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Abstract 
Introduction: Child labor is a phenomenon in many developing coun-
tries. The issue of child labor in Iran is also a social phenomenon that 
occurs for various reasons. Given the importance of this phenomenon, 
the purpose of the present study is to explore the reasons for child labor 
from the activist’s perspective in this field in the city of Yazd. 
Methods: This study was used the grounded theory method that led to 
the construction of a phenomenon within the context of open, axial, and 
selective coding. By purposeful sampling and saturation criterion, ten 
activists of child labor in related institutions in the city of Yazd were 
interviewed in a semi-structured manner. 
Results: It has been found five main categories under the headings of 
Poverty, multiple instabilities, two-way interaction, dependence, chal-
lenging learning. Then the paradigm model has been figured based on 
the concepts extracted. 
Conclusions: According to the results, it is suggested should have more 
consideration on the first and second levels of rehabilitation. make suit-
able educational plans for labor child to enhance their learning quality. 
More serious actions should be taken in the following aspects the social, 
psychological, and improve the children’s relationship with their society 
and their families. Finally,  make migrant labor children aware of the 
culture of the destination city to reduce their confusion upon arrival. In 
this regard, make the citizens aware of their cultural differences too.
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چکیده

مقدمه: موضوع کار کودک، مساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. مساله 
کار کودک در ایران نیز یک پدیده اجتماعی است که به دالیل متعددی روی می دهد. از 
این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی دالیل شکل گیری کار کودک از نظر فعاالن این حوزه 

در شهر یزد است. 
باز،  کدگذاری  با  که  بود  زمینه ای  نظریه  روش  پژوهش،  استفاده  مورد  راهبرد  روش: 
با  یزد  از فعاالن حوزه کار کودک در شهر  نفر  انتخابی داده ها تحلیل شد. ده  محوری و 

نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. 
تعامل  تزلزل چندگانه،  فقر،  عناوین؛  اصلی تحت  مقوله  پنج  برساخت  به  تحقیق  نتایج: 
دوسویه، وابستگی و فراگیری پرچالش انجامید و مدل پارادایمی نیز براساس مفاهیم استخراج 

شده تدوین گردید. 
بحثونتیجهگیری: به نظر می رسد در اجرای طرح هایی به منظور کنترل کار کودک، 
برنامه ریزی های  همچنین  شود.  بیشتری  توجه  است  الزم  توانبخشی  دوم  و  اول  سطوح  به 
دقیقتری در بحث آموزشی برای کودکان کار علی الخصوص کودکان کار مهاجر در نظر 
و  روانی  اجتماعی،  بعد  در  یابد.  ارتقا  آنان  یادگیری  میزان  ویژه  تدابیری  با  تا  شود  گرفته 
بهبود روابط کودک با جامعه و خانواده نیز اقدامات جدی تری صورت پذیرد و درنهایت، 
تا میزان سردرگمی آنان  گاه تر کرد  کودکان کار مهاجر را نسبت به فرهنگ شهر مقصد آ
آنان  تفاوت های فرهنگی  به  نیز نسبت  به جامعه  یابد. در همین راستا،  تقلیل  در بدو ورود 

گاهی رسانی هایی داده شود. آ
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د اه شرل  لی کار کردا اظ منول فدا ن ااع  رظنم مااکده ای ک یی در ش ل الد

مقدمه

کودکان کار به کودکانی که در یک فعالیت اقتصادی مشــغول به کار هســتند و ســنی کمتر از ســن قانونی کسب و کار 
مشخص شده در یک کشور دارند، گفته می شود و سازمان بین المللی  کار، کار کودک را شامل همه فعالیت های اقتصادی 
انجام شــده توســط افراد زیر پانزده ســال، بدون در نظر گرفتن وضعیت شــغلی آن ها و به جز کار خانگی همراه با والدین یا 
مراقبین، تعریف می کند. کار کودکان در نقاط مختلف جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته در مراحل مختلف توسعه وجود 
داشته  است و مطالعات نشان می دهد که فقر عامل اصلی کار کودکان است،]1[ اما در کنار آن سواد و اثرات خانوار نیز در 

تعیین کار کودکان در یک جامعه موثر است.]2[
می توان گفت که کار کودک به خودی خود، پدیده ای مشــکل آفرین نیســت و همچنین می تواند سبب رشد استعدادهای 
کودک و بالندگی وی شــود؛ همان طور که در گذشــته کودکان در کنار خانواده در مزارع به کار می پرداختند و یا به عنوان 
دستیار در شغل های مختلف از صاحب  کاری با تجربه، مهارت هایی را کسب می کردند که در آینده موجب می شد کودک 
راحت تر وارد حیطه کاری شــود، و همچنین جدا از درس های تئوری که در مدرســه آموزش می دیدند، مهارت های عملی 
را نیز کســب می کردند. اما آنچه ســبب مشکل آفرین شــدن کار کودک و قرار دادن آن در قالب یک مساله مهم اجتماعی 
می شود، ماهیت کاری است که کودک از طریق آن کسب درآمد می کند. شغلی که کودک به واسطه آن نه تنها مهارت های 
مفید عملی کســب نمی کند، بلکه ســبب تحقیر شدن وی و تنزل شــخصیت او به عنوان یک انسان می شود. کار وی سبب 
می شــود در جامعه ای که داشتن سواد خواندن و نوشتن حق اولیه هر انسانی است و الزمه حضور در آن جامعه به عنوان یک 
فرد موثر است، محروم بماند و سبب از بین رفتن کودکی اش و بروز مشکالت و مساله های زیادی به دنبال آن شود. تفاوت 
دیگری که بین کار کودکان در دنیای مدرن امروز با کودکان در گذشــته وجود دارد این اســت که، کاری که کودکان در 
گذشته انجام می دادند، در بیشتر مواقع جهت کسب تجربه کودک و مستقلتر شدن کودکان بود و به کودکان به عنوان نان آور 
خانه نگریسته نمی شد؛ اما امروزه کودکان صرفا برای کسب درآمد و برطرف کردن احتیاجات منزل، به کار مشغولند و بخش 
زیادی از فشارهای اقتصادی را که باید والدین متحمل شوند، به کودک وارد می شود و درنهایت والدین به فرزندان به عنوان 

نان آور خانه نگاه می کنند.
اگرچه براســاس آمارهای سازمان بین المللی کار، از سال 2000 میالدی تاکنون تعداد کودکانی که در جهان کار می کنند، 
به دو ســوم کاهش یافته اســت، هنوز رقمی حدود صد و شصت و هشــت میلیون کودک را شامل می شود که هشتاد و پنج 
میلیون نفر آن ها به کارهای مخاطره آمیز اشــتغال دارند و پس از کار در بخش کشاورزی که در حدود شصت درصد اشتغال 
کودکان را شامل می شود، بخش مهمی از کودکان معادل بیست و پنج و چهار دهم درصد در فعالیت های خدماتی مشغول 
به کارند که کار در خیابان نیز در همین گروه طبقه بندی می شود.)سازمان بین المللی کار-اپیک، 2013( بیشتر این کودکان 
در فقیرترین مناطق جهان متمرکز هستند، به این ترتیب که، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیست و نه درصد، در آسیا 

و اقیانوس آرام نوزده درصد، در آمریکای التین و کارائیب شانزده درصد از کل کودکان، کار می کنند.]3[ 
پدیده کار کودک در ایران، طی دهه های اخیر در اکثر کالن شهرها گسترش یافته و به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی، 
نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض آسیب ها قرار داده است، 
بلکه خانواده و جامعه را هم با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته  است.]4[ ازجمله مهمترین دالیل افزایش آمار کودکان  
کار در ایران را می توان افزایش فقر و مهاجرت های داخلی و خارجی دانســت. تنها آمار رســمی اعالم  شده در رابطه با کار 
کودک در ایران مربوط به سرشــماری سال 1385 اســت. به موجب این آمار که توسط مرکز آمار ایران اعالم شده است، از 
مجموع سیزده میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار کودک رده سنی ده تا هجده سال کشور در سال 1385، سه میلیون و شش 
 صد هزار کودک خارج از چرخه تحصیل، و یک میلیون و هفت صد هزار هزار کودک به طور مستقیم درگیر کار بوده اند.]5[

بنا به آنچه می توان در جامعه مشاهده  کرد، اکثر کودکان کار در ایران جزو شهروندان خارجی از جمله افغانستانی، پاکستانی 
و... بوده و در شــهر یزد نیز تعدادی از آن ها جزو مهاجرین داخلی هســتند که از مناطق محروم ایران از جمله بلوچســتان و 
زاهدان و... به حاشــیه این شــهر نقل مکان کرده اند، تا از این طریق شرایط بهتری را برای خود فراهم کنند. با توجه به آنچه 
در زمینه کار کودک و مساله های ناشی از آن مطرح شد، در دنیای امروز این پدیده روز به روز در حال گسترش و پیچیده تر 
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شدن  است و از این رو الزم است، برنامه ریزی 
جامعتری نســبت به گذشــته برای این پدیده 
اجتماعــی صــورت  گیــرد. برنامه ریزی های 
 اجتماعی در صورتی می تواند کاربردی باشد 
که براساس شناخت دقیق از شرایط اجتماعی، 
اقتصــادی، آموزشــی و روانی گــروه هدف 
طراحی شود. درنتیجه الزمه برنامه ریزی های 
مربوط به کودکان کار شــناخت عمیق از این 
کــودکان و وضعیت آنان اســت تا درنهایت، 
برنامه ریزی های انجام شــده بتواند در کاهش 

این پدید تاثیرگذار باشند. 
در راســتای کار کودک و در ابعاد مختلف 
این پدیده، پژوهش های متعددی در این زمینه 
صورت گرفته اســت. خیری و همکاران]6[ 
به بررسی صد و بیســت کودک کار خیابانی 
پرداختنــد و نتایج تحقیق آن ها نشــان داد که 
آزار جسمی و جنسی در کودکان کار با توجه 
به شــرایط نامناســب خانوادگی باید به عنوان 
عوامل مهیاکننده به صورت جدی مدنظر قرار 
گیــرد. الهی منش و همــکاران]7[ در تحقیق 
خود تحت عنوان “بررســی کنوانسیون حقوق 
کــودک و مخاطرات جدیــد دختران کار در 
تهران” به بررســی تعدادی از دختران مشغول 
به کار پرداختند. یافته های پژوهش نشان  داد، 
گرچه دختران کار جمعیت کمی از کودکان 
کار را در شــهر تهران تشــکیل می دهند، اما 
رفتارهــای پرخطر و تهدیــدات جدید در این 
گروه کوچک بحران هــای بزرگی را آفریده 
است. آئین پرســت]8[ در تحقیق خود تحت 
عنوان “سنخ شناسی سبک زندگی پدیدآورنده 
کــودکان کار و خیابانــی با تمرکــز بر فقر و 
راهکارهای مقابله با آن” نشان داد که با توجه 
به وجود عوامل ساختاری موجود در نهادهای 
اجتماعــی مرتبط با کار کــودکان و تاثیر این 
عوامل در تقویت کار کودکان، راه حل اصلی 
این مساله، بازسازی روابط کودک با نهادهای 

اجتماعی است. 
زارع شــاه آبادی و همکاران]9[ در پژوهشی 
تحــت عنــوان “نقش خانــواده نابســامان بر 

پدیده کودکان کار)مطالعه موردی: استان یزد(” با روش پیمایش به این 
نتیجه دســت یافتند کــه عواملی چون بیکاری سرپرســت خانواده، فقر 
اقتصادی خانواده ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم 
در رفتارهــای والدین با یکدیگر و کــودک و همچنین اعتیاد والدین بر 
بــروز این پدیده نقش داشــته اند. شــکوری]10[ در پژوهش خود تحت 
عنوان “بررســی نقش ســازمان های مردم نهاد در توانمندسازی کودکان 
کار خیابانی” به مطالعه نقش ســازمان های مردم نهاد در توانمندســازی 
کودکان کار خیابانی در منطقه دوازده شهر تهران پرداخت. یافته ها نشان  
داد کــه اکثرا اظهار داشــتند، این اقدامــات در توانمندی  کودکان موثر 
بوده اســت، که در غیاب آن ها وضعیت کودکان به  مراتب بدتر می شده 
اســت. صمیمی فرد و همکاران]11[ به بررسی وضعیت مسوولیت پذیری 
شرکت های همکار شهرداری تهران نســبت به کودکان کار و همچنین 
بررســی چگونگی استفاده و ترویج اصل مســوولیت اجتماعی شرکتی 
برای کاهش پدیده کار کودک در سطح شهر تهران پرداختند. مقوالت 
به دســت آمده عبارت بودند از: ســه نسلی شــدن پدیده کار کودک، 
زنجیره تامین معیوب، زمینه های اثربخشــی مســوولیت پذیری  اجتماعی 
شرکت ها، سیاســت های رفاهی-اقتصادی منجر به کار کودک، فقدان 

بستر مناسب عمل به مسوولیت پذیری  اجتماعی شرکت ها.
هوجینگ هــی]12[ در پژوهــش خود تحــت عنوان “رابطــه بین کار 
کودکان و موفقیت تحصیلی آن ها” که در روســتایی در چین انجام داد، 
نتیجه گرفت که بیش از یک ســاعت کار برای کــودک تاثیر منفی بر 
موفقیــت تحصیلی وی دارد. وینیتا دیوان]13[ در تحقیق خود به بررســی 
عوامل مختلف کار کودکان در هند پرداخت و به این نتیجه رســید که 
فقر، ســواد و تاثیرات خانوادگی می تواند در تعییــن کار کودکان نقش 
داشته باشد. یین لی توه]14[ به بررســی تاثیر میزان ثروت بر کار کودکان 
پرداخت؛ نتیجه این بررســی نیز نشــان داد که اندازه زمین)دارایی( تاثیر 

مثبتی بر کار کودکان دارد.
برایس و همکاران]15[ به بررســی “رابطه بین کار کودکان و ســالمتی 
آن ها” پرداختند؛ نتیجه نشــان داد کــه کار کودکان با وضعیت تغذیه ای 
ضعیف، بیماری های مختلف و شــیوع بیشــتر آســیب ها همراه  است. 
دامرت و همکاران]16[ در پژوهش خود تحت عنوان “تاثیرات سیاســت 
عمومــی بر کار کــودکان: دانش موجــود، شــکاف ها، و معانی برای 
طراحی برنامه” به نتایجی رسیدند؛ به عنوان مثال برنامه هایی که با کاهش 
آســیب پذیری خانواده، کار کودکان را برطــرف می کند، اثر مطلوب را 
ایجــاد می کنند. کواتری و همــکاران]17[ در پژوهش خود تحت عنوان 
“کار کودک و آموزش: بررســی زیســتگاه های کثیف و پرجمعیت در 
داکا )بنگالدش(” نتیجه گرفتند که کار در بین کودکان شش تا چهارده 
ســال شیوع باالیی دارد. اکثریت کودکان کار خارج از مدرسه هستند و 
تقریبا همه کودکان در بدترین انواع کار کودک، مشغول به کارند. سول 
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و همــکاران]18[ نیز در مقاله خود به بررســی تاثیر کار کودکان بر نتایج 
آموزشی کودکان در ویتنام پرداختند. یافته ها نشان داد که کار کودکان 
باعث کاهش عملکرد تحصیلی کودکان می شــود و تاثیر منفی آن برای 

دختران بیشتر است. 
تاکنون کار کــودک از دیدگاه های مختلفی مورد بررســی قرار گرفته 
اســت؛ از جملــه کار کودک برای کمــک به خانواده، که بر اســاس 
ایــن نظریه، در جوامع در حال توســعه بیشــتر کودکان بــرای حمایت 
از خانواده هــای خــود کار می کنند، چرا که خود را بخشــی از خانواده 
می دانند. به خصــوص وقتی که بقای خانواده به کمک آن ها بســتگی 
داشته  باشد. مطالعات انجام شده توسط موسسه نجات کودکان در سوئد 
نشــان داده است که بیشتر کودکان به خواست یا حداقل اجازه والدین، 
برخی با تمایل خود و برخی به رغم میل شان کار می کنند.]19[ همچنین 
کار کودک به عنوان ابزاری برای خودشــکوفایی است، که برهان اصلی 
این نظریه آن اســت که بســیاری از کودکان حتی اگر مجبور نباشــند، 
می خواهند کار کنند؛ حتی وقتی فقر در کار نیســت و کودکان مجبور 
به کار نیستند. بعضی کودکان باور دارند که کار راه خوبی برای آموزش 
دیدن اســت و با این روش بزرگســاالنی با کفایت و موفق خواهند شد. 
مســتقل  شــدن هم عامل دیگری برای کار کودکان  است. همچنین بر 
اساس این نظریه، بسیاری از کودکان کارکردن را سرگرمی می دانند که 

به آن ها امکان تعامل اجتماعی می دهد.]19[ 
گاهی کار کــودک به عنوان پیامد پویایی خانواده نگریســته می شــود 
که بر اســاس این نظریه، کار کودک نتیجه ناتوانــی خانواده در روابط یا 
تصمیم گیری هــای خانوادگی اســت. کار کودک نشــان دهنده خطای 
خانواده در قضاوت در مورد واقعیت ها، یا در تفکر راهبردی آن ها در مورد 
بهترین روش مواجهه با واقعیت هاســت. به عنوان مثال بیشــتر والدینی که 
به کودکانشــان اجازه می دهند به جای درس خواندن، کار کنند، اهمیت 
تحصیــل را نادیده می گیرند. همچنین کار کــودک می تواند نتیجه درهم 
شکســتن ارزش های خانوادگی باشد؛ به طوری که والدین وظیفه حمایتی 
خود را انجام ندهند. این نظریه مدعی است کار کودک نتیجه بی توجهی 
و بی مســوولیتی خانواده اســت. آموزش و شــغل والدین هم عامل مهم 
دیگری برای کارکودک است. والدین تحصیل کرده  تر به خصوص مادران، 

کمتر ممکن است اجازه دهند کودکانشان سر 
کار بروند.

یــک بحث شــایع نیز آن اســت کــه آیا در 
خانواده  هــای فقیر، داشــتن فرزنــد، راهبردی 
بــرای افزایش نیــروی کار اســت. به عبارتی 
کار کودک در نتیجه فقر، یکی از شــایعترین 
نظریــات در توضیــح کار کــودکان اســت. 
براســاس گزارش های سازمان بین المللی کار، 
کار کــودک ممکن اســت حدود بیســت و 
پنج درصد درآمد خانــواده را تامین کند و در 
خانواده هــای فقیر، چون بیشــتر درآمد صرف 
تهیه غذا می شــود، درآمد کودکان برای آن ها 
موضــوع جدیســت. در صورتی کــه فقر تنها 
عامل کار کودکان باشــد، باالترین میزان کار 
کودک را باید در فقیرترین کشــورهای  جهان 
یافت، در حالی که همیشــه این گونه نیســت. 
ارتباط میان فقــر و کار کودک متنوع، مبهم و 

غیرمستقیم است.]19[
بــر همین اســاس و به منظور مطالعــه دقیقتر 
پژوهشگر تصمیم گرفت با فعاالن حوزه کودک 
کار که تجربه حداقل یک سال ارتباط مستقیم 
بــا کودکان کار و خانواده هــای آنان را دارند، 
مصاحبه کند و از دیدگاه آنان به بررســی دالیل 
حضور کــودک در کار، وضعیت اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، روانی و آموزشی کودکان 
کار و خانواده هــای آنان و نوع نگرش کودک 
و خانواده به کار کودک در شــهر یزد بپردازد. 
شــایان ذکر اســت که در این پژوهش، محقق 
ســعی بر آن داشــت تا کــودکان کار ایرانی و 
مهاجــر را  با هر نوع کاری که به آن اشــتغال 

دارند، مورد بررسی قرار دهد.
روش

تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی اســت که در ســال 1398-1397 در شهر یزد انجام شد. روش تحقیق کیفی و راهبرد مورد 
استفاده نظریه زمینه ای است. نظریه داده بنیاد که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری  بنیادی نیز شناخته 
 می شود یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در سال 1۹۶۷ توسط بارنی  گلیزر و انسلم اشتراوس بوجود آمد. 
همچنان که اشــاره شــد، این پژوهش در شــهر یزد و با فعاالنی که در حوزه کار کودک به مدت حداقل یک ســال فعالیت 
داشتند و به طرق مختلف با کودکان کار و خانواده های آنان از نزدیک در ارتباط بودند، انجام گرفت. نمونه گیری به صورت 
گلوله برفی یا زنجیره ای بود که از طریق خود مصاحبه شــوندگان، افراد دیگری با ویژگی های پژوهش معرفی می شدند. تالش 
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شد حداکثر تنوع رعایت گردد؛ هم با افرادی 
با حیطه فعالیت هــای مختلف، تجربه کاری 
پاییــن، و هم افــراد دارای تجربه کاری باالتر 
در حوزه کودکان کار، مصاحبه  انجام شــود. 
مصاحبه ها تا زمان اشــباع اطالعات ادامه پیدا 
کــرد. بر این اســاس تعداد افــرادی که مورد 
مصاحبــه قرار گرفتند ده نفر بود که در مدت 
زمان ســی تا شــصت دقیقه مصاحبه شدند. 
در تحلیــل داده هــای پژوهش نیــز از روش 

کدگذاری نظری )“کدگذاری  باز، محوری و گزینشی( استفاده گردید. 
کدگذاری هــا در پژوهش حاضر، به صورت دســتی صورت پذیرفت و 
درنهایت، مدل پارادایمی و پدیده اصلی از دل کدگذاری ها اســتخراج 

شد.
محقــق به جهــت اعتمادپذیر بودن یافته ها، پیش از شــروع پژوهش به 
مدت ســه ماه در میدان پژوهش حضور داشــته و از نزدیک فعاالن در 
ایــن حوزه، برخی از کودکان کار و خانواده های را آنان مورد مشــاهده 
قرار داده  بود. مشــارکت کنندگان نیز از موسســات مختلف و در مناطق 
مختلف شــهر یزد انتخاب شــدند، تا به صورت گســترده تری بررســی 
صورت پذیرد. محقق همچنین در طول فرآیند پژوهش، با اساتید مجرب 
تبادل نظرهایی را ترتیب داد تا از هرگونه سوگیری در پژوهش جلوگیری 
گردد. پژوهشــگر همچنین توضیحات کاملی را در مورد زمینه، شرایط 
پژوهش، مشارکت کنندگان و موسساتی که پژوهش در آن صورت گرفته 
 اســت و چگونگی تفســیر و کدگذاری داده ها ارایه داده است و تالش 
کرده تا بالفاصله پس از انجام مصاحبه، داده ها را ثبت و یادداشت کند 
تا احتمال خطا در انتقال مطالب به حداقل برســد و میزان اعتبارپذیری، 

انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری پژوهش را ارتقا دهد.
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 کنندگان در پژوهشمشارکت مشخصات (1)جدول
 نوع فعالیت فعالیت هسابق سازمان محل خدمت  جنس شماره

 سسوم سال 5 آشیانۀ باران  مؤسسۀ مرد 1
 اجتماعی مددکار سال 2 آشیانۀ باران  مؤسسۀ زن 2
 داوطلب سال 3 علی جمعیت امام مرد 3
 داوطلب سال 1 جمعیت امام علی مرد 4
 داوطلب سال 5 جمعیت امام علی زن 5
 داوطلب سال 5 جمعیت امام علی زن 6
 داوطلب سال 2 جمعیت امام علی  زن 7
 سسوم سال 5 خیریۀ منجیان آوای زندگی  زن 8
 گزارشگر اجتماعی سال 8 کمپین نیکداد مرد 9
 مدرسهمدیر  سال 3 مدرسۀ مهربانی پارس  زن 10

  ها:یامدپ
 دشوار مراودات، یتزلزل روان ،کشمکش، یادگیریمشکالت 

 کودک کار باطل هچرخ

  ها:راهبرد
 :گرمداخلهعوامل  یوابستگ دوسویه، تعامل

                  ،محرومیت آموزشی
 تالطم فرهنگی

 سایر با درگیری، فرهنگی فقر، اقتصادی فقر ها:شرایط و زمینه
 اجتماعی تزلزل، اجتماعی هایمساله

 پارادایمی   مدل (1)نمودار

یافته ها

محقق از متون مصاحبه ها، پنج مقوله اصلی فقر، تعامل دوسویه، وابستگی، فراگیری پرچالش و تزلزل چندگانه و درنهایت، 
پدیده چرخه باطل کار کودک را اســتخراج گردانید. یافته ها نشــان داد که، اصلی ترین دلیل ورود کودکان به چرخه کار در 
شهر یزد، فقر است و نگرش خانواده نسبت به کار فرزندانش یک نوع نگرش وابستگی است. کودک نیز برحسب نوع کاری 
که دارد، دارای تعاملی دوســویه با کار خود اســت. کودکان و خانواده های آنان از لحاظ اجتماعی، روانی و فرهنگی دارای 
تزلزلی چندگانه هســتند که بخشــی از آن به دلیل حضور زود هنگام کودک و والدین در کار است و برخی به صورت نسل به 
نســل به آنان منتقل گشــته  است و بخشی از آن به واسطه مهاجر بودن این کودکان است. درنهایت، کودک به واسطه کاری 
که دارد و کودکان مهاجر به دلیل شرایط خاص خود، در بخش آموزش با یادگیری پرچالشی روبرو هستند که بخشی از این 
چالش خود دلیلی برای حضور کودک در فرآیند کار است. فقر، نوع نگرش خانواده کودک به کار، محرومیت های آموزشی 
و تزلزل اجتماعی، روانی و فرهنگی موجب شده  است تا کار کودک در شهر یزد برای خانواده ها تبدیل به یک چرخه باطل 

شود و خروج کودک از آن چرخه چالش برانگیز گردد.
فقر:عمده ترین دلیل حضور کودکان در کار در شهر یزد، از دیدگاه مشارکت کنندگان، فقر است که دربرگیرنده دو مقوله 
فرعی “فقراقتصادی” و “فقر فرهنگی” است. اغلب در ابتدا فقر اقتصادی دلیلی برای حضور کودک در کار است که یکی از 
عمده ترین دالیل آن مهاجرت های خارجی و داخلی خانواده ها به شهر یزد، طرد اجتماعی خانواده های مهاجر به دلیل نداشتن 
مدارک هویتی و بیکاری والدین، درگیری خانواده با ســایر مســاله های اجتماعی ازجمله اعتیاد و به واسطه آن بی مسوولیتی 
والدین در قبال فرزندان، بی سرپرســت یا بدسرپرســت بودن کودکان اســت. عالوه بر فقر اقتصادی، وجود فقر فرهنگی در 
بین خانواده ها در شــهر یزد، موجب وارد شــدن کودک در کار می شود. براســاس اظهارات مصاحبه شوندگان، در برخی از 
خانواده ها، والدین وظیفه کودک را کار کردن می دانند. همچنین گاهی والدین و بیشــتر مادرها شــرایط برای اشتغال را دارا 
هســتند؛ اما به دلیل تعصبات مذهبی و عقاید دیرینه متعصبانه ای که دارند و وجود فرهنگ “مادر خانه دار” ترجیح می دهند، 
فرزند پسرشــان کار کند. همچنین اغلب خانواده ها، خصوصا خانواده های مهاجر، دیدگاهی تبعیض آمیز نسبت به دختران و 
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زنان دارند و همچنین به کودک همســری و ازدواج زودهنگام فرزندان 
خود تمایل دارند. برخی اعتقادات و باورهای سخت مذهبی نیز در بین 
خانواده ها رایج اســت که موجب مخالفت آنان برای حضور فرزندشان 
در مدارس و به خطر افتادن اعتقاداتشان می شود. مشارکت کننده شماره 
هفت: “از نظر من دلیل اصلی عدم تعهد والدین برای گردوندن زندگی 
هست حاال به دالیل مختلف مثال پدر اعتیاد داره و اتباع هست و بچه از 
هجده ســال تا نوزاد داره و برای اینکه کار نکنه اون ها رو مجبور می کنه 

که کار کنند و خودش به هیچ وجه از خونه بیرون نمیره.”
تزلزلچندگانه:براساس بیانات فعاالن حوزه کار کودک در شهر 
یــزد، کــودکان کار و خانواده های آنان در ابعــاد اجتماعی، فرهنگی و 
روانی دارای بی ثباتی و بی تعادلی هایی هســتند. بعد اجتماعی شامل سه 
زیرمقوله فرعی “مراودات دشوار”، “دوست یابی های متفاوت” و “روابط 
سســت خانوادگی” اســت. کودکان کار و خانواده های آنان اغلب در 
برقراری ارتباط و مهارت های ارتباطی دچار ضعف هســتند و همچنین 
نسبت به اطرافیان و جامعه بی اعتماد هستند و زمان زیادی برای برقراری 
ارتبــاط نیاز دارند. خانواده نیز اغلب روابط خود را با اطرافیان به صورت 
مشــروط برقرار می کند و در صورت دریافت منافع از موسسات و جامعه 
روابطــش را با آنــان ادامه خواهــد داد. همچنین کــودکان کار دارای 
دوســت یابی های متفاوتی نســبت به سایر همسن و ســاالن خود هستند 
و اغلب افراد مناســبی را برای دوســتی برنمی گزینند، و نوع روابطشــان 
با دوســتان خشونت آمیز اســت. خانواده ها اغلب دارای روابطی سست 
هســتند؛ بدین  معنی که هیچ گونه ارزش و قوانین مشخصی در خانواده 
وجود ندارد؛ والدین اغلب نسبت به فرزندان خود بی توجه است؛ دانش 
کافی برای برقراری روابط درســت با فرزندانش را ندارد، و از این رو به 
آنــان نیز آموزش هایی در این زمینه نمی دهــد. همچنین در بین اعضای 
خانــواده یک نــوع کرختی عاطفی وجــود دارد و روابــط بین اعضای 

خانواده کامال سرد و بی روح است. 
بعــد روانــی دارای دو زیرمقوله تحــت عناوین؛ “والدیــن تندخو” و 
“اختالالت چندگانه” اســت. بنابر اظهارات مشارکت کنندگان، کودکان 
کار اغلب دارای والدینی تندخو و دارای اختالالت عصبی هســتند که 
کودکان خــود را در موارد متعــدد مورد کودک آزاری قــرار می دهند. 
بخــش اعظمــی از این اختــالالت، به دلیل وجــود فشــارهای زیاد بر 
خانواده، و داشــتن کودکی ســخت خود آنان اســت. کودکان کار نیز 
خود به دلیل مســاعد نبودن شرایط خانواده و کار، اغلب دارای سالمت 
روان پایین هســتند و به شدت از ســمت خانواده و جامعه دچار کمبود 
عاطفــه و محبتنــد. از این رو، برخی از آنان دارای شــخصیت های ضد 
اجتماعی و حجم زیادی از عقده های روانی ســرکوب  شده هستند که 
در برخورد با آنان کامال مشهود و واضح است. برخی از آنان شخصیتی 
کامــال منزوی و افســرده دارند. در بعد فرهنگی، جــدا از فقر فرهنگی 

کــه دلیلی بر حضور کــودکان در فرآیند کار 
اســت، بخش دیگر مربوط می شود به تالطم 
فرهنگــی که خانــواده و کــودک درگیر آن 
می شــود. این موضوع مربوط به خانواده های 
مهاجری می شــود که آشنایی کافی نسبت به 
فرهنــگ جامعه مقصد نــدارد؛ دارای لهجه، 
گویش و پوششــی متفاوت است و از این رو، 
گاهی اوقات مورد پذیرش مردم بومی در شهر 
یزد قرار نمی گیرد و کــودک و خانواده دچار 
تناقض های ذهنی زیــادی می گردند و با طرد 

اجتماعی از جانب جامعه مواجه می شوند.
مشارکت کننده شماره نه: “برخورد خانواده 
یک برخورد پدر با فرزند نیســت، صرفا یک 
برخــورد دو تا انســان باهمه. اینکــه چند نفر 
در کنارهم زندگی می کنند، اســمش خانواده 
نیســت از نظر من و مــن می گم خانواده یک 
تعریفی داره و یک ســری قواعدی بینشــون 

جاریست.” 
تعاملدوسویه: از دیدگاه مشارکت کنندگان، 
دیدگاه کودکان کار در شهر یزد براساس نوع کار 
آنان و میزان ســختی و آســانی آن در دوسته 
قــرار می گیــرد؛ “بی رغبت” نســبت به کار و 
“پذیــرش” کار. بر ایــن اســاس، زمانی که 
کودکان در کارهای دشــوار فعالیت می کنند 
و میزان فشــار کار بر آنان زیاد اســت، اغلب 
کودک نســبت به کار بی عالقــه و بی رغبت 
اســت و تمایلی به ادامه این رونــد ندارد؛ اما 
کودکانــی کــه در کارهای ســبکتری چون 
دست فروشی اشــتغال دارند، نســبت به نوع 
کار خــود کامال بی تفاوت هســتند و به مرور 
زمــان آنان این ســبک زندگی و ایــن کار را 
می پذیرند و به چنین ســبکی  عادت می کنند. 
با گذشت زمان، کار در خیابان برای کودک 
جنبه ســرگرمی پیدا می کنــد و از آن مهمتر، 
به دلیل درآمد ناشــی از آن، کار برای کودک 
لذت بخش می شود و آن درآمد باعث می شود 
تا کودک خود را مجاب به انجام کاری کند 
که شــاید آنچنان هم بــرای وی لذت بخش 
نباشد. مشارکت کننده شماره ده: “پسراشون 
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رو از هفت، هشت سالگی می فرستن سر کار 
و این بچه عادت کرده که باید بره ســر کار و 

درآمد داشته باشه و واسشون جا افتاده.” 
بیانــات  براســاس  وابســتگی: 
مشــارکت کنندگان، دیــدگاه خانواده نســبت 
به کار فرزندانش، یک نوع نگرش وابســتگی 
اســت که دارای دو مقوله فرعی؛ “بی تفاوتی” 
خانواده هــا  اغلــب  اســت.  “تکیــه گاه”  و 
به خصــوص خانواده های مهاجر، نســبت به 
نوع کار کودک خود و خطراتی که می تواند 
آنان را تهدید کند، کامال بی تفاوت هســتند. 
همچنین خانواده به کار کودک خود به چشم 
یک تکیــه گاه نگاه می کند کــه این نگاه در 
ابتدا به دلیل فقر اقتصــادی در خانواده اتفاق 
می افتــد؛ اما به مرور زمان خانــواده نیز مانند 
کودک به کار وی عــادت می کند و به درآمد 
روز مزد ناشــی از کار وی وابســته می شود. 
وجود چنین دیدگاه وابســته گرایانه ای، ناشی 
از آن اســت که والدین خانواده های مهاجر، 
دیدگاهی مادی گرایانه نســبت بــه کار فرزند 
خود دارنــد و کار وی را به عنوان یک ارزش 
برای خانواده قلمداد می کنند. مشارکت کننده 
شماره شــش: “خانواده خیلی راضی هست. 
می گن راضی نیســتیم و بــه خاطر فقر مجبور 
شدیم، اما از اینکه روز مزد به بچه پول می دن 

خیلی راضی هستن”.
مشــارکت کنندگان  فراگیریپرچالش:
در پژوهش بیان داشــته اند کــه کودکان کار، 
به خصــوص کودکان کار مهاجــر، در بحث 
آموزشــی خود یــک فراگیــری پرچالش را 
تجربه می کنند. این مقوله دارای سه زیرمقوله 
“محرومیت  آموزشی”، “مشکالت یادگیری” 
و “کشمکش” است. متاسفانه با وجود قوانینی 
در زمینه اجبار به تحصیــل برای کودکان در 
ایران، اما براســاس بیانات مصاحبه شوندگان، 
کــودکان کار علی الخصوص کــودکان کار 
مهاجر در شــهر یزد، همچنان محرومیت های 
آموزشی را تجربه می کنند؛ چراکه تعداد قابل 
توجهــی از آنان مــدارک هویتــی ندارند، و 

هزینه های هویت یابی برای آنان ســنگین است. گاهی برخی خانواده ها 
حتی توانایی پرداخت حداقل هزینه های آموزشــی را برای فرزندان خود 
ندارنــد و از این رو، از تحصیل باز می مانند. نکته قابل ذکر دیگر در این 
بخش، نبود حمایت آموزشی مناسب از کودکان کار است و آنان اغلب 
در مدارســی با کیفیت پاییــن تحصیل خود را می گذراننــد. درنتیجه، 
کودک فضای زیادی را برای رشــد و بالندگی خود متصور نمی شــود و 
استعدادهای کودک به درستی توسط مدرسه و خانواده رصد نمی شود. 
مشارکت کنندگان همچنین بیان داشتند که کودکان در یادگیری مباحث 
آموزشــی دچار چالش های متعددی هستند؛ چراکه اغلب به دلیل خسته 
بودن و باال بودن فشــار کاری و نامناســب بودن فضای خانواده، تمرکز 
کافی را در طــول کالس درس خود ندارند. عالوه بر نداشــتن تمرکز، 
به دلیل گذراندن زمان زیادی از روز برای کار، فرصت کافی برای تمرین 
مباحث درســی را نداشــته و خانواده نیز به دلیل پایین بودن سطح سواد 
خــود، قادر به تمرین  در منزل با فرزندانش نیســت و از این رو، کودکان 

اغلب در یادگیری مباحث دارای مشکالت جدی هستند. 
کــودکان همچنیــن در فضــای یادگیــری و آموزشــی خــود دارای 
کشــمکش های چندجانبه ای هســتند. بخشــی از این کشمکش ها در 
ارتباط کودک با سایر همکالسی های خود است که وی قادر به برقراری 
ارتباطی درســت و صلح آمیز با آنان نیست. گاهی به دلیل باال بودن سن 
کودک نسبت به ســایر همکالســی های خود به دلیل تاخیر در ورود به 
مدرسه، وی احســاس متفاوت بودن و ناتوانی در برقراری ارتباط با آنان 
را دارد. از این رو، گاهی حقارت هایی را در جمع همکالســی های خود 
تجربه می کند. بخش دیگری از کشمکش کودک در ارتباط با خانواده 
خود است که مخالف با حضور فرزندشان در مدرسه هستند و از این رو، 
پیگیری الزم برای تهیه مدارک الزم برای حضور فرزندشــان در مدرسه 
را نمی کنند و کودک در این فرآیند تنها می ماند. مشــارکت کننده شماره 
چهار: “بعضا چالشی که بچه ها تو مدرسه دارن این می تونه باشه که بچه 
ده پانزده ســاله داره مــی ره اول ابتدایی رو می خونه که بعضی ها ممکنه 

مسخرش کنن.”
نمودار شماره یک مدل پارادایمی کودک کار در بستر تحقیق را نشان می دهد.

خطداستان: براســاس اظهارات فعاالن در حوزه کار کودک در 
شــهر یزد، پدیــده کار کودک در یک خانواده از زمانی آغاز می شــود 
که والدین به دلیل نامســاعد بودن شــرایط اقتصادی و ناتوانایی خانواده 
در تامین مایحتاج زندگی و همچنین درگیر شــدن با ســایر مســاله های 
اجتماعی ازجمله اعتیاد، به اجبار کودکشــان را به کار می گمارند. گاهی 
برخی خانواده ها به دلیل فراهم  کردن شرایط مساعدتر از کشور یا شهر و 
روستای خود خارج شــده و به مناطق پایین شهر یزد، به امید بهتر شدن 
وضعیت زندگیشــان مهاجرت می کنند. اما از همان ابتدا متوجه می شوند 
که به دلیل باال بودن هزینه ها شــرایط زندگی برایشان دشوارتر می شود و 
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درنهایت، مجبور می شوند کودکان خود را به کار بگمارند. 
عالوه بــر فقر اقتصادی، وجــود فقر فرهنگــی علی الخصوص در بین 
خانواده هــای مهاجر و نهادینه شــدن فرهنگ فرزنــدآوری زیاد، نگاه 
ابزاری به کودک و باور مادر خانه دار ســبب سوق داده شدن کودک به 
فرآیند کار می شــود. بســتر اجتماعی که کودک کار در شهر یزد اغلب 
در آن رشد پیدا کرده  است، دارای برخی بی تعادلی هایی است که خود 
می توانــد به ماندن کــودک در فرآیند کار نیز دامــن بزند. خانواده های 
کــودکان کار، اغلب دارای سســتی در روابطشــان هســتند و قوانین و 
ارزش هــای مشــخصی در خانواده آنان حاکم نیســت و نوعی کرختی 
عاطفــی بین اعضــای خانواده وجــود دارد. کودکان نیــز اغلب دارای 
دوســت یابی های متفاوتی هستند؛ بدین معنی که افرادی را برای دوستی 
برمی گزینند که تاثیرگذاری های مثبتی بر آنان ندارند و نوع روابطشــان با 

دوستان به صورت خشونت آمیز است. 
آنچه در فرآیند کار کودک عالوه بر موارد ذکرشده، به عنوان مداخله گر 
در این پدیده عمل می کند، وجود برخی محرومیت های آموزشــی است 
که کودکان کار به ویژه کودکان کار مهاجر به واســطه نداشتن مدارک 
هویتــی و ناتوانایی در پرداخت هزینه هــای هویت یابی و تحصیل تجربه 
می کننــد. همچنین تالطــم فرهنگی که کودکان  کار مهاجر به واســطه 
ناآشــنایی کافی با فرهنگ شهر یزد و تفاوت های فرهنگی و پوششی که 
در آنان دیده می شــود، همگی دست به دست هم می دهند تا کودک و 
خانواده طرد اجتماعی را تجربه کنند و راهی غیر از کار کردن فرزندشان 
را برای خود متصور نیســتند. کودکان پس از ورود به عرصه کار نسبت 
به کار خود دارای تعاملی دو ســویه هســتند. برخی از آنان که کارهای 
سختی دارند، عالقه ای نسبت به کار خود نداشته و از روی اجبار فعالیت 
خود را انجام می دهند؛ در حالی که کودکانی که شرایط کاری مطلوبتری 
دارند به مرور زمان کار خود را می پذیرند و کار برای آنان جنبه سرگرمی 
پیــدا می کند. گاهی نیــز به دلیل درآمد باالیی که کــودک از کار خود 
کســب می کند، آن کار برایش لذت بخش می شــود و وی سختی آن را 

برای کسب درآمد بیشتر تحمل می کند. 
در مقابل کــودکان، خانواده ها خصوصا خانواده های مهاجر، نســبت 
به کار کــودک خود و نوع آن بی تفاوت هســتند. در عین حال به مرور 
زمــان به کار وی وابســته شــده، و درآمد روزانه ناشــی از آن برایشــان 
خوشــایند اســت. کودک و خانواده به دلیل قرار گرفتن در یک چرخه 
باطل از لحاظ ســالمت روان در ســطوح پایینی قرار دارنــد و خانواده 
به دلیــل فشــارهای اقتصادی و محیطی و داشــتن گذشــته ای همچون 
فرزند خود معموال دارای اختالالتی عصبی و رفتارهای خشــونت آمیز با 
فرزندان خود هستند. کودک نیز به واسطه حضور در چنین خانواده هایی 
و قرار گرفتن زودهنگام در محیط کار، اغلب دچار کمبودهای عاطفی 
زیاد و شــخصیت های ضد اجتماعی یا افسرده و منزوی است. کودک 

پــس از ورود در عرصه کار در بحث آموزش 
و یادگیــری چالش هایــی را تجربــه می کند. 
همچنین اغلــب، کودکی که وارد فرآیند کار 
شده  اســت، به دلیل بی اعتمادی شکل گرفته 
در او نســبت بــه جامعــه و برقــراری روابط 
نامناســب مــردم و نهادهــا بــا وی، برقراری 
ارتباط با دیگران برای کودک دشوار و زمان بر 
اســت. زیرا مهارت های ارتباطــی الزم را از 
جانب خانواده دریافت نکرده اســت. او در 
مقابل دیگران نوعی احساس حقارت را تجربه 
می کند و اعتماد به  نفس کافی برای ابراز خود 
به عنوان عضوی از جامعــه را ندارد. خانواده 
نیز دارای دشــواری هایی در برقــراری ارتباط 
اســت و در بعضــی مواقع، بــا جامعه اطراف 
خود دارای یک نوع رابطه شرطی و وابسته به 

منافع دریافتی از افراد است. 
از آن جــا که اغلب کــودکان کار، تحصیل 
و کار را بــا هم انجام می دهنــد، از این رو در 
یادگیــری خــود دارای مشــکالتی هســتند. 
توانایــی کافــی بــرای تمرکز و زمــان کافی 
بــرای تمرین دروس را ندارنــد و خانواده نیز 
توانایــی تمرین کــردن مباحث درســی را با 
فرزنــدان خود نــدارد. کــودک همچنین در 
طول مســیر آموزش خود کشــمکش هایی را 
با همکالســی های خود به دلیل وجود برخی 
تفاوت ها با آنــان و یادگیری نگرفتن برقراری 
روابط صلح آمیز تجربــه می کند. از طرفی در 
خانواده هایــی که مخالف تحصیــل فرزندان 
هســتند، کودک درگیری هایــی را با خانواده 
تجربــه می کند؛ چراکه خانــواده پیگیر فرآیند 
آموزشــی فرزندان خــود نیســت. از این رو، 
بنابــر عواملی که کــودک را وارد فرآیند کار 
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بحث و نتیجه گیری

هدف مطالعه حاضر، شــناخت دالیل شکل گیری کار کودک و ابعاد اجتماعی، آموزشی و روانی آن در نزد فعاالن در این 
حوزه در شــهر یزد اســت. نتیجه تحقیق نشان داد که مهمترین دلیل بروز این آسیب در شــهر یزد، فقر اقتصادی و فرهنگی 
اســت؛ اما وجود محرومیت های آموزشی و تالطم فرهنگی خانواده را بیشتر در این مسیر هدایت می کند و این عوامل پدیده 
کار کودک را به یک چرخه مخاطره آمیز تبدیل می گرداند. اغلب، کودک کار در بســتر اجتماعی رشد پیدا کرده  است که 
نوعی سستی روابط در بین اعضای خانواده برقرار است و کودک نیز دارای دوست یابی هایی متفاوت از همسن و ساالن خود 
است. پس از آن که کودک وارد عرصه کار می شود، بنابر نوع کار خود، دارای یک تعامل دوسویه نسبت به آن؛ و خانواده 
دارای یک نگرش وابســتگی نسبت به کار فرزند خود است. درنهایت، کار کودک موجب بروز برخی بی تعادلی های روانی 

و اجتماعی در کودک و خانواده و تجربه برخی چالش های آموزشی برای کودک می شود.
 نتایــج پژوهــش حاضر، با نظریه “کار کودک برای کمک به خانواده” که بیان می کند در جوامع در حال توســعه، بیشــتر 
کــودکان برای حمایت از خانواده های خود کار می کنند، بــا نظریه “کار کردن به عنوان پیامد پویایی خانواده” که دلیل کار 
کودک را بی مســوولیتی والدین می داند و با نظریه “کار کودک؛ پیامد فقر” همســو اســت و دیدگاه فعالین حوزه کودکان 
کار در شــهر یزد، با این نظریات همخوانی داشت. همچنین یافته های فوالدیان و همکاران در شهر مشهد، فرایندهای تبدیل 
کودکان به کودک کار را شناســایی کردند که شــامل خانواده های مهاجر دارای فقر اقتصادی که خرده فرهنگ کارکردن 
در آن ها وجود دارد و نسبت به فرزندان خود بی مسوولیت هستند، بود. در این مطالعه نیز مقوله هایی استخراج شد که به فقر 
اقتصــادی ناشــی از مهاجرت های داخلی و خارجی، و همچنین فقر فرهنگــی خانواده ها، به عنوان دالیل اصلی کودک کار 
شــدن و همچنین بی مسوولیتی والدین نسبت به فرزندانشان اشاره شــد، که با یافته های پژوهش حاضر هماهنگی دارد.]20[ 
بخشی از مقوله “محرومیت آموزشی” در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هوجینگ هی تحت عنوان “رابطه بین کار کودکان 
و موفقیت تحصیلی آن ها” که نشــان داد بیشــتر از یک ســاعت کار کودک تاثیر منفی بر موفقیت تحصیلی کودک دارد، 

هماهنگی دارد.]12[ 
یافته های پژوهش در بخش تزلزل روانی کودک و وجود روابط سســت خانوادگی، با پژوهش سیمبر و همکاران همخوانی 
دارد. این محققان نشان دادند که نمره کلی مشکالت هیجانی-رفتاری کودکان کار از دید والدین و معلمین به طور معناداری 
نسبت به سایر همساالن خود بیشتر و نمره روابط دلبستگی آنان کمتر است.]21[ همچنین یافته های مقاله حاضر، با پژوهش 
زارع  شــاه آبادی و همکاران در بررسی نقش خانواده نابسامان بر پدیده کارکودک هماهنگی هایی دارد.]9[ آنچه که پژوهش 
حاضر به یافته های موجود از ســایر پژوهش ها می افزاید، این اســت که دیدگاه خود کودک و خانواده نسبت به کار از جانب 
فعاالن در این حوزه مورد بررســی قرار گرفته  اســت و پژوهشگر سعی داشته تا گروه وسیعی از کودکان کار که در برگیرنده 

کودکان کار ایرانی و غیرایرانی که در خیابان یا ضایعاتی ها و کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند را در نظر داشته باشد. 
در نهایت آنچه چرخه باطل کار کودک را ایجاد می کند، وجود زیرساخت های نامتعادل اجتماعی و اقتصادی کشور است. 
درواقع، این مولفه ویژگی بســیاری از کشــورهای در حال توسعه است. عالوه بر آن بستری که کودک در آن رشد پیدا کرده 
 اســت و نابرابری هایی که در این ســاختار وجود دارد، مولفه ای اســت که اهمیت آن را نیز نمی توان نادیده گرفت. دولت ها 
ناتوان از اصالح این چرخه باطل هســتند؛ چراکه اگر بخواهند کار کودک را حذف کنند، بایستی نیازهای خانواده هایی که 
از این شیوه امرار معاش می کنند را پاسخ دهند. به همین دلیل است که شیوه مواجهه دولت ها، عدم مواجهه فعال و به نوعی 

گذر کردن نامرئی از کنار موضوع است. 
آنچه در اینجا شــایان ذکر اســت، توجه به این موضوع است که اقداماتی که تاکنون در زمینه کار کودک در ایران صورت 

می گرداند، چالش های آموزشی که کودک به 
واسطه نداشــتن مدارک هویتی و حضور در 
کار تجربه می کند و مهمتر از آن راهبردی که 
خانواده و کودک در مقابل کار وی در پیش 

می گیرند، همگی دست به دســت هم می دهند و فرآیند کار را تبدیل به 
یک چرخه باطلی می گردانند که نسل های آینده آنان را نیز دربرمی گیرد 
و خروج از آن سخت و دشوار به نظر می رسد که قاعدتا نیازمند اقداماتی 

گسترده و در همه سطوح است.
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گرفته  اســت، بیشــترین تمرکز خود را بر کودکان کار خیابانی قرار داده  
و ســایر کودکانی که در شــرایطی دشــوارتر در حال کار هستند، مورد 
توجه زیاد مســوولین در این حوزه نبوده اند. این در حالیســت که وجود 
چنیــن اقدامی کودک را وارد فضای پرآســیبتری می گرداند و به چرخه 
باطل و پرآســیب کار کــودک دامن می زند. از ایــن رو، باید تمهیداتی 
صورت گیرد تا کودکان کار به طور وســیعتری اعم از ایرانی و غیرایرانی 

و کودکان کار خیابانی و غیرخیابانی مورد توجه قرار بگیرند. 
محدودیتها: پژوهش حاضر همچنان که بیان شــد یک پژوهش 
کیفی اســت و از این رو در تعمیم پذیــری نتایج به جامعه های متفاوت 
از جامعه مورد نظر پژوهش حاضــر محدودیت های وجود دارد. چراکه 
شــرایط کودکان کار، نوع کار آنان و قومیت آنان در شهرهای مختلف 
قاعدتا ممکن است متفاوت باشد. همچنین پژوهش حاضر صرفا نگرش 
فعاالن در حوزه کار کودک را مورد مطالعه قرار داده و دیدگاه کودکان 
کار و خانــواده آن هــا به دالیلــی از جمله همکاری نکردن موسســات 
مربوطه، مورد بررسی قرار نگرفته است. از دیگر محدودیت های پژوهش 
شــلوغ بودن محیط مصاحبه ها و حضور کودکان در آن محیط، موجب 

کاهش تمرکز مصاحبه شونده در پاسخ به سواالت شده بود. 
پیشــنهادها:بیشتر طرح هایی که در زمینه کار کودک تاکنون اجرا 
شــده  است، تمرکزشان در ســطوح سوم توانبخشی اســت. در حالی که 
تاکنون در شــهرهای مختلف ایران پژوهش های متعددی در زمینه علل 
ورود کودک به کار صورت گرفته  اســت و مسوولین می توانند با تکیه بر 

این پژوهش ها در شهرهای مختلف و تمرکز بر 
علل ورود کودکان به کار، از شــیوع بیشتر این 
پدیده جلوگیری نمایند. آنچه امروزه اهمیت 
بیشــتری دارد، عالوه بر شکستن چرخه باطل 
کار کودک توســط مددکاران اجتماعی و با 
حمایت دولت و مساعدت مردمی، جلوگیری 
از ورود ســایر کودکان در معرض آســیب به 
این چرخه اســت. این امــر قاعدتا هزینه های 
کمتری را نســبت به ســطح ســوم توانبخشی 
بــرای خانواده و جامعه به همــراه دارد. نکته 
قابــل ذکر دیگــر در نظر گرفتــن برنامه های 
آموزشــی خاص و ویژه برای کودکان درگیر 
کار در شهر یزد است تا با توجه به مساله های 
آموزشی مطرح شده توسط مشارکت کنندگان، 

کیفیت یادگیری آنان ارتقا یابد. 
سپاسگزاری: نویسندگان مقاله از تمامی 
فعــاالن حــوزه کار کودک در شــهر یزد که 
همــکاری شایســته ای در انجام ایــن مطالعه 

داشته اند، سپاسگزاری می کنند.
تضــادمنافــع: در نــگارش ایــن مقالــه 
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