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 چکیده

 این. است شده تبدیل اجتماعی یمشکل به ایران در است هده یک از بیش کار کودکان پدیدة
 یندهایافر حاضر تحقیق. دارد جامعه هر در یخاص های ویژگی بودن،شمول جهان رغم علی پدیده
 برای پژوهی روایت روش از ،منظور بدین. کند می شناسایی و بررسی را کار کودکِ به کودکان تبدیل
 کار کودکان زندگی روایت به دستیابی منظور به روایی مصاحبة تکنیک از و هافرایند این یافتن

 سال در مشهد شهر در ساکن کار کودکان تحقیق، این در موردمطالعه جامعة. است شده استفاده
 سپس و دش حاصل نظری اشباع کودکان، این با مصاحبه پانزده دادن انجام از پس. است 1394
 روایتخرده صورت به کار به کودکان آوردنروی بر مؤثر ةشدبندی تقطیع و متوالی های بخش

. دش مشخص رنگپی صورت به شدن کار کودک کلی هایفرایند طریق این از و شد استخراج
 که گرفت نظردر شدن کار کودک برای را کلی فرایند چهار توان می تحقیق های یافته براساس
 اقتصادی فقر ،فرایند این در ؛اقتصادی فقر دارای مهاجر های خانواده کودکان فرایند. 1 :از اند عبارت

 فرایند. 2. شود می کار نیروی عنوان به کودک از استفاده موجب خانواده در موجود اعتیاد کنار در
 کردنکار ها، خانواده گونه این در ؛دارد وجود ها آن در کردنکار فرهنگ خرده که هایی خانواده کودکان

 روی کردنکار به خانواده در مطلوبیت کسب دلیل به کودک و شود می نهادینه فرد در کودکی از
 گونه این در کودک ؛اند مسئولیت بی خود کودک قبال در ها آن والدین که کودکانی فرایند .3. آورد می

 زیرا ؛آورد می روی کردنکار به خود برای اجتماعی و اقتصادی مزایای کسب دلیلبه ها خانواده
 کودکان فرایند .4. کنند نمی فراهم او برای را مناسبی رفاهی شرایط کودک، مسئولیت بی والدین
 به کودک ها خانواده گونه این در. دارد وجود ها آن بین در گری تکدی فرهنگ خرده که هایی خانواده

 .کند کسب درآمد خانواده برای تا شود می وادار کردنکار
 کودک خیابانی، کودک کودک، کار، شدن، کار کودک فرایند فرایند، پژوهی،روایت :کلیدی های واژه
 .کار
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 مقدمه

 کودکانی. هستند گریبان به دست آن با جهان کشورهای تمام که است معضلی خیابانی کودکان پدیدة

 در را زیادی ساعات روز هر که بهداشتی و تحصیلی معیشتی، امکانات از وری بهره حداقل با

 مسئله این ،درواقع .کند می تهدید را ها آن امنیت و سالمت نظر از که زنند می پرسه هایی خیابان

 از بیش خیابانی کودکان ةمسئل (.173: 1386 صیدی،) است شهری آزاردهندة های پدیده از یکی

 (.135: 1390 دیگران، و وامقی) شود می شناخته کشور اجتماعی مشکالت جزء که است دهه یک

 در کارگر کودکان کل تعداد. نیست روشن و دقیق جهان در کار کودکان تعداد دربارة آمارها

 فقط سال، 9 تا 5 سنی گروه در جهان، سطح در. است شده زده تخمین نفر میلیون 352 حدود جهان

 سن، افزایش با و ندا مشغول( تحصیل) خود سن مناسب فعالیت به ویژه طور به کودکان از درصد 68

 43 به سال 17 تا 15 سنی گروه در و درصد 67 به سال 14 تا 10 سنی گروه در ترتیب به نسبت این

 ویژة فعالیت از عملدر امروز، جهان در کودکان از نیمی حدود ترتیب، این به. یابد می کاهش درصد

 .(3: 1390 رحیمی، و رضوی زند از نقل به کارول و رابین) اند محروم آموزش یعنی کودکی دوران

 دیگر در و نبوده تهران به منحصر اخیر های سال در خیابانی کودکان افزایش نیز ایران در

 تعداد ،ایران در(. 1393 فوالدیان،) است شده مشاهده نیز زیارتی شهرهای جمله از بزرگ شهرهای

 .(1383 معتمدی،) است بوده نفر هزار 40 تا 20 بین 1383 تا 1381 های سال بین خیابانی کودکان

 ایشافز درصد 39 ،1379 سال به نسبت 1380 سال در خراسان استان در خیابانی کودکان تعداد

 34 ،ندا سرپرست بی استان این در خیابانی کودکان درصد 11 شده، ارائه آمار طبق. است داشته

 در خود والدین کنار در عادی صورت به آنان درصد 55 و دارند اشتغال کار به ها آن درصد

 زده تخمین کودک 2000 به نزدیک خیابانی کودکان تعداد خراسان استان در. کنند می کار ها خیابان

(. 1393 فوالدیان،) است شده شناسایی مشهد در خیابانی کودک 650 تعداد این از که است شده 

 2/3 ایران، در آموزشی نظام از خارج کودکان تعداد است داده نشان زمینه این در دیگری پژوهش

 (.108: 1389 عبداللهی،) شود می برآورد نفر میلیون

 شده اذعان کار کودکان ةمسئل به مربوط های سازمان های گزارش و تحقیقات در کهطور همان

 یافته افزایش کشور شهرهای سایر همچون مشهد در اخیر های سال در کار کودکان تعداد است،

 از جلوگیری برای باید که است شده  تبدیل مسئله یک به مشهد در شدن کار کودک بنابراین، است؛

 کارآمد و علمی صورت به زمینه این در اگر .گیرد انجام دقیق و علمی های پژوهش آن، افزایش

 .دوش می مواجه فراوانی مشکالت با مذهبی شهر عنوان به مشهد گمان بی ،نشود داده نشان واکنش
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 قرار نظر مد 1394 سال در مشهد های خیابان در کار به مشغول کودکان ویژه طور به ،تحقیق این در

 .اند گرفته

 کار کودک فرایندهای اند نتوانسته کشور در موضوع این درمورد گرفته صورت تحقیقات تاکنون

 به و اند بوده پیمایش صورت به تحقیقات این بیشتر زیرا ؛کنند شناسایی کیفی سطح در را شدن

 را مسئله این اند نتوانسته یادشده تحقیقات اساس، براین. اند دهکر توجه کالن و کلی مباحث

 .شود می اشاره تحقیقات این به پژوهش پیشینة بخش در. کنند بررسی علی و یفرایند صورت به

 دارای بودن،شمول جهان رغم علی کار کودکان پدیدة» اینکه دلیل به و شده مطرح دالیل براساس

 عوامل کنار در را زمینه این در فرهنگی های ریشه وجود که است جامعه هر در خاص های ویژگی

 هایفرایند پژوهش این در ،(9: 1391 نرسیسیانس، و ایمانی) «سازد می نمایان اقتصادی و اجتماعی

 عوامل شناخت طریق از هافرایند این شناسایی. شود می شناسایی کار کودک وجودآمدن به

. است گرفته انجام شدن کار کودک بر ها آن تأثیر نحوة و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، کنندة تعیین

 روابط و کار کودک به ها آن شدن تبدیل بر کودکان خانوادگی وضعیت تأثیر چگونگی ،همچنین

 ای پدیده کودک کار معضل زیرا ؛است شده بررسی... و والدین ساالن،هم با کار کودکان اجتماعی

 کار کودک به کودک یک تبدیل موجب که کرد توجه 2هاییفرایند به باید و است 1چندوجهی

 .داد ارائه زمینه این در مداخله منظور به راهکارهایی بتوان تا شود می

 کار کودک به کودک تبدیل موجب هاییفرایند چه که است این تحقیق اصلی پرسش ،درواقع

 مشخص شدن کار کودک بر مؤثر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، عوامل ،اساسینابر. دشو می

 .شود می عیینت شدن کار کودک رب عوامل این گذاریتأثیر ةنحو همچنین، .شود می

 

 پژوهش نةیشیپ
 و مطالعات در عوامل این دارد، اهمیت شدن کار کودک بر تأثیرگذار عوامل شناسایی آنجاکه از

. است شده بررسی مختلفی عوامل ،پیشین تحقیقات در. شد بندی جمع و بررسی گذشته تحقیقات

 عوامل این ،درنتیجه است؛ داشته زیادی تنوع گذشته تحقیقات در شده بررسی تأثیرگذار عوامل

 .شود می ارائه ها آن بر مؤثر های مؤلفه با همراه 1 جدول در که است شده بندی دسته

 

                                                                                                                                              
1. Multimodal 
2. Process 
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 گذشته قاتیتحق در شدن کار کودک بر مؤثر عوامل .1 جدول

 پژوهش عنوان مؤثر مؤلفة عامل نوع
 نسبت والدین خشونت کودک، به نسبت والدین خشونت خانوادگی

 والدین اعتیاد یکدیگر، به
 ،همکاران و آبادی شاه زارع

1388 
 1391 ،همکاران و افشانی والدین رفتن زندان به

 1392 ،همکاران و جعفرزاده خانواده از شدنطرد
 1391 مرداسی، و بهداروند سرپرستی بی خانواده، گسیختگی ازهم اعتیاد،

 1384 حسینی، خانوار بعد
 1388 ،همکاران و اکبری والدین تحصیالت والدین، شغلی وضعیت

 1391 ،همکاران و افشانی والدین توسط کودکان آزار رفتاری
 بین دلخوری و دشمنی پدر، و کودک بین دلخوری و دشمنی
 یکدیگر، با والدین رفتار منزل، در بدنی تنبیه مادر، و کودک

 مدرسه در بدنی تنبیه فرزندان، بین شدن قائل تفاوت

 1384 حسینی،

 شغلی وضعیت پدر، شغلی وضعیت خانواده، ماهانة درآمد اقتصادی
 پدر شغلی وضعیت مادر،

 ،همکاران و آبادی شاه زارع
1388 

 1384 حسینی، پدر درآمد نبودنباال
 1388 ،همکاران و اکبری خانواده فقر و درآمد

 1392 ،همکاران و جعفرزاده آموزش از طرد اجتماعی، طرد مسکن، از شدنطرد اجتماعی
 1391 مرداسی، و بهداروند مهاجرت

 

 طور به 1«کار کودکان» موضوع کشور در تاکنون دش مشخص گذشته تحقیقات مرور از پس

 کودکان» کنار در را «کار کودکان» ها پژوهش بیشتر. است نشده بررسی پژوهشی هیچ در مشخص

 .است  گرفته صورت قبیل این از تحقیقاتی بنابراین،23؛اند کرده بررسی «خیابانی

 مقولة اهمیت بر تأکید منظور به اما داد، قرار رفتاری مقولة زیرمجموعة را خانوادگی عامل بتوان شاید

 بر را خانوادگی عوامل تحقیقات، از تعدادی. است شده بررسی جداگانه طور به عامل این خانوادگی،

 کار کودکان از درصد 2/58 دهد می نشان حسینی تحقیق مثال، ایرب ؛دانند می مؤثر شدن کار کودک

                                                                                                                                              
از کودکان  یناند، ا محروم یدوران کودک یعیطب یخود از زندگ ةخانواد برایکار  دلیلوجود دارند که به کودکانیکودکان کار:  تعریف .1

 .(12: 1995 یا،و گارس یگلوها کودکان کار هستند )س نآ پردازند، یخود به کار م یتبا رضا ینکها یا شوند یبه کار گمارده م ینوالد سوی
، کار کودکانهمة خود مجبور به کار هستند، اما  یتداوم بقا یموارد برا یشتردر ب یابانی: کودکان خیابانیتفاوت کودکان کار با کودکان خ .2

به درخواست و  یاو رغبت خود  یلخود )به م ةکه در روستاها با خانواد یمانند کودکان ؛مصطلح( یف)با توجه به تعر یستندن یابانیکودک خ
که به کار  ییها )مانند دختربچه اند ها مشغول کارگاه یا( خانگی)کار  خانگیکه در بخش خدمات  کودکانی یاند کن یکار ماجبار خانواده( 

ها را از کودکان کار که تحت نظارت انضباط و مراقبت  آن خیابانی،کودکان  «بودنآزاد»اصطالح  خصلت به ،ینزند(. همچنپردا یم یبافیقال
 .سازد می متمایزند، ا به کار مشغول مشخصیو اماکن  شرایطها( هستند و در  افراد و بنگاه دیگر یاخود خانوادة خود ) کارفرمایان
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 دوران این در کودک. اند شده محروم مدرسه به رفتن از تحصیل اولیة های سال در وی، مطالعة مورد

 با و ندارد را خانواده های خواست مقابل در مقاومت توان والدین، به وابستگی و سن بودن پایین دلیل به

 .شود می داوطلب کاذب مشاغل در اشتغال و خیابان در حضور برای تحصیل از محرومیت

 یها نقش حیصح نشدنفایا خانواده، یاجتماع سازمان پاشیدگی ازهم ،رفتاری عامل زمینة در

 مالمت، ،یبدخلق چون ییرفتارها مشاهدة لیدل  به خانواده محیط در یناامن احساس ،یخانوادگ

 ابانیخ دنیبرگز و خانواده طیمح از انکودک ماندناجد سازنهیزم ...و نیوالد یسو از سرزنش

 در یروز سبک یبرا تالش به را آنان و شود می ها آن یشتیمع یازهاین نیتأم منابع از یکی عنوان به

 خود یزندگ برای را ابانیخ ان،کودک نیا مدتی از پس .دنکیم مجبور خانواده از رونیب طیمح

 (.56: 1366 قائمی،) نندکیم انتخاب

 شیوع و بروز بر اجتماعی نهادهای که داشت توجه باید اجتماعی عامل زمینة در ،همچنین

 و ساختارها با خانواده نداشتن تطابق و ناسازگاری. دارند را تأثیر بیشترین خیابانی کودکان پدیدة

 الگوهای نبود و طرف یک از شهرها وبرق زرق دام در شدنگرفتار و شهری جدید زندگی های شیوه

 آثار که هستند عواملی جمله از دیگر طرف از زا آسیب های محله در زندگی و سالم تربیتی

. رسانند می حداقل به خیابانی نوجوان و کودک وجود در را هنجارپذیری و شدن اجتماعی

 مهاجرت. است زده دامن موضوع گستردگی بر بزرگ شهرهای به روزافزون مهاجرت این،بر عالوه

 ...و روستایی و شهری یوهوای آب بد مناطق ،پایین اقتصادی های جاذبه دلیل به کوچک شهرهای از

 نقش عراق و پاکستان افغانستان، مانند همسایه کشورهای اتباع و مهاجران میان، این در. است

 (.170 -169: 1384 حسینی،) دارند ای عمده

 بخشیفقط ها  در آنو صورت گرفته است  یمایشبه روش پ کودک کار زمینةدر ها  پژوهش بیشتر

در را  یکاربرد یها هدف یاشده یقاتتحق پژوهشگران. هرچند شده است مطالعهکودکان کار  ةپدیداز 

 یها از روش یکی پیمایش. یابنداند به اهداف خود دست  عمل نتوانستهدر ،اند ذکر کرده تحقیقاهداف 

 یده،پد ینا یراز ؛شود بررسی نیز کیفیاز جنبه  بایدکودکان کار  پدیدةاما  ،آید یپژوهش به شمار م

 .یافت ها دست پرسشنامه به آن تهیةو  یمایشپ یقطر ازفقط  توان یدارد که نم یزعوامل پنهان ن

کودکان کار  پدیدةبر  یمختلف عوامل زیراگرفته است؛ مدنظر قرار  یفیروش ک یق،تحق ینا در

ذکر  شایانموضوع داشت.  ینبه ا یخط تک یکردرو ی،همچون روش کم توان ینمو  گذارد می تأثیر

متضاد هم  یمتفاوت و گاه یاربس ،کند می هدایتکردن به سمت کاررا کودک که  یطیشرا است

 یرویکردو از شود  بررسیبر کودک کار شدن  یرگذارتأث هاییندفراانواع  یدبا بنابراین،؛ است
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از با استفاده کودک کار شدن  هاییندفرااستخراج  ین،. همچنشودنگاه  یدهپد ینبه ا یچندبعد

 یها حل راهحوزه  یندر ا صالحیذ یها و سازمان گذاران یاستس شود یم موجب، کیفیروش 

و ند ا کاربردیکه  ییها حل راه ینند؛خود بب یرو یشپ یدهپد ینا رفعمنظور  بهرا  یگوناگون

 .انجامد می یدهپد ینا کاهش بهها  آن دادن انجام

 

 قیتحق وشر

 یقتحق یها از روش یکی بینتناسب  کنندة تعیین تحقیق،پرسش  یتموضوع و ماه یها ویژگیآنجاکه  از

 .استفاده شده است 1یفیک یکرداز رو کودک کار شدن ةمسئل یبررس ینظر است، برا با پژوهش مورد

 کودکانکارکردن منجر به  2یهافرایندکشف  برای یفی،ک یکردموجود در رو یها روش یانم از
کشف  برایها  داده تحلیل جای به تحقیق، این. در شده استاستفاده  3یتروا یلاز روش تحل

تا شده است  بررسیدر بستر زمان  نیزو آن شده تعامل پرداخته  یاو ابعاد، به عمل  ها ویژگی
 چیزیچه  ساختاری شرایطدر  تغییررغم  بهمشخص شود و شود  تبیینعمل  این تغییر چگونگی

ل یدر تحل(. 183: 1391 کوربین،)استراوس و  بماند باقیبه همان حال  آن عمل شود میموجب 
ها را با استفاده از  و آن کند می یگردآوراتفاقات را  یادادها یفات رویپژوهانه، پژوهشگر توص روایت

آن را  روایت،از  حداقلیو  ایجابی تعریف یکدهد.  یداستان ارائه م یکصورت  رنگ بهپی یک

: 1387و خالق پناه،  ی)طلوع داند یم یزمان ةزنجیر یکرخدادها و حوادث در  غیرتصادفی توالی

 واقعیت روایی 4تا بتوان برساخت شود مینظر گرفته در یتروا ةمنزل به ی،زندگ» ،روش ین(. در ا45
هستند،  ها روایتبه  دستیابیدنبال ها که مشخصاً به داده گردآوری های رویهرا بدون استفاده از 

 ینا یزندگ ةپیشینتا  کند میکمک  یلتحل ین(. ا368: 1391 یلیک،)برونر به نقل از ف« کرد تحلیل
کودک کار شدن  یفرایندمدل  یتدرنها وشود  شناساییشدن کودک کار به منجر  کودکان و عوامل

 این تبییندنبال بهپژوهشگران حاضر  تحقیقپژوهانه در روایتل یدر تحل ،. درواقعشوداستخراج 

 .افتدداد کودکان کار شدن اتفاق یشده است تا رو طی یفرایندچه  هک موضوع هستند

                                                                                                                                              
1. Qualitative Method 

 یابند می بسط و گیرند می شکل زمان طول در و اند پدیده یک به مرتبط که تعامل یا عمل های توالی یعنی فرایند: فرایند تعریف .2
 در گاه مکان، و زمان طول در که دانست تعامل یا عمل ةروند پیش زنجیرة توان می را فرایند(. 145: 1391 کوربین، و استراوس)

 در و هماهنگ یا متوالی منقطع، منظم، است ممکن تعامل یا عمل این. ماند می ثابت گاه و کند می تغییر زمینه یا موقعیت به واکنش
 اجزای ةهم بردنپیش و آن گوناگون اشکال و رونده پیش ماهیت سازد، می را تعامل یا عمل یندافر آنچه. باشد آشفته موارد بعضی
 (.185 همان،) است واحد هدف سوی  به مرتبط

3. Narrative analysis 
4. Construction 
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در  یتروا ،گویند یم 1داینسو  پینگرطورکه  هماناز شناخت است.  یا وهیش تیروا ،نجایدر ا

 مطرح 2«شده و نقل یستهز یها داستان»که در  شود یمقام روش، با آن دسته از تجارب افراد آغاز م

 یت،روا تحلیل منظور به ،تحقیق ایندر  یفتعر ین(. با توجه به ا74: 1391اند )کرسول،  کرده
 (عرب یدشه یاباندر مرکز کودکان کار و خ شده پذیرشکار )با کودکان  گرفته انجام 3های مصاحبه

ها  آن یها از تجارب کودکان در زندگ داستان ینگرفته شده است. ا نظرشده در نقل یداستانمانند 

 ها وجود دارد. داستان یندر ا یزمان یپیوندکه  گیرد یم تئنش
مدنظر قرار گرفته است. در  5یزمان یریگ و نمونه 4نظری گیری نمونه شیوهدو  تحقیق، ایندر 

 قیتحق ةمسئل دادن تمام پوشش یآگاهانه و براق، یها با توجه به اهداف تحق نمونه ی،نظر یریگ نمونه
کودکان  ةمصاحبه، ابتدا پروند دادن انجاممنظور  بهانتخاب کودکان  برای(. 1391 یلیک،)ف شوند یانتخاب م

 برای ،ها آن ةشده در پروند اطالعات درج بودن ویژهبا توجه به از کودکان  کیشد، سپس هر یبررس
 ةتا همد ش بررسیکار  و موارد مختلف کودکان ها تیپ ،ترتیب بدین. شدندمصاحبه انتخاب  دادن انجام

کودکان،  ینا یها پرونده ی. در بررسدرنظر گرفته شودکودک کار شدن  ةزمینمحتمل در  های واقعیت

 والدین،نبودن  یابودن معتاد ین،کودک با والد یزندگ ةنحو والدین،نبودن  یابودن مطلقه مانند یاطالعات

پانزده  درمجموع اساس،اینبر ... مدنظر بوده است.نداشتن کودک، نوع کار کودک و یاداشتن اعتیاد
 د.شو ترسیمکودک کار شدن  یکل هایفرایندتا گرفت مصاحبه با کودکان انجام 

 

 ها مصاحبه در شدن کار کودک عوامل یبند دسته و ییشناسا
 کار کودکان نگهداری مرکز در شده پذیرش کار انکودک از نفر پانزده با تحقیق این در شد، گفته کهرطو همان

 :است شرح بدین شده مصاحبه کودکان های ویژگی خالصه طور به. شد مصاحبه( صدف) عرف شهید پسر
 و هستندساله  12و  11هفت کودک  و هسال 10 ای 9 کودکان نیا از نفر سه ،یسن بازة نظر از .1

                                                                                                                                              
1. Pinnegar & Daynes 
2. Life course stages 

 شهرداری، توسط مشهد به نزدیک های شهرستان و مشهد شهر سطح از که افغان و ایرانی از اعم پسر خیابانی و کار کودکان تمام .3
 داده ارجاع( صدف) عرب شهید کودکان نگهداری مرکز به ابتدا شوند می آوری جمع مسئول نهادهای سایر و انتظامی نیروی

 های دستورالعمل ارچوبچ در مناسب تصمیم شرایط، بررسی و پرونده تشکیل و مرکز این در کودک پذیرش از پس. شوند می
 شهید کودکان مرکز اهمیت. هستند ساله 18 تا 7 بین مرکز، این در شده پذیرش کودکان. شود می اتخاذ او برای بهزیستی سازمان

 کودکان مرکز شد وجبم ها شاخص سایر کنار در آن در شده پذیرش کودکان تنوع و مرکز این شرایط دلیل به ویژه به( صدف) عرب
 شد موجب تنوع این کار، کودکان از شده ارائه تعاریف به توجه با. شود انتخاب کار کودکان با مصاحبه دادن انجام منظور به صدف

 .باشند هداشت بیشتری آزادی مصاحبه مورد نمونة انتخاب در محققان

4. Theoretical sampling 
5. Time sampling 
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 نیا یلیتحص تیوضع نةیزمدر  ،نیهمچن .دارند قرارسال  16تا  14 نیب زیکودک ن پنج
ترک  ایو هشت کودک  روند یمبه مدرسه هم  کردن،کودکان، هفت کودک در کنار کار

 .اند نرفتهتاکنون به مدرسه  اصالً ای اند کرده لیتحص

 1 نیچهار کودک ب سال، 1ماه تا  6 نیکودک ب سهماه،  6کودک کمتر از  سه ،کار ةسابق نةیزم در .2
 ،کار نوع مورددر ،نیهمچن .دارند را ابانیدر خ کار سابقةسال  4 یباال زیسال و پنج کودک ن 4تا 
 .هستند فروش دست کودک 8و  دهلنوازندة کودک 2 ،کنند یم یگریتکد کودک 5

 7 خانوادةاهل تسنن و  یمذهب شیگرا کودک 8 خانوادة ،خانواده یمذهب شینوع گرا نظر از .3
 10کودکان،  نیا خانوادة تیتابع نةیزمدر  ،نیهمچن. دارند عیتش یمذهب شیگرا کودک

 .داشتند یستانافغان تیتابع خانواده 5و  یرانیا تیتابع خانواده

 6سرپرست  کار،یب خانواده 5کودکان، سرپرست  نیا خانوادةنوع شغل سرپرست  نةیزم در .4
در  ،نیهمچن. هستندو نوازنده  فروش دست خانواده 4کارگر ساختمان و سرپرست  خانواده

 و هستند یو اقتصاد یفرهنگ فقر دچار خانواده 7کودکان،  نیا یخانوادگ تیوضع نةیزم
 .اند گرفتهطالق  گریکدی از کودک 5 نیوالد

 کودک 4 خانوادةدر  ،ندمعتاد مادر هم و پدر هم کودک 3 خانوادةدر  ،نیوالد ادیاعت نةیزم در .5
 کودک 6 خانوادةمعتاد است و در  مادر فقط کودک 2 خانوادةدر  ،استمعتاد  پدر فقط

 5کودکان،  نیا ادیاعت نةیزم در ،نیهمچن .ندارند ادیاعتمواد مخدر  به نیاز والد کدام چیه
 .ستندین معتاد کودک 10و  ندمعتاد کودک

 و شده بندی دسته ها بخش و عوامل این ،ها مصاحبه فرایند در شده مشخص مختلف عوامل به توجه با
 مختلف انواع به ها آن ها، مصاحبه ةهم در عوامل بررسی از پس. است شده رسانده انتزاع سطح به نوعی به

 مالک. شد تعیین کلی یشاخص ،بود هم مشابه ها آن جنس که مختلف عامل چندین برای و شدند تقسیم
 سپس. است بوده زیرمجموعه ابعاد همة بودن شامل شاخص، هر برای گذاری نام و ها شاخص این تعیین

 تقسیم( ای زمینه) ساز زمینه عوامل و شدن کار کودک در( اصلی) علی عوامل بخش دو به عوامل این
 .شد داده توضیح تحقیق روش بخش در بندی دسته این علت که 1ندشد

                                                                                                                                              
 این در شده استفاده عوامل و ها مدل رموردد باید شدن، کار کودک کلی فرایندهای ارائة از قبل: ساز زمینه و علی عامل تعریف .1

 پیچیده مناسبات که است آن برای زنیم می شرایط بر که زمینه بر متکی علی، نظیر هایی برچسب» زیرا ؛شود ارائه توضیحاتی ها مدل
 شده سعی پیچیدگی این بیان برای(. 153: 1391 کوربین، و استراوس) «بخشیم نظم ها تعامل با را ها آن بعدی رابطه و شرایط میان
 که است شده برده کاربه متغیرهایی مدل، هر مورددر و شوند بندی تقسیم ها مدل یندافر رب خود تأثیر نوع اساسبر متغیرها است

 :است شرح بدین کیهر تعریف
 یک که است صورتی به تأثیرگذاری این(. همان) «گذارند می اثر ها پدیده بر که اند وقایع و رویدادها از دسته آن معموالً»: یعل عامل
  .است مدل در قبلی عامل وجود نتیجة عامل
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 شدن کار کودک یکل یهاندیفرا
شمول کودک کار  و همه یکل یها مدل ساز، ینهو زم یعلدن عوامل ش مشخصپس از  ،بخش ایندر 

 ،هستندهر مصاحبه  فرایندو انتزاع از  یبو ترک اند دهشاستخراج  گرفته انجام یها شدن که از مصاحبه

 یناز ا کیدر هر یعوامل عل یاثرگذار ةیومتفاوت استخراج شده است که ش یعل فرایندو چهار  یمترس

شده از استخراج فرایندپانزده  ةهماگر  حقیقت،داده شده است. در توضیح یکبه فراخور هر فرایندچهار 

کودک کار شدن  فرایند یادیز یاربس تعداد، شودادغام  یکدیگر درکودک کار شدن  ینةزم در ها مصاحبه

 ینمهم ا یها از قسمت ،اند انتزاع شده یادز های یکه پس از بررس فرایندچهار  یناما ا آید،یم دست به

 .استمتفاوت  یزها ن آن ی( علاثر) ةشیواند که  مختلف الگویچهار ها  آن ،درواقع .دهستن یقتحق

عوامل  یانبخش از م یندر ا ،دارند یهای همپوشانیکودک کار شدن  کلی هایفرایندهرچند 

 1.شده است ساخته یآرمان ةوبر از نمون تعریفآل مطابق با یدها یپکودک کار شدن، چند ت

ممکن است کودک  و شده است یمکودک کار شدن انتزاع و ترس یکل فرایندچهار  ،اساساینبر

 برای ؛شودها فرایند یناز ا یکیفقط شامل  یاباشد  هافرایند یناز ا یکودک، مخلوط یککار شدن 

 مشهد مهاجرت کردهبه  یگرکشور د یکاش از  با خانواده اقتصادیفقر  دلیلکه به کودکیمثال، 

 ین. اگذارد می یرتأث ویبر کودک کار شدن  فرایندسه  یااز دو  ترکیبی ،ندمعتاد والدینشو است 

عوامل مختلف بر  یرتأث ةنحوتا شده است  یکدیگر ازمختلف  های واقعیت تفکیکموجب انتزاع 

 فرایندکه در چهار  -اجتماعی واقعیتاز  هایی قسمتکردن  پررنگ. شدن نشان داده شودکودک کار 

 یبرا یاجتماع واقعیت یها قسمت این کند یم بیان -است کودک کار شدن آورده شده یکل

مهم  های قسمت همیندادن نشان تحقیق ایندر پژوهشگران اند و کار  مهممحققان پژوهش حاضر 

 یاجتماع واقعیتند معتقدنگارندگان که این وجود با ،حقیقتبوده است. در اجتماعی واقعیتاز 

                                                                                                                                              
 و  اوضاع مجموعة تا آیند می جمع خاص مکان و زمان یک در که اند( شرایط های شکل) شرایط از خاصی مجموعة»: ساز زمینه عامل 

 و دارند علی شرایط در منشأ ای زمینه شرایط. دهند می پاسخ ها آن به خود های تعامل با اشخاص که آورند وجود به را مسائلی یا احوال
 .(154: همان) «اند گوناگون ابعاد با مختلف الگوهای به دادن شکل برای یکدیگر با ها آن تلفیق و تالقی چگونگی محصول

 برای که ، تودار و پراکنده مجزا، های پدیده از تعدادی پیوستن هم به با و دیدگاه چند یا یک ةسوی یک تشدید با آرمانی نوع .1
 تیپ دیگر، بیان به(. 56: 1383 فروند، از نقل به وبر) شود می ساخته مثالی نمونة یک اند، شده مرتب همگن فکری تابلوی یک تشکیل

 گاه که -ضمنی و پراکنده جداگانه، نمودهای از زیادی تعداد دادن پیوند هم به با پژوهشگر که آید می دست به سان بدین آل ایده
 ةهم و ورزد تأکید جانبه یک طور به دیدگاه چندین یا یک بر کوشد می -نایاب اصوالً هم زمانی و نادرند گاه شوند، می یافت فراوان

 خلوص که را جدولی چنین. بسازد یکپارچه فکری جدول یک بتواند تا کند تنظیم قبلی ةشد انتخاب های دیدگاه اساسبر را ها آن
 کهاین تعیین از است عبارت تاریخی کار. است مفهومی ناکجاآباد نوعی جدول این: یافت توان نمی واقعیت در جاهیچ دارد مفهومی
 (.654: 1381 آرون،) است دور آن از یا نزدیک یآلایده جدول چنین به حد چه تا مورد هر در واقعیت
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د اوالً شو یم موجب سازی یپانتزاع و ت این ،شود می مختلف ساز زمینهو  علیعوامل شامل  همیشه

 علیعوامل  اثرگذارینحوة  سازی، تیپ یقطر از یاًثان د،شو تأکید بیشتر یاز عوامل عل بعضیبر 

 .شود استخراج  -اند مهم تیپینظر  متفاوت و از یط،شرا براساسکه  -مختلف
 

 
 شدن کار کودک اول فرایند .1 نمودار

 

 (یاقتصاد فقر یدارا مهاجر خانوادة مدل) شدن کار کودک اول ندیفرا حیتوض
 اغلب. ندک می مهاجرت( مبدأ در اقتصادی فقر) اقتصادی نامناسب شرایط دلیلبه کودک خانوادة

 این از یکی نیز مشهد که است مرکزی شهرهای به پیرامونی شهرهای یا روستاها از ها مهاجرت این
 کشور یک از مهاجرت ،ستانیافغان های خانواده برای البته. شود می تلقی مقصد و مرکزی شهرهای
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 با خراسان استان مرزی مجاورت دلیلبه نیز مشهد. افتد می اتفاق ایران در مرکزی شهر یک به
 .آید می حساب  به مهاجر های خانواده این مقصد ترین اصلی ،افغانستان
 فقر) کار در نداشتن مهارت یا خانواده پدر کم سواد دلیلبه ،کودک ةخانواد مهاجرت از پس
 .(مقصد در خانواده اقتصادی فقر) شود می مشغول کم درآمد با یدی شغل به وی ،(خانواده فرهنگی
 از پدر و دشو مواجه معاش تأمین مشکل با خانواده شود می موجب کودک ةخانواد درآمد کاهش
 خانواده شود می منجر والدین اعتیاد کنار در شرایط این. گیرد قرار پایینی ةمرتب در منزلت لحاظ
 نقش ایفای امکان بالقوه طور به و آورد فراهم کودک برای را مناسبی رفاهی امکانات تواندن دیگر

 .(والدین نداشتن نظارت و مسئولیتی بی) شود می گرفته کودک والدین از نیز سرپرستی و نظارتی
 :گذارد می اثر مدل این بر طریق سه به والدین نداشتن نظارت یا مسئولیتی بی عامل

 :اول فرایند خرده

 دیگر معتاد کودک. شود می کودک اعتیاد سبب ،خانواده در کودک به معتاد والدین توجهی کم
 و خود مخدر مواد مصرف ةهزین تأمین منظور به است مجبور ،درنتیجه .دهد تحصیل ةادام تواند نمی

 .شود کار کودک و وردآ روی کردنکار به والدین

 :دوم فرایند خرده
 شرایط دلیل  به کودک خانوادة مهاجرت. شود معتاد دیگری طریق از کودک است ممکن
 این در .شود می منجر شهر حاشیة فقیرنشین های محله در ها آن سکونت به اقتصادی، نامناسب

 ؛دشو می فراهم ها آن با کودک معاشرت شرایط معتاد، نزدیکان و افراد حضور دلیلبه ،ها محله
 عوامل ترین مهم از شهر ةحاشی ةمنطق در سکونت کنار در معتاد نزدیکان یا والدین بنابراین،

 کودک و شود می منجر کودک اعتیاد به ارتباط این برقراری .شود می تلقی کودک اعتیاد ساز زمینه
 .شود کار کودک و وردآ روی کردنکار به خود مصرفی مواد هزینة تأمین برای است مجبور

 :سوم فرایند خرده
 و پدر ،(کودک والدین مسئولیتی بی) معتاد والدین توسط کودک تحصیل از جلوگیری از پس

(. کودک از ابزاری استفادة) کنند می استفاده خانواده های هزینه تأمین منظور به او از وی مادر
 .شود می کار کودک و آورد می روی کردنکار به خود والدین اجبار  به کودک ،درنتیجه
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 شدن کار کودک دوم ندیفرا. 2 نمودار

 

 

 (کار فرهنگ یدارا خانوادة مدل) شدن کار کودک دوم ندیفرا حیتوض
 و فامیل) کودک خانوادگی شبکة مثبت نگرش کنار در کودک خانوادة اعضای اغلب اشتغال
 مرد نکند، کار اگر مرد) خانوادگی شبکة در کودک کردنکار شدن محسوب ارزش و کار به( بستگان
 .(کار فرهنگ خرده) دهد نشان تمایل کردنکار به کودک شود می سبب ،(ندارد غیرت و نیست

 برقرار ارتباط کار به مشغول کودکان سایر با وی شود می موجب کودک در انگیزه ایجاد این پسس
 ةشبک در کار فرهنگ خرده وجود به توجه با عبارتی،به(. کار ساالنهم با کودک ارتباط) کند

 کار به مثبت نگرش کودک کار، به خانوادگی ةشبک این اعضای مثبت نگرش و کودک خانوادگی
 .شود می کار به کودک گرایش موجب مثبت نگرش این ادامه،در. کند می پیدا

 مشکالت دلیلبه کودک نکردن تحصیل و سو یک از شهر حاشیة در کودک ةخانواد سکونت
 با را -تحصیل ترک دلیل به -خود فراغت اوقات کودک شود می سبب دیگر سوی از خانواده مالی
 با کودک ارتباط ،فرایند این ادامة در(. کار ساالنهم با کودک ارتباط) کند سپری کار کودکان سایر
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 شود می سبب سهولت این. شود می منجر درآمد کسب سهولت از کودک اطالع به کار ساالنهم
. دنک می کسب مناسبی سود ،کردنکار مدتی از پس کودک. کند پیدا اشتیاق کردنکار برای کودک
 درآمد طریق این از و بپردازد خود تفریحات به کند می کمک کودک به مناسب سود کسب
 (.کودک برای اقتصادی و اجتماعی مزایای کسب) آورد دستبه توجهی شایان

 مزایا این. دارد پی در او برای را مالی استقالل کودک، توسط درآمد کسب سهولت ،درمجموع
 .نکند پوشی چشم خود کار از آسانی به و باشد داشته استمرار خود کردنکار در کودک شود می موجب

 

 
 شدن کار کودک سوم ندیفرا. 3 نمودار

 

 (تیمسئول یب نیوالد مدل) شدن کار کودک ندیفرا سوم مدل حیتوض

 شود می  کم درآمد و کاذب شغل به پدر اشتغال موجب( فرهنگی فقر) پدر کم سواد یا سوادی بی

 این(. خانواده اقتصادی فقر) انجامد می خانواده در اقتصادی نامناسب شرایط ایجاد به درنهایت که

 (.خانواده سامانی هناب) کند می ایجاد تنش کودک خانوادة در اقتصادی فقر
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 نظر از وی از والدین نکردن حمایت  و کودک به توجهی کم موجب خانواده سامانی هناب سپس

 دنبال به کودک والدین، مسئولیتی بی این ةنتیج در(. والدین مسئولیتی بی) شود می رفاهی و مالی

 را خود کودکی تفریحات و کند پیدا مالی استقالل بتواند تا گردد می آسان و مناسب درآمد کسب

 (.کودک برای اقتصادی و اجتماعی مزایای کسب) دهد انجام

 ارتباط کار کودکان سایر با که کند می پیدا تمایل آسان درآمد کسب برای کودک ادامه، در

 ةحاشی در سکونت ای زمینه عامل دو است ذکر شایان(. کار ساالنهم با کودک ارتباط) دنک برقرار

 .کنند می تسهیل را گیری ارتباط این کودک، نکردن تحصیل و شهر

 آن در و آورد روی کردنکار به کودک دشو می موجب کردنکار مناسب بسیار اجتماعی مزایای

 .نکشد دست کار از راحتی به و باشد داشته استمرار

 استقالل به دستیابی برای شرایطی مهیاکردن دنبال به کودک که است این یادشده مدل در اهمیت حائز نکتة

 .بپردازد خود عالقة مورد تفریحات به بتواند طریق این از تا است خود برای مناسب درآمد کسب و مالی

 

 
 شدن کار کودک چهارم ندیفرا. 4 نمودار
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 (یمتکد خانوادة مدل) شدن کار کودک چهارم ندیفرا حیتوض

 گری تکدی به کودک خانوادة اعضای که ستمعنا ینا هب فامیل در گری تکدی فرهنگ وجود

 نیروی عنوان به کودک از والدین سپس(. خانواده در گری تکدی فرهنگ وجود) باشند داشته اشتغال

 (.کودک از والدین ابزاری ةاستفاد) ندنک می استفاده زندگی های هزینه تأمین راستای در کار

 ها آن از یکی مجدد ازدواج و والدین طالق. است دیگر یفرایند از ناشی ابزاری ةاستفاد ،همچنین

 از یکی اعتیاد همچنین،(. خانواده سامانی هناب) کند زندگی خود مادر یا پدر با کودک شود می موجب

 درآمد است، شده سامانی هناب دچار کودک ةخانواد ازآنجاکه. است سامانی هناب این ةتشدیدکنند والدین

 نیروی عنوان به کودک از اجبار به مادر یا پدر ،درنتیجه(. خانواده اقتصادی فقر) یابد می کاهش خانواده

 (.کودک از والدین ابزاری ةاستفاد) ندنک تأمین را زندگی های هزینه تا کنند می استفاده کار

 کسب سهولت. شود می مشغول کار به وی خانواده، سوی از کودک کارگیری به از پس ،ادامهدر

 کودک خانوادة برای مناسب سود ایجاد سبب شهر، سطح در خیرین مالی کمک کنار در درآمد

 از سهمی حدودی تا نیز کودک البته(. کودک توسط اقتصادی و اجتماعی مزایای کسب) شود می

 .کودک نه کنند می مشخص والدین را سهم این میزان اما ،دارد درآمد

 ترغیب را کودک د،شو می مواجه کودک کار از حاصل مناسب بسیار درآمد با که کودک ةخانواد

 دارد؛ همراه به نیز را والدین اجبار حدودی تا ترغیب این البته. دهد ادامه خود کردنکار به دکن می

 از ابزاری ةاستفاد) کند پیدا افزایش خانواده درآمد سطح دشو می موجب کودک کردنکار زیرا

 .دهد می ادامه را کردنکار خود، باطنی میل رغم علی کودک صورت بدین و (کودک

 

 یریگ جهینتو  بحث
 محسوب... و سرپناه بی فراری، سرپرست، بی افرادی خیابانی کودکان که موجود تصورات برخالف

 ةخانواد اطالع با و نددار خانوادگی های پشتوانه کودکان این بیشتر دهد می نشان نتایج ،شوند می

 و آورند می روی خیابان در زندگی و کار به خانواده، از مستقل صورت به یا ها آن ةتوصی به و خود

 ل،یبرز ا،یلمبک یشورهاک در یگوناگون مطالعات. گردند بازمی خود ةکاشان و خانه به ها شب

 حفظ شان خانواده با را خود تماس یابانیخ انکودک از درصد 90 دهد یم نشان یکزکم و ایکاستارک

 (.9: 2000 آپتکار،) اند ردهک

 تأیید نیز ها مصاحبه این از شده استخراج های مدل و گرفته انجام های مصاحبه تمام در نکته این

 و اند داشته خانوادگی ةپشتوان تحقیق، این در موردمطالعه کودکان تمام است ذکر شایان. است شده
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 و تحقیق این در است، آمده خیابان و کار کودکان مورددر المللی بین های آژانس تعاریف در آنچه

 در کار کودکان» پدیدة هستیم، رو هروب آن با ما آنچه بلکه ،ندارد وجود تحقیق این های مصاحبه

 های خیابان در کار به را خود وقت بیشتر ولی ند،دار خانواده و خانه که کودکانی است، «خیابان

 به هستند، اقتصادی فرسای طاقت فشارهای تأثیر تحت که کودکان این از برخی. پردازند می شهر

 و والدین های الزام و اجبار تأثیر تحت نیز برخی و خانواده به کمک برای و خود رغبت و میل

 .اند آورده روی خیابان در کردنکار به ترها، بزرگ

 تا شود می بررسی کار کودکان ةمسئل ةزمین در نظری رویکردهای با تحقیق نتایج ادامه،در

 یگردآور اتمام از پس پژوهشگر زیرا ؛شود مشخص تحقیق نتایج ةزمین در موجود نظری ارتباطات

 یها افتهی رد یبرا ای او یها افتهی دییتأ یبرا گرانید یها نوشته از تواند می خود یها داده لیتحل و

 خود اثر بودنمحققانه تنها نه خود، نوشتة در اتیادب آوردن با پژوهشگر. دنک استفاده ها نوشته همان

 سازد یم نکمم را هرشت دانش شیپاال و اعتبار سنجش و گسترش انکام هکبل دهد، یم نشان را

 کودکان با مرتبط نظریات با تحقیق های یافته ترین مهم بنابراین، ؛(73: 1391 کربین، و استراوس)

 .شود می  داده تطبیق کار

 

 مرتبط یها هینظر با( یاقتصاد فقر یدارا مهاجر خانوادة مدل) شدن کار کودک اول ندیفرا قیتطب. 1

 یا و تقابل در مختلفی علی هایفرایند دهیم نشان تا شد سعی شدن، کار کودک فرایند اول مدل در

 همچنین،. شود می مجبور کردنکار به کودک که آورند می وجود به را شرایطی بودنشان، هم کنار

 بیشتری اهمیت عوامل از برخی اول مدل در است ذکر شایان. شد هداد توضیح عوامل این فرایند

 .دارند

 شدن رانده حاشیه به و اقتصادی فقر ها، خانواده گونه این در شدن کار کودک علل از یکی اینکه اول

 سازگاری الگوی ةنتیج کار به کودکان آوردنروی اجتماعی، سازمانی بی ةنظری به توجه با. است خانواده

 خاص الگوی پیامد و توسعه و رشد فرایند از شده رانده حاشیه به ،دستتهی اقشار و ها خانواده انطباق و

 اجتماعی نابرابر نظام یک در ایران سریع اجتماعی و اقتصادی تغییرات با ها خانواده و اقشار این ةمواجه

 ،همکاران و رفیعی) دهند می نسبت فقر به را کودک کار که است این عقیده بارزترین ،همچنین. است

 پیرامون معتاد نزدیکان و افراد با کودک شود می موجب شهر حاشیة در سکونت آنکه دوم( 312: 1388

 و افراد با فرد تماس هرچه» ساترلند، نظر اساسبر زیرا شود؛ معتاد و کند برقرار ارتباط اش زندگی محل

(. 164: 1375 کوئن،) «شود می بیشتر نیز شخص انحرافی رفتار احتمال باشد، باالتر منحرف های گروه
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 -دارند دسترسی بیشتر مخدر مواد و گاریس به هک یابانیخ انکودک افتراقی، پیوند تئوری طبق همچنین،

 روی مخدرمواد مصرف به زیاد احتمال به -یاقتصاد -یاجتماع طبقة و یزندگ کسب و طیشرا دلیل به

 (.1379 شیخاوندی،) آورند می

 های خانواده. است اهمیت حائز مدل این در نیز والدین نداشتن نظارت و مسئولیتی بی ،شرایط این در

 پایین اقتصادی و اجتماعی پایگاه یعموم طور به والدین، اعتیاد و اقتصادی فقر دلیلبه کودکان گونه این

 سرپرست عنوان به پدر وظایف ترین اصلی از یکی کودکی زمان در فرزند بیتز، ةنظری به توجه با. نددار

 خانواده، رفتار ةنظری براساس. گیرد می عهده بر اجبار به کردنکار طریق از را درآمد کسب یعنی خانواده

 تأمین و درآمد تکمیل و تأمین برای خانواده در موجود اقتصادی فقر دلیلبه ها خانواده گونه این در

 زیرا ؛(15: 2003 اسریواستاوا،) شود می ای ویژه توجه کار نیروی عنوان به کودکان به خانواده، معاش

 و سرپرستی های نقش ایفای به و شوند می گرفته نظردر خانواده دارایی ةمثاب به ها خانواده این در کودکان

به و دنک نقش ایفای خود وضعیت در تواند مین دیگر کودک ترتیب، این به. شوند می مجبور پدر نظارتی

 ةاستفاد وی از -خانواده پدر بیشتر - والدین و کند می تحصیل ترک معاش، تأمین در نقش ایفای علت

 .شود می تبدیل کار کودک به فرزند و دکنن می ابزاری

 کودکان. دارد اهمیت ها خانواده از مدل این در شدنکار کودک فرایند در نیز کودک اعتیاد

 های آسیب دام در زیاد احتمال به باشند، داشته معاشرت انبزهکار و انمجرم با که درصورتی

 ،باشند داشته... و سارق و معتاد بزهکار، نیوالد که یکودکان ن،یبنابرا ؛شوند می گرفتار یاجتماع

 محالت و شهر های حاشیه مثل فقیرنشین های محله در ای باشند بزهکار ها آن همساالن و دوستان

 در زیاد احتمال به ،کنند می یزندگ است، یقطع ها مکان آن در بزهکار افراد حضور که شهر پایین

 تأمین برای است مجبور معتاد کودک(. 1379 شیخاوندی،) شوند می معتاد ها آن با معاشرت اثر

 نوعی» را عمل این زیرا ؛گزیند برمی را خیابان کردنکار برای و کند کار خود مصرفی مواد هزینة

 ةنظری طبق(. 184: 2000 اسمیت، و پانتر) کند می تلقی «دشوار شرایطی با سازگاری برای راهبرد

 انتخاب نوعی را خیابان در کردنکار وی شود می موجب اعتیاد به کودک وابستگی عقالنی، انتخاب

 (.1383 حسینی،) بگیرد نظردر مخدرمواد نیاز به دادنپاسخ برای عقالنی

 

 مرتبط یها هینظر با( کار فرهنگ یدارا خانوادة مدل) شدن کار کودک دوم ندیفرا قیتطب. 2

 که شود می مربوط هایی خانواده کودکان به شدن کار کودک دوم مدل شد، گفته کهطور همان

 کار کودک فرایند آغازین نقطة. دارد وجود قبل از ها آن خانوادگی شبکة در کردنکار فرهنگ خرده
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 همین به توجه با مدل فرایند تمام و است کردنکار فرهنگ خرده همین مدل، این در شدن

 تصمیم ابتدایی واحد یک مانند به خانواده» ها، خانواده گونه این در. است تبیینقابل کار فرهنگ خرده

 اسریواستاوا،) «رود مدرسه به بتواند یا باشد فعالیت به مشغول کار محیط در فرزند که گیرد می

 .کنند می ممانعت کودک تحصیل از والدین خانواده، در موجود اقتصادی فقر اساسبر و (15: 2003

 کردنکار الگوهای یادگیری های راه و پذیری جامعه های روش طریق از کردنکار فرهنگ انتقال

 از را رفتار نظریه، این هرچند(. 1379 شیخاوندی،) است تبیینقابل افتراقی پیوند ةنظری طریق از

 ةشبک اعضای کردنکار از کودک الگوپذیری مورددر را آن توان می کند، می تبیین بودن بزه جنبة

 اطرافیان کند کار کودک اگر و دارد وجود کار فرهنگ خرده ،هکت نظر به. برد کاربه نیز خانوادگی

 به کردنکمک شامل را خود زندگی خیابان در کودکان». دکنن می توجه او به نزدیکان ویژه به

 (.148: 2000 هکت،) «دانند می است، خوب آنچه طورکلی به و کردنکار مادر، خصوصاً دیگران،

 تواند می که دهد می نشان خود خانوادة به ویژه به و اطرافیان به کردن،کار مدتی از پس کودک

 گونه این در یافته پرورش کودک ویاله، نظر به. بگیرد عهده بر را زندگی های هزینه تأمین آینده در

 کنترل توانایی و اثربخشیخود یا کفایت و کارایی احساس از نیرومندی های نشانه» ها، خانواده

 های وضعیت با مواجهه در کودک که شود می باعث وضعیت این. دهند می نشان خود از درونی

 زندگی در بتواند و( 84: 1383 حسینی، از نقل به بندرا) «دهد نشان پذیری انعطاف خود از حاد،

 که سختی بسیار شرایط رغم علی ،دیگر عبارت به. باشد تر موفق کودکان سایر از خود شخصی

 کودکان این» دارند، کار فرهنگ خرده دارای های خانواده در شدهپذیر جامعه کودکان این از برخی

 کسب جهت کنکاش برای ها آن توانایی در قدرت این و هستند باالیی پذیری انعطاف قوة دارای

 (.181: 2000 اسمیت، و پانتر) «یابد می نمود معاش،

 کودک اگر. شود می تبیین نیز مبادله نظریة در اجتماعی تأیید مقولة با کردنکار به کودک گرایش

 گرایش کردنکار به نیز کودک و دارد ارزش آن در کردنکار که باشد داشته حضور ای خانواده در

 این اعضای ،است خانوادگی ةشبک در «کردنکار» ارزش با مطابق عمل این آنجاکه از باشد، داشته

 تأیید خانوادگی محیط در خواهد می خود کردنکار با کودک ،درواقع. کنند می تأیید را او شبکه

 باطنی میل و والدین تشویق با وی تا شود می ای انگیزه درواقع شدنتأیید این. کند کسب اجتماعی

 مطلوب دنبالبه خود ةخانواد در کودک حقیقت،در. کند کار خانواده اعضای سایر کنار در خود

 برای که است این خانواده در مطلوبیت کسب یها راه از یکی کودک برای. است شدنواقع

 ،درواقع. دهد نشان رغبت کردنکار به و دنک آمادگی اعالم خانواده اعضای سایر کنار در کردنکار
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 به پاداشی کردنکار با و گذارد می احترام خود ةخانواد در موجود ارزش به خود، کردنکار با کودک

 .آورد می دستبه خانواده در اجتماعی تأیید نام

 مواجه یبسیار های پاداش با کند، می شروع را کردنکار که هنگامی کودک مبادله، ةنظری طبق

 کودک کردنکار تداوم موجب هستند، اقتصادی و حمایتی نوع از اغلب که ها پاداش این. شود می

 کردنکار به بنابراین، ؛کشدن دست خود کار از دیگر وی شود می موجب امر ینا ،عالوه به. شود می

 .است زیاد بسیار جامعه در او کار پاداش میزان زیرا ؛دهد می ادامه

 مزایای ،اش خانواده و کودک برای اقتصادی مزایای بر عالوه خیابان، در کودکان حضور

 هم قوتی نقاط تواند می خیابان در کودکان حضور. »دارد دنبال به کودک برای نیز دیگری اجتماعی

 آن بر را خود بقای حفظ های مهارت توانند می خیابانی کودکان آن اساسبر که باشد داشته دنبال به

 ها، یسخت تمام وجود با انکودک نیا(. »184: 2000 اسمیت، و پانتر) «دهند توسعه و کنند بنا

 و خانه در یزندگ به را خود ها آن. است ارکآش برایشان خانواده یتیترب تیموقع ضرورت و تیاهم

 آنچه به وستنیپ و ارک منزل، در یزندگ ةزیانگ و دانند یم دیمق خانواده یاخالق اقتصاد تحت

: 2000 هکت،) «است یقو اریبس انکودک نیا در دانند یم درست و صالحانه یزندگ ان،کودک

154.) 
 

 مرتبط یها هینظر با( تیمسئول یب نیوالد مدل) شدن کار کودک سوم ندیفرا قیتطب .3

 نظریة مبنای بر. است والدین مسئولیتی بی مدل این فرایندهای محور شدن، کار کودک سوم مدل در

 اشتغال سبب خانواده، سرپرست نداشتن مهارت و پایین تحصیالت سطح استندینگ، و ردجر

 و دارد دنبال به را خانواده اندک درآمد امر این. شود می یدی یا کاذب مشاغل به خانواده سرپرست

 و زاده ییلهسا از نقل به نگیاستند و ردجر) گیرد می قرار اقتصادی نامناسب شرایط در خانواده

 را معاش تأمین توانایی خانواده، سرپرست عنوان به پدر بیتز، ةنظری اساسبر (.111: 1381 ،یاشرف

 تنش دچار کم درآمد از ناشی اقتصادی مشکل دلیل به خانواده ،درنتیجه(. 1368 سیف،) ندارد

 نظریة به توجه با. دشو می خانواده سامانی هناب موجب خانواده اقتصادی نامناسب شرایط. شود می

 طالق والدین یا کند فوت والدین از یکی که دهد می رخ هنگامی خانواده در سامانی هناب گود،

 خود سرپرست و کودک بین تعارض به گاهی سامانی هناب این. کنند زندگی هم از جدا و بگیرند

 والدین د،باش سامان هناب خانواده که هنگامی. است خانواده گسیختگی ازهم آن پیامد که دشو می منجر

 در والدین ،درواقع. کنند نمی نظارت کودک بر و دهند نمی انجام درستی به را خود مسئولیت 
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 عاطفی و مالی نیازهای نکردن تأمین) دهند نمی انجام درستی به را خود نقش که دارند قرار وضعیتی

 .شود می منجر کودک تحصیل از جلوگیری به والدین، فرهنگی فقر کنار در شرایط این(. کودک

 قبال در والدین مسئولیتی بی و اقتصادی نامساعد شرایط با که هنگامی کودکان ،ها خانواده این در

 محاسبه عقالنی صورت به را هایشان رنج و ها خوشی شوند، می مواجه رفاهی امکانات نکردن تأمین

 فراهم را خود تفریح های هزینه تأمین شرایط بتوانند تا هستند راهی دنبالبه کودکان این. نندک می

 نمایند اداره بهتر را خود خانوادگی، زندگی محیط از خارج توانند می کودکان از برخی» زیرا آورند؛

 رغم علی کودکان این(. 113: 2000 اسمیت، و پانتر) «سازند مهیا خویش برای بهتری زندگی و

 یعنی خیابان مثبت های ویژگی دنبالبه اغلب خیابان، در موجود های محرومیت و ها سختی

 کسب های راه کوشد می کودک درواقع،. گردند می  خانوادگی مشکالت از رهایی برای هایی حل راه

 یادگیری» نوعی و دنک می تقلید کار کودکان سایر از بنابراین، آورد؛ دست به را تفریحات این

 کار کودکان سایر مشابه رفتاری کند می سعی کودک عبارتی،به. گزیند برمی خود برای را «الگویی

 به کودک بنابراین، اند؛ کرده کسب نیز ها آن که یابد دست هایی پاداش همان به بتواند تا باشد داشته

 .دگیر می پاداش و دکن می کار کودکان سایر روش

به بهتر و تر راحت کودک شود می موجب ساز زمینه عامل عنوان به کودکان این نکردن تحصیل

 است کار همساالن با ارتباط مثبت، های ویژگی این از یکی. باشد مشکالت از رهایی حل راه دنبال

 بربنا. کند انتخاب را خود کردنکار ةشیو کار همساالن پیشنهادی های روش طریق از تواند می که

 ها آن همساالن و دوستان ،است اقتصادی فقر دچار ها آن های خانواده که کودکانی ساترلند، نظر

 قطعی آنجا در کار کودکان حضور که شهر ةحاشی و فقیرنشین های محله در یا هستند کار کودکان

 کردنکار. شوند می کار کودک زیاد احتمال به ها آن با معاشرت اثر در کنند، می زندگی است،

 کنش اثر در کودک افتراقی، پیوند ةنظری به توجه با اما شود، نمی تلقی تبهکارانه یرفتار کودکان

 این به کودکان» همچنین،. آموزد می را خیابان در کردنکار روش کنند، می کار که یدوستان با متقابل

 «دارد برایشان رفتن مدرسه به از بیشتر دستاوردهایی کار، ةتجرب به بازگشت که کنند می کار دلیل

 (.18: 2003 اسریواستاوا،)

 کسب منفعت و سود خود برای ،کردن کار مدتی از پس کودکان مبادله، ةنظری مبانی اساسبر

 دستیابی با کودک. دهند می ادامه شده کسب سود میزان همین طبق را خود کار اساس، ینابر. ندنک می

 دیگران پذیرش و است جامعه افراد سایر تأیید مورد کارش کند می احساس نوعی به پاداش، به

هزینه کم راحت، درآمد کسب شامل پاداش به دستیابی. دنک تکرار را خود فعالیت شود می موجب
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 کودک. شود می شهر سطح در خیرین مالی کمک و یدریافت سود میزان مقابل در کار بودن

 این دنک می سعی ،گیرد می پاداش دیگران از که دده می قرار موقعیتی در را خود که هنگامی

 تا کودک شود می موجب امر این. باشد موفق پاداش به دستیابی در تا دنک تکرار را ها موقعیت

 خود ةعالق مورد تفریحات به کودک کند می کمک مالی استقالل. کند پیدا مالی استقالل حدودی

 یا کند متوقف را کردنکار نیست حاضر سادگی به دیگر بنابراین، ؛دهد ادامه کردنکار به و بپردازد

 طریق از بارها کودکان. است کردنکار در کودکان استمرار امر، این گواه. دهد تغییر را کردنکار نوع

 از قبالً که گیرند می قرار موقعیتی در دوباره که هنگامی اما شوند، می آوری جمع مربوطه های سازمان

 .کنند می تکرار را خود رفتارهای اند، گرفته پاداش افراد از آن طریق

 قیتحق با زین ارکآپت. شود می نیز اجتماعی مزایای به ها آن دستیابی موجب کودکان این کردنکار

 روابط ابان،یخ ییغذا تنوع ان،کودک نیا یبرا». دنکیم دکیتأ را امر نیا یوپیات و سودان در خود

 و پانتر) «تواند یم یدائم و روزمره یها کتک فقدان ن،یوالد سخت انضباط فقدان ،یقو ةدوستان

 .باشد خیابان در اشتغال تداوم برای مناسبی ةانگیز( 113: 2000 اسمیت،

 زمان مدت در فراوان درآمد به دستیابی درآمد، کسب سهولت اجتماعی، مزایای این کنار در

 مزایای جمله از مکان و زمان هر در بالقوه( کنندگان کمک) خیرین همیشگی وجود و اندک

 توانند می خانه از خارج در کودکان که کند می بیان را نکته این آپتکار. است کودک برای اقتصادی

 بلکه نیست؛ اشتباه همواره خانه ترک» است معتقد وی. کنند فراهم خود برای بهتری شرایط

 «آورد فراهم کودک برای بهتری ای تغذیه و جسمی روحی، شرایط تواند می خیابان در زندگی

 (.8: 2000 آپتکار،)
 

 مرتبط یها هینظر با (یمتکد خانوادة مدل) شدن کار کودک چهارم ندیفرا قیتطب .4

 گری تکدی فرهنگ مدل، این فرایند در عوامل ترین مهم از یکی متکدی، خانوادة مدل به توجه با

 اطرافیان سایر و خانواده اعضای از متکدی خانوادة در کودک. است کودکان این خانوادة در موجود

 عواطف کردن برانگیخته چگونگی و دیگران توجه  جلب چگونگی درآمد، کسب های روش خود

 از تواند می چگونه گیرد می یاد که شود می پذیر جامعه فضایی در کودک. آموزد می را جامعه افراد

. کند بازی را ای حرفه متکدی یک نقش و کند کسب خانواده برای بیشتری درآمد گری تکدی راه

 کنش نظریة طبق. کند درک خوبی به را کننده کمک افراد های کنش معنای باید وی اساس، براین

 را خود رفتار ها، آموخته این به توسل با و بیاموزد را عالئم و معانی باید کودک نمادین، متقابل
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 مشتریان بتواند که دهد سامان ای گونه به جامعه افراد با را هایش کنش باید او عبارتی، به .دهد جهت

 .دکن مهیا خود برای بیشتری

 به توجه با اما ،نیست مجرمانه رفتار نوعی کودکان سوی از گرایانه تکدی رفتار همچنین،

 گرایش و ها انگیزه و تکدی های تکنیک یادگیری مستلزم کودکان این رفتار افتراقی، پیوند رویکرد

 نظیر نخستین های گروه از کردن کار شیوة(. 1373 ستوده،) است آن دادن انجام منظور به مناسب

 و کند گدایی موفقیت با چگونه آموزد می کودک ترتیب، این به. شود می آموخته خانواده و دوستان

 (.1379 شیخاوندی،) دنک توجیه را خود  گری تکدی استدالل با چگونه نیز

 نتیجه در گردد خانواده در تنش یا والدین طالق ساز زمینه عامل تواند می اعتیاد گود، نظر طبق

 ای هخانواد در تنش. (1388 ،همکاران و آبادی شاه زارع) شود گسیختگی ازهم دچار خانواده کانون

 را خانواده معاش های هزینه نتواند خانواده سرپرست شود می موجب ،دارد معتاد سرپرست که

 نقش کودک شرایط، این در. دوش می خانواده گیر گریبان اقتصادی فقر ،درنتیجه. سازد برآورده

 برای خیابان. کند می دنبال را کردنکار تولیدی، نیروی عنوان به و گیرد می عهده بر را اقتصادی

 عبارت به. شود می محسوب خانواده معیشتی نیازهای تأمین منابع از یکی کودکان این و خانواده

 وظیفة اجبار، به یا داوطلبانه کودک دشو می سبب پدر سوی از خانواده های هزینه نشدن تأمین دیگر، 

 کودک بیتز، زعم به. دنک کمک خانواده اقتصاد به درآمد، کسب و کردنکار با و گیرد عهده بر را پدر

 شرایط دلیلبه ندارد، خانواده سرپرست نقش دادن انجام برای را الزم توانایی کهنیا وجود با

 .کند کار است مجبور خانواده اقتصادی نامناسب

 ای گونه به خانواده درون مشکالت با مواجهه در خانواده ساختار شود می موجب عوامل این

 پول از مقداری اگر حتی کودک شرایط، این در. شود ابزاری ةاستفاد کودک از که گیردب شکل

 طول در نتواند اگر و دهد تحویل خانواده به باید را باقیمانده د،نک خرج خود برای را آمده دست به

 تنبیه و مؤاخذه را او خانواده اعضای بیاورد، خانه هب خود خانوادة زندگی مخارج برای پولی روز

 .کنند می

 خیابان، در کودک گری تکدی که است این کودک کردنکار اقتصادی مزایای مورددر دیگر نکتة

 آوردنروی گوید، می عقالنی انتخاب ةنظری آنچه طبق کودک والدین. است سودمند خانواده برای

. دانند می مؤثر خانواده و کودک برای هایی پاداش چارچوب در را خیابان در کار به کودک

 .شود برآورده وی خانوادة و کودک از خاصی نیازهای شود می موجب کودک گری تکدی
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 قیتحق یشنهادهایپ
 کودکان و کار کودکان ةخانواد اصلی ةزمین دو در را پیشنهادهایی توان می ،تحقیق نتایج براساس

 و خیابانی و کار کودکان ةپدید کاهش و پیشگیری شناسایی، برای ریزی برنامه که دکر مطرح کار

 :گیرد صورت زیر محورهای اساسبر باید آن از ناشی اجتماعی های آسیب

 :کار کودکان خانوادة زمینة در

 در بحران رفع منظور به ییها کمک ةارائ یبراکودکان کار  یها خانواده تیوضع ییشناسا .1

 ؛ها آن یخانوادگ طیمح

 به...( فرزند و تیترب یها مهارتآموزش  ،یا مشاوره ،یبهداشت ،یآموزش) ازین مورد خدمات ارائة .2

 ؛نندکیم یزندگ خانواده با انکودک نیا شتریب هکنیا به توجه با ارک انکودک یها خانواده

و  یدرمان خدمات نةیزمدر  ازمندیمهاجر ن یها خانواده دادنقرار پوشش تحت و ییشناسا .3

 ؛یاجتماع نیتأم

فقر موجود در خانواده، کودک خود را  علتبه فقطکه  ییها خانوادهاز  یو رفاه یمال تیحما .4

 ؛کنند یم قیتشو کردنکار به خانواده یبرا درآمد کسب منظور به

کسب شغل مناسب تا از  یبرا ها آن ییتوانا یارتقا منظور بهکودکان  نیبه والد یآموز مهارت .5

 ؛نشوند مجبور کردنکار به ها خانواده گونه نیاکودکان  قیطر نیا

 اجیاز احت یریشگیپ منظور به ریفق یها خانواده یاز اعضا یکیحداقل  یاشتغال برا جادیا .6

 ؛خانواده به کسب درآمد توسط کودک

 ها خانواده نیا کودکان حضور نیتضم منظور به ریفق یها خانوادهاز  یمال تیحما صیتخص .7

 ؛یرسم یها آموزش ندیفرادر 

 منظور به دارند مجدد ازدواج قصد که یا گرفتهطالق نیوالد به مشاوره خدمات ارائة .8

 ؛خود کودکانبه  یتیمسئول یو ب یتوجه یاز ب یریجلوگ

 یها گاه سکونت و مناطق در ها خانواده یاقتصاد و یاجتماع یتوانمندساز یها برنامه یاجرا .9

 .شهر یررسمیغ

 

 :کار کودکان زمینة در

نداشتن  ایداشتن  ادیاعتنظر  ازکودکان  یدر مرکز نگهدار شده رشیپذکودکان  کیتفک لزوم .1

  ؛یجسم سالمت نظراز  ای
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 یبرا کار و نوجوانان کودکان یاز سو یا حرفهو  یفن یها آموزش کسب یساز نهیزم .2

کودکان  نیامناسب در  یوجود استعدادها لیدل به ییبه خودکفا دنیرس منظور به یآموز حرفه

 ؛یدیو  یمشاغل فن دادن انجام نةیزم در

 کوچک مشاغل به دادنسروسامانو  یشغل مندقانون یها کانال به کودکان کار تیهدا .3

 ؛کودکان یبرا زودبازده

 .ها آن یها خانواده و کودکان یآموز حرفه به کمک یبرا هیریخ و یمردم یها سازمان لیتشک .4

 

 منابع
 هینظر دیتول مراحل و فنون) یفیک پژوهش یمبان ،(1391) نیژول ن،یکرب و انسلم استراوس، •

 .ین نشر: تهران افشار، میابراه ترجمة ،(یا نهیزم

 ،«اصفهان شهر در کار و یابانیخ کودکان تیوضع بر یلیتحل» ،(1391) همکاران و رضایعل ،یافشان •

 .102 -85: 4 شمارة ،یکاربرد یشناس جامعه

 نامة انیپا ،زدی شهر در کار کودکان کار بر مؤثر عوامل یبررس ،(1388) همکاران و قهیصد ،یاکبر •

 .زدی دانشگاه یاجتماع علوم دانشکدة ،یشناس جامعه رشته ارشد، یکارشناس

 در یابانیخ کار کودکان دهیپد شناسانه انسان مطالعه» ،(1391) ایلیام انس،یسینرس و سهینف ،یمانیا •

 .32 -7: 1 شمارة ،رانیا یاجتماع مسائل مجلة ،«کرج شهر

 انتشارات: تهران پرهام، باقر ترجمة ،یشناس جامعه شهیاند یاساس مراحل ،(1381) مونیر آرون، •

 .یفرهنگ و یعلم

 شهر در یابانیخ کودکان دهیپد بر مؤثر عوامل یبررس ،(1392) حسن ،یمرداس و نرگس بهداروند، •

 سازمان انتشارات :تهران ،یابانیخ کودکان شیهما نیاول مقاالت ةمجموع ،91 سال در اهواز

 .134 -111: کشور یستیبهز

 مطالعه) ابانیخ و کار کودکان یاجتماع طرد یبررس ،(1392) همکاران و فاطمه جعفرزاده، •

 :تهران ،یابانیخ کودکان شیهما نیاول مقاالت مجموعه ،(کرج شهر ابانیخ و کار کودکان یمورد

 .110 -93: کشور یستیبهز سازمان انتشارات

 کودکان رانیا در یاجتماع یها بیآس یها لیتحل مجموعه گزارش ،(1383) دحسنیس ،ینیحس •

 .تهران یبخش توان و یستیبهز علوم دانشگاه انتشارات: تهران ،ابانیخ و کار

 شمارة ،یاجتماع رفاه فصلنامة ،«رانیا در ابانیخ و کار کودکان تیوضع» ،(1384) __________ •

19 :155- 173. 
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 علوم پژوهشنامة ،«نگارانه حال شرح یها لیتحل و یگر تیروا ت،یروا» ،(1387) دیسع محمد ،ییذکا •

 .97 -69: نامهژهیو ،یاجتماع و یانسان

 رفاه مجلة ،«یاجتماع رفاه و توسعه با کودک کار رابطه» ،(1388) همکاران و حسن ،یعیرف •

 .336 -301: 35 شمارة ،یاجتماع

 نامة انیپا ،زدی شهر در کودکان کار بر مؤثر عوامل یبررس ،(1388) همکاران و اکبر ،یآباد شاه زارع •

 .زدی دانشگاه یاجتماع علوم دانشکدة یشناس جامعه رشته ارشد یکارشناس

 در افغان و یرانیا کارگر کودکان تیوضع سهیمقا» ،(1390) دیناه ،یمیرح و امکیس ،یرضو زند •

 ةمجل ،(«حل راه دو و یشناس جامعه سه) کودک حقوق نامه مانیپ اصل چهار هیپا بر کرمان استان

 .25 -1: 1 شمارة ،رانیا یاجتماع مطالعات

 .نور یآوا نشر: تهران ،اجتماع یشناس بیآس بر یا مقدمه ،(1373) اله تیهدا ستوده، •

 .الزهرا دانشگاه نشر: تهران ،خانواده رشد یتئور ،(1368) سوسن ف،یس •

 .زیمرند نشر: مشهد ،یجامعو مسائل و انحرافات یشناس جامعه ،(1379) داور ،یخاوندیش •

 .رازهیش نشر: تهران ،یزندگ سوگ در ،(1386) معصومه ،یدیص •

 شمارة ،خوانش مجلة ،«تیروا لیتحل و یشناس تیروا» ،(1387) کمال پناه، خالق و دیوح ،یطلوع •

52 :14- 45. 

 -108: شرق سالنامة ،«گذشت که یسال در وپرورش آموزش به ینگاه» ،(1389) رزادیش ،یعبدالله •

109. 

 یانسان علوم در پژوهش شرفتهیپ یها روش ،(1384) درضایحم ،یضیعر و اله حجت ،یفراهان •

 .اصفهان واحد یدانشگاه جهاد انتشارات: اصفهان ،(یکاربرد کردیرو)

 .ایتوت انتشارات: تهران ،وبر ماکس یشناس جامعه ،(1383) نیژول فروند، •

 یستیبهز کل اداره ،کشور در یاجتماع یها بیآس یراهبرد گزارش ،(1393) دیمج ان،یفوالد •

 .یرضو خراسان یستیبهز سازمان انتشارات: مشهد ،یرضو خراسان

 .ین نشر: تهران ،یلیجل یهاد ترجمة ،یفیک قیتحق بر یدرآمد ،(1391) اووه ک،یلیف •

 انتشارات: تهران ،درمان ،یریشگیپ ،یابی شهیر: یاجتماع عوارض و ها بیآس ،(1366) یعل ،یقائم •

 .یریام

 .صفار انتشارات: تهران فرد، ییدانا حسن ترجمة ،یفیک شیپو ،(1391) جان کرسول، •

 به رو جهان و شرفتهیپ یکشورها در کودکان کار یقیتطب یبررس» ،(1385) مژده ،یانیک و صمد ،یکالنتر •

 .295 -282: 232 -231 شمارة ،یاقتصاد یاسیس مجله ،«یانسان توسعه شاخص بر هیتک با توسعه
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 .ایتوت نشر: تهران ،یثالث محسن ترجمة ،یشناس جامعه به یدرآمد ،(1375) بروس کوئن، •

 مطالعه) کودکان کار کننده نییتع عوامل یبررس» ،(1381) اله حجت ،یاشرف و یعبدالعل زاده، ییلهسا •

 .135 -107: 2 -1 شمارة ،یفرهنگ پژوهش نامة ،(«کاشان شهرستان یمورد

 یستیبهز سازمان ،یاجتماع دگانیدبیآس امور دفتر یآمار گزارش ،(1383) یهاد ،یمعتمد •

 .تهران کشور،

 ،ایران در اخیر دهه در خیابانی کودکان مطالعات مند نظام مرور» ،(1390) همکاران و مروئه وامقی :

  شمارة ،ایران اجتماعی مسائل فصلنامة ،«کودکان شدن خیابانی پیامدهای و مرتبط خانوادگی عوامل

1 :134- 165. 
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