افشانی و همکاران1391 ،
جعفرزاده و همکاران1392 ،
بهداروند و مرداسی1391 ،
حسینی1384 ،
اکبری و همکاران1388 ،
افشانی و همکاران1391 ،
حسینی1384 ،

رفتاری

اقتصادی

اجتماعی

زارع شاهآبادی و همکاران،
1388
حسینی1384 ،
اکبری و همکاران1388 ،
جعفرزاده و همکاران1392 ،
بهداروند و مرداسی1391 ،

پس از مرور تحقیقات گذشته مشخص شد تاکنون در کشور موضوع «کودکان کار» 1بهطور
مشخص در هیچ پژوهشی بررسی نشده است .بیشتر پژوهشها «کودکان کار» را در کنار «کودکان
خیابانی» بررسی کردهاند؛32بنابراین ،تحقیقاتی از این قبیل صورت گرفته است.
شاید بتوان عامل خانوادگی را زیرمجموعة مقولة رفتاری قرار داد ،اما بهمنظور تأکید بر اهمیت مقولة
خانوادگی ،این عامل بهطور جداگانه بررسی شده است .تعدادی از تحقیقات ،عوامل خانوادگی را بر
کودک کار شدن مؤثر میدانند؛ برای مثال ،تحقیق حسینی نشان میدهد  58/2درصد از کودکان کار
 .1تعریف کودکان کار :کودکانی وجود دارند که بهدلیل کار برای خانوادة خود از زندگی طبیعی دوران کودکی محروماند ،این کودکان از
سوی والدین به کار گمارده میشوند یا اینکه با رضایت خود به کار میپردازند ،آنها کودکان کار هستند (سیگلو و گارسیا.)12 :1995 ،
 .2تفاوت کودکان کار با کودکان خیابانی :کودکان خیابانی در بیشتر موارد برای تداوم بقای خود مجبور به کار هستند ،اما همة کودکان کار،
کودک خیابانی نیستند (با توجه به تعریف مصطلح)؛ مانند کودکانی که در روستاها با خانوادة خود (به میل و رغبت خود یا به درخواست و
اجبار خانواده) کار میکنند یا کودکانی که در بخش خدمات خانگی (کار خانگی) یا کارگاهها مشغولاند (مانند دختربچههایی که به کار
قالیبافی میپردازند) .همچنین ،خصلت بهاصطالح «آزادبودن» کودکان خیابانی ،آنها را از کودکان کار که تحت نظارت انضباط و مراقبت
کارفرمایان خود (خانوادة خود یا دیگر افراد و بنگاهها) هستند و در شرایط و اماکن مشخصی به کار مشغولاند ،متمایز میسازد.
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مورد مطالعة وی ،در سالهای اولیة تحصیل از رفتن به مدرسه محروم شدهاند .کودک در این دوران
بهدلیل پایینبودن سن و وابستگی به والدین ،توان مقاومت در مقابل خواستهای خانواده را ندارد و با
محرومیت از تحصیل برای حضور در خیابان و اشتغال در مشاغل کاذب داوطلب میشود.
در زمینة عامل رفتاری ،ازهمپاشیدگی سازمان اجتماعی خانواده ،ایفانشدن صحیح نقشهای
خانوادگی ،احساس ناامنی در محیط خانواده بهدلیل مشاهدة رفتارهایی چون بدخلقی ،مالمت،
سرزنش از سوی والدین و ...زمینهساز جداماندن کودکان از محیط خانواده و برگزیدن خیابان
بهعنوان یکی از منابع تأمین نیازهای معیشتی آنها میشود و آنان را به تالش برای کسب روزی در
محیط بیرون از خانواده مجبور میکند .پس از مدتی این کودکان ،خیابان را برای زندگی خود
انتخاب میکنند (قائمی.)56 :1366 ،
همچنین ،در زمینة عامل اجتماعی باید توجه داشت که نهادهای اجتماعی بر بروز و شیوع
پدیدة کودکان خیابانی بیشترین تأثیر را دارند .ناسازگاری و تطابقنداشتن خانواده با ساختارها و
شیوههای زندگی جدید شهری و گرفتارشدن در دام زرقوبرق شهرها از یکطرف و نبود الگوهای
تربیتی سالم و زندگی در محلههای آسیبزا از طرف دیگر از جمله عواملی هستند که آثار
اجتماعیشدن و هنجارپذیری را در وجود کودک و نوجوان خیابانی به حداقل میرسانند.
عالوهبراین ،مهاجرت روزافزون به شهرهای بزرگ بر گستردگی موضوع دامن زده است .مهاجرت
از شهرهای کوچک بهدلیل جاذبههای اقتصادی پایین ،مناطق بد آبوهوایی شهری و روستایی و...
است .در این میان ،مهاجران و اتباع کشورهای همسایه مانند افغانستان ،پاکستان و عراق نقش
عمدهای دارند (حسینی.)170 -169 :1384 ،
بیشتر پژوهشها در زمینة کودک کار به روش پیمایش صورت گرفته است و در آنها فقط بخشی
از پدیدة کودکان کار مطالعه شده است .هرچند پژوهشگران تحقیقات یاشده هدفهای کاربردی را در
اهداف تحقیق ذکر کردهاند ،درعمل نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند .پیمایش یکی از روشهای
پژوهش به شمار میآید ،اما پدیدة کودکان کار باید از جنبه کیفی نیز بررسی شود؛ زیرا این پدیده،
عوامل پنهان نیز دارد که نمیتوان فقط از طریق پیمایش و تهیة پرسشنامه به آنها دست یافت.
در این تحقیق ،روش کیفی مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا عوامل مختلفی بر پدیدة کودکان کار
تأثیر میگذارد و نمیتوان همچون روش کمی ،رویکرد تکخطی به این موضوع داشت .شایان ذکر
است شرایطی که کودک را به سمت کارکردن هدایت میکند ،بسیار متفاوت و گاهی متضاد هم
است؛ بنابراین ،باید انواع فرایندهای تأثیرگذار بر کودک کار شدن بررسی شود و از رویکردی
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چندبعدی به این پدیده نگاه شود .همچنین ،استخراج فرایندهای کودک کار شدن با استفاده از
روش کیفی ،موجب میشود سیاستگذاران و سازمانهای ذیصالح در این حوزه راهحلهای
گوناگونی را بهمنظور رفع این پدیده پیش روی خود ببینند؛ راهحلهایی که کاربردیاند و
انجامدادن آنها به کاهش این پدیده میانجامد.

روش تحقیق
از آنجاکه ویژگیهای موضوع و ماهیت پرسش تحقیق ،تعیینکنندة تناسب بین یکی از روشهای تحقیق
با پژوهش مورد نظر است ،برای بررسی مسئلة کودک کار شدن از رویکرد کیفی 1استفاده شده است.
از میان روشهای موجود در رویکرد کیفی ،برای کشف فرایندهای 2منجر به کارکردن کودکان
از روش تحلیل روایت 3استفاده شده است .در این تحقیق ،بهجای تحلیل دادهها برای کشف
ویژگیها و ابعاد ،به عمل یا تعامل پرداخته شده و آن نیز در بستر زمان بررسی شده است تا
چگونگی تغییر این عمل تبیین شود و مشخص شود بهرغم تغییر در شرایط ساختاری چه چیزی
موجب میشود آن عمل به همان حال باقی بماند (استراوس و کوربین .)183 :1391 ،در تحلیل
روایتپژوهانه ،پژوهشگر توصیفات رویدادها یا اتفاقات را گردآوری میکند و آنها را با استفاده از
یک پیرنگ بهصورت یک داستان ارائه میدهد .یک تعریف ایجابی و حداقلی از روایت ،آن را
توالی غیرتصادفی رخدادها و حوادث در یک زنجیرة زمانی میداند (طلوعی و خالق پناه:1387 ،
 .)45در این روش« ،زندگی ،بهمنزلة روایت درنظر گرفته میشود تا بتوان برساخت 4روایی واقعیت
را بدون استفاده از رویههای گردآوری دادهها که مشخصاً بهدنبال دستیابی به روایتها هستند،
تحلیل کرد» (برونر به نقل از فیلیک .)368 :1391 ،این تحلیل کمک میکند تا پیشینة زندگی این
کودکان و عوامل منجر به کودک کار شدن شناسایی شود و درنهایت مدل فرایندی کودک کار شدن
استخراج شود .درواقع ،در تحلیل روایتپژوهانه در تحقیق حاضر پژوهشگران بهدنبال تبیین این
موضوع هستند که چه فرایندی طی شده است تا رویداد کودکان کار شدن اتفاق افتد.
1. Qualitative Method
 .2تعریف فرایند :فرایند یعنی توالیهای عمل یا تعامل که مرتبط به یک پدیدهاند و در طول زمان شکل میگیرند و بسط مییابند
(استراوس و کوربین .)145 :1391 ،فرایند را میتوان زنجیرة پیشروندة عمل یا تعامل دانست که در طول زمان و مکان ،گاه در
واکنش به موقعیت یا زمینه تغییر میکند و گاه ثابت میماند .این عمل یا تعامل ممکن است منظم ،منقطع ،متوالی یا هماهنگ و در
بعضی موارد آشفته باشد .آنچه فرایند عمل یا تعامل را میسازد ،ماهیت پیشرونده و اشکال گوناگون آن و پیشبردن همة اجزای
مرتبط به سوی هدف واحد است (همان.)185 ،
3. Narrative analysis
4. Construction
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در اینجا ،روایت شیوهای از شناخت است .همانطورکه پینگر و داینس 1میگویند ،روایت در
مقام روش ،با آن دسته از تجارب افراد آغاز میشود که در «داستانهای زیسته و نقلشده» 2مطرح
کردهاند (کرسول .)74 :1391 ،با توجه به این تعریف در این تحقیق ،بهمنظور تحلیل روایت،
مصاحبههای 3انجامگرفته با کودکان کار (پذیرششده در مرکز کودکان کار و خیابان شهید عرب)
مانند داستانی نقلشده درنظر گرفته شده است .این داستانها از تجارب کودکان در زندگی آنها
نشئت میگیرد که پیوندی زمانی در این داستانها وجود دارد.
در این تحقیق ،دو شیوه نمونهگیری نظری 4و نمونهگیری زمانی 5مدنظر قرار گرفته است .در
نمونهگیری نظری ،نمونهها با توجه به اهداف تحقیق ،آگاهانه و برای پوششدادن تمام مسئلة تحقیق
انتخاب میشوند (فیلیک .)1391 ،برای انتخاب کودکان بهمنظور انجامدادن مصاحبه ،ابتدا پروندة کودکان
بررسی شد ،سپس هریک از کودکان با توجه به ویژهبودن اطالعات درجشده در پروندة آنها ،برای
انجامدادن مصاحبه انتخاب شدند .بدینترتیب ،تیپها و موارد مختلف کودکان کار بررسی شد تا همة
واقعیتهای محتمل در زمینة کودک کار شدن درنظر گرفته شود .در بررسی پروندههای این کودکان،
اطالعاتی مانند مطلقهبودن یا نبودن والدین ،نحوة زندگی کودک با والدین ،معتادبودن یا نبودن والدین،
اعتیادداشتن یا نداشتن کودک ،نوع کار کودک و ...مدنظر بوده است .برایناساس ،درمجموع پانزده
مصاحبه با کودکان انجام گرفت تا فرایندهای کلی کودک کار شدن ترسیم شود.

شناسایی و دستهبندی عوامل کودک کار شدن در مصاحبهها
همانطورکه گفته شد ،در این تحقیق با پانزده نفر از کودکان کار پذیرششده در مرکز نگهداری کودکان کار
پسر شهید عرف (صدف) مصاحبه شد .بهطور خالصه ویژگیهای کودکان مصاحبهشده بدین شرح است:
 .1از نظر بازة سنی ،سه نفر از این کودکان  9یا  10ساله و هفت کودک  11و  12ساله هستند و

1. Pinnegar & Daynes
2. Life course stages
 .3تمام کودکان کار و خیابانی پسر اعم از ایرانی و افغان که از سطح شهر مشهد و شهرستانهای نزدیک به مشهد توسط شهرداری،
نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول جمعآوری میشوند ابتدا به مرکز نگهداری کودکان شهید عرب (صدف) ارجاع داده
میشوند .پس از پذیرش کودک در این مرکز و تشکیل پرونده و بررسی شرایط ،تصمیم مناسب در چارچوب دستورالعملهای
سازمان بهزیستی برای او اتخاذ میشود .کودکان پذیرششده در این مرکز ،بین  7تا  18ساله هستند .اهمیت مرکز کودکان شهید
عرب (صدف) بهویژه بهدلیل شرایط این مرکز و تنوع کودکان پذیرششده در آن در کنار سایر شاخصها موجب شد مرکز کودکان
صدف بهمنظور انجامدادن مصاحبه با کودکان کار انتخاب شود .با توجه به تعاریف ارائهشده از کودکان کار ،این تنوع موجب شد
محققان در انتخاب نمونة مورد مصاحبه آزادی بیشتری داشته باشند.
4. Theoretical sampling
5. Time sampling
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پنج کودک نیز بین  14تا  16سال قرار دارند .همچنین ،در زمینة وضعیت تحصیلی این
کودکان ،هفت کودک در کنار کارکردن ،به مدرسه هم میروند و هشت کودک یا ترک
تحصیل کردهاند یا اصالً تاکنون به مدرسه نرفتهاند.
 .2در زمینة سابقة کار ،سه کودک کمتر از  6ماه ،سه کودک بین  6ماه تا  1سال ،چهار کودک بین 1
تا  4سال و پنج کودک نیز باالی  4سال سابقة کار در خیابان را دارند .همچنین ،درمورد نوع کار،
 5کودک تکدیگری میکنند 2 ،کودک نوازندةدهل و  8کودک دستفروش هستند.
 .3از نظر نوع گرایش مذهبی خانواده ،خانوادة  8کودک گرایش مذهبی اهل تسنن و خانوادة 7
کودک گرایش مذهبی تشیع دارند .همچنین ،در زمینة تابعیت خانوادة این کودکان10 ،
خانواده تابعیت ایرانی و  5خانواده تابعیت افغانستانی داشتند.
 .4در زمینة نوع شغل سرپرست خانوادة این کودکان ،سرپرست  5خانواده بیکار ،سرپرست 6
خانواده کارگر ساختمان و سرپرست  4خانواده دستفروش و نوازنده هستند .همچنین ،در
زمینة وضعیت خانوادگی این کودکان 7 ،خانواده دچار فقر فرهنگی و اقتصادی هستند و
والدین  5کودک از یکدیگر طالق گرفتهاند.
 .5در زمینة اعتیاد والدین ،در خانوادة  3کودک هم پدر و هم مادر معتادند ،در خانوادة  4کودک
فقط پدر معتاد است ،در خانوادة  2کودک فقط مادر معتاد است و در خانوادة  6کودک
هیچکدام از والدین به مواد مخدر اعتیاد ندارند .همچنین ،در زمینة اعتیاد این کودکان5 ،
کودک معتادند و  10کودک معتاد نیستند.
با توجه به عوامل مختلف مشخصشده در فرایند مصاحبهها ،این عوامل و بخشها دستهبندی شده و
بهنوعی به سطح انتزاع رسانده شده است .پس از بررسی عوامل در همة مصاحبهها ،آنها به انواع مختلف
تقسیم شدند و برای چندین عامل مختلف که جنس آنها مشابه هم بود ،شاخصی کلی تعیین شد .مالک
تعیین این شاخصها و نامگذاری برای هر شاخص ،شاملبودن همة ابعاد زیرمجموعه بوده است .سپس
این عوامل به دو بخش عوامل علی (اصلی) در کودک کار شدن و عوامل زمینهساز (زمینهای) تقسیم

شدند 1که علت این دستهبندی در بخش روش تحقیق توضیح داده شد.

 .1تعریف عامل علی و زمینهساز :قبل از ارائة فرایندهای کلی کودک کار شدن ،باید درمورد مدلها و عوامل استفادهشده در این
مدلها توضیحاتی ارائه شود؛ زیرا «برچسبهایی نظیر علی ،متکی بر زمینه که بر شرایط میزنیم برای آن است که مناسبات پیچیده
میان شرایط و رابطه بعدی آنها را با تعاملها نظم بخشیم» (استراوس و کوربین .)153 :1391 ،برای بیان این پیچیدگی سعی شده
است متغیرها براساس نوع تأثیر خود بر فرایند مدلها تقسیمبندی شوند و درمورد هر مدل ،متغیرهایی بهکار برده شده است که
تعریف هریک بدین شرح است:
عامل علی« :معموالً آن دسته از رویدادها و وقایعاند که بر پدیدهها اثر میگذارند» (همان) .این تأثیرگذاری بهصورتی است که یک
عامل نتیجة وجود عامل قبلی در مدل است.
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فرایندهای کلی کودک کار شدن
در این بخش ،پس از مشخصشدن عوامل علی و زمینهساز ،مدلهای کلی و همهشمول کودک کار
شدن که از مصاحبههای انجامگرفته استخراج شدهاند و ترکیب و انتزاع از فرایند هر مصاحبه هستند،
ترسیم و چهار فرایند علی متفاوت استخراج شده است که شیوة اثرگذاری عوامل علی در هریک از این
چهار فرایند به فراخور هریک توضیح داده شده است .درحقیقت ،اگر همة پانزده فرایند استخراجشده از
مصاحبهها در زمینة کودک کار شدن در یکدیگر ادغام شود ،تعداد بسیار زیادی فرایند کودک کار شدن
بهدست میآید ،اما این چهار فرایند که پس از بررسیهای زیاد انتزاع شدهاند ،از قسمتهای مهم این
تحقیق هستند .درواقع ،آنها چهار الگوی مختلفاند که شیوة (اثر) علی آنها نیز متفاوت است.
هرچند فرایندهای کلی کودک کار شدن همپوشانیهایی دارند ،در این بخش از میان عوامل
کودک کار شدن ،چند تیپ ایدهآل مطابق با تعریف وبر از نمونة آرمانی ساخته شده است.

1

برایناساس ،چهار فرایند کلی کودک کار شدن انتزاع و ترسیم شده است و ممکن است کودک
کار شدن یک کودک ،مخلوطی از این فرایندها باشد یا فقط شامل یکی از این فرایندها شود؛ برای
مثال ،کودکی که بهدلیل فقر اقتصادی با خانوادهاش از یک کشور دیگر به مشهد مهاجرت کرده
است و والدینش معتادند ،ترکیبی از دو یا سه فرایند بر کودک کار شدن وی تأثیر میگذارد .این
انتزاع موجب تفکیک واقعیتهای مختلف از یکدیگر شده است تا نحوة تأثیر عوامل مختلف بر
کودک کار شدن نشان داده شود .پررنگکردن قسمتهایی از واقعیت اجتماعی -که در چهار فرایند
کلی کودک کار شدن آورده شده است -بیان میکند این قسمتهای واقعیت اجتماعی برای
محققان پژوهش حاضر مهماند و کار پژوهشگران در این تحقیق نشاندادن همین قسمتهای مهم
از واقعیت اجتماعی بوده است .درحقیقت ،با وجود اینکه نگارندگان معتقدند واقعیت اجتماعی

 عامل زمینهساز« :مجموعة خاصی از شرایط (شکلهای شرایط) اند که در یکزمان و مکان خاص جمع میآیند تا مجموعة اوضاع و
احوال یا مسائلی را بهوجود آورند که اشخاص با تعاملهای خود به آنها پاسخ میدهند .شرایط زمینهای منشأ در شرایط علی دارند و
محصول چگونگی تالقی و تلفیق آنها با یکدیگر برای شکلدادن به الگوهای مختلف با ابعاد گوناگوناند» (همان.)154 :
 .1نوع آرمانی با تشدید یکسویة یک یا چند دیدگاه و با به هم پیوستن تعدادی از پدیدههای مجزا ،پراکنده و تودار  ،که برای
تشکیل یک تابلوی فکری همگن مرتب شدهاند ،یک نمونة مثالی ساخته میشود (وبر به نقل از فروند .)56 :1383 ،بهبیاندیگر ،تیپ
ایدهآل بدینسان بهدست میآید که پژوهشگر با به هم پیوند دادن تعداد زیادی از نمودهای جداگانه ،پراکنده و ضمنی -که گاه
فراوان یافت میشوند ،گاه نادرند و زمانی هم اصوالً نایاب -میکوشد بر یک یا چندین دیدگاه بهطور یک جانبه تأکید ورزد و همة
آنها را براساس دیدگاههای انتخابشدة قبلی تنظیم کند تا بتواند یک جدول فکری یکپارچه بسازد .چنین جدولی را که خلوص
مفهومی دارد هیچجا در واقعیت نمیتوان یافت :این جدول نوعی ناکجاآباد مفهومی است .کار تاریخی عبارت است از تعیین اینکه
واقعیت در هر مورد تا چه حد به چنین جدول ایدهآلی نزدیک یا از آن دور است (آرون.)654 :1381 ،
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همیشه شامل عوامل علی و زمینهساز مختلف میشود ،این انتزاع و تیپسازی موجب میشود اوالً
بر بعضی از عوامل علی بیشتر تأکید شود ،ثانیاً از طریق تیپسازی ،نحوة اثرگذاری عوامل علی
مختلف -که براساس شرایط ،متفاوت و از نظر تیپی مهماند -استخراج شود.

نمودار  .1فرایند اول کودک کار شدن

توضیح فرایند اول کودک کار شدن (مدل خانوادة مهاجر دارای فقر اقتصادی)
خانوادة کودک بهدلیل شرایط نامناسب اقتصادی (فقر اقتصادی در مبدأ) مهاجرت میکند .اغلب
این مهاجرتها از روستاها یا شهرهای پیرامونی به شهرهای مرکزی است که مشهد نیز یکی از این
شهرهای مرکزی و مقصد تلقی میشود .البته برای خانوادههای افغانستانی ،مهاجرت از یک کشور
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به یک شهر مرکزی در ایران اتفاق میافتد .مشهد نیز بهدلیل مجاورت مرزی استان خراسان با
افغانستان ،اصلیترین مقصد این خانوادههای مهاجر به حساب میآید.
پس از مهاجرت خانوادة کودک ،بهدلیل سواد کم پدر خانواده یا مهارتنداشتن در کار (فقر
فرهنگی خانواده) ،وی به شغل یدی با درآمد کم مشغول میشود (فقر اقتصادی خانواده در مقصد).
کاهش درآمد خانوادة کودک موجب میشود خانواده با مشکل تأمین معاش مواجه شود و پدر از
لحاظ منزلت در مرتبة پایینی قرار گیرد .این شرایط در کنار اعتیاد والدین منجر میشود خانواده
دیگر نتواند امکانات رفاهی مناسبی را برای کودک فراهم آورد و بهطور بالقوه امکان ایفای نقش
نظارتی و سرپرستی نیز از والدین کودک گرفته میشود (بیمسئولیتی و نظارتنداشتن والدین).
عامل بیمسئولیتی یا نظارتنداشتن والدین به سه طریق بر این مدل اثر میگذارد:
خرده فرایند اول:
کمتوجهی والدین معتاد به کودک در خانواده ،سبب اعتیاد کودک میشود .کودک معتاد دیگر
نمیتواند ادامة تحصیل دهد .درنتیجه ،مجبور است بهمنظور تأمین هزینة مصرف مواد مخدر خود و
والدین به کارکردن روی آورد و کودک کار شود.
خرده فرایند دوم:
ممکن است کودک از طریق دیگری معتاد شود .مهاجرت خانوادة کودک بهدلیل شرایط
نامناسب اقتصادی ،به سکونت آنها در محلههای فقیرنشین حاشیة شهر منجر میشود .در این
محلهها ،بهدلیل حضور افراد و نزدیکان معتاد ،شرایط معاشرت کودک با آنها فراهم میشود؛
بنابراین ،والدین یا نزدیکان معتاد در کنار سکونت در منطقة حاشیة شهر از مهمترین عوامل
زمینهساز اعتیاد کودک تلقی میشود .برقراری این ارتباط به اعتیاد کودک منجر میشود و کودک
مجبور است برای تأمین هزینة مواد مصرفی خود به کارکردن روی آورد و کودک کار شود.
خرده فرایند سوم:
پس از جلوگیری از تحصیل کودک توسط والدین معتاد (بیمسئولیتی والدین کودک) ،پدر و
مادر وی از او بهمنظور تأمین هزینههای خانواده استفاده میکنند (استفادة ابزاری از کودک).
درنتیجه ،کودک به اجبار والدین خود به کارکردن روی میآورد و کودک کار میشود.
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Title

Company/Author

نمودار  .2فرایند دوم کودک کار شدن

توضیح فرایند دوم کودک کار شدن (مدل خانوادة دارای فرهنگ کار)
اشتغال اغلب اعضای خانوادة کودک در کنار نگرش مثبت شبکة خانوادگی کودک (فامیل و
بستگان) به کار و ارزش محسوبشدن کارکردن کودک در شبکة خانوادگی (مرد اگر کار نکند ،مرد
نیست و غیرت ندارد) ،سبب میشود کودک به کارکردن تمایل نشان دهد (خردهفرهنگ کار).
سپس این ایجاد انگیزه در کودک موجب میشود وی با سایر کودکان مشغول به کار ارتباط برقرار
کند (ارتباط کودک با همساالن کار) .بهعبارتی ،با توجه به وجود خردهفرهنگ کار در شبکة
خانوادگی کودک و نگرش مثبت اعضای این شبکة خانوادگی به کار ،کودک نگرش مثبت به کار
پیدا میکند .درادامه ،این نگرش مثبت موجب گرایش کودک به کار میشود.
سکونت خانوادة کودک در حاشیة شهر از یکسو و تحصیلنکردن کودک بهدلیل مشکالت
مالی خانواده از سوی دیگر سبب میشود کودک اوقات فراغت خود -بهدلیل ترک تحصیل -را با
سایر کودکان کار سپری کند (ارتباط کودک با همساالن کار) .در ادامة این فرایند ،ارتباط کودک با
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همساالن کار به اطالع کودک از سهولت کسب درآمد منجر میشود .این سهولت سبب میشود
کودک برای کارکردن اشتیاق پیدا کند .کودک پس از مدتی کارکردن ،سود مناسبی کسب میکند.
کسب سود مناسب به کودک کمک میکند به تفریحات خود بپردازد و از این طریق درآمد
شایانتوجهی بهدست آورد (کسب مزایای اجتماعی و اقتصادی برای کودک).
درمجموع ،سهولت کسب درآمد توسط کودک ،استقالل مالی را برای او در پی دارد .این مزایا
موجب میشود کودک در کارکردن خود استمرار داشته باشد و بهآسانی از کار خود چشمپوشی نکند.

نمودار  .3فرایند سوم کودک کار شدن

توضیح مدل سوم فرایند کودک کار شدن (مدل والدین بیمسئولیت)
بیسوادی یا سواد کم پدر (فقر فرهنگی) موجب اشتغال پدر به شغل کاذب و درآمد کم میشود
که درنهایت به ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی در خانواده میانجامد (فقر اقتصادی خانواده) .این
فقر اقتصادی در خانوادة کودک تنش ایجاد میکند (نابهسامانی خانواده).
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سپس نابهسامانی خانواده موجب کمتوجهی به کودک و حمایتنکردن والدین از وی از نظر
مالی و رفاهی میشود (بیمسئولیتی والدین) .در نتیجة این بیمسئولیتی والدین ،کودک بهدنبال
کسب درآمد مناسب و آسان میگردد تا بتواند استقالل مالی پیدا کند و تفریحات کودکی خود را
انجام دهد (کسب مزایای اجتماعی و اقتصادی برای کودک).
در ادامه ،کودک برای کسب درآمد آسان تمایل پیدا میکند که با سایر کودکان کار ارتباط
برقرار کند (ارتباط کودک با همساالن کار) .شایان ذکر است دو عامل زمینهای سکونت در حاشیة
شهر و تحصیلنکردن کودک ،این ارتباطگیری را تسهیل میکنند.
مزایای اجتماعی بسیار مناسب کارکردن موجب میشود کودک به کارکردن روی آورد و در آن
استمرار داشته باشد و بهراحتی از کار دست نکشد.
نکتة حائز اهمیت در مدل یادشده این است که کودک بهدنبال مهیاکردن شرایطی برای دستیابی به استقالل
مالی و کسب درآمد مناسب برای خود است تا از این طریق بتواند به تفریحات مورد عالقة خود بپردازد.

نمودار  .4فرایند چهارم کودک کار شدن
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توضیح فرایند چهارم کودک کار شدن (مدل خانوادة متکدی)
وجود فرهنگ تکدیگری در فامیل به این معناست که اعضای خانوادة کودک به تکدیگری
اشتغال داشته باشند (وجود فرهنگ تکدیگری در خانواده) .سپس والدین از کودک بهعنوان نیروی
کار در راستای تأمین هزینههای زندگی استفاده میکنند (استفادة ابزاری والدین از کودک).
همچنین ،استفادة ابزاری ناشی از فرایندی دیگر است .طالق والدین و ازدواج مجدد یکی از آنها
موجب میشود کودک با پدر یا مادر خود زندگی کند (نابهسامانی خانواده) .همچنین ،اعتیاد یکی از
والدین تشدیدکنندة این نابهسامانی است .ازآنجاکه خانوادة کودک دچار نابهسامانی شده است ،درآمد
خانواده کاهش مییابد (فقر اقتصادی خانواده) .درنتیجه ،پدر یا مادر بهاجبار از کودک بهعنوان نیروی
کار استفاده میکنند تا هزینههای زندگی را تأمین کنند (استفادة ابزاری والدین از کودک).
درادامه ،پس از بهکارگیری کودک از سوی خانواده ،وی به کار مشغول میشود .سهولت کسب
درآمد در کنار کمک مالی خیرین در سطح شهر ،سبب ایجاد سود مناسب برای خانوادة کودک
میشود (کسب مزایای اجتماعی و اقتصادی توسط کودک) .البته کودک نیز تا حدودی سهمی از
درآمد دارد ،اما میزان این سهم را والدین مشخص میکنند نه کودک.
خانوادة کودک که با درآمد بسیار مناسب حاصل از کار کودک مواجه میشود ،کودک را ترغیب
میکند به کارکردن خود ادامه دهد .البته این ترغیب تا حدودی اجبار والدین را نیز به همراه دارد؛
زیرا کارکردن کودک موجب میشود سطح درآمد خانواده افزایش پیدا کند (استفادة ابزاری از
کودک) و بدینصورت کودک علیرغم میل باطنی خود ،کارکردن را ادامه میدهد.

بحث و نتیجهگیری
برخالف تصورات موجود که کودکان خیابانی افرادی بیسرپرست ،فراری ،بیسرپناه و ...محسوب
میشوند ،نتایج نشان میدهد بیشتر این کودکان پشتوانههای خانوادگی دارند و با اطالع خانوادة
خود و به توصیة آنها یا بهصورت مستقل از خانواده ،به کار و زندگی در خیابان روی میآورند و
شبها به خانه و کاشانة خود بازمیگردند .مطالعات گوناگونی در کشورهای کلمبیا ،برزیل،
کاستاریکا و مکزیک نشان میدهد  90درصد از کودکان خیابانی تماس خود را با خانوادهشان حفظ
کردهاند (آپتکار.)9 :2000 ،
این نکته در تمام مصاحبههای انجامگرفته و مدلهای استخراجشده از این مصاحبهها نیز تأیید
شده است .شایان ذکر است تمام کودکان موردمطالعه در این تحقیق ،پشتوانة خانوادگی داشتهاند و
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آنچه در تعاریف آژانسهای بینالمللی درمورد کودکان کار و خیابان آمده است ،در این تحقیق و
مصاحبههای این تحقیق وجود ندارد ،بلکه آنچه ما با آن روبهرو هستیم ،پدیدة «کودکان کار در
خیابان» است ،کودکانی که خانه و خانواده دارند ،ولی بیشتر وقت خود را به کار در خیابانهای
شهر میپردازند .برخی از این کودکان که تحت تأثیر فشارهای طاقتفرسای اقتصادی هستند ،به
میل و رغبت خود و برای کمک به خانواده و برخی نیز تحت تأثیر اجبار و الزامهای والدین و
بزرگترها ،به کارکردن در خیابان روی آوردهاند.
درادامه ،نتایج تحقیق با رویکردهای نظری در زمینة مسئلة کودکان کار بررسی میشود تا
ارتباطات نظری موجود در زمینة نتایج تحقیق مشخص شود؛ زیرا پژوهشگر پس از اتمام گردآوری
و تحلیل دادههای خود میتواند از نوشتههای دیگران برای تأیید یافتههای او یا برای رد یافتههای
همان نوشتهها استفاده کند .پژوهشگر با آوردن ادبیات در نوشتة خود ،نهتنها محققانهبودن اثر خود
را نشان میدهد ،بلکه امکان گسترش و سنجش اعتبار و پاالیش دانش رشته را ممکن میسازد
(استراوس و کربین)73 :1391 ،؛ بنابراین ،مهمترین یافتههای تحقیق با نظریات مرتبط با کودکان
کار تطبیق داده میشود.
 .1تطبیق فرایند اول کودک کار شدن (مدل خانوادة مهاجر دارای فقر اقتصادی) با نظریههای مرتبط
در مدل اول فرایند کودک کار شدن ،سعی شد تا نشان دهیم فرایندهای علی مختلفی در تقابل و یا
کنار هم بودنشان ،شرایطی را بهوجود میآورند که کودک به کارکردن مجبور میشود .همچنین،
فرایند این عوامل توضیح داده شد .شایان ذکر است در مدل اول برخی از عوامل اهمیت بیشتری
دارند.
اول اینکه یکی از علل کودک کار شدن در اینگونه خانوادهها ،فقر اقتصادی و به حاشیه راندهشدن
خانواده است .با توجه به نظریة بیسازمانی اجتماعی ،رویآوردن کودکان به کار نتیجة الگوی سازگاری
و انطباق خانوادهها و اقشار تهیدست ،به حاشیه راندهشده از فرایند رشد و توسعه و پیامد الگوی خاص
مواجهة این اقشار و خانوادهها با تغییرات اقتصادی و اجتماعی سریع ایران در یک نظام نابرابر اجتماعی
است .همچنین ،بارزترین عقیده این است که کار کودک را به فقر نسبت میدهند (رفیعی و همکاران،
 )312 :1388دوم آنکه سکونت در حاشیة شهر موجب میشود کودک با افراد و نزدیکان معتاد پیرامون
محل زندگیاش ارتباط برقرار کند و معتاد شود؛ زیرا براساس نظر ساترلند« ،هرچه تماس فرد با افراد و
گروههای منحرف باالتر باشد ،احتمال رفتار انحرافی شخص نیز بیشتر میشود» (کوئن.)164 :1375 ،

روایتپژوهي کودک کار شدن در شهر مشهد 501

همچنین ،طبق تئوری پیوند افتراقی ،کودکان خیابانی که به سیگار و مواد مخدر بیشتر دسترسی دارند-
بهدلیل شرایط و سبک زندگی و طبقة اجتماعی -اقتصادی -به احتمال زیاد به مصرف موادمخدر روی
میآورند (شیخاوندی.)1379 ،
در این شرایط ،بیمسئولیتی و نظارتنداشتن والدین نیز در این مدل حائز اهمیت است .خانوادههای
اینگونه کودکان بهدلیل فقر اقتصادی و اعتیاد والدین ،بهطور عمومی پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین
دارند .با توجه به نظریة بیتز ،فرزند در زمان کودکی یکی از اصلیترین وظایف پدر بهعنوان سرپرست
خانواده یعنی کسب درآمد را از طریق کارکردن بهاجبار بر عهده میگیرد .براساس نظریة رفتار خانواده،
در اینگونه خانوادهها بهدلیل فقر اقتصادی موجود در خانواده برای تأمین و تکمیل درآمد و تأمین
معاش خانواده ،به کودکان بهعنوان نیروی کار توجه ویژهای میشود (اسریواستاوا)15 :2003 ،؛ زیرا
کودکان در این خانوادهها بهمثابة دارایی خانواده درنظر گرفته میشوند و به ایفای نقشهای سرپرستی و
نظارتی پدر مجبور میشوند .بهاینترتیب ،کودک دیگر نمیتواند در وضعیت خود ایفای نقش کند و به
علت ایفای نقش در تأمین معاش ،ترک تحصیل میکند و والدین  -بیشتر پدر خانواده -از وی استفادة
ابزاری میکنند و فرزند به کودک کار تبدیل میشود.
اعتیاد کودک نیز در فرایند کودک کارشدن در این مدل از خانوادهها اهمیت دارد .کودکان
درصورتیکه با مجرمان و بزهکاران معاشرت داشته باشند ،به احتمال زیاد در دام آسیبهای
اجتماعی گرفتار میشوند؛ بنابراین ،کودکانی که والدین بزهکار ،معتاد و سارق و ...داشته باشند،
دوستان و همساالن آنها بزهکار باشند یا در محلههای فقیرنشین مثل حاشیههای شهر و محالت
پایینشهر که حضور افراد بزهکار در آن مکانها قطعی است ،زندگی میکنند ،به احتمال زیاد در
اثر معاشرت با آنها معتاد میشوند (شیخاوندی .)1379 ،کودک معتاد مجبور است برای تأمین
هزینة مواد مصرفی خود کار کند و برای کارکردن خیابان را برمیگزیند؛ زیرا این عمل را «نوعی
راهبرد برای سازگاری با شرایطی دشوار» تلقی میکند (پانتر و اسمیت .)184 :2000 ،طبق نظریة
انتخاب عقالنی ،وابستگی کودک به اعتیاد موجب میشود وی کارکردن در خیابان را نوعی انتخاب
عقالنی برای پاسخدادن به نیاز موادمخدر درنظر بگیرد (حسینی.)1383 ،
 .2تطبیق فرایند دوم کودک کار شدن (مدل خانوادة دارای فرهنگ کار) با نظریههای مرتبط
همانطورکه گفته شد ،مدل دوم کودک کار شدن به کودکان خانوادههایی مربوط میشود که
خردهفرهنگ کارکردن در شبکة خانوادگی آنها از قبل وجود دارد .نقطة آغازین فرایند کودک کار
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شدن در این مدل ،همین خردهفرهنگ کارکردن است و تمام فرایند مدل با توجه به همین
خردهفرهنگ کار قابلتبیین است .در اینگونه خانوادهها« ،خانواده بهمانند یک واحد ابتدایی تصمیم
میگیرد که فرزند در محیط کار مشغول به فعالیت باشد یا بتواند به مدرسه رود» (اسریواستاوا،
 )15 :2003و براساس فقر اقتصادی موجود در خانواده ،والدین از تحصیل کودک ممانعت میکنند.
انتقال فرهنگ کارکردن از طریق روشهای جامعهپذیری و راههای یادگیری الگوهای کارکردن
از طریق نظریة پیوند افتراقی قابلتبیین است (شیخاوندی .)1379 ،هرچند این نظریه ،رفتار را از
جنبة بزهبودن تبیین میکند ،میتوان آن را درمورد الگوپذیری کودک از کارکردن اعضای شبکة
خانوادگی نیز بهکار برد .به نظر هکت ،خردهفرهنگ کار وجود دارد و اگر کودک کار کند اطرافیان
بهویژه نزدیکان به او توجه میکنند« .کودکان در خیابان زندگی خود را شامل کمککردن به
دیگران ،خصوصاً مادر ،کارکردن و بهطورکلی آنچه خوب است ،میدانند» (هکت.)148 :2000 ،
کودک پس از مدتی کارکردن ،به اطرافیان و بهویژه به خانوادة خود نشان میدهد که میتواند
در آینده تأمین هزینههای زندگی را بر عهده بگیرد .به نظر ویاله ،کودک پرورشیافته در اینگونه
خانوادهها« ،نشانههای نیرومندی از احساس کارایی و کفایت یا خوداثربخشی و توانایی کنترل
درونی از خود نشان میدهند .این وضعیت باعث میشود که کودک در مواجهه با وضعیتهای
حاد ،از خود انعطافپذیری نشان دهد» (بندرا به نقل از حسینی )84 :1383 ،و بتواند در زندگی
شخصی خود از سایر کودکان موفقتر باشد .بهعبارت دیگر ،علیرغم شرایط بسیار سختی که
برخی از این کودکان جامعهپذیرشده در خانوادههای دارای خردهفرهنگ کار دارند« ،این کودکان
دارای قوة انعطافپذیری باالیی هستند و این قدرت در توانایی آنها برای کنکاش جهت کسب
معاش ،نمود مییابد» (پانتر و اسمیت.)181 :2000 ،
گرایش کودک به کارکردن با مقولة تأیید اجتماعی در نظریة مبادله نیز تبیین میشود .اگر کودک
در خانوادهای حضور داشته باشد که کارکردن در آن ارزش دارد و کودک نیز به کارکردن گرایش
داشته باشد ،از آنجاکه این عمل مطابق با ارزش «کارکردن» در شبکة خانوادگی است ،اعضای این
شبکه او را تأیید میکنند .درواقع ،کودک با کارکردن خود میخواهد در محیط خانوادگی تأیید
اجتماعی کسب کند .این تأییدشدن درواقع انگیزهای میشود تا وی با تشویق والدین و میل باطنی
خود در کنار سایر اعضای خانواده کار کند .درحقیقت ،کودک در خانوادة خود بهدنبال مطلوب
واقعشدن است .برای کودک یکی از راههای کسب مطلوبیت در خانواده این است که برای
کارکردن در کنار سایر اعضای خانواده اعالم آمادگی کند و به کارکردن رغبت نشان دهد .درواقع،
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کودک با کارکردن خود ،به ارزش موجود در خانوادة خود احترام میگذارد و با کارکردن پاداشی به
نام تأیید اجتماعی در خانواده بهدست میآورد.
طبق نظریة مبادله ،کودک هنگامیکه کارکردن را شروع میکند ،با پاداشهای بسیاری مواجه
میشود .این پاداشها که اغلب از نوع حمایتی و اقتصادی هستند ،موجب تداوم کارکردن کودک
میشود .بهعالوه ،این امر موجب میشود وی دیگر از کار خود دست نکشد؛ بنابراین ،به کارکردن
ادامه میدهد؛ زیرا میزان پاداش کار او در جامعه بسیار زیاد است.
حضور کودکان در خیابان ،عالوهبر مزایای اقتصادی برای کودک و خانوادهاش ،مزایای
اجتماعی دیگری نیز برای کودک بهدنبال دارد« .حضور کودکان در خیابان میتواند نقاط قوتی هم
بهدنبال داشته باشد که براساس آن کودکان خیابانی میتوانند مهارتهای حفظ بقای خود را بر آن
بنا کنند و توسعه دهند» (پانتر و اسمیت« .)184 :2000 ،این کودکان با وجود تمام سختیها،
اهمیت و ضرورت موقعیت تربیتی خانواده برایشان آشکار است .آنها خود را به زندگی در خانه و
تحت اقتصاد اخالقی خانواده مقید میدانند و انگیزة زندگی در منزل ،کار و پیوستن به آنچه
کودکان ،زندگی صالحانه و درست میدانند در این کودکان بسیار قوی است» (هکت:2000 ،
.)154
 .3تطبیق فرایند سوم کودک کار شدن (مدل والدین بیمسئولیت) با نظریههای مرتبط
در مدل سوم کودک کار شدن ،محور فرایندهای این مدل بیمسئولیتی والدین است .بر مبنای نظریة
ردجر و استندینگ ،سطح تحصیالت پایین و مهارتنداشتن سرپرست خانواده ،سبب اشتغال
سرپرست خانواده به مشاغل کاذب یا یدی میشود .این امر درآمد اندک خانواده را بهدنبال دارد و
خانواده در شرایط نامناسب اقتصادی قرار میگیرد (ردجر و استندینگ به نقل از لهساییزاده و
اشرفی .)111 :1381 ،براساس نظریة بیتز ،پدر بهعنوان سرپرست خانواده ،توانایی تأمین معاش را
ندارد (سیف .)1368 ،درنتیجه ،خانواده بهدلیل مشکل اقتصادی ناشی از درآمد کم دچار تنش
میشود .شرایط نامناسب اقتصادی خانواده موجب نابهسامانی خانواده میشود .با توجه به نظریة
گود ،نابهسامانی در خانواده هنگامی رخ میدهد که یکی از والدین فوت کند یا والدین طالق
بگیرند و جدا از هم زندگی کنند .این نابهسامانی گاهی به تعارض بین کودک و سرپرست خود
منجر میشود که پیامد آن ازهمگسیختگی خانواده است .هنگامیکه خانواده نابهسامان باشد ،والدین
مسئولیت خود را بهدرستی انجام نمیدهند و بر کودک نظارت نمیکنند .درواقع ،والدین در
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وضعیتی قرار دارند که نقش خود را بهدرستی انجام نمیدهند (تأمیننکردن نیازهای مالی و عاطفی
کودک) .این شرایط در کنار فقر فرهنگی والدین ،به جلوگیری از تحصیل کودک منجر میشود.
در این خانوادهها ،کودکان هنگامیکه با شرایط نامساعد اقتصادی و بیمسئولیتی والدین در قبال
تأمیننکردن امکانات رفاهی مواجه میشوند ،خوشیها و رنجهایشان را بهصورت عقالنی محاسبه
میکنند .این کودکان بهدنبال راهی هستند تا بتوانند شرایط تأمین هزینههای تفریح خود را فراهم
آورند؛ زیرا «برخی از کودکان میتوانند خارج از محیط زندگی خانوادگی ،خود را بهتر اداره نمایند
و زندگی بهتری برای خویش مهیا سازند» (پانتر و اسمیت .)113 :2000 ،این کودکان علیرغم
سختیها و محرومیتهای موجود در خیابان ،اغلب بهدنبال ویژگیهای مثبت خیابان یعنی
راهحلهایی برای رهایی از مشکالت خانوادگی میگردند .درواقع ،کودک میکوشد راههای کسب
این تفریحات را بهدست آورد؛ بنابراین ،از سایر کودکان کار تقلید میکند و نوعی «یادگیری
الگویی» را برای خود برمیگزیند .بهعبارتی ،کودک سعی میکند رفتاری مشابه سایر کودکان کار
داشته باشد تا بتواند به همان پاداشهایی دست یابد که آنها نیز کسب کردهاند؛ بنابراین ،کودک به
روش سایر کودکان کار میکند و پاداش میگیرد.
تحصیلنکردن این کودکان بهعنوان عامل زمینهساز موجب میشود کودک راحتتر و بهتر به
دنبال راهحل رهایی از مشکالت باشد .یکی از این ویژگیهای مثبت ،ارتباط با همساالن کار است
که میتواند از طریق روشهای پیشنهادی همساالن کار شیوة کارکردن خود را انتخاب کند .بنابر
نظر ساترلند ،کودکانی که خانوادههای آنها دچار فقر اقتصادی است ،دوستان و همساالن آنها
کودکان کار هستند یا در محلههای فقیرنشین و حاشیة شهر که حضور کودکان کار در آنجا قطعی
است ،زندگی میکنند ،در اثر معاشرت با آنها به احتمال زیاد کودک کار میشوند .کارکردن
کودکان رفتاری تبهکارانه تلقی نمیشود ،اما با توجه به نظریة پیوند افتراقی ،کودک در اثر کنش
متقابل با دوستانی که کار میکنند ،روش کارکردن در خیابان را میآموزد .همچنین« ،کودکان به این
دلیل کار میکنند که بازگشت به تجربة کار ،دستاوردهایی بیشتر از به مدرسه رفتن برایشان دارد»
(اسریواستاوا.)18 :2003 ،
براساس مبانی نظریة مبادله ،کودکان پس از مدتی کار کردن ،برای خود سود و منفعت کسب
میکنند .برایناساس ،کار خود را طبق همین میزان سود کسبشده ادامه میدهند .کودک با دستیابی
به پاداش ،بهنوعی احساس میکند کارش مورد تأیید سایر افراد جامعه است و پذیرش دیگران
موجب میشود فعالیت خود را تکرار کند .دستیابی به پاداش شامل کسب درآمد راحت ،کمهزینه
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بودن کار در مقابل میزان سود دریافتی و کمک مالی خیرین در سطح شهر میشود .کودک
هنگامیکه خود را در موقعیتی قرار میدهد که از دیگران پاداش میگیرد ،سعی میکند این
موقعیتها را تکرار کند تا در دستیابی به پاداش موفق باشد .این امر موجب میشود کودک تا
حدودی استقالل مالی پیدا کند .استقالل مالی کمک میکند کودک به تفریحات مورد عالقة خود
بپردازد و به کارکردن ادامه دهد؛ بنابراین ،دیگر بهسادگی حاضر نیست کارکردن را متوقف کند یا
نوع کارکردن را تغییر دهد .گواه این امر ،استمرار کودکان در کارکردن است .کودکان بارها از طریق
سازمانهای مربوطه جمعآوری میشوند ،اما هنگامیکه دوباره در موقعیتی قرار میگیرند که قبالً از
طریق آن از افراد پاداش گرفتهاند ،رفتارهای خود را تکرار میکنند.
کارکردن این کودکان موجب دستیابی آنها به مزایای اجتماعی نیز میشود .آپتکار نیز با تحقیق
خود در سودان و اتیوپی این امر را تأکید میکند« .برای این کودکان ،تنوع غذایی خیابان ،روابط
دوستانة قوی ،فقدان انضباط سخت والدین ،فقدان کتکهای روزمره و دائمی میتواند» (پانتر و
اسمیت )113 :2000 ،انگیزة مناسبی برای تداوم اشتغال در خیابان باشد.
در کنار این مزایای اجتماعی ،سهولت کسب درآمد ،دستیابی به درآمد فراوان در مدتزمان
اندک و وجود همیشگی خیرین (کمککنندگان) بالقوه در هر زمان و مکان از جمله مزایای
اقتصادی برای کودک است .آپتکار این نکته را بیان میکند که کودکان در خارج از خانه میتوانند
شرایط بهتری برای خود فراهم کنند .وی معتقد است «ترک خانه همواره اشتباه نیست؛ بلکه
زندگی در خیابان میتواند شرایط روحی ،جسمی و تغذیهای بهتری برای کودک فراهم آورد»
(آپتکار.)8 :2000 ،
 .4تطبیق فرایند چهارم کودک کار شدن (مدل خانوادة متکدی) با نظریههای مرتبط
با توجه به مدل خانوادة متکدی ،یکی از مهمترین عوامل در فرایند این مدل ،فرهنگ تکدیگری
موجود در خانوادة این کودکان است .کودک در خانوادة متکدی از اعضای خانواده و سایر اطرافیان
خود روشهای کسب درآمد ،چگونگی جلب توجه دیگران و چگونگی برانگیختهکردن عواطف
افراد جامعه را میآموزد .کودک در فضایی جامعهپذیر میشود که یاد میگیرد چگونه میتواند از
راه تکدیگری درآمد بیشتری برای خانواده کسب کند و نقش یک متکدی حرفهای را بازی کند.
برایناساس ،وی باید معنای کنشهای افراد کمککننده را بهخوبی درک کند .طبق نظریة کنش
متقابل نمادین ،کودک باید معانی و عالئم را بیاموزد و با توسل به این آموختهها ،رفتار خود را
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جهت دهد .بهعبارتی ،او باید کنشهایش را با افراد جامعه بهگونهای سامان دهد که بتواند مشتریان
بیشتری برای خود مهیا کند.
همچنین ،رفتار تکدیگرایانه از سوی کودکان نوعی رفتار مجرمانه نیست ،اما با توجه به
رویکرد پیوند افتراقی ،رفتار این کودکان مستلزم یادگیری تکنیکهای تکدی و انگیزهها و گرایش
مناسب بهمنظور انجامدادن آن است (ستوده .)1373 ،شیوة کار کردن از گروههای نخستین نظیر
دوستان و خانواده آموخته میشود .بهاینترتیب ،کودک میآموزد چگونه با موفقیت گدایی کند و
نیز چگونه با استدالل تکدیگری خود را توجیه کند (شیخاوندی.)1379 ،
طبق نظر گود ،اعتیاد می تواند عامل زمینه ساز طالق والدین یا تنش در خانواده گردد در نتیجه
کانون خانواده دچار ازهمگسیختگی شود (زارع شاهآبادی و همکاران .)1388 ،تنش در خانوادهای
که سرپرست معتاد دارد ،موجب میشود سرپرست خانواده نتواند هزینههای معاش خانواده را
برآورده سازد .درنتیجه ،فقر اقتصادی گریبانگیر خانواده میشود .در این شرایط ،کودک نقش
اقتصادی را بر عهده میگیرد و بهعنوان نیروی تولیدی ،کارکردن را دنبال میکند .خیابان برای
خانواده و این کودکان یکی از منابع تأمین نیازهای معیشتی خانواده محسوب میشود .بهعبارت
دیگر ،تأمیننشدن هزینههای خانواده از سوی پدر سبب میشود کودک داوطلبانه یا بهاجبار ،وظیفة
پدر را بر عهده گیرد و با کارکردن و کسب درآمد ،به اقتصاد خانواده کمک کند .بهزعم بیتز ،کودک
با وجود اینکه توانایی الزم را برای انجامدادن نقش سرپرست خانواده ندارد ،بهدلیل شرایط
نامناسب اقتصادی خانواده مجبور است کار کند.
این عوامل موجب میشود ساختار خانواده در مواجهه با مشکالت درون خانواده بهگونهای
شکل بگیرد که از کودک استفادة ابزاری شود .در این شرایط ،کودک حتی اگر مقداری از پول
بهدستآمده را برای خود خرج کند ،باقیمانده را باید به خانواده تحویل دهد و اگر نتواند در طول
روز پولی برای مخارج زندگی خانوادة خود به خانه بیاورد ،اعضای خانواده او را مؤاخذه و تنبیه
میکنند.
نکتة دیگر درمورد مزایای اقتصادی کارکردن کودک این است که تکدیگری کودک در خیابان،
برای خانواده سودمند است .والدین کودک طبق آنچه نظریة انتخاب عقالنی میگوید ،رویآوردن
کودک به کار در خیابان را در چارچوب پاداشهایی برای کودک و خانواده مؤثر میدانند.
تکدیگری کودک موجب میشود نیازهای خاصی از کودک و خانوادة وی برآورده شود.
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پیشنهادهای تحقیق
براساس نتایج تحقیق ،میتوان پیشنهادهایی را در دو زمینة اصلی خانوادة کودکان کار و کودکان
کار مطرح کرد که برنامهریزی برای شناسایی ،پیشگیری و کاهش پدیدة کودکان کار و خیابانی و
آسیبهای اجتماعی ناشی از آن باید براساس محورهای زیر صورت گیرد:
در زمینة خانوادة کودکان کار:
 .1شناسایی وضعیت خانوادههای کودکان کار برای ارائة کمکهایی بهمنظور رفع بحران در
محیط خانوادگی آنها؛
 .2ارائة خدمات مورد نیاز (آموزشی ،بهداشتی ،مشاورهای ،آموزش مهارتهای تربیت فرزند و )...به
خانوادههای کودکان کار با توجه به اینکه بیشتر این کودکان با خانواده زندگی میکنند؛
 .3شناسایی و تحت پوشش قراردادن خانوادههای مهاجر نیازمند در زمینة خدمات درمانی و
تأمین اجتماعی؛
 .4حمایت مالی و رفاهی از خانوادههایی که فقط بهعلت فقر موجود در خانواده ،کودک خود را
بهمنظور کسب درآمد برای خانواده به کارکردن تشویق میکنند؛
 .5مهارتآموزی به والدین کودکان بهمنظور ارتقای توانایی آنها برای کسب شغل مناسب تا از
این طریق کودکان اینگونه خانوادهها به کارکردن مجبور نشوند؛
 .6ایجاد اشتغال برای حداقل یکی از اعضای خانوادههای فقیر بهمنظور پیشگیری از احتیاج
خانواده به کسب درآمد توسط کودک؛
 .7تخصیص حمایت مالی از خانوادههای فقیر بهمنظور تضمین حضور کودکان این خانوادهها
در فرایند آموزشهای رسمی؛
 .8ارائة خدمات مشاوره به والدین طالقگرفتهای که قصد ازدواج مجدد دارند بهمنظور
جلوگیری از بیتوجهی و بیمسئولیتی به کودکان خود؛
 .9اجرای برنامههای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی خانوادهها در مناطق و سکونتگاههای
غیررسمی شهر.
در زمینة کودکان کار:
 .1لزوم تفکیک کودکان پذیرششده در مرکز نگهداری کودکان از نظر اعتیاد داشتن یا نداشتن
یا از نظر سالمت جسمی؛
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 .2زمینهسازی کسب آموزشهای فنی و حرفهای از سوی کودکان و نوجوانان کار برای
حرفهآموزی بهمنظور رسیدن به خودکفایی بهدلیل وجود استعدادهای مناسب در این کودکان
در زمینة انجامدادن مشاغل فنی و یدی؛
 .3هدایت کار کودکان به کانالهای قانونمند شغلی و سروساماندادن به مشاغل کوچک
زودبازده برای کودکان؛
 .4تشکیل سازمانهای مردمی و خیریه برای کمک به حرفهآموزی کودکان و خانوادههای آنها.
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