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 کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کالن شهر شیراز واکاوی معنایی کودک

،5الساداتدالور،مریم4کاروانیف،عبدالطی3،توکلآقایاریهیر2،اصغرمیرفردی1یاراحمدیلیع

7،ایلنازامیری6فاطمهگراوند
27/10/1401تاریخ پذیرش:  02/11/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها با کودکان کار در شهر شیراز  ربط و مواجهه آن پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کارشناسان ذی

عمیق  مصاحبهاز طریق  ها داده .استفاده شد یا نهیزم هینظر قیاز روش تحقپرداخته است و در آن  

انتخابی استفاده  و محوری از سه نوع کدگذاری باز، ها دادهدست آمده و برای تجزیه و تحلیل  به

ی، ده مقوله محوری و یک مقوله هسته استخراج گردید. مقوله هسته تحت کدگذارگردید. از فرایند 

این پژوهش نشان داد شرایط علی مثل تدوین گردید. نتایج « یو انفعال نهاد ینگر یبخش»عنوان 

های انداز به پدیده کودک کار و سازمانتنوع چشم»، «یتیریو مد ینهاد یو آشفتگ یناسازوارگ»

موجب بروز و ظهور این پدیده شده است. از جمله « تفاوتی نسبت به کودک کاربی»و « نهادمردم

از  یبرخ یبازدارندگ»، «ایهای متعارض رسانهبازنمایی منفی و فعالیت»به  توان یمگر  شرایط مداخله

اشاره کرد.  «یتیو هو ییکودک کار اتباع و مشکل شناسا»و « المللی قواعد و قوانین داخلی و بین

 توان یمپدیده کودک کار در شرایط و بستر ویژه و خاصی قرار دارد که از جمله این شرایط و بستر 

کودک کار »، «مثابه صنعت درآمدزاکودک کار به»، «ر کودکیفشار خانوادگی و شروع فرایند کار د»به 

اشاره کرد. نوع مواجهه با کودک « رازیبودن ش ریمهاجرپذ»و « خانواده یمال ازین نیبه سان منبع تأم

عدم مهار و کنترل مسئله »، «کودکان کار اتباع رویهبی شیافزا»کار موجب بروز پیامدهایی چون 

« ناشناس بودن کودکان کار»، «کودکان کار ی و حمایت اجتماعی مطلوبدهعدم سامان»، «کودکان کار

های بین  که ناهماهنگی برای مهاجرت به شیراز شده است. نتیجه این« ترغیب و تشویق اتباع»و 

 شود. ساز گسترش پدیده کودک کار می نهادین، زمینه  های فعالیت توجهی به ضرورت بخشی و بی

 ر، کودکان اتباع، انفعال نهادی، بخشی نگری، شهر شیرازکودکان کا کلیدی: واژگان
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 مقدمه و بیان مسئله
دست  جانبه همهکشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی  در سراسر جهان به ویژه در

و  روانی یها تیمعنوی برای حل مسائل کودکان و حما ، بخش بزرگی از منابع مادی واند افتهی

جهان  یها که بسیاری از کارشناسان و دولت اما واقعیت این است ،رود یجسمی از آنان به کار م

خواهد بود جوامع در آینده نزدیک مشکل  نیتر بزرگ کارباورند که پدیده کودکان  بر این

تعداد کودکان کار در جهان دقیق و روشن  هآمارها دربار(. 54: 1392سلیمانی و حاجیانی، )

در  2022در  سال  1ی کار تعداد کودکان کارالملل نیبان بر اساس گزارش جدید سازم نیست.

میلیون نفر را در چهار سال  9رسد که افزایش نزدیک به میلیون نفر می 160سراسر جهان به 

 (.2022 2)یونیسف دهد یمگذشته نشان 

در مجلس شورای اسالمی به تصویب  1372طبق کنوانسیون حقوق کودک که در سال 

طبق قانون قابل اجرا در مورد  که نیا سال است مگر 18 ریز یک افراد انسانمنظور از کودرسید؛ 

اما در قوانین داخلی کشورمان تعریف خاصی برای ؛ 3داده شود صیکودک سن بلوغ کمتر تشخ

و در ماده  اند دانستهساالن انجام نشده است و تنها معیار تمایز را سن بلوغ  تمایز کودکان از بزرگ

 ینه و پانزده سال تمام قمر بیسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت اسالمی قانون مجازت 147

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن اطفال و نوجوانان به این صورت مشخص  .4است

نرسیده و نوجوان: هر فرد زیر هیجده سال  شده است. طفل: هر فردی که به سن بلوغ شرعی

 1392. همچنین طبق نسخه اصالحی سال 5رسیده است کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی

سال به عنوان کودک در  12تا  9، گروه سنی 1392ی اصالح شده در سال اسالمقانون مجازت 

 (.182: 1394صبوری پور و علوی صدر، شوند ) یمنظر گرفته 

رهای کشو هزار نفر مهاجر افغانی و عراقی جایگاه چهارم را در میان 400/979 ایران با رقم

؛ بخش زیادی از این مهاجران را کودکان تشکیل جهان از نظر پذیرش مهاجران جنگی دارد

که بنا بر شرایط وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجبور به کار در سن کودکی هستند. بر  دهد یم

و در حال توسعه  افتهیتوسعه  یکشورها انیم یها تفاوت یبر مبناگفت که  توان یماین اساس، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. ILO 
2. UNICEF 

3. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374 

4. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 

5. https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22060 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92374
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048
https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22060
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موجود انجام  یآمار یها با توجه به داده رانیکودکان کار و وجود کودکان کار در ا از نظر

 یالزم و ضرور« فهم واقعیات موجود در بافت جامعه»بر  یو مبتن یو جزئ قیدق یمطالعات محل

خاص در هر  یها یژگیو یدارا ت،یو عموم تیبرخالف شمول ده،یپد نیا گر،ید انیاست. به ب

و  یرا در کنار عوامل اجتماع نهیزم نیدر ا یفرهنگ یها شهیسو، وجود ر کی که از ؛جامعه است

حوزه را دو  نیانجام مطالعات مختلف در ا تیاهم گر،ید یو از سو سازد یم انینما یاقتصاد

 (.190: 1399اسدپور و اعظم زاده، کند ) یچندان م

زایش یافته است. سال گذشته در جهان اف 20بار در  نیتعداد کودکان کار برای نخست

در ساله  5-17کودک  10و یونیسف، یک نفر از هر  المللی کار براساس گزارش سازمان بین

 17تا  12کودکان کار  ی، تعداد جهان2020تا  2016 یها سال نیب .مشغول به کار هست -جهان 

بر این  .1است افتهی شیساله افزا 11تا  5داشت، اما تعداد کودکان کار  یساله کاهش مطلق و نسب

 مسئله کها، خود ی از آمار و تعداد آن رف نظرکار ص نپدیده کودکاگفت که  توان یماساس 

 لرا به دنبا یی متعددعار و تبعات اجتماثکه آ تخور توجه در جامعه اس ی مهم و درعاجتما

ود ین حقوق اساسی خرکه از بیشت هستند نکودکا نیتر از محروم نکار و خیاباان کودک ندارد؛ ای

 نامطلوباز رفتارها  بسیاریزندگی خاصی که دارند، منشأ  این گروه به علت شرایط؛ اند بهره یب

 ت، بلکه سالمرساند یم یکه نه تنها به خود کودک آسیب جددر جامعه هستند  رخط رو پ

 بروز و ظهور این پدیده در شهر . با وجود این؛اندازند یه مطرمخا به نیزرا  راد دیگرجامعه و اف

. پدیده کودکان کار در شیراز نیز به عنوان یکی از باشد یمشیراز از شرایط خاصی برخوردار 

که به دلیل تعداد زیاد کودکان کار اتباع به خصوص اتباع  دیآ یممعضالت شهری به حساب 

نبود آمار رسمی در مورد تعداد  رغم یعلدهی و مدیریت ویژه است.   افغانی نیازمند سازمان

ار اتباع افغانی در شهر شیراز، آمارهای سازمان بهزیستی و مشاهدات میدانی کودکان ک

درصد کودکان کار در شهر شیراز را کودکان کار  80پژوهشگران حاکی از آن است که بیش از 

از مجوزهای قانونی  شانیها خانواده. بسیاری از این کودکان کار و دهند یماتباع افغانی تشکیل 

. این پدیده و این مسئله با توجه به چند بعدی بودن و باشند ینمرخوردار ورود به کشور هم ب

عدم وجود شناخت کافی نیاز به واکاوی بیشتری دارد. ناشناخته بودن و عدم وجود اطالعات 

ی در مورد آن و نحوه مواجهه با آن را بسیار زیر برنامهدقیق در مورد این پدیده، مدیریت و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3793829 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1، شماره 13بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   342 

  

 

اساس در این پژوهش به واکاوی دیدگاه کارشناسان مرتبط با  مشکل کرده است. بر همین

از دیدگاه این کارشناسان این پدیده  شود یمو سعی  شود یمکودکان کار در شهر شیراز پرداخته 

مورد بررسی قرار گیرد و علت ظهور و بروز این پدیده و نحوه مواجهه با آن در شهر شیراز 

 :باشند یمپژوهش به شرح زیر  سؤاالتس . بر این اساردیگمورد مطالعه قرار 

 کودکان کار در شهر شیراز در چه شرایطی قرار دارند؟ -

کارشناسان اجتماعی چه درکی از کودکان کار دارند و در نظام معنایی خود چگونه پدیده  -

 ؟کنند یمکودک کار را تعریف 

 هستند؟ لیدخ در تمایل به کار کودکان ییندهایچه فرااز نظر کارشناسان اجتماعی  -

بر نظام معنایی کارشناسان اجتماعی در ارزیابی پدیده کودک کار  یروهایو ن طیشرا چه -

 دارند؟ پیوند

 اند؟ کدم منجر به ظهور پدیده مرکزی یا مداخله ،یعل طیشرا -

 دارند؟ پدیده مرکزی نسبت به یواکنشو  کنش چه ناکنندگ مشارکت -

 دارد؟ و جامعه کودکان کار یبرا ییامدهایمختلف چه پ یها پاسخ -

 مالحظات تجربی
که در اجتماع علمی نسبت به این موضوع و این  دهد یمدر موضوع کودکان کار نشان  تأمل

ی مختلف این پدیده و عوامل اصلی ظهور و بروز ها جنبهمسئله حساسیت مطلوبی وجود دارد و 

ژوهش خود به این (، در پ1399این پدیده مورد مطالعه قرار گرفته است. سعدآبادی و فهری )

 ای یاست که عوامل ساختار کودک کار دهیپد وعیبروز و ش یعامل اصل نتیجه رسیدند که فقر

 ،یابانیدر حل مسائل کودکان خ یاثرگذار نیشتریبا ب یگذار مسائل مرتبط با دولت و قانون

ر دقرار دارند.  تیدر درجه دوم اهم ییمنجر به کاهش فقر گردد. عوامل محتوا تواند یم

( در مورد کودکان کار انجام شده است به این 1399فراتحلیلی که توسط اسدپور و اعظم زاده )

متغیرهای سطح تحصیالت و اعتیاد به مواد مخدر والدین به ترتیب با  نتایج دست پیدا کردند که 

 دنش یابانیدر حد متوسط بر میزان کار کودکان و خ 541/0و  614/0اندازه اثرات ترکیبی معادل 

ی برای مدیریت مسئله و پدیده کودکان ها مدل. برخی از پژوهش به ارائه اند ها اثرگذار بوده آن

 .اند پرداختهکار 
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ها در  غیردولتی و نقش آن مؤسساتنهاد و  ی مردمها سازمانبرخی از پژوهش به نقش 

 در مورد ی انجام شده در کشورمانها پژوهش. یکی از اند پرداختهتوانمندسازی کودکان کار 

. باشد یم( 1399کار، پژوهش پیرخندان و عادلیان ) کودکانی مردن نهاد در موضوع ها سازمان

به شیوه تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه تم اصلی در این پژوهش  ها افتهی

از وری خردگرا  ، ب( نظام تنظیم گری مشارکتی ج( بهرهادیبن به دست آمد: الف( یاوری دانش

( انجام شده است، 1398پژوهش کیفی دیگر توسط ایمان زاده و سریه ) .جامعه یها تیظرف

 یها افتهی پژوهش یاد شده در مورد تجزیه زیسته کودکان کار از احساس تنهایی بوده است.

احساسات ادراک »چهار مضمون اصلی منجر به کشف کودکان کار از احساس تنهایی  یها تجربه

« غلبه بر احساس تنهایی یها راه»و « پیامدهای احساس تنهایی»، «حساس تنهاییانواع ا»، «شده

قرار دارند.  وجودیو به ویژه تنهایی  ها ییشد. کودکان کار در معرض انواع احساس تنها

 دارند.، ناامیدی و رهاشدگی ییمعنا یهمچنین در زندگی خود احساس ب

(، انجام شده است 1395ن و همکاران )در پژوهش کیفی و روایت پژوهی که توسط فوالدیا

که فقر اقتصادی در کنار اعتیاد موجود در خانواده موجب استفاده به این نتیجه دست پیدا کردند 

 ییها خانواده در کودکانهمچنین به این نتیجه رسیدند که . شود یاز کودک به عنوان نیروی کار م

ها، کار کردن از کودکی در  خانواده گونه نیاها وجود دارد، در  فرهنگ کار کردن در آن که خرده

. آورد یو کودک به دلیل کسب مطلوبیت در خانواده به کار کردن روی م شود یفرد نهادینه م

نهاد در  ی مردمها اقدامات سازمان انیگو پاسخ بیشترکه ( نشان داد 1393نتایج پژوهش شکوری )

که این اقدامات در  همچنین بیان داشتندرا مهم تلقی کردند.  امر توانمندسازی کودکان کار

شده  مراتب بدتر می ها وضعیت کودکان به توانمندی کودکان مؤثر بوده است که در غیاب آن

نهاد برای  های مردم که حضور مؤثر و کارآمد سازمانبر این اساس به این نتیجه رسیدند است. 

کنند  با این حال، تأکید می هاست. تغییر وضعیت کودکان در وضعیت دشوار بخشی از ضرورت

هدف و داشتن نگاهی سیستمی و جامع به  یها به گروه یرسان نحوه صحیح و مناسب خدمات

 موضوع مهم است.

. نتایج پژوهش یاد شده اند داده( پژوهشی در این مورد انجام 1392سلیمانی و حاجیانی ) 

مؤلفه و پس از آن واگذاری به  نیتر ریزی و نظارت به عنوان مهم که برنامه ها افتهنشان داد که ی

مدل و  اند دادهو بر این اساس مدل پیشنهادی خود را ارائه نهاد قرار دارند  مردم یها سازمان
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و  شده یپیشنهادی بر پایه الگوی جامع مدیریت استراتژیک و رویکرد ماتریسی طراح کار میتقس

و وظایف  تیکه مأمور باشد یل مگذاری، اجرا و نظارت و کنتر شامل سه مرحله اصلی سیاست

 .ها در هر یک از این مراحل مشخص شده است هر یک از سازمان

(، انجام شده است. 1384با موضوع کودکان کار که توسط حسینی ) ها پژوهشیکی از اولین 

مثل خانواده و  یا کننده یکه عواملی چون نارسایی نهادهای اجتماعنتایج این پژوهش نشان داد 

زندگی  یها وهیها در انطباق با ش کودکان خیابانی و ناتوانی آن یها فقر اقتصادی خانوادهمدرسه، 

بودن محالت حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی  زا بیشهرهای بزرگ، آلودگی و آس

های مسئول و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه  سازمان

اند تا پدیده کودکان خیابانی )که عمدتاً کودکان کار در خیابان هستند(،  دهدست هم دا به دست

 .العبور در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند عنوان مشکلی صعب کماکان به

انجام داده و به این  و اکوادور یویبول(، پژوهش در بین کودکان کار در 2020) 1جیجون

به مراقبت دارند )از نظر  ازیکه ن دانند ینم یکار خود را افرادکودکان نتیجه دست پیدا کرد که 

به  ازیکه ن یگروه فرهنگ کی نبه عنوا ایالمللی کار(  المللی مانند سازمان بین بین یها سازمان

از  ییکودکان کار(. در عوض، کودکان خود را به عنوان اعضا یها دارند )همانند جنبش ییشناسا

 ( در نیجریه2015) 2بوکویو . نتایجکنند یم فیتوص یمیصم یها بکهراستگو در ش ینظر اخالق

در  بدترین پیامدهای تکدی گری ،طرد توسط خانواده خشن و فقری خانمان یکه ب دادنشان 

نیازهای اقتصادی/ روانی  نیتر که مهم دادپژوهش نشان  هستند. همچنین این کودکی

بودند. نتایج پژوهش مختار  محل اقامت ودرمان بهداشت و ، یادگیری معامله، دهندگان پول پاسخ

(، در هند در مورد کودکان کار و مسائل و نگرانی کار در کودکی نشان داد که 2014) 3و رادر

ی، کارهای ساختمانی و زن کفکار کودکان در هند مشاغلی مانند سیگارفروشی،  نیتر یاصل

ی ها تیفعالو  ها برنامهه نشان داد که ریسندگی و بافندگی بوده است. نتایج کلی پژوهش یاد شد

گذاری کار کودکان در راستای جلوگیری از اشتغال کودکان در مشاغل  نهاد ملی سیاست

( کار اجباری کودکان را در صنعت پنبه سازی 2013) 4نبوده است. باهات زیآم تیموفقخطرناک 

داد که کمبود نیروی انسانی  ازبکستان مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش یاد شده نشان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Jijon 

2. Bukoye 

3. Mukhtar & Rather 

4. Bhat 
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ی پیشرفته و نیازهای بازار سبب شده است که در ازبکستان از کودکان به ها یتکنولوژمتخصص، 

سطح  که(، در مطالعه خود نشان دادند 2013و همکاران ) 1جابرعنوان نیروی کار استفاده شود. 

و کودکان در میان متکدیان  جمعیت شناختی، سواد، اشتغال، امکانات زیربنایی یها یژگیباالی و

که سطح باالی درآمد  پیرامونی این ناحیه مشاهده شده در حالی یها بخش روستایی درکار 

واقعیت را  پژوهش مشخص گردید. هر چند تحلیل کلی این سرانه در بخش مرکزی ناحیه مورد

 .زی آن هستندمرک یها تر از بخش توسعه یافته پیرامونی این ناحیه یها که بخش دهد ینشان م

گفت که مطالعات معدودی در مورد  توان یمبندی مطالعات در مورد کودکان کار،  در جمع

کودکان و فرایند کار در کودکی در شهر شیراز انجام شده است و با توجه به آمارهای سازمان 

اکثریت این  کهگفت  توان یمبهزیستی و مشاهدات میدانی محقق و همکاران در شهر شیراز 

، نیز مطالعه در مورد فرایند کار کودکی در بین باشند یمدکان کار از کودکان اتباع افغانی کو

که  شود یم تر برجستهکودکان اتباع افغانی هم انجام نشده است. پس این خالء مطالعاتی زمانی 

دکی ، اما مطالعات اندهد یمبیشتر کودکان کار در شهر شیراز را کودکان کار اتباع افغانی تشکیل 

در این مورد انجام شده است و به صورت منسجم این موضوع و مسئله مورد واکاوی قرار 

این پژوهش جامعه آماری آن یعنی کارشناسان اجتماعیِ  متمایز وجوهنگرفته است. یکی دیگر از 

بسیار مثمرثمر باشد و  توانند یم ها آنباشند و واکاوی دیدگاه  در این موضوع می گر مداخله

کاربردی شود، کارشناسان  ها شنهادیپ ارائهو  تر مطلوبی زیر برنامهی و گذار استیسموجب 

و نگاهی متفاوتی به این پدیده و مسئله  انداز چشمی ردولتیغمربوطه اعم از نهادهای دولتی و 

دارند و دیدگاه این افراد در نحوه مواجهه با کودکان کار و ساماندهی این گروه و کنترل این 

در مطالعات انجام شده در این مورد نیز نشانگر  تأمل. باشد یمجتماعی بسیار تأثیرگذار مسئله ا

 آن است که دیدگاه این کارشناسان نیز مورد واکاوی و مورد مطالعه قرار نگرفته است.

 حساسیت نظری پژوهش
 چندان حساس باشد که بتواند یلحاظ نظر از دیمحقق با کیمعتقدند که  2و اشتراوس زریگل

در رشد  3ینظر تیکند. حساس بیو ترک یرا مفهوم بند دیآ یم رونیها ب که از داده یا هینظر

را  یادیز یها هیو نظر شدیاند یم یکیصورت تئور شناس به جامعه که یاست و هنگام یدائم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Jaber 

2. Glaser & Strauss 
3. Theoretical sensitivity 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1، شماره 13بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   346 

  

 

از خالل  ینظر تی(. حساس1391 ،1نی)اشتراوس و کورب ردیگ یشکل م دهد، یمموردتوجه قرار 

 تیشود. حساس داده حاصل می لیو روند تحل یمطالعه متون، تجربه شخص ،ای تجربه حرفه

ها  معنا دادن به داده یپ در یا نهیزمنظریه و  یفیاز آن جهت مهم است که اساساً پژوهش ک ینظر

 فیو نکات ظر راتییکند به تغ پژوهشگر که او را قادر می ییتوانا یعنی ینظر تیهستند. حساس

 یتجرب یو مبان ها هیمعتقدند نظر نیوس و کوربا(. اشتر1391 مان،یدهد )ا در داده واکنش نشان

به  ازیها ن داده لیتحل یو برا گذارند یما اثر م قیبر تحق یمختلف یها وهیبه ش میکه در ذهن دار

 نهی. دانش انباشته در زممیکنار گذار یطورکل آن را به دیو نبا میراستفاده از دانش انباشته دا

تفکر  کیتحر یبرا یبه کار رود و منابع غن یلیعنوان ابزار تحل به تواند یم ید بررسموضوع مور

 نیتوجه به ا با(. 1391 ن،یباشد )اشتراوس و کورب یو طرح سؤاالت مفهوم ها صهیخص رامونیپ

با  یشتریکه ارتباط ب یها هیشده است نظر یسع ،ینظر تیحساس یارتقا یموضوع و برا

 داده شوند. حیند، به صورت خالصه توضدار کودکان کارموضوع 

داری جهانی و  ، یکی از تأثیرات منفی تجدید ساختار سرمایه2برحسب نظریه کاستلز

ی جهان ها چالهی، پیدایش فزاینده تمایز و حذف اجتماعی و سیاه ا شبکهگیری جامعه  شکل

جهان چهارم از دل ی است. از نظر کاستلز ا محلهی و ا منطقهچهارم در مقیاس جهانی، کشوری، 

ی متعدد حذف اجتماعی در سرتاسر جهان پدیدار شده است. جهان چهارم مناطق ها چالهسیاه 

وسیعی از کره زمین مانند کشورهای آفریقایی زیر خط صحرا و مناطق فقرزده آمریکای التین و 

ی حذف ایجغرافدر هر کشور و در هر شهر در این  باًیتقراما این جهان را ؛ شود یمآسیا را شامل 

را در  ها راندهی جهان چهارم این است که حاشیه ها چالهدید. کارکرد سیاه  توان یماجتماعی نیز 

بنابراین تحوالت ؛ کند یمو در عین حال به بازتولید حذف اجتماعی کمک  کند یمخود جلب 

روزی رخ نهادی که در جریان تجدید ساختار اقتصادی جهانی در حوزه اقتصاد سیاسی جوامع ام

گیری فرایند حذف اجتماعی شده که مبتنی بر روابط قدرت و استثمار  داده است باعث شکل

است و در سطوح میانی و خرد بر حسب متغیرهای اجتماعی مانند جنسیت، سن به گونه 

به لحاظ سن و جنسیت  ها گروه نیتر فیضعبه نحوی که در اثر این فرایند،  کند یممتفاوت عمل 

که مصداق چنین امری کار کودکان و استثمار و  شوند یممضاعف  شدگان حذفار و دچار استثم

 (178: 1389کاستلز، است )ها در اشکال مختلف  ی از آنکش بهره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Corbin 

2. Castells  
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کار  گسترش باعث یاقتصاد یها تیفعال شدن یو جهان رفق نهمزما گسترش کاستلز ربه نظ

، تبزرگی از جمعیی ها بخش نشد رمعیشتی و فقی یاقتصاد یها . بحرانتاس شده انکودک

 طایربیاورند در این ش یخود به فعالیتی رو یبقارای تا ب دارد یرا وا م ها آن نها و کودکا خانواده

فوری  کامالًی نیاز دارد و این نیاز آوران ناننیست، خانواده بیشتر به  لیتحصبرای  مجالی ردیگ

ها را روانه  و یا آن دارند یماجباری وا  کاررا به  فرزندانشاناز سر ناچاری  ها خانوادهاست. 

بیشتر باشد، تعداد کسانی که باید به جای مدرسه به کار  فرزندان. هر چه تعداد کنند یمخیابان 

بزرگی خانواده بر کار  ریتأثکه  دهد یم. با وجود این مطالعات نشان شود یمبپردازند بیشتر 

 دارندی تر شرفتهیپکه سیاست رفاه اجتماعی  کودکان به طور چشمگیری در کشورها و یا مناطقی

 (178-193: 1389)کاستلز،  کاهش یافته است

بسیاری از افراد فقیر، فاقد نیروی روانی کافی  1براساس نظریه فرهنگ فقر اسکار لوئیس

ی اقتصادی برنامه ها کمکها قادر نیستند از  برای بیرون کشیدن خود از فقر هستند و در نتیجه آن

ی شناخت روانمد برای بهبود وضعیت خویش سود جویند. نظریه فرهنگ فقر با رویکرد کمک درآ

فقر شیوه زندگی است که دارای ابعاد  فرهنگاجتماعی و با این پیش فرض آغاز نموده است که 

احمدی است )ی خانواده از افراد آن ها تیحمای و انزوا و عدم نینش گوشهروانی، اجتماعی نظیر 

معتقد است که فرهنگ فقر « فرهنگ فقر»پرداز  اسکار لوئیس نظریه(. 105: 1384و ایمان، 

های ملی نیست.  ای و اختالف شهر و روستا و ویژگی های منطقه بندی تقسیم محدود و وابسته به

های تاریخی گوناگون به وجود آید. فرهنگ فقر روشی از  تواند در موقعیت هنگ فقر میرف

برای مردمان فقیر حاصل تاریخی گوناگون  سربردن در چنان شرایط زندگی است که در نتیجه به

های فقیرنشین روستایی یا شهر است. فرهنگ  شود. بهترین جا برای مطالعه این زندگی محله می

توان براساس دست کم هفتاد ویژگی اجتماعی،  یا روش زندگی ناشی از این شرایط را می

ها و شکل  دارند، تشریح نمود؛ اما البته شمار این ویژگی اقتصادی و روانی که باهم ارتباط متقابل

های گوناگون باهم یکسان و همانند  ها با یکدیگر ممکن است در جوامع با خانواده ارتباط آن

تواند  سوادی بیشتر می ای که شمار باسوادان و سطح سواد باالست، بی نباشد. مثالً، در جـامعه

گیر است و چه بسا توانگران آن  سوادی در آن همه ای که بی معرف فرهنگ فقر باشد تا در جامعه

 (.126-125: 1353سواد باشند )لوئیس،  نیز بی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Oscar Lewis 
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 2ی تجربی بسیاری از محققان از جمله اپتکارها گزارشبراساس  1نظریه انتخاب عقالنی

( در رابطه با کودکان کار و خیابانی شکل گرفته است و بر کیفیت عقالنی و انطباق 1994)

ندگی آنان تأکید دارد. در این نظریه روی آوردن کودکان به کار در خیابان و شروع کار در سن ز

برای کودکان قابل فهم است. روی آوردن به خیابان برای  شیها پاداش کودکی، در چارچوب

برآورده کردن نیازهای خاصی از کودک سودمند است و این عمل نوعی سازگاری عقالیی با 

محیط کودک، شرایط و تجربیات گذشته او و شرایط قابل دسترسی برای کنش  زمینه خاصی از

انتخاب عقالیی این مسئله را به صورت واکنش کودکان  انداز چشم(. 46: 1387اوست )نیازی، 

ی زندگی کودکان در ها جنبه، بسیاری از انداز چشم. از این دینما یمی بند صورتبه شرایط عملی 

ساالن خیابانی و استعمال مخدرات و مشروبات  دیگر کودکان و بزرگ خیابان مانند دوستی با

، بلکه به عنوان راهبردهایی برای سازگاری با شود ینمی و انحرافی ارزیابی شناخت بیآسامری 

. این رهیافت امکان بررسی مجدد نقش خانواده در زندگی گردد یمشرایط دشوار محسوب 

زاده،  اسدپور و اعظمسازد ) یمموثرتر در خانواده را فراهم ی ها مداخلهکودکان و به وجود آوردن 

1399 :197-196.) 

گفت که کاستلز یکی از پیامدهای گسترش جامعه  توان یمی از نظریات فوق بند جمعدر 

گیری فرایند حذف  و اعتقاد دارد که این موضوع باعث شکل داند یم چاله اهیسی را ایجاد ا شبکه

خرد بر حسب  ودر سطوح میانی  وبر روابط قدرت و استثمار است اجتماعی شده که مبتنی 

به نحوی که در اثر این  کند یممتغیرهای اجتماعی مانند جنسیت، سن به گونه متفاوت عمل 

به لحاظ سن و جنسیت دچار استثمار و حذف شدگان مضاعف  ها گروه نیتر فیضعفرایند، 

ها در اشکال مختلف  ی از آنکش بهرهتثمار و که مصداق چنین امری کار کودکان و اس شوند یم

گفت که بسیاری از افراد فقیر، فاقد نیروی  توان یماست. براساس نظریه فرهنگ فقر لوییس 

ی ها کمکها قادر نیستند از  روانی کافی برای بیرون کشیدن خود از فقر هستند و در نتیجه آن

ی ها ارزشود جویند، در این افراد اقتصادی برنامه کمک درآمد برای بهبود وضعیت خویش س

ها بسیار نفوذ کرده است و وضعیت خانواده  فقر نهادینه شده است و به نوعی فرهنگ فقر در آن

گفت که روی  توان یم. طبق نظریه انتخاب عقالنی اپتکار باشند یم ها ارزشها نیز دارای این  آن

برای  شیها پاداش ی، در چارچوبآوردن کودکان به کار در خیابان و شروع کار در سن کودک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Rational Choice Theory 

2. Aptekar 
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ی مالی ها پاداشها  کودکان قابل فهم است و کار کودکی برای کودکان با توجه به اینکه برای آن

 ، امکان صرف نظر از آن وجود ندارد.باشد یمهمراه 

 تحقیق روش

 هینظراستفاده شده است. ای  زمینه هینظرکیفی و روش  تحقیق از رویکرد ،پژوهش حاضردر 

ی ا نهیزم هینظری گلیزر، ا نهیزم هینظربه  توان یم؛ ازجمله شود یمی به چند نوع تقسیم ا نهیزم

ی ا نهیزم هینظرو  1گرایی چارمز ی سازندها نهیزم هینظراشتراوس و کوربین،  افتهتحول ی

(. در این 1391؛ ایمان، 1391کرسول، کرد )اشاره  2مدرنیستی یا تحلیل موقعیتی کالرک پست

اهمیت این  اشتراوس و کوربین استفاده شده است. افتهی تحول یا نهیزم هینظراز پژوهش، 

دیگر، به ایجاد ظرفی برای تحلیل  سازی و ازسوی سو، به قابلیت آن در نظریه شناسی ازیک روش

به (. این روش در پی دستیابی به سطحی باالتر از توصیف، 1391ایمان،است )های کیفی  داده

کنندگان تحقیق حاضر  (. مشارکت1391اشتراوس و کوربین،است )شف نظریه تولید یا ک دنبال

به صورت  کنندگان مشارکت. این اند بودهربط موضوع کودکان کار در شهر شیراز  کارشناسان ذی

مستقیم با وظایف مختلف با موضوع کودکان کار سر و کار داشته و دارند. بر این اساس تا 

با کارشناسان ادامه پیدا کردند. به صورت کلی در این  ها حبهمصارسیدن به اشباع نظری این 

ی غیردولتی و ها سازمانپژوهش ده نفر از کارشناسان کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و 

نفر دارای تحصیالت کارشناسی،  5افراد مورد مصاحبه،  .اند داشتهنهاد مشارکت  ی مردمها سازمان

 ها آنو یک نفر دارای تحصیالت دکتری بودند و دامنه سنی نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد  4

 سال بودند و در زمان مصاحبه دارای مسئولیت در حوزه کودکان کار بودند. 49تا  33بین 

کنندگان وقت و زمان  مشارکت ،سو کیتالش شد از کنندگان برای انجام مصاحبه با مشارکت

برای باشد.  یفیک یها متناسب انجام مصاحبه زیمکان مصاحبه ن گر،ید یداشته باشند و ازسو یکاف

داده  نانیکننده اطم فرد مشارکتهر به  نامه تیبرگ فرم رضا کیارائه با  ،رعایت اخالق علمی

ها با نام مستعار  آن یها محرمانه خواهد بود و اطالعات و داده ،طور کامل به یشد که مصاحبه و

دقیقه  30نندگان متغیر بوده است؛ کمترین میزان ک زمان مصاحبه با مشارکتارائه خواهند شد. 

 شد. قهیدق سیصدبر  ها بالغ مجموع مصاحبهدقیقه بوده است.  90بوده است و بیشترین میزان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Charmz 

2. Clark 
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 1هدفمند یریگ نمونهکنندگان و مفاهیم از دو روش  در تحقیق حاضر، برای انتخاب مشارکت

آوری و  این مطالعه، جمع ای زمینه هینظرشناسی  استفاده شد. در روش 2ی نظریریگ نمونهو 

 .کندکمک  ها دادهمستقر در  هینظرزمان، انجام شده است تا به پیدایش  طور هم به ها دادهتحلیل 

بوده است. برای تجزیه و  3عمیق مصاحبه ها دادهآوری  تکنیک اصلی مورد استفاده برای جمع

اعتماد  یتقابل یبرای استفاده شده است. انتخاب و محوری از سه نوع کدگذاری باز، ها دادهتحلیل 

از  یابیاعتبار یاکنترل  یزی،مم یکها از سه روش استفاده از تکن آن یلها و تحل و صحت داده

نظر متخصصان  یرپژوهش ز ینا ،اساس ینبرا یلی استفاده شد.تحل های یسهمقا و سوی اعضا

مراحل  ملشا ،پژوهش ندیمتخصصان در همه فرا ینانجام شده است و ا یفیک یقروش تحق

پژوهش در  های یافته یناند. همچن نظارت داشته یهو ساخت نظر یممفاه یبند مقوله ی،کدگذار

 یکل های یافتهها خواسته شد تا نظر خود را درباره  کنندگان قرار داده شد و از آن مشارکت یاراخت

دهند.  بیقشده تط پیاده یها خود را با داده یها صحبت ینکهارائه دهند و ا ها یلو صحت تحل

 یسهخام مقا یها با داده یهنظر یبند خام رجوع شد تا ساخت یها مرحله به داده ینچند ینهمچن

خام و  یها میان مصاحبه یرفت و برگشت یندمرحله، فرا یندر ا انشود. پژوهشگر یابیو ارز

 ایندها و فر مصاحبه مداوم سهیمقا اساس یناند که برا شده را انجام دادهی کدگذار یها مصاحبه

 صورت گرفته است. یهو ساخت نظر یکدگذار

 ها فرایند تجزیه و تحلیل داده

 یاز کدگذارکه عبارت هستند اند  آمده دست به یسه مرحله کدگذار قیپژوهش از طر یها افتهی

. در استباز  یکدگذار ،یشناس نوع روش نیدر ا یکدگذارنخستین . یو انتخاب یباز، محور

. در شود یم ریپذ جستجوی کدها، کدگذاری باز امکان فرایند تجزیه و تحلیل داده و درمرحله 

به خرد کردن، تجزیه و تحلیل، مقایسه، برچسب  یا نهیزم پردازان هیجریان کدگذاری باز، نظر

با  قیتحق یها پژوهش هم در مرحله اول داده نی. در اپردازند یها م داده یزدن و مقوله ساز

مفهوم به دست آمد که  350که حدود  گرفتندقرار  لیو تحل هیباز مورد تجز یکدگذار استفاده از

است.  یمحور یکدگذار ،یمنتج شدند. مرحله دوم کدگذار یمقوله فرع 75به  میمفاه نیا

ها با  آن لهیباز به وس یکه پس از کدگذار ییها هیسلسله رو ازعبارت است  یمحور یکدگذار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Purposive Sampling 

2. Theoretical Sampling 

3. In-depth Interview 
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 ندی. فراابندی یارتباط م گریکدیاطالعات با  یدیجد یها وهیوالت، به شمق انیم وندیپ یبرقرار

نام دارد. در  یمحور یها کدگذار و ابعاد آن ها یژگیبر اساس و گریکدیها به  اتصال مقوله

 گریکدیاند با  شده جادیباز ا یکه در کدگذار یا هیاول التو مقو میمفاه ،یمحور یکدگذار

حول محور  شوند یمربوط م گریکدیکه به  ییها مشابه، مقولهو ضمن ادغام موارد  سهیمقا

در  یمقوالت فرع نیا . ازبه دست آمدند یفرع یها مقوله نکهی. بعد از ارندیگ یقرار م یمشترک

 یکدگذار ،یمرحله آخر کدگذاربه دست آمد.  یمقوله اصل 11 یمحور یمرحله کدگذار

و مورد  شوند یم سهیباهم مقا یالت اصلتمام مقو ینوع کدگذار نیاست؛ که در ا یانتخاب

 .داده شوند حیمقوله هسته توض کیتا تحت  رندیگ یقرار م یبررس

 به پدیده کودک کار انداز چشمتنوع 
و  دنشو یم، کودک کار وارد چرخه و فرایند جدیدی کنندگان مشارکتبراساس ادراک و دیدگاه 

عتقاد دارند که اگرچه کودک کار از نظر ا ها آنی مختلف آن لحاظ شود. ها جنبهنیاز هست که 

و کودکانی که در یک سن خاصی مشغول به انواع کارهای مختلفی شوند،  شود یمسنی تعریف 

ی که ا گونه بهمختلف نسبت به این پدیده وجود دارد  انداز چشم. شوند یمشامل این پدیده 

 .باشد یمف پدیده کودک کار موجب تأکید بر ابعاد خاصی و برجسته نمودن همان ابعاد در تعری

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلاولمقوله  -1جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 منبع درآمدی خانواده و تعریف کودکان کار
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 تمایز بین کودک کار و کودک خیابان

 معیشت نیتأمکودک کار و نیازمند 

 ها بیآسرود به حوزه کودک خیابان و و

 کودک کار و صرف کردن بخشی از وقت خود به کارهای مختلف

 کودک کار و انجام کارهای سیاه

و در این  کند یمیکی از پاسخگویان در تعریف کودک کار به منبع درآمدی خانواده اشاره 

 زمینه اعتقاد دارد که:
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چنان نیاز مالی  ت که شاید خانواده آنشه و کودکی هس ها می کودک خیابان وارد فیلد آسیب»
شن، اما  ها در خیابان رها می انگاری، مسامحه و غفلت خانواده، بچه هم نداره و به دلیل سهل

 «.امر و معاش مجبور به کار کردن هست نیتأمکودک کار برای 

همین کارشناس در ادامه اعتقاد دارد که بین کودک کار و کودک خیابان مرزهای روشنی  

کننده به  قائل بود. این مشارکت توان یمجود دارد و تمایز و تفاوت محسوسی بین این گروه و

 :کند یماین صورت دیدگاه خود را در مورد تمایز بین کودک کار و کودک خیابان بیان 

چنان نیاز مالی  شه و کودکی هست که شاید خانواده آن ها می کودک خیابان وارد فیلد آسیب»
شن، اما  ها در خیابان رها می انگاری، مسامحه و غفلت خانواده، بچه دلیل سهل هم نداره و به

 «.امر و معاش مجبور به کار کردن هست نیتأمکودک کار برای 

یکی دیگر از کارشناسان این حوزه اعتقاد دارد که در تعریف کودک کار و کودک خیابان با 

کننده به این  . این مشارکتشوند یم وجود تعاریف تخصصی، این دو مترادف هم به کار برده

 :دهد یمصورت ادراک خود را شرح 

شه ولی از لحاظ تعریفی و  امروزه تعریف کودک کار و خیابان مترادف با هم به کار برده می»
تخصصی این دو مفهوم برای ما تفکیک شده هست. کودک کار برای امرار معاش خودش 

ها باشه، خیلی مواقع  شه که سر خیابان و چهارراه میهم دلیل بر این ن صرفاًباید کار کنه، 
آوری بازیافت یا مسائلی از این  های آجرپزی یا جمع کارهای زیرزمینی هست مثل کوره

 «.دست. ولی خب این کودک داره کار میکنه و تعریفش با کودک خیابان فرق داره

که  شود یمکانی گفته یکی دیگر از متخصصان این حوزه اعتقاد دارد که کودک کار به کود

کننده به این  بخشی از وقت خود را صرف انواع مختلف از کارهای ممکن کنند. این مشارکت

 :کند یمصورت ادراک خود را بیان 

کودک کار کودکی هست که تایمی از روزش رو صرف کار کردن میکنه، حاال به هر »
 .«شکلی

و اعتقاد دارد که  کند یمای سیاه تعریف همچنین کودکان کار را به عنوان کودکان درگیر کاره

که نسبت به این  شود یماین کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و نیاز بیشتری احساس 

 :دهد یمیی شود. یکی از کارشناسان این حوزه ادراک خود را به این صورت شرح جو چارهکودکان 

و از لحاظ  رای کودکان آسیب زاکارهای سیاه؛ کارهای هستند که نسبت به سن قانونی ب»
روحی و جسمی به کودک ضربه بزند. به شخصیتشان توهین شود کار سیاه است. البته 
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و افراد نسبی است ممکن است یک کار برای یک فرد کار  ها خانوادهتعریف کار سیاه در 
 «.سیاه محسوب شود برای یک فرد دیگر کار سیاه محسوب نشود

 درآمدزا کودک کار به مثابه صنعت

ی زیادی برای انجام کار در کودکی و عدم ترک آن وجود دارد. یکی از دالیل ها زهیانگدالیل و 

، درآمدزا بودن این نوع شغل اند کردهپژوهش در مورد آن اظهار نظر  کنندگان مشارکتاصلی که 

تغال دارند، برای جمعیت کثیری از افرادی که به کودکی کار اش کنندگان مشارکت. از نظر باشد یم

آن را به یک صنعتی تشبیه کرد که در  توان یمو  باشد یمانگیزه کسب درآمد باالی آن  نیتر یاصل

به  کند یم. در این صنعت، فرد هر درآمدی کسب ندیب ینماین صنعت فرد نیازی به سرمایه 

 .شود یمعنوان سود شناخته 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلدوممقوله  -2جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 کسب درآمد باال و ادامه دادن این مشاغل
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 با درآمدهای کسب شده کودکان کار ها سازمانی ها تیحماتفاوت محسوس 

توسط مراکز نگهداری با انگیزه  فرزندانشانبه نگهداری  ها خانوادهعدم تمایل 

 درآمدزایی

 ملی برای اثبات درآمدزا بودن این مشاغلوجود شواهد ع

دلیل کار در کودکی و عدم عالقه در  نیتر یاصلیکی از پاسخگویان اعتقاد دارد که یکی از 

 و اعتقاد دارد که: باشد یمترک آن، همین کسب درآمد باال 

کنه درآمد خوبی خواهد  بیشترین انگیزه پول درآوردن هست، چون کودک وقتی کار می»
حتی درآمدی بیش از بزرگسال داره. این درآمد خوب براشون جذاب هست و کار  داشت،

کنن، اینا از کودکی  ساله شدن و دارن سر چهارراه کار می 19یا  18بینیم که  کنن. حتی می می
 «.شروع کردن و توی سطح شهرن

ر د ردیگ یمیی که از این کودکان صورت ها تیحمایکی از کارشناسان اعتقاد دارد که 

کننده ادراک خود را به این  . این مشارکتباشد ینمقابل قیاس  اصالً ها آنمقایسه با درآمد 

 :دهد یمصورت شرح 
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ها در خیابان دارن خیلی بیشتر از چیزی هست که ما  که درآمدی که این موضوع دیگه این»
ن یا بیشتر، توم 800تومن یا  700ها رو ساپورت کنیم. ما بچه داشتیم که روزی  تونیم آن می

 «رسه حتی در تهران شنیدم این درآمد روزانه به خیلی بیشتر می

 خانواده یمال ازین نیکودک کار به سان منبع تأم

شرایط اقتصادی جامعه و شرایط اقتصادی خانواده برای برخی از این کودکان نشانگر آن است 

کارهای مختلفی مشغول شوند؛  به شان خانوادهنیازهای اولیه  نیتأمکه این کودکان باید برای 

را بر عهده دارند. براساس تجربیات  شان خانوادهبرخی از نیازهای اولیه  نیتأمکودکان کاری که 

از جمله  شان خانوادهنیازهای اولیه  نیتأمگفت که این  توان یم کنندگان مشارکتو ادراک 

 .کند یمکی که کودکان کار را وارد چرخه فرایند کار در کود باشد یمشرایطی 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلسوممقوله  -3جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 شرایط اقتصادی جامعه و انجام کار در کودکی
 ازین نیتأم به سان منبعکودک کار 

 خانواده یمال
 اقتصادی خانواده و ناچاری در کار کودکی مشکالت

 نیازهای مالی خانواده نیتأممنبع 

کنندگان  نیاز مالی خانواده برای برخی از این کودکان اولویت دارد. یکی از مشارکت نیتأم

 :کند یمدیدگاه خود را به این صورت بیان 
کنه این نیاز  اغلب نیاز مالی اولویت داره ولی خب پیش میاد چون خیلی اهمیت پیدا می»

باشه و اولویتای بعدی  مالی، درس خوندن اولویت اولیشون نیست و اولویت اول کار کردن

 «.درس خوندن

مجبور به کارهای  شان خانوادهنیازهای اولیه  نیتأمدر مورد اینکه این کودکان به خاطر 

معیشت خانواده برای  نیتأمی اقتصادی و ها بحثمختلف هستند، اغلب پاسخگویان معتقدند که 

 .باشد یمبرخی از این کودکان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

گم پرتعدادن، اما  هایی رو داریم که بحث اقتصادی دارن، نمی ما توی این حوزه خانواده»
که حتی اگر یک خانواده هم باشه،  گم. برای این اهمیت دارن. برای همین اول می

تونن ارتزاق کنن و راهی جز هدایت کودکانشان به این سمت ندارن، اینا  هایی که نمی خانواده
 «.د و از طریق خیرین بهشون کمک کردرو باید شناسایی کر
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 فشار خانوادگی و شروع فرایند کار در کودکی

کنندگان تسریع کننده ورود این  نظر مشارکت آرنیز  ها خانوادهشرایط اقتصادی بغرنج در این 

کنندگان اعتقاد دارند که این کودکان کار از  . مشارکتباشد یمکودکان به چرخه کودکان کار 

معیشت با  نیتأمی شرایط مساعدی ندارند و به خصوص در حوزه اقتصاد و لحاظ خانوادگ

. همین شرایط ناپایدار اقتصادی در این خانواده از کنند یممشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 

که مسیر ورود این کودکان را به فرایند کار در  باشد یمکنندگان به مثابه شرایطی  نظر مشارکت

 .کند یمکودکی هموار 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلچهارممقوله  -4جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 یکودکان اتباع افغان یخانوادگ نامطلوب تیوضع

و  یخانوادگ فشار

کار در  ندیشروع فرا

 یکودک

 و اجبار کار کودکی ها خانوادهپر جمعیت بودن 

 بازنشستگی والدین و اجبار کار در کودکی

 ر در کودکی توسط والدین و اجبار فرزندان خود به این مشاغلتجربیات کا

 ها و شروع کار کودکی سوء استفاده والدین و انگیزه درآمدزایی آن

 عدم تمایل به کار کودکی توسط فرزندان

یکی از کارشناسان در مورد وضعیت خانوادگی کودکان اتباع افغانی اعتقاد دارد که این 

کننده به این  . این مشارکتکنند یملدین خود، کار را در کودکی شروع کودکان به اجبار وا

 :دهد یمصورت ادراک خود را شرح 

سالگی کار کرده، االن پدر یه کارگر یا  40یا  30طوری هست که پدر تا سن  توی اتباع این»
شه، پدر شغلی نداره. پدر  که ساخت و ساز کم می بناست و شغل کم شده. با توجه به این

ها من کار کردم، حاال نوبت  تعداد زیادی بچه تولید کرده و پدر حاال میگه، خب بچه
 «.شماست، برید کار کنید

و اعتقاد دارند که برخی  کند یمکنندگان نیز به اجبار فرزندان از سوی والدین اشاره  مشارکت

و به عنوان منابع  ندکن یمو از فرزندان خود سوء استفاده  گذارند یماز این والدین پا را فراتر 

عدم تمایل کودکان به کار در کودکی در موارد متعددی  . همچنینکنند یمها نگاه  درآمدزا به آن
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و والدین  ها خانواده، اجبار اند بودهعیان بوده است، اما علل اصلی که در این مشاغل ماندگار 

 ها بوده است. آن

 ی نهادی و مدیریتیو آشفتگناسازوارگی 

کودکان کار در کشورمان به صورت عام و استان فارس و شیراز به صورت خاص،  در موضوع

به صورت مشخص  کار میتقسسازمانی وجود ندارد. این عدم  کار میتقسدر عمل  رسد یمبه نظر 

ی دولتی از وظایف اصلی خود در قبال کودکان کار ها سازمانسبب شده است که بسیاری از 

ی متولی اصلی در موضوع کودکان کار مشخص ها سازمانکه شانه خالی کنند. علیرغم این

، وظایف هر کدام از این اند نشده، اما موردی که به صورت مشخص مرزهای آن تعیین اند شده

نوعی موازی کاری و وظایف  توان یم. در بسیار از مواقع باشد یمو نهادهای دولتی  ها سازمان

ی متولی امر کودکان کار در بسیار از مواقع از وظایف ها سازمانمتقاطع سازمانی را مشاهده کرد. 

، شانه خالی باشند یماصلی خود به دلیل موازی کار و اینکه سازمان و نهاد دیگر نیز وظایفی دارا 

، علیرغم اینکه سازمان و نهاد دیگر وظایف بسیار کنند ینمو به وظایف اصلی خود عمل  کنند یم

گفت که نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی وجود دارد  توان یمجزئی برعهده دارد. بر این اساس 

ی مختلف نوعی عدم سازگاری ها سازمانو این آشفتگی مدیریتی سبب شده است بین وظایف 

 به وجود آید.

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلپنجممقوله  -5جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 نهادی و سازمانی کار میتقسنبود 
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 از وظایف خود ها سازمانشانه خالی کردن برخی از 

 بودن وظایف برخی از نهادها متقاطعموازی و 

 کالن سطحی و ناهماهنگی مدیریتی در آشفتگ

 ی خودها تیمسئولی انجام ندادن وظایف و ا بهانهی به مثابه ناهماهنگ

 ها سازمانی در برخی از لراصویو غ یشینما یانجام کارها

 خود یها تیمختلف در قبال مسئول یها سازمان فیوظا نشدن انجام

 و اقدامات توسط یک سازمان ها تیمسئولانتظار انجام همه 

 ی متولی امرها سازمانارتباط و تعامل نامطلوب بین 
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 کند یمکان کار اشاره سازمانی و نهادهای متولی امر کود کار میتقسیکی از کارشناسان به عدم 

 و اعتقاد دارد که:

 یعنی نیفتاده، ها اتفاق سازمان از کدام هیچ در مسئولیت درست تعریف کنم می احساس»
 میشه جایی شهرداری، یه اجتماعی های آسیب دهی سازمان میشه کار، یه جایی کودکان متولی

 اینا میگن جای یه ری.فرماندا میشه جایی دادگستری، یه اجتماعی های آسیب از جلوگیری
هست،  پرورش و آموزش از پس آموزش بحث چون میگن جا یه بهزیستی هستن، محرومان

 هم با موازی با هم هستن، متقاطع که هایی سازمان که انگار مسئول آموزش و پرورش هست.
 «.گیرن می عهده بر را چیزی یه مسئولیت دارن

هماهنگی و آشفتگی مدیریتی در سطح کالن نیز که این نا به طور کلی این اعتقاد وجود دارد

 کننده یاد شده دیدگاه خود را به این صورت بیان نمود: وجود دارد. مشارکت

این عدم هماهنگی توی کل کشور وجود داره. این یعنی از باال تا پایین وقتی خرابه، این »
هماهنگی و همت و خواستی براش نیست که این  دغدغهگیره. چون  هماهنگی شکل نمی

های  اون گروه آقاگی  شه به استانداری و فرمانداری و می شکل بگیره، وگرنه یه نامه زده می
ربط رو توی هر استانی جمع بکنید و شرح وظایف کنید براشون و یه بازرس هم مسئول  ذی

 «به هم پاس میده عمالً. چون ارگانا ده ینمباشه ببینه کدوم ارگان کارشو انجام 

ز کارشناسان اعتقاد دارد که ناهماهنگی و آشفتگی مدیریتی و سازمانی با عزم یکی دیگر ا

کننده  ی مختلف در انجام کارهای نمایشی و غیراصولی پیوند دارد. این مشارکتها سازمانجدی 

 :کند یمبه این صورت دیدگاه خود را بیان 
مروز قراره فالن وزیر فرمانداری متولی فالن امر هست و ا مثالًجوری هست که  این عموماً»

ها و همه  کودکان کار زیاد مشاهده شده مسئلهده که  بیاد بازدید، فرمانداری یه دستور می

کنن ظرف یک هفته بگیر و ببند کودکان کار و خیابان  دونیم داستان چیه دیگه و شروع می می
و بره و بعد  شن تا اون وزیر بیاد ی متکدیان. ظرف دو هفته اینا جمع و جور میآور جمعو 

 «.دوباره روز از نو و روزی از نو

 فرصت بی بدیل برای کودکان کار: مهاجرپذیر بودن شیراز

. باشد یمشهر شیراز به عنوان مقصد نهایی بسیاری از مهاجرین و به خصوص مهاجرین افغانی 

در شیراز جمعیت زیادی از اتباع افغانی سکونت دارند و بسیاری از این مهاجرین فاقد 

. این جمعیت زیاد که در شیراز سکونت دارند، فاقد مدارک باشد یممجوزهای قانونی سکونت 
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به  باشد یمی پرجمعیت ها خانوادهها از  ، از سوی دیگر بیشتر آنباشند یمهویتی و شناسایی 

، فرزند خود را در باشند یمها که دارای فرزند  و بسیاری از آن روند یمی کاذب روی ها شغل

عوامل عدم ساماندهی کودکان کار و توسل  نیتر یاصل. از کنند یمدکی روانه بازار کار سنین کو

ی راهبردی و کاربردی برای حل و کنترل مسئله کودکان کار، همین موضوع یعنی ها یاستراتژبه 

 .باشد یممهاجرپذیر بودن شهر شیراز 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلششممقوله  -6جدول 

 مقوله اصلی فرعیمقوالت 

 ی کالن کشوری و مهاجرپذیر نمودن شیرازها استیس
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 حضور پررنگ اتباع افغانی در شیراز

 دهی و سازمان تیریمد ازمندیو نبودن شیراز  ریمهاجرپذ

 ریزی منسجم و عدم برنامهد اتباع ومهاجرت و ور

 یو مسائل مختلف فرهنگ نیجرحضور مها

ی کالن کشوری در مورد ورود اتباع به مناطق مختلف و از ها استیسیکی از کارشناسان به 

 و اعتقاد دارد که: کند یمجمله شیراز اشاره 
های کالن مملکتی این بود که بیان و اتباع رو توی بعضی از مراکز جمع  یکی از سیاست»

اشاره کرد که همه اتباع افغانی مقیم در سیستان و بلوچستان  توان یمکنن. به صورت نمونه 
 «.توی شیراز اند آوردهرو جمع کردن و 

این اعتقاد نیز وجود دارد که مرزهای کشور بر روی اتباع از وضعیت پایداری برخوردار 

به شهرهای مختلف  توانند یمو گاهی اوقات این مرزها باز هستند و این افراد  باشد ینم

 ت کنند.مهاجر

از اون طرفم مرزها نه بسته هست و نه باز هست و وضعیت مشخص نیست. اوائل »
جا بنایی بود و کارهای  های کوچیک. خب اون رفتن توی شهرستان جوری بود که اتباع می این
تونستن توی محیط  شد، می جوری و چون جمعیتشون هم یهو توی یه نقطه زیاد نمی این

یلی تصمیم گرفتن که اینا رو جمع کنن توی شیراز. همه اومدن هضم بشن. ولی بنا به دال
 نهیهزتوی شیراز و مسکن توی شیراز چند برابر روستاست. حمل و نقل خیلی بیشتره، 
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درمانشون هم بیشتره. در نتیجه نیاز به اشتغال دارن و از اون طرف کار هم نیست. اینو همه 
 «.ای کار به خیابان فرستادندهمین فرزندان خود را بر به خاطردونن و  می

مشکالت شهر شیراز در مواجهه  نیتر یاصلکنندگان اعتقاد دارد که یکی از  یکی از مشارکت

بدون حساب  ها مهاجرتو بیشتر  باشد یمآن  بودنبا کودکان کار به صورت خاص؛ مهاجرپذیر 

 و کتاب انجام شده است.

ها در شیراز هست. در خیلی  باالی افغانی ما در شیراز مشکل داریم و مشکل اصلیمون تعداد»
یا  5یعنی اگر ؛ از شهرهای ایران ما این مشکل رو نداریم ولی شیراز جز بدترین شهرهاست

شیراز  قطعاًمهاجرپذیر بودن، بدون هیچ حساب و کتابی اسم ببریم،  حوزهتاشهر بد، در  6
 «.شه هاست و قانون هم اجرا نمی یکی از اون

 یا متعارض رسانه یها تیو فعال یی منفیبازنما

، باشد یمزیادی برخوردار  اریبسکنندگان از اهمیت  موضوع دیگری که از نظر مشارکت

کنندگان رسانه و صدا و  . از نظر مشارکتباشد یمی ا رسانهی متعارض و بازنمایی منفی ها تیفعال

ی را انجام رگذاریتأثبسیار  اقدامات تواند یمسیما در این مورد و حل و کنترل مسئله کودکان کار 

و صدا و سیما نتوانسته است رویکرد مطلوبی در این زمینه  ها رسانهدهند، اما در سالیان اخیر 

ی و واقعیت سازی سبب شده است که ساز عهیشااتخاذ کند، بلکه با سریال سازی نامطلوب، 

 ی متعددی شکل گیرد.ها ابهامو  ها یسردرگمنسبت به این موضوع 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلهفتممقوله  -7جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 پخش اخبار غیر واقعی
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 یا رسانهی متعارض ها تیفعال

 سریال سازی به مثابه رویکرد واقعیت سازی

 ها رسانهپخش شایعات مختلف در 

 ها رسانهی موجود در ها تیواقعیی ازنماببازنمایی منفی و عدم 

و اعتقاد  کند یم، اشاره شوند یمپخش  ها رسانهیکی از کارشناسان به شایعاتی که از طریق 

 دارد که:
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که شخصاً ای ندیدم  کار گرسنه بچهکنن. من  خیلی شایعات بدی هم پخش می ها رسانه مثالً»
ها توی سطل  دتون نگاه کنید و ببینید اینبخواد توی سطل اشغال دنبال غذا بگرده. شما خو

ها دنبال چی هستند؟ دنبال ضایعات و بازیافت هستن. ضایعات برای خودش یک  آشغال
های  منبع درآمد خوبی هست. ضایعات، کارتن و ... که حتی یه جورایی دست یک گروه

 «.دن دست هر کسی هم نمی ؛ وخاصی هست

 هم یکی از نکات مورد اشاره است. ها اشاره به پخش غیر واقعی در رسانه

گم یک خبری رو پخش  شم، می که من گاهی اوقات ناراحت می کنن ها پخش می ببین رسانه»
کنن، خدشه  کنید ولی خبری که صحت داشته باشه؛ و مردم رو از لحاظ احساسی درگیر می

 .«خوب نیست اصالًکنن. همین وضعی که در جامعه هست، این بی اعتمادی  دار می

کنندگان زیادی به نوع سریال سازی صدا و سیما و به خصوص سریال آوای باران  مشارکت

جعل واقعیت است تا  که این نوع سریال سازی که بیشتر شبیه کند یمانتقاد دارند و بیان 

 ی موجود کودکان کار.ها تیواقعبازنمایی 

د سال پیش پخش شد و ها هست، یه سریالی هم چن ای کار کردن بچه یه تصویری از شبکه»
ها یک باند هستن و یک سرکرده دارن،  این تصویر رو در ذهن عمومی آدما ایجاد کرد که این

 «.طوری نیست این نهکنه،  بعد اینا رو مدیریت می

 کودکان کار اتباع و مشکل شناسایی و هویتی آن

یراز درباره کنندگان چالش اصلی که در این جامعه و به خصوص در شهر ش از نظر مشارکت

، کودکان کاری که بسیاری از باشد یممسئله کودکان کار وجود دارد، کودکان کار اتباع افغانی 

. این موضوع یعنی عدم وجود مدارک هویتی و باشند یمها فاقد مدارک هویتی و شناسایی  آن

ریزی و  ها حاصل نشود و برنامه یی سبب شده است که شناخت دقیقی در مورد آنشناسا

گفت که  توان یمکنندگان  یریت منسجم شکل نگیرد. از سوی دیگر با توجه به ادراک مشارکتمد

درصد از کودکان کار در شیراز، کودکان کار اتباع و به خصوص  99درصد و حتی  90بیش از 

ی این کودکان به صورت غیرقانونی وارد خاک کشورمان ها خانواده. بیشتر باشند یماتباع افغانی 

 .باشند یم، بر همین مبنا فاقد مدارک هویتی و شناسایی اند شدهراز و شهر شی
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 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلهشتممقوله  -8جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی
 ی و عدم وجود مدارک شناساییرقانونیغورود 
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 دارک هویتیحضور پررنگ کودکان کار اتباع بدون م
 جمعیت زیاد کودکان کار اتباع افغانی در شیراز

 ها ی الزم از آنها تیحماکودکان کار بدون مدارک هویتی و عدم 
 ها عدم وجود مدارک هویتی و مسائل سرشماری آن

 یکی از کارشناسان اعتقاد دارد که:
ری که من دارم و طی این بیشتر جمعیت کودکان کار در شیراز اتباع افغانستانی هستن. آما»

% افغانستانی هستن و آمار بزرگی هست و توی 90ی کردیم، گاهی حدود آور جمعچند سال 
بینیم اینا آمارشون  ها و ... باز وقتی می خونه ها و گل ها، تعمیرگاه های اقتصادی، حجره بنگاه

 «.بسیار قابل توجه هست

اماندهی و کنترل کودکان کار را دارد در یکی از کارشناسان سازمان بهزیستی که مسئولیت س

 که: کند یماین مورد بیان 

تاش  8تاش اتباع بوده و  120که  آوری آخرمون بچه داشتیم در طرح جمع 128ما از پارسال »
 «.ایرانی بوده بچه

دهی به این کودکان کار  یکی دیگر از کارشناسان این حوزه به مسائل و مشکالت خدمات

بسیاری از خدمات را به این  توان ینمعتقاد دارد به علت نداشتن کد ملی و ا کند یماشاره 

 کودکان کار ارائه کرد.

تونیم بهشون پرداخت کنیم چون کد ملی ندارن، حساب بانکی ندارن، به  پولی نمی مثالً»
تونن بگیرن، به این دلیل هست که  ها نمی سری خدمات درمانی را مثل ایرانی هرحال یک

 «.کودکان کار ما بیشتر است شاید تعداد

 تفاوتی نسبت به کودکان کار نهاد و بی مردم یها سازمان

که  اند کردهاظهار نظر  اند بودهو نهادهای دولتی  ها سازمانکنندگان که از  برخی از مشارکت

نهاد تمایل چندانی به کمک و همکاری در مورد مسئله  غیردولتی و مردم مؤسساتو  ها سازمان

و  ها سازمانگفت که این  توان یمکه  اند داشتهکنندگان اعتقاد  ار ندارند. این مشارکتکودکان ک

کنندگانی که از  اما مشارکت؛ باشند یم تفاوت یبی نسبت به مسئله کودکان کار ردولتیغ مؤسسات

و دالیل عدم مشارکت خود در این  ها شهیربه  اند بودهغیر دولتی  مؤسساتو  ها سازماناین 
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دلیل عدم  نیتر یاصلی متولی امر کودکان کار را ها سازمانو همین  اند کردهاشاره موضوع 

 .اند کردهمشارکت خود ذکر 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلنهممقوله  -9جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی

 ی مردم نهاد به مسائل کودکان کارها سازمانکم توجهی 
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 ی دولتی در موضوع کودکان کارها سازماننپذیرفتن فراخوان همکاری با 
 ی غیر دولتیها سازمانی دولتی و ها سازماننبود تعامل بین 

در  ها آنی مردم نهاد و تاثیرگذاری ها سازماننبود قوانین دست و پا گیر در 
 موضوع کودکان کار

 نهاد مردم یها ماناز ساز برخی کژکارکردی

 نهاد اعتقاد دارد که: ی مردمها سازمانیکی از کارشناسان در مورد این 
 از اِن جی اُ ها دعوت کردیم که در طرح شناسایی ما به عنوان نیروهای داوطلب کمک کنن»

شه، هم  های آموزشی مرتب برگزار می جی اُ های خیلی قوی هم انتخاب کردیم. دوره ان که
های دیگر و هم بین خودمون به صورت هفتگی ویدیو کنفرانس داریم و با کل  بین استان

تمایلی چندانی از خود نشان  ها سازماندیم، اما این  کنیم و آمار می کشور تبادل نظر می
 «.و همکاری نیز در این مورد حاصل نشده است اند نداده

اقدامات بسیار موثری در موضوع  توانند یمنهاد  ی مردمها سازماناین اعتقاد وجود دارد که 

 کودکان کار انجام دهند.
یعنی ما هر وقت کار رو به خود مردم ؛ اِن جی اَ ها بهترین کار رو میتونن انجام بدن»

ها خیلی کند هستن. مردم از طریق  سپردیم، بهتر جواب میده. ادارات ما در بعضی زمینه
تونن  انجام بدن، یه جمع متخصص رو میتونن  نهاد بهترین کارها رو می های مردم سازمان

ها اگر  های دلسوز هم زیاد داریم، این جمع کنن که بوروکراسی دست و پا گیر ندارن و ادم
تونن بکنن. چون در ادارات غالبا اتفاق  کنار هم قرار بگیرن، خیلی کارهای بزرگی می

 «.بینم خاص و خالقیتی نمی

 المللی خلی و بینقواعد و قوانین دااز  یبرخ یبازدارندگ

و اعتقاد  کند یمالمللی اشاره  کنندگان به قواعد و قوانین اعم از قوانین داخلی و بین مشارکت

کنندگان اعتقاد دارند  ی زیادی وجود دارد. مشارکتخألهاو  ها ضعفدارند که در این زمینه نیز 

ن موضوع اقدامات باید و شاید در قبل ای چنان آنکه همین موضوع سبب شده است که نتوان 
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کنندگان به خالء های قانونی در مورد ورود اتباع به شهر شیراز  ی انجام داد. این مشارکتمؤثر

 ی متعددی وجود دارد.ها چالشو معتقد هستند که در این زمینه  کند یماشاره 

 آن یفرع یها و مقوله ی: مقوله اصلدهممقوله  -10جدول 

 مقوله اصلی مقوالت فرعی
 ریالمللی دست و پا گ نقواعد بی
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 ریدست و پا گ یقواعد داخل
 یقانون یضعف قانون و خالء ها

 ییضعف قانون و عدم اهتمام اجرا
 یی آنمشکالت اجراوجود قوانین مختلف و 

ن یکی از موارد مهم است که در اشاره به قوانین داخلی و عدم پاسخگویی به مسئله مهاجری

 مورد اشاره قرار گرفته است. ها مصاحبه
المللی خودمون داریم. حتی ما گفتیم اگر میشه یک مدت  یک سری قواعد داخلی و بین»

های ممنوعه بشه؛ که این موضوع با  ورود اتباع به فارس ممنوع بشه و فارس جز استان
 «.ما حداقل بتونیم این وضع رو کنترل کنیم که؛ های مجلس مطرح شد، رایزنی شد نماینده

و در این  کند یمیکی از پاسخگویان به ضعف قانون و خالء های قانونی متعددی اشاره 

 :دهد یممورد دیدگاه خود را به این صورت شرح 

ضعف قانونی، خالء قانونی، ضعف اجرایی و عدم پشتیبانی دولتی. چون دولت توی »
گه من متولی هستم و من منظورم از دولت حکومت هست.  می گیره و انحصار خودش می

هایی هست که ما داشتیم. مانع این نبود که  ترین مانعه به ثمر رسیدن پروژه حاکمیت بزرگ
 «.خَیِر کم باشه، نیرو کم باشه

و معتقد هست که  کند یمکننده دیگری نیز به ضعف قانون در مورد کودکان کار اشاره  مشارکت

 انون و عدم اهتمام اجرایی سبب شده است که مسائل متعددی در این مورد شکل گیرد.این ضعف ق

که  که قانونش نباشه، هست. اول این های قانونی و اجرایی وجود داره. نه این چون ضعف»
خود قانون مسائل زیادی داره، خالء و حفره وجود داره و از اون طرفم توی اجرا براش 

 «هست همتی وجود نداره و مقطعی

 گیری بحث و نتیجه
 کنندگان پژوهش معتقد هستند که در وهله گفت که مشارکت توان یم ،پژوهش یها افتهیبراساس 

با کودکان کار در شهر شیراز  مواجههی مدیریتی در مورد نحوه آشفتگنوعی موازی کاری و  ،اول
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تدوین « یل نهادو انفعا ینگر یبخش»وجود دارد و بر همین مبنا مقوله هسته تحت عنوان 

که  دهد یمکنندگان نشان  ادراک مشارکت ودیدگاه  و ها مصاحبهکاوش عمیق  وگردید. واکاوی 
نوعی انفعال و ناهماهنگی نهادی در مورد مسئله کودکان کار در شهر شیراز وجود دارد و از 

ی ها مانسازو هر کدام از این نهادها و  باشد یمسوی دیگر نوعی بخشی نگری نهادی هم حاکم 

 کار میتقسگفت  توان یم. کند یماصلی خود شانه خالی  فیوظادولتی متولی امر کودکان کار از 

ی دولتی متولی امر کودکان کار که شامل یازده ارگان و سازمان دولتی ها سازمانمنسجمی بین 

تلف ی مخها سازمانوجود ندارد و بر همین منوال هماهنگی و سازگاری بین اقدامات  باشند یم
اقداماتی  ها سازمانو نهادهای دولتی مختلف انتظار دارند که سایر  ها سازمان. دیآ ینمبه وجود 

بسیار ناچیز  مسئلهدهی و مدیریت این  در این مورد انجام دهند و نقش خودشان در سازمان

از تفاوتی بسیاری  به انفعال نهادی اشاره کرد و این حکایت از بی توان یم. همچنین باشد یم

ی فوق ها افتهدهی کودکان دارد. با توجه به نتایج و ی ی متولی امر مدیریت و سازمانها سازمان
 مدل پارادایمی ذیل استخراج گردید:

 
 مدل پارادایمی مواجهه با کودکان کار در کالن شهر شیراز )مصاحبه با کارشناسان(  -1شکل 

 

 شرایط علّی
 یتیریو مد یادنه یو آشفتگ یناسازوارگ

 انداز به پدیده کودک کارتنوع چشم
 تفاوتی نسبت به کودک کارنهاد و بیهای مردمسازمان

 
 
 
 
 
 

 ایشرایط مداخله
-بازنمایی منفی و فعالیت

 ایهای متعارض رسانه

از  یبرخ یبازدارندگ
قواعد و قوانین داخلی و 

 المللی بین
کودک کار اتباع و مشکل 

 ها آن یتیو هو ییشناسا

 ای:شرایط زمینه
فشار خانوادگی و شروع 

 فرایند کار در کودکی
درآمدزا بودن کار کودکان 

 در خیابان
کودک کار به سان منبع 

 خانواده یمال ازین نیتأم
 یبرا لیبد یفرصت ب

 ریکودکان کار: مهاجرپذ
 رازیبودن ش
 
 
 
 

 

 پدیده
نگری و بخشی

 انفعال نهادی
 
 

 پیامد
 کودکان کار اتباع بی رویه شیافزا

 عدم مهار و کنترل مسئله کودکان کار
 کودکان کاراز  حمایت اجتماعی مطلوبعدم 

 ناشناس بودن کودکان کار
 ترغیب و تشویق اتباع برای مهاجرت به شیراز

 
 
 
 
 
 
 

 استراتژی
 ترحم / مقابله



 

 

 

 

 

 365 واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در ...  

 

 

گفت که نوع مواجهه با کودکان کار و به خصوص کودکان کار اتباع  توان یمبر این اساس 

و  ها سازمانبین مواجهه  تناقضو نوع تضاد و  باشد ینمافغانی در شهر شیراز، مواجهه مطلوبی 

نهادهای دولتی و عامه مردم وجود دارد. مواجهه عامه مردم شیراز با کودکان کار، مواجهه عاطفی 

و  باشد یمو نهادهای دولتی، موازی کاری و انفعال  ها سازماناما مواجهه ، باشد یمو احساسی 

وجود دارد. انفعال  باشد یممواجهه غیرکارشناسی شده که موازی کاری نهادی در آن حاکم 

. این باشد یمنهادی و بخشی نگری در مواجهه با کودکان کار در بین نهادهای دولتی حاکم 

ی و مدیریت کودکان کار هستند به نحو مطلوبی به وظایف خود نهادها که متولی امر سامانده

. از نظر کودکان کار و کنند یمو از وظایف محول شده اصلی خود شانه خالی  پردازند ینم

ی آنها کار در خیابان نیاز چندانی به سرمایه مالی اولیه ندارد و کودکان بدون این ها خانواده

 آورند.   ست میسرمایه مالی درآمد قابل توجهی به د

کنندگان شرایط متعددی در بروز و گسترش این پدیده در شهر شیراز دخیل  از نظر مشارکت

 ینهاد یو آشفتگ یناسازوارگبه نیروها و عواملی مثل  توان یمکه از جمله شرایط علی  باشد یم

تی نسبت به تفاونهاد و بیهای مردمانداز به پدیده کودک کار و سازمانی، تنوع چشمتیریو مد

به صورت غیر مستقیم موجب به وجود  زینگر متعددی  کودک کار اشاره کرد. شرایط مداخله

ای، های متعارض رسانهبه بازنمایی منفی و فعالیت توان یمآمدن این وضعیت شده است که 

و  ییکودک کار اتباع و مشکل شناساالمللی و  قواعد و قوانین داخلی و بیناز  یبرخ یبازدارندگ

اشاره کرد. این پدیده مرکزی در شرایط و بستر ویژه و خاصی قرار دارد که از جمله  ها آن یتیهو

مثابه به فشار خانوادگی و شروع فرایند کار در کودکی، کودک کار به توان یماین شرایط و بستر 

کودکان  یبرا لیبد یفرصت بو  خانواده یمال ازین نیکودک کار به سان منبع تأمصنعت درآمدزا، 

 اشاره کرد. رازیبودن ش ریکار: مهاجرپذ

این نوع مواجهه با کودکان کار در شیراز موجب بروز و ظهور پیامدهای متعددی شده است که  

ی و عدم سامانده ،عدم مهار و کنترل مسئله کودکان کار کودکان کار اتباع بی رویه شیافزابه  توان یم

و ترغیب و تشویق اتباع برای  ناس بودن کودکان کارناش، کودکان کار حمایت اجتماعی مطلوب

مهاجرت به شیراز اشاره کرد. مواجهه از نوع انفعال نهادی و بخشی نگری و موازی کاری نسبت به 

این  توان یمپدیده کودکان کار موجب ظهور و بروز دو نوع استراتژی و واکنش شده است که 

را  ها یاستراتژی کرد. این بند دستهی ترحم ها یاستراتژو ی ا مقابلهی ها یاستراتژرا به  ها یاستراتژ
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ی کرد به این صورت که عامه مردم بند دستهی نهادهای دولتی و عامه مردم نیز ها یاستراتژبه  توان یم

به این کودکان کار در خیابان کمک مالی  کنند یمو سعی  کنند یماز استراتژی عاطفی ترحم استفاده 

کنندگان اعتقاد  . این مشارکتباشد یمی ا مقابلهی ها یاستراتژی نهادهای دولتی، ها یاستراتژاما  وکنند 

. اند شدهدارند که هر دو این استراتژی موجب گسترش پدیده کودکان کار اتباع افغانی در شهر شیراز 

 ی زیر را ارائه کرد:ها شنهادیپ توان یمدر پایان با توجه به نتایج پژوهش، 

ی اجرایی قوی در مورد این ها ضمانتزوکار و قواعد دقیق و ثابت و تعیین ایجاد و تعیین سا -1

، باشند یمسازوکارها؛ با توجه به اینکه اکثریت کودکان کار در شهر شیراز از اتباع افغانی 

. باشد یماولویت امر تعیین سازوکار دقیق و ثابت در مورد مهاجرین افغانی و این کودکان 

ن دقیقی در مورد مهاجرین افغانی در کشورمان و در شهر شیراز قواعد و قوانی متأسفانه

و با تغییر یک مدیر، تمام  باشند یم ریپذ انعطافوجود ندارد و این سازوکار و قواعد بسیار 

که با توجه  باشد یم. بر این اساس اولویت امر این کنند یمآن قواعد و سازوکارها نیز تغییر 

 وکارهای دقیق و ثابتی در نظر گرفته شود.به مهاجر بود این کودکان، ساز

یک سازمان جدید و تعیین دقیق  سیتأسواسپاری مسئولیت کودکان کار به یک نهاد یا  -2

پیشنهادها برای مدیریت کودکان کار و  نیتر یاصلی آن؛ یکی دیگر از مش خطوظایف و 

یک نهاد یا  کنترل پیامدهای منفی کودکان کار، واسپاری تمام مسئولیت کودکان کار به

. برای این موضوع قواعد و وظایف آن نهاد و مرزهای آن به صورت دقیق باشد یمسازمان 

ی و وظایف آن مکتوب گردد. این نهاد و سازمان با توجه به مش خطترسیم شود و 

از  توان یمی اجرایی که نهادهای دولتی دارند، باید یک نهاد دولتی باشد، اما ها ضمانت

 شگاهی و جامعه مدنی با تجربه نیز در این نهاد دولتی استفاده کرد.تخصص افراد دان

؛ یکی دیگر از ها آن یها مسائل و مشکالت خانواده در چارچوبنگاه به مسائل کودکان  -3

راهکارهای راهبردی و کاربردی در مورد کودکان کار اعم از کودکان کار اتباع افغانی و 

ها در چارچوب مسائل و  ن و مسائل و مشکالت آنکودکان کار از کشورمان، نگاه به کودکا

. این موضوع سبب موشکافی دقیق پدیده کودکان کار و باشد یم ها آنی ها خانوادهمشکالت 

 .شود یمی مختلف آن ها جنبهروشن شدن ابعاد و 

از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای حمایت های  سپاسگزاری:

 آید.  ی در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی به عمل میمادی و معنو
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