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چکیده
آموزش  حوزه  ازجمله  کودکان  زندگی  مختلف  جنبه های  بر  خانواده ها  نگرش  و  رفتار 
آنان اثرگذار است، بسیاری از مشکالت تحصیلی کودکان کار و خیابان هم با رفتارها و 
باورهای خانواده هایشان گره خورده و از آن متأثر شده است. از این رو پژوهش حاضر 
با هدف بررسی دیدگاه مطلعین کلیدی در مورد رفتار و نگرش خانواده های کودکان کار 
نسبت به آموزش آنها در شهر گرگان و با روش کیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان از 
متخصصین  دانشگاهی،  استادان  کلیدی،  مطلعین  میان  از  هدفمند  نمونه گیری  طریق 
دولتی و غیر دولتی انتخاب شدند. داده ها از طریق ۲ مصاحبه گروهی و۱۴ مصاحبه 
عمیق با این افراد گردآوری و با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. از 
یافته های پژوهش ۵ مضمون اصلی: عدم اعتقاد به تحصیل، تفکر سنتی به تحصیل، نا 
امیدی به کارایی و اثر بخشی تحصیل، تأثیرپذیری و تقلید از اطرافیان و فقر فرهنگی از 
نظر مطلعین به عنوان رفتارها و نگرش های اصلی خانواده ها نسبت به آموزش کودکان 
کار استخراج شدند. این نگرش ها در یک رابطه تأثیر و تأثری منجر به اتخاذ راهبردهای 
متفاوتی شده و پیامدهای مختلفی را برای تحصیل کودکان کار و خیابان در پی دارند. 
در نتیجه از نظر مطلعین مداخله مبتنی بر نگرش های فرهنگی برای حل چالش های این 
حوزه ضروری است. تا زمانی که نگرش خانواده ها به مسئله آموزش و تحصیل از طریق 
مناسب  مطالعاتی  روش های  و  رویکردها  از  برگرفته  که  متناسب  آموزشی  برنامه های 
همچنان  و  داشت  خواهد  ادامه  کودکان  این  آموزشی  مشکالت  نکند،  تغییر  است 
به  ابتدائی  مقطع  از  بخصوص  فراوان  تحصیل های  ترک  و  کیفیت  بی  تحصیل  شاهد 
بعد خواهیم بود و به تبع آن افزایش مسائل و آسیب های اجتماعی در این گروه اجتناب 

ناپذیر خواهد شد.
کلیدواژه ها: نگرش های فرهنگی،  خانواده،  آموزش، کودکان کار و خیابان.

تحلیل نگرش های فرهنگی خانواده در
حوزۀ آموزش کودکان کار و خیابان
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مقدمه
اجتماعی،  تاسیسات  و  سازمانها  نهادها،  تمامی  بین  «در 
که  آنان  تمامی  دارد.  بسزا  و  خاص  اهمیتی  و  نقش  خانواده 
حتی  مصلحین،  همه  اندیشیده اند،  جامعه  سازمان  باب  در 
رویاگران و آنان که به ناکجا آباد روی کرده اند، بر خانواده و 
به درستی  ورزیده اند.  کید  تأ جامعه  برای  آن  حیاتی  اهمیت 
از  چنانچه  کند،  سالمت  ادعای  نمی تواند  جامعه ای  هیچ 
خانواده هایی سالم برخوردار نباشد. باز بی هیچ شبهه، هیچ 
یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده 

پدید آمده باشد» (ساروخانی، ۱۳۸۴: ۱۱).
یکی از مهم ترین وظایف خانواده در قبال فرزندان، فراهم 
کردن شرایط تحصیل و آموزش برای آنان و حمایت های الزم 
از فرزندان خود در طی این فرایند است. آموزش و تحصیل 
عالوه بر اینکه از حقوق اساسی کودکان در هر جامعه ای به 
شمار می رود، نقش اساسی در فرایند جامعه پذیری، رشد و 
زمینه ساز  همچنین  دارد،  کودکان  استعدادهای  شکوفا شدن 

بهره مندی آنها از امکانات و شرایط بهتر در آینده است.
اجتماعی،  فردی،  توسعه  در  اساسی  نقشی  «آموزش 
در  مهم  نقشی  گسترده،  نگاهی  در  و  ادراکی  مهارتی، 
همبستگی  و  اجتماعی  عدالت  ارتقای  جامعه پذیری، 
آموزش  «مسلمًا   .(۴  :۱۳۹۶ (فرضی زاده،  دارد»  اجتماعی 
مهم ترین نهاد اجتماعی در هر جامعه مدرن است، این کلید 
توسعه و رشد اقتصادی جامعه است و آموزش تقریبا در تمام 
جنبه های زندگی برای افراد یک عامل تعیین کننده اجتماعی 
است» (Lyu, Li & Xie, 2019: 2). تحقق این مهم به نقش 
که  مهمی  عوامل  کنار  در  برمی گردد.  والدین  نگرش های  و 
و  رفتارها  به  توجه  دارند،  نقش  خانواده ها  تصمیم گیری  در 
چرا  است.  حیاتی  و  مهم  مقوالت  از  فرهنگی  نگرش های 
افراد  نگرش های  با  انسانی  کنش های  و  تصمیمات  بین  که 
که  نمادی  دنیایی  در  «انسان  دارد.  وجود  تنگاتنگی  رابطۀ 
خودش ساخته است زندگی می کند. هر واقعیتی برای انسان 
نمادی است. قضاوت ها، ارزیابی ها و ادراکات همه با نظام 
(بودون،  مرتبط  اند»  دارد  تعلق  آن  به  انسان  که  فرهنگی ای 

.(۵۱۵ :۱۳۸۵
در این میان خانواده هایی به دالیل اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کودکان خود را به سمت کار اجباری سوق می دهند 
این  می شناسیم.  خیابان  و  کار  کودکان  عنوان  با  را  آنها  ما  که 
امر آموزش و تحصیل کودکان کار و خیابان را به شدت تحت 

تأثیر قرار می دهد، بطوریکه به مرور کار و درآمد کودک، برای 
خانواده ارزش محوری تری نسبت به تحصیل پیدا می کند و 
مداخالت فراوان اجتماعی و مددکاری هم مفید واقع نمی شود. 
عامل  و  فقر  صرف  که  می رسد  نظر  به  چنین  اول  نگاه  در 
اقتصادی منجر به ترک تحصیل و یا مشکالت تحصیلی این 
کودکان می شود، اما رفتارها و نگرش های خانواده ها و به تبع 
آن نگرش کودکان به تحصیل منجر به شدید شدن چالش های 
«از  شده است.  خیابان  و  کار  کودکان  تحصیلی  و  آموزشی 
به  پاسخی  صرفًا  کودکان  کار   (Fyfe, 1989) فایف۱  دیدگاه 
فرایندهای اقتصادی نیست، بلکه کارکردهای فرهنگی کودکان 
را نیز منعکس می کند. بر این اساس کار کودکان برخواسته از 
با  عمیقا  که  است  اقتصادی ـ فرهنگی  عوامل  از  مجموعه ای 
هم پیوند خورده اند» ((به نقل از کشاورز حداد، ۱۳۹۳: ۷). 
می دهد  نشان   (UNICEF, 2014) یونیسف  مطالعه  «نتایج 
چندگانه  دختران،  برای  به ویژه  مدرسه،  از  بازماندن  علل  که 
بسیاری  می کند.  مواجه  بسیار  خطرات  با  را  کودکان  و  است 
از کودکان هیچ فرصتی برای حضور در مدرسه ندارند یا قبل 
از دستیابی به سواد کامل، مدرسه را ترک میکنند. بسیاری از 
جوامع حاشیه نشین با موانع اساسی مانند فقر، فقدان آگاهی 
ازدواج  و  اجتماعی  هنجارهای  و  تحصیل  اهمیت  از  والدین 
تقویت  را  جنسیتی  نابرابری  که  هستند  مواجه  زودهنگام 

می کنند» (به نقل از تورانی، ۱۳۹۶: ۷).
«عامل فرهنگی چهارمین مانع جذب کودکان بازمانده از 
تحصیل است. پژوهشگران زیادی عوامل فرهنگی همچون 
اجباری،  و  زودهنگام  ازدواج  دختران،  تحصیل  با  مخالفت 
بیسوادی والدین، بی توجهی نسبت به تحصیل و مخالفت با 
تشکیل کالسهای مختلط به ویژه در پایه های چهارم ابتدایی 
موانع  عنوان  به  را  دختران  برای  مرد  معلم  تدریس  و  باالتر  و 
جذب کودکان الزم التعلیم به مدارس برشمرده اند» (تورانی، 

.(۱۵ :۱۳۹۶

بیان مسئله
رفتار و نگرش خانواده ها به موضوع تحصیل و آموزش منجر 
به عدم همکاری الزم، برای فراهم آوردن شرایط ادامه تحصیل 
کودکان شده، همچنین فرصت دسترسی آنان برای بهره مندی 
از مداخالت آموزشی در حوزه های مختلف را نیز کمتر کرده 
با  را  خیابان  و  کار  کودکان  خود  نوبه  به  مسئله  این  که  است 
کرد.  خواهد  مواجه  آینده  در  بیشتری  مشکالت  و  چالش ها 
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رفتار  فهم  مورد  در  کلیدی  مطلعین  دیدگاه  بررسی  با  لذا 
آنها  آموزش  به  نسبت  کار  کودکان  خانواده های  نگرش  و 
طراحی  را  واقعیت  مبتنی بر  و  مناسب  مداخالت  می توانیم، 
کرده و کمک کنیم تا صرف توجه به ابعاد اقتصادی مسئله، 
این  در  نگرش ها  و  رفتارها  تأثیر  و  نقش  ماندن  مغفول  به 
حوزه منجر نشود. شیوه درست، فهمیدن این نگرش هاست 
می گذارد.  تأثیر  کودکان  آموزش  و  تحصیل  جریان  بر  که 
فرد  برای  چیزی  چه  می کنند  تعیین  که  هستند  نگرش ها  این 
شود،  تلقی  ارزش  کم  یا  ارزش  فاقد  چیزی  چه  و  ارزش 
اینکه آموزش و تحصیل جزء نظام ارزشی فرد و خانواده قرار 
دارد یا ندارد و مواردی از این قبیل با نگرش های خانواده ها 
همچون  فرهنگی،  عوامل  «پژوهشگران  است.  در هم تنیده 
اجباری،  و  زودهنگام  ازدواج  دختران،  تحصیل  با  مخالفت 
مخالفت  و  تحصیل  به  نسبت  بی توجهی  والدین،  بیسوادی 
چهارم  پایه های  در  به ویژه  مختلط  کالس های  تشکیل  با 
ابتدایی و باالتر و تدریس معلم مرد برای دختران را به عنوان 
برشمرده اند»  مدارس  به  التعلیم  الزم  کودکان  جذب  موانع 
این  ناپذیر  اجتناب  آثار   .(۱۵  :۱۳۹۶ عارف نژاد  و  (تورانی 
پیامدهای  کنار  در  کودکان  تحصیل  و  زندگی  بر  نگرش ها 
دیگر کار کودکان، منجر به بغرنج تر شدن مسئله می شود. در 
واقع کودکان در عین اینکه از منافع تحصیل در زمان حال بی 
زندگی  فرصت های  از  برخوداری  شانس  می شوند،  نصیب 
بهتر در آینده را نیز از دست می دهند. رفتارها و نگرش های 
در  آنچه  ولی  دارد،  کودک  زندگی  بر  فراوانی  آثار  خانواده ها 
این مقاله بدان توجه شده و هدف ما بوده، تأثیر این نگرش ها 
این  کلیدی  مطلعین  نگاه  از  کودکان  آموزش  و  تحصیل  بر 
و  تحصیل  ترک  موضوع  آنها  نظر  از  که  چرا  است،  حوزه 
متأثر  خیابان،  و  کار  کودکان  گروه  در  آموزشی  چالش های 
از رفتارها و نگرش های فرهنگی خانواده ها است، بطوریکه 
و  آموزشی  برنامه های  در  حضور  برای  تحصیل،  عالوه بر 
به  تمایلی  خود  نه تنها  هم  نهاد  مردم  موسسه های  فرهنگی 
شرکت ندارند، بلکه مانع حضور کودکان هم در برنامه های 
از  مراقبت  مهارت های  و  زندگی  مهارت های  نظیر  آموزشی 
به  کردیم  سعی  مطالعه  این  در  ما  رو  این  از  می شوند.  خود 
حوزه،  این  کلیدی  مطلعین  دیدگاه  عمیق  مصاحبه  کمک 
شامل مددکاران اجتماعی کودکان کار، مدیران مدارس این 
کودکان، کارشناسان سازمان های دولتی، و استادان دانشگاه 
گروه  با  نزدیک  از  که  کودک،  حقوق  انجمن های  فعالین  و 

هدف کامًال آشنا بوده و در این حوزه در سازمان های دولتی و 
غیر دولتی کار می کنند را با استفاده از روش تحلیل محتوای 
کیفی در مورد رفتار و نگرش خانواده های کودکان کار نسبت 
را  آن  پیامدهای  و  راهبردها  کنیم؛  بررسی  را  آنها  آموزش  به 
دست  دقیق  پارادایمی  مدل  یک  به  بتوانیم  تا  کرده،  کشف 
حوزه  این  در  کاربردی  مداخالت  راهگشای  بتواند  که  یابیم 
باشد. چرا که باورهای والدین نقش مهمی در روند تحصیلی 

کودکان دارد.

پیشینۀ پژوهش
موانع  «بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   (۱۳۹۶) فرضی زاده 
تحصیل دختران روستایی» به موضوع موانع عدم تحصیل و 
ترک تحصیل دختران روستایی پرداخت و به این نتیجه رسید 
که، مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در 
استاین  مؤثر  روستایی  دختران  تحصیل  برای  تصمیم گیری 
تحصیل  ضرورت  به  والدین  باور  عدم  از:  عبارت اند  عوامل 
کید بر ازدواج زودهنگام دختران،  یا ادامه تحصیل دختران، تأ
منزل  از  دختران  خروج  سبب  به  مردم  شایعات  گسترش 
نهادهای  در  همگی  که  پسر  و  دختر  فرزند  میان  تبعیض  و 
بسیار  نقشی  باورها  دارند.  ریشه  محلی  اجتماع  غیر رسمی 
مهم در عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی دارند. 
عنوان  با  تحقیق  در   (۱۳۹۴) حیدری  و  علی بیگی 
«بررسی نگرش والدین به ادامه تحصیل دختران روستایی» 
به موضوع آموزش دختران روستایی پرداختند و به این نتیجه 
منفی  دختران  تحصیل  ادامه  به  والدین  دیدگاه  که،  رسیدند 
است، همچنین والدین با تحصیالت باالتر، نگرش مثبتی به 

ادامه تحصیل فرزندان دختر خود دارند.
تحصیل  «موانع  عنوان  با  تحقیق  در   (۲۰۰۹) رابی۲ 
از  مجموعه ای  رسیدکه  نتیجه  این  به  موزامبیک»  در  دختران 
عوامل اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، بر تصمیم 
از:  عبارت اند  که  است  مؤثر  دختران  تحصیل  برای  خانواده 
فاصله  مالی،  موانع  خانواده،  در  آموزش  ضعف  یا  فقدان 
برداشتن  و  دزدی  تجاوز،  مانند  مسیر  (خطرهای  مدرسه  تا 
فرزندان  نگهداری  برای  دختران  به  (نیاز  بدن)،  اعضای 
ازدواج  فرصت)،  (هزینه  خانه  کارهای  انجام  یا  کوچک 
نوعروس  خانواده  به  مبلغی  پرداخت  به  هم  ـ که  زودهنگام 
میزان  و  دختر  از  نگهداری  مدت زمان  هم  و  می انجامد 
باور  می دهد ـ،  کاهش  خانواده  در  را  او  پرورش  هزینه های 
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نگرانی  و  دختران  برای  آموزش  فایده مندی  عدم  به  والدین 
از یادگیری برخی موضوعات نامطلوب در مدرسه از طریق 

دوستان.
ادامه  موانع  موضوع  به  تحقیقی  در   (۲۰۰۶) سوئل۳   
در  رسیدکه  نتیجه  این  به  و  پرداخت  دانش آموزان  تحصیل 
مقاطع باالتر سه دسته عوامل، یعنی موانع مالی، ویژگیهای 
ارزشمندی  میزان  دربارۀ  آنها  (نگرش  اجتماع  و  خانواده 
ادامه تحصیل) و فاصله فیزیکی از مدارس جزء موانع ادامه 

تحصیل در این دانش آموزان هستند.
خانام۴ (۲۰۰۶) در تحقیقی به موضوع شناسایی عوامل 
پرداخت و به  عوامل مؤثر بر کار کودکان و تحصیالت آنها 
این نتیجه رسید که افزایش تحصیالت والدین به شکل قابل 
مالحظه ای تحصیالت کودکانی که در سن مدرسه قرار دارند 

را افزایش می دهد.
یک  که  زمینه هایی  است  معتقد   (۱۹۷۹) مندلویچ۵ 
عوامل  شامل  می کنند،  کار  انجام  به  مجبور  را  کودک 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
آتشک (۱۳۸۸)، کینگ۶ (۱۹۸۶) و بردسال۷ (۱۹۸۵) 
عامل  رسیدند که دومین  خود به این نتیجه  پژوهش های  در 
که  است  خانوادگی  عامل  تحصیل،  از  کودکان  ماندن  باز 
شامل مسائلی همچون اندازه و ترکیب خانواده، تحصیالت 

والدین و نگرش والدین به آموزش دختران است.
نیز  فرهنگی  عامل  که،  می کند  اشاره  اسمیت۸ (۱۳۸۷) 
از عوامل دخیل در باز ماندن کودکان از تحصیل است و آن 
کل پیچیده ای است که دانش، باور، هنر، قوانین، اخالقیات، 
که  میشود  شامل  را  دیگر  عادات  و  قابلیت  هرگونه  و  رسوم 

انسان به عنوان عضوی از جامعه فراگرفته است.
فرضیه  این  از  کینگدون۱۰  و  درزه۹  تحقیقات  نتایج 
حمایت کرد که نگرش والدین به آموزش دختران با پیشرفت 

تحصیلی دختران همبستگی دارد.

پرسش های پژوهش
آموزش  حوزه ی  در  خانواده ها  فرهنگی  نگرش های   .۱

کدامند؟
۲. خانواده ها چه رفتارهاو باورهایی نسبت به آموزش کودکان 

دارند؟
۳. نگرش  خانواده ها چه راهبردها و پیامدهایی را در زمینه ی 

آموزش در پی خواهند داشت؟ 

اهداف پژوهش
حوزۀ  در  خانواده  فرهنگی  نگرش های  تحلیل  اصلی:  هدف 

آموزش کودکان کار و خیابان
تحصیل  مورد  در  خانواده ها  رفتار  ۱. شناخت  فرعی:  اهداف 
فرهنگی  باورهای  خیابان؛ ۲. شناخت  و  کار  کودکان 
 .۳ خیابان؛ و  و  کار  کودکان  آموزش  به  نسبت  خانواده ها 
شناخت راهبردها و پیامدهای گروه هدف نسبت به آموزش.

ادبیات پژوهش
افراد  کنش  بر  نهادها  اثرگذاری  جامعه شناسان،  اعتقاد  «به 
از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال می شود. تأثیر نهادهای 
عملکرد  بر  و  است  مهم  بسیار  توسعه  فرایند  در  غیر رسمی 
کلری  مک  اعتقاد  به  می گذارد.  تأثیر  نیز  رسمی  نهادهای 
جهان  سراسر  در  دختر  میلیونها   (۲۰۱۵) همکاران  و  سیلز 
جنسیتی  نقش های  به  مربوط  اجتماعی  هنجارهای  دلیل  به 
از  می کند،  محدود  را  آنها  عاملیت  که  غیر رسمی)  (نهاد 

ورود به مدرسه و تحصیل منع می شوند.
باورها،  ذهنی،  مدلهای  میان  است  کرده  تالش  نورث 
نهادها و عملکرد ارتباط برقرار کند. به اعتقاد وی مدل های 
ذهنی، ساختارهای شناختی انعطاف پذیری هستند که کمک 
می کنند انسانها مشکالتشان را حل کنند. وقتی راه حلی که 
بر اساس مدل ذهنی معینی بیان می شود، موفق نیست، افراد 
بازخوردهای  می کنند.  جست وجو  را  دیگری  حل های  راه 
و   - شکست  یا  موفقیت  تعیین  در  اساسی  تأثیری  محیطی، 
دارند.  ذهنی  مدل  تدریجی ـ یک  ثبات  یا  اصالح  نتیجه  در 
برای  که  محیطی  بازخوردهای  طریق  از  به عبارت دیگر، 
انسان یادگیری هایی را به همراه دارند، مدلهای ذهنی می توانند 
تجدیدنظر، پاالیش، اصالح، تعدیل، تأیید یا به طور کلی رد 
شوند. هنگامی که پاسخ های محیطی، مدل ذهنی یکسانی 
تثبیت  اندازه ای  تا  مذکور  مدل  می کنند،  تأیید  بار  چندین  را 
و  را «باور»  تبلوریافته  نسبتًا  ذهنی  مدل  این  نورث  می شود. 
پیوند باورها (که می توانند سازگار یا متباین با هم باشند) را 

«نظام باورها»۱۱ می نامد» (فرضی زاده، ۱۳۹۶: ۱۱).
«به عقیده بوردیو (۱۳۸۱) در میان سرمایه های متفاوت 
شکل  بر  را  تأثیر  بیشترین  فرهنگی  سرمایه های  انسان، 
مختلف  انتخاب های  و  شخصیت  چگونگی  رفتار،  روابط، 
می گذارد. همچنین سرمایه های فرهنگی، محصول فضاها و 
محیط هایی است که ما در آنها متولد شده و رشد یافته ایم. 
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بالیده ایم،  و  کرده  زندگی  متفاوتی  محیط های  در  چون 
به  خانواده ها  است.  مختلف  فرهنگی مان  سرمایه های 
وزن  و  باشد  بیشتر  فرهنگی شان  سرمایه های  که  تناسبی 
سرمایه های  با  قیاس  در  آنها  فرهنگی  سرمایه های  نسبی 
به  بیشتری  سرمایه گذاری  باشد،  بزرگ تر  اقتصادی شان 
می دهند»  تخصیص  خود  فرزندان  پرورش  و  آموزش  امر 

(شکری، ۱۳۹۱: ۷).
است،  اکتشافی  و  کیفی  حاضر  پژوهش  که  آنجا  از 
یا  اثبات  به  تا  نگرفته  پیش  را  خاصی  نظری  دیدگاه   بنابراین 

رد گزاره های آن بپردازد و صرفا از آن زاویه به پدیده بنگرد. 

روش پژوهش
منظور  به  و  شده  استفاده  کیفی  روش  از  حاضر  پژوهش  در 
تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی برای استخراج دیدگاه 
مطلعین کلیدی در مورد رفتار و نگرش خانواده های کودکان 
در  سعی  بیشتر  کردیم.  استفاده  آنها  آموزش  به  نسبت  کار 
کودکان  تحصیل  ترک  روند  بر  اثرگذار  مهم  مقوالت  کشف 
موانعی برای تحصیل و آموزش آنان  و باورهای فرهنگی که 
میان  از  مطالعه  این  در  مشارکت کنندگان  داشتیم.  است، 
کودکان  حوزه  اجتماعی  مددکاران  شامل  کلیدی،  مطلعین 
سازمان های  کارشناسان  کودکان،  این  مدارس  مدیران  کار، 
با  کودک،  انجمن های  فعالین  و  دانشگاه،  استادان  دولتی، 
استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مالک 
در  فعالیت  طریق  از  مستقیم  کار  سابقه  افراد  این  انتخاب 
آشنایی  و  هدف  گروه  با  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های 
حوزه  در  بخصوص  آنان  چالش های  و  مشکالت  با  نزدیک 
آموزشی و تحصیلی بود.۲ مصاحبه گروهی و ۱۴ مصاحبه 
گرفت،  صورت  افراد  این  با  یافته  ساختار  نیمه  عمیق 
با  فردی  مصاحبه   ۱۴ همچنین  و  گروهی  فایل ۲ مصاحبه 
کسب اجازه از مشارکت کنندگان ضبط و ابتدا به صورت متن 
پیاده سازی شد و سپس برای استخراج و کشف مقوالت مورد 
کودکان  سیمای  شناخت  برای  همچنین  گرفت.  قرار  تحلیل 
خانوادگی  و  جمعیتی  ویژگی های  از  برخی  خیابان  و  کار 
از  برگرفته  که  شده  ارائه  توصیفی  جداول  غالب  در  آنها 
و  کار  کودکان  وضعیت  سریع  ارزیابی  مطالعه  یافته های 
خیابانی در استان گلستان است، که به روش ارزیابی سریع 
و پاسخ (۱۲RAR) در زمستان سال ۱۳۹۸ در ۱۵ استان اجرا 

شده است.

یافته های پژوهش
سیمای وضعیت جمعیتی و اجتماعی کودکان و والدین آنها۱۳ 
کار و خیابان  کودکان  بیشتر  می دهد  نشان  «جدول ۱» 
دختر،  ۶/۶ درصد  و  (۹۳/۴ درصد)  پسر  گرگان  شهر 
سال   ۱۴ ۷۲/۵ درصد  حدود  است.  سال   ۱۳ سنی  میانگین 
و کمتر سن داشتند و ۲۷/۵ درصد باالی ۱۵ سال بودند. از 
۲/۸ درصدپیش  بیسواد،  ۳/۷ درصد  تحصیالت  سطح  نظر 
مقطع  در  ۲۸/۳ درصد  و  ابتدایی  ۶۵/۲ درصد  دبستانی، 
تحصیل  ترک  کودکان  از  ۱۷/۴ درصد  و  بودند.  متوسطه 
مجرد  مطالعه  این  کودکان)  (همه  ۱۰۰ درصد  کرده اند. 

بودند.
همین طور  و  پاسخگویان  پدران  از  ۸۴/۱ درصد 
سطح  نظر  از  بودند،  شاغل  آنها  مادران  از  ۸۴/۱ درصد 
سواد  ۲۶/۳ درصد  بیسواد،  ۳۳/۳ درصد  پدران  تحصیالت 
خواندن و نوشتن، ۱۴/۸ درصد سواد ابتدایی ۲۱/۴ متوسطه 
مادران  از   ۳۹/۹ مقابل  در  بودند.  دانشگاهی  ۴/۲ درصد  و 

جدول ۱. ویژگی های جمعیت شناختی ۱۲۰نفر از کودکان.

 درصد طبقات متغیر 

جنس 

۹۳/۴پسر
۶/۶دختر 

۱۰۰جمع کل 

سن 
 (میانگین سنی ۱۳ 

سال) 

۱۰۷۲/۵تا ۱۴

۱۵۲۷/۵ تا ۱۸

۱۰۰جمع کل 

تحصیالت 

۳/۷ بیسواد 
۲/۸پیش دبستانی 

۶۵/۲ابتدایی 
۲۸/۳متوسطه 
۱۰۰جمع کل 

ترک تحصیل 
۴ /۱۷بله 

۸۲/۶خیر 
۱۰۰جمع کل 

وضعیت تأهل
۱۰۰مجرد 
۰متاهل 

۱۰۰کل 
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 ۱۴/۸ نوشتن،  و  خواندن  سواد   ۲۳/۳ بیسواد،  پاسخگویان 
۲/۳ درصد  و  متوسطه  سواد  ۹۶/۷ درصد  و  ابتدایی  سواد 
سواد دانشگاهی داشتند. ۲۷/۵ درصد از پدران و ۱/۸ درصد 

از مادران پاسخگویان، معتاد یا دارای سابقه اعتیاد بودند.
«جدول ۴» نشان می دهد ۸/۷ در صد از کودکان تجربه 
مصرف سیگار در یک ماه گذشته را داشتند، ۶/۳ درصد از 
آنان مصرف الکل در یک ماه گذشته و ۱۵/۹ درصد از آنان 
۱/۲ درصد  کرده،  تجربه  را  گذشته  ماه  سه  در  الکل  مصرف 
کرده اند.  گزارش  را  مخدر  مواد  مصرف  تجربه  هم  آنها  از 
همچنین  و  کرده  تجربه  را  جنسی  رابطه  آنها  از  ۳/۹ درصد 
۸ ٪ از کودکان سابقه ترک منزل را داشتند. با توجه به اینکه 
این  در  فعال  و  دیده  آموزش  پرسشگران  توسط  پرسشنامه ها 
زمینه  در  ابراز شده  تجارب  شده،  پرسیده  کودکان  از  حوزه 
بسا  چه  اتکاست،  قابل  جنسی  رابطه  و  مواد  مصرف  سوء 
شده  ابراز  آنچه  از  بیشتر  واقعی  آمار  جنسی  رابطه  زمینه  در 
باشد، زیرا غالبا کودکان از گفتن این مسائل امتناع می کنند 
مسئله  این  نمایند.  اعتماد  مددکار  یا  پرسشگر  به  اینکه  مگر 
را هم مددکاران حوزه کودک که از نزدیک شاهد مسائل آنها 
بدان  انجام شده  مطالعات  سایر  هم  و  کرده اند  عنوان  هستند 
اشاره داشته اند. «۲۰/۹ درصد از کودکان مورد مطالعه مورد 
 :۱۳۸۱ خانیها،  (احمد  گرفته اند»  قرار  جنسی  سوء استفاده 

۲). «۴/۸ درصد از کودکان یک تا پنج بار، ۳/۳ درصد بین 
پنج تا ده بار و ۳/۲ درصد ده بار و باالتر مورد تجاوز جنسی 

قرار گرفته اند» (افشانی، ۱۳۹۱: ۱۵).
جمع بندی: در ابتدا بسیار مهم است که بنا و بستر محیطی و 
خانوادگی که نگرش ها از آن برمی خیزد را بشناسیم، تا برای 
ما روشن شود راجع به چه نوع خانواده و با چه ویژگی هایی 
بررسی  ما  اصلی  هدف  اینکه  با توجه به  می کنیم.  صحبت 
نگرش  و  رفتار  مورد  در  حوزه  این  کلیدی  مطلعین  دیدگاه 
خانواده های کودکان کار و خیابان نسبت به آموزش و تحصیل 
آنهاست، توصیف وضعیت اجتماعی، جمعیتی، آموزشی و 

جدول ۲. ویژگی های جمعیتی پدران ۱۲۰نفر از کودکان.

 درصد طبقه متغیر 

شغل پدر 

۸۱/۴شاغل 
۱۱/۴بیکار 
۷/۲سایر 

۱۰۰جمع کل 

تحصیالت پدر 

۳۳/۳بیسواد
۲۶/۳خواندن و نوشتن 

۱۴/۸ابتدایی 
۲۱/۴متوسطه 

۴/۲دانشگاهی 
۱۰۰جمع کل 

سابقه اعتیاد پدر 
۷۲/۵خیر
۲۷/۵بله

۱۰۰جمع کل 

جدول ۳. ویژگی های جمعیتی مادران ۱۲۰ نفر ازکودکان.

 درصد طبقه متغیر 

شغل مادر 

۸۱/۴شاغل 
۱۱/۴بیکار 
۷/۲سایر 

۱۰۰جمع کل 

تحصیالت مادر 

۳۹/۹بیسواد 
۲۳/۳خواندن ونوشتن 

۱۴/۸ابتدایی
۱۹/۷متوسطه 

۲/۳دانشگاهی 

۱۰۰جمع کل 

سابقه اعتیاد مادر 

۹۸/۲خیر 
۱/۸بله

۱۰۰جمع کل 

جدول ۴. تجربه ۱۲۰نفر از کودکان از اعتیاد، ترک منزل و رابطه جنسی.

 درصد متغیر 
۸/۷مصرف سیگار در ۱ ماه گذشته 

۶/۳تجربه مصرف الکل 
۱۵/۹مصرف الکل در سه ماه گذشته

۱/۲تجربه مصرف مواد مخدر 
۳/۹تجربه رابطه جنسی

۸تجربه ترک منزل 
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غالبا  که  می دهد  نشان  خانواده هایشان  و  کودکان  تحصیلی 
والدین از سطح سواد مناسبی برخوردار نبوده و درصد قابل 
توجهی اعتیاد دارند. که بر طبق پژوهش های انجام شده این 
اثرگذار  نیز  فرزندان  آموزش  و  تحصیل  بر  می تواند  عامل 
باشد. مطالعه ما حاکی از این است که ۱۷/۴ درصد از این 
از  اندک  چند  هر  تعدادی  و  کرده اند  تحصیل  ترک  کودکان 
سیگار  مخدر،  مواد  مصرف  سوء  تجربه  هم  کودکان  خود 
گروه  این  در  مهم  خطری  زنگ  این  که  داشته اند،  را  الکل  و 
است. دور شدن از تحصیل و آموزش، قرار گرفتن در شرایط 
به  کودک  ورود  زمینه ساز  مناسب،  نا  خانوادگی  و  محیطی 
این  از  موارد  این  به  توجه  است.  اجتماعی  آسیب های  حوزه 
مناسب  محیط  مدرسه  فضای  و  آموزش  که  است  مهم  نظر 
نظر  از  و  است  آنها  آموزش  و  کودکان  این  به  دسترسی  برای 
مطلعین عالوه برکودکان باید بر رفتارها و نگرش های مهم و 
اثرگذار خانواده ها بر این شرایط توجه ویژه ای شود تا عالوه بر 
کودکان،  آموزش  و  تحصیل  برای  مناسب  بستر  فراهم شدن 
تغییر نگرش های منفی به این حوزه نیز مطمح نظر قرار گیرد.

یافته های کیفی پژوهش
رفتار  کلیدی،  مطلعین  نظر  از  و  پژوهش  یافته های  طبق 
بر  گوناگون  اشکال  به  کار  کودکان  خانواده های  نگرش  و 
بیشتر  اگر  اثر  این  که  می گذارد،  اثر  آنها  آموزش  و  تحصیل 
از موضوع اقتصاد و فقر نباشد، کمتر هم نیست. به گونه ای 
که اکثر شرکت کنندگان در تحقیق به مفهوم فقر فرهنگی در 
کنار فقر اقتصادی اشاره کرده و اعتقاد به اهمیت آن داشتند. 
چرا که این نگرش ها در یک رابطۀ تأثیر و تأثری و درهم تنیده 

و  تحصیل  حوزه  با  مواجهه  در  راهبردهایی  اتخاذ  به  منجر 
آموزش کودکان شده، و در طی زمان تقریبا تبدیل به بخشی از 
فرهنگ خانواده شده اند و در ادامه پیامدهای آن برای کودکان 
شده است.  قلمداد  پذیرفته شده  و  عادی  کامًال  خانواده ها  و 
تحصیل و آموزش نه تنها اولویت آنها نیست بلکه نگاه به این 
حوزه هم کامًال متفاوت است. از این رو نگرش به تحصیل 
در میان آنها و نیز راهبردهایی که در پیش می گیرند متفاوت 
می شود.  پرداخته  بدان  مبسوط  به صورت  ذیل  در  که  بوده 
این  یافته های  از  پارادایمی  مدل  یک  ارائه  با  می کنیم  تالش 
این  میان  ارتباطات  چگونگی  از  جامع تری  درک  به  پژوهش 

مفاهیم برسیم.
عمده  از  یکی  مطلعین  نظر  طبق  تحصیل:  به  اعتقاد  عدم   .۱
از  فرزندان  تحصیل  به  اعتقاد  عدم  حوزه  این  در  موضوعات 
شکل گیری  به  منجر  نگرش  این  که  است.  خانواده ها  سوی 
راهبردهایی برای مواجهه با تحصیل و آموزش کودکان شده 
که ازجمله می توان به عدم برنامه ریزی و ثبت نام کودکان در 
مراحل پیش دبستانی، تشویق کودکان به کار و عدم حمایت 
پیامدهایی  که  کرد،  اشاره  کودکان  تحصیلی  برنامه های  از 
تحصیل،  کیفیتی  بی   ، تحصیل  به  کودکان  رغبتی  بی  چون 
باز ماندن از تحصیل، ترک تحصیل زودهنگام، بی توجهی به 

تحصیل و پذیرش کار را در پی داشته است.
یک  هنوز  خانواده ها  این  از  خیلی  تحصیل:  به  سنتی  تفکر   .۲
نگاه کامًال سنتی به مقوله تحصیل دارند بخصوص در مورد 
و  خواندن  برای  ابزاری  صرفا  را  تحصیل  کارکرد  و  دختران 
نوشتن می دانند. از آنجا که این نگرش در یک بستر فرهنگی 
خانواده ها  این  میان  در  همچنان  شده،  برساخته  اجتماعی  و 

جدول ۵. 

نمونه مصاحبه ها:مفهوم اصلی

۱. «بچه ها را از کودکی آموزش می دهند که کار کنند، خانواده ها تحصیل بچه ها را نمی خواهند، و ۱.عدم اعتقاد به تحصیل
بچه ها را دنبال کار می فرستند میگن درس بخونه که چی بشه» (مصاحبه شونده شماره ۱).

به  اعتقادی  و  پذیرفته اند  را  کار  دارند،  هم  خوبی  مالی  اوضاع  که  خانواده هایی  از  «بعضی   .۲
تحصیل ندارند» (مصاحبه شونده شماره ۴).

۳. «خانواده کودک خود را دوست داره و قبول هم میکنه که آینده او مهمه، ولی اقتصادی فکر میکنن 
و به تحصیل اعتقادی ندارند» (مصاحبه شونده شماره ۳).

۴.«این بچه ها به دلیل نداشتن آموزش های پیش دبستانی و بی سوادی والدین و عدم توجه والدین 
به تحصیل کودکان در مدرسه مشکل دارند و چون کسی از آنها در انجام تکالیف حمایت نمی کند 

اکثرا در مقطع ابتدایی ترک تحصیل می کنند» (۲مصاحبه شونده شماره ۲).

پیامدهاراهبردها
ـ عدم برنامه ریزی و 
ثبت نام کودکان در 

مراحل پیش دبستانی.
ـ تشویق کودکان به کار.

ـ عدم حمایت از 
برنامه های تحصیلی 

کودکان.

ـ بی رغبتی کودکان به 
تحصیل.

ـ بی کیفیتی تحصیل.
ـ باز ماندن از تحصیل.

ـ ترک تحصیل زودهنگام.
ـ بی توجهی به تحصیل و 

پذیرش کار.
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ادامه داشته و بر طیق آن تصمیم گیری کرده و عمل می کنند. 
والدین  به  وابستگی  و  سنی  شرایط  با توجه به  هم  کودکان 
درون  در  طریق  این  از  چراکه  کرده،  تبعیت  تصمیم  این  از 
خانواده پذیرفته شده و ضمن سر سپردن به تصمیمات والدین 
با تشویق و حمایت آنها و سایر اطرافیان هم مواجه می شوند. 
دنباله  و  پذیرفته  را  سنتی  هویت  این  کودکان  این  از  بسیاری 
خانواده ها  راهبردهای  هستند.  خود  خانوادگی  فرهنگ  روی 
مقطع  از  دختران  تحصیل  به  ندادن  اجازه  نگرش  این  پی  در 
ابتدایی به بعد، نگاه ابزاری در حد توان خواندن و نوشتن به 
که  است  دیدن  خانواده  اقتصادی  بازوی  را  فرزند  و  تحصیل 
ریزش تحصیلی در بین دانش آموزان از مقطع ابتدایی به بعد، 
ازدواج زودهنگام دختران، از دست رفتن فرصت های شغلی 

و تحصیلی در آینده پیامدهای آشکار آن است.
۳. نا امیدی به کارایی و اثر بخشی تحصیل: یافتۀ دیگری که در 

تحصیلی  آینده  به  امیدی  نا  موضوع  آمد،  بدست  بخش  این 
به  امیدی  خانواده ها  این  از  بسیاری  مطلعین  نظر  از  بود. 
فرصت های  فراهم شدن  و  فرزندان  تحصیلی  موفقیت های 
و  ندارند  فرزندان شان  برای  آینده  در  طریق  این  از  شغلی 
کاری  سراغ  کودکی  اوایل  از  فرزندان شان  می دهند  ترجیح 
بروند که بازدهی مالی هر چند اندک داشته باشد. خود این 
نتیجه گرایی زودهنگام منجر به عدم امکان مهارت های فنی 
و حرفه ای شده، چراکه زمان بر بوده در حالی که کار دست 
فروشی و تفکیک ضایعات و زباله درآمدی روشن و به روز 
را در پی دارد. کودکان هم به دلیل بازیگوشی و رها بودن در 
چنین کارهایی، از این حوزه استقبال کرده و رغبتی به کارهای 

فنی و منظم نشان نمی دهند.
متفاوت  افراد،  این  بین  در  اطرافیان:  از  تقلید  و  پذیری  ۴.تأثیر
یا  و  تحصیلی  استعدادهای  کشف  برای  تالش  و  اندیشیدن 

جدول ۶. 

نمونه مصاحبه ها:مفهوم اصلی

۱.«خیلی از این خانواده ها هنوز کامًال سنتی فکر می کنند، و قبول ندارن که دختر زیاد تحصیل ۲.تفکر سنتی به تحصیل
بکنه» (مصاحبه شونده شماره ۶).

۲.«برخی مشکالت ممکنه فرهنگی باشه، خانواده فکر میکنه که لزومی نداره بچه دیپلم بگیره، 
و پس از اتمام مقطع ابتدایی به اقتصاد خانواده کمک کنه بهتره» (مصاحبه شونده شماره ۳).

۳.«مشکلی که دارند رفتن به مدرسه نیست، مشکل اینه که از نظر فرهنگی مدرسه برای این ها 
جایگاهی نداره» (مصاحبه شونده شماره ۸).

۴.«اعتقادی به تحصیل و بهره مندی از سواد باال در کودکان ندارند، و سطح سواد ابتدایی را کافی 
می دانند» (مصاحبه شونده شماره ۹).

بچه ها خیلی حق انتخاب ندارند در زندگی و خانواده ها تصمیم گیری می کنند. (مصاحبه شونده 
شماره ۲).

پیامدهاراهبردها
ـ اجازه ندادن به تحصیل 

دختران
ـ نگاه ابزاری در حد توان 

خواندن نوشتن به تحصیل
ـ فرزند را بازوی اقتصادی 

خانواده دیدن

ـ ریزش تحصیلی در بین 
دانش آموزان از مقطع 

ابتدایی به بعد
ـ ازدواج زودهنگام دختران

ـ از دست رفتن فرصت های 
شغلی و تحصیلی در 

آینده

جدول ۷. 

نمونه مصاحبه ها:مفهوم اصلی

۱.«.نگاه والدین کامًال یک نگاه نا امیدانه به تحصیل است. تعداد خیلی کمی امید به تحصیل ۳. نا امیدی به کارایی و اثر بخشی تحصیل
دارند. میگن آنهایی که خواندن چکار کردند» (مصاحبه شونده شماره ۴).

۲. «کودکی در مرکز داشتیم که می گفت: من درس بخونم که چی بشه، آخرش که باید ضایعات 
جمع کنم» (مصاحبه شونده شماره ۴ ).

۳.«کودکان هم چشم اندازی مثبتی به آینده تحصیل ندارند و باید آموزش ببینند تا نگرش های 
متفاوتی نسبت با والدین خود به تحصیل و مدرسه پیدا کنند». (مصاحبه شونده شماره ۹). 

۴.«کارهای فنی و مهارتی را قبول نمی کنند جون دوست دارند خیلی زود به پول برسند» (مصاحبه 
شونده شماره ۴ ).

۵.«حاضر نیستند اموزش را تحمل کنند چون خیلی راههای راحت تری برای پول در آوردن یاد 
گرفته اند و اطرافیان هم حمایت می کنند» (مصاحبه شونده شماره ۲).

۶.«کار در خیابان برای کودک نوعی بازی هم محسوب میشه و ترجیح میدن در خیابان باشند تا 
مدرسه» (مصاحبه شونده شماره ۶ ).

پیامدهاراهبردها
ـ  از همین اوایل کودکی 

سراغ کاری فرستادن.
ـ نتیجه گرایی زودهنگام 

مالی.

ـ  عدم امکان فراگیری 
مهارتهای فنی و حرفه ای.
ـ  استقبال از کارهای دست 

فروشی و...
ـ ترجیح خیابان به مدرسه 

و آموزش 
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آزمایش شیوۀ دیگری برای زندگی فرزندان مشاهده نمی شود. 
نگرش های  و  اندیشه ها  پیرو  و  خطی  مسیر  یک  با  غالبا 
اطرافیان هستند. بخصوص که این خانواده ها دارای فرزندان 
زیادی هستند، در این روند فرزندان نیز از یکدیگر الگو گرفته 
و عموما مسیر خواهر و برادر بزرگ تر خود را دنبال می کنند. 
و چون شبکۀ ارتباطی متفاوتی را تجربه نمی کنند نمونه هایی 
غیر از این برای شان مفهومی ندارد. بخصوص که بیشتر آنها 

خود را از بدنه اصلی جامعه جدا انگاشته و احساس حقارت 
و طردشدگی را هم تجربه می کنند.

گفته های  در  کرات  به  فرهنگی  فقر  مفهوم  فرهنگی:  فقر   .۵
مصاحبه ها شونده ها شنیده می شد، بطوریکه اکثر آنها اعتقاد 
داشتن در صورت عدم توجه به مقوله فقر فرهنگی، احتمال 
موفقیت مداخالت آموزشی تقریبا وجود ندارد. فقر فرهنگی 
به معنای احساس عدم نیاز به تحصیل و برنامه های آموزشی 

جدول ۸. 

نمونه مصاحبه ها:مفهوم اصلی

پذیری و تقلید از اطرافیان ۱.«من دانش آموزی داشتم که اول سال خجالت می کشد سر کالس، چون از بقیه بزرگ تر بود. کمکش کردیم ۴.تأثیر
آخر سال جزء دانش آ موزان خوب کالس شد ولی والدین همین بچه آخر سال او را برای کار از مدرسه آمدن 

منع کردند تا کنار برادرش سر کار برود» (مصاحبه شونده شماره ۵ ).
۲.«از هر ۱۰۰ تا دانش آموز شاید ۵ تا بتوانند استعداد تحصیلی خودشان را استفاده کنند، بقیه نمی توانند چون 
خانواده حمایت نمی کنند و اطرافیان هم تشویق به کار می کنند تا تحصیل به عنوان نمونه دانش آموزی بعد از 

مدرسه در دکه کنار عمو و برادرش کارمی کرد و به مرور درس را رها کرد» (مصاحبه شونده شماره ۵).
۳.«کار با گوشت و پوست آنها یکی شده و نمی شود آنها را از کار جدا کرد. هر کار که میکنی کار را نمی توانی 
از آنها بگیری، چون دانش آموز پول را لمس کرده و اشتیاق به پول در آوردن داره، و این را کنار خانواده و اطرافیان 

یاد میگیره» (مصاحبه شونده شماره ۴ ).
۴.«کار انگیزه تحصیل را از بین برده است. همه امکانات برای آنها ایجاد کرده ایم باز هم مشکل تحصیلی 

دارند، کار جوهرشان شده است و میگن باید کار کنیم» (مصاحبه شونده شماره ۴).
۵.«کودک دست فروشی را به مرکز آوردم تا با او صحبت کنم، با اصرار فراوان من موافقت کرد که روی مبل 
موسسه بنشیند. انگار خودش را شایسته نشستن بر روی مبل نمی دید. بسیاری از این کودکان خود را از بدنه 

جامعه جدا کرده اند و احساس حقارت شدیدی دارند» (مصاحبه شونده شماره ۱۰).
۶.«این کودکان چون از طبقات پایین جامعه هستند در مدرسه هم عموما طرد می شوند. یا با همساالن خود 

خرده فرهنگ خاص خود را شکل میدهند و مقابل مدرسه می ایستند» (مصاحبه شونده شماره ۱۴).
۷.«بیشتر این کودکان در خیابان و حتی مدرسه از نگاه منفی دیگران رنج می برند. حتی نگاه منفی به محیط 

زندگی آنها و از خطاب کردن شان به عنوان حاشیه نشین اذیت می شوند» (مصاحبه شونده شماره ۱۲).
۸.«نگاه مردم به این کودکان بیشتر در دو حالت دیده میشه، یا به شدت طرد می شوند و مورد توهین و بی مهری 

واقع شده و یابا ترحم از آنها خرید می شود» (مصاحبه شونده شماره ۱۳).

پیامدهاراهبردها
ـ الگوپذیری از 

خانواده
ـ تابع نگرش اطرافیان 

شدن
ـ پیروی از مسیر 
خواهر و برادر 

بزرگتر
ـ ترجیح پول و درآمد 

به تحصیل
ـ  رها کردن تحصیل

ـ احساس حقارت 
و طردشدگی از 

جامعه
ـ همرنگی با گروه و 

خانواده
ـ کشف نشدن 
استعدادهای 

کودکان

جدول ۹. 

نمونه مصاحبه ها:مفهوم اصلی
۱.«در کنار فقر مالی، فقر فرهنگی در این خانواده پررنگ تر است. هر چند که بواسطه فقر مالی پیش آمده باشد. ۵.فقر فرهنگی

باید این دو نوع فقر را تفکیک کنیم» (مصاحبه شونده شماره ۹ ).
۲.«برای کودکان کالس فرهنگی گذاشتیم نیامدند، برای این ها لذت تئاتر و سینما معنایی ندارد» (مصاحبه 

شونده شماره ۱۱).
۳.«پارسال ۲۶ شب برنامه افطاری داشتیم که همه به هوای افطار می آمدند و ما قبل از افطار آموزش می دادیم» 

(مصاحبه شونده شماره ۱۱).
۴.«بیشتر این کودکان بیشتر از فقر مالی از فقر فرهنگی دارند، هر چقدر هم شکم آنها را سیر کنیم. لی باورها و 

نگرش های آنها موضوع مهمی است» (مصاحبه شونده شماره ۱۱).
۵.«تغییر فرهنکی نیاز به فرایند دراز مدت دارد. فقر فرهنگی در میان این خانواده ها و کودکان خیلی زیاد دیده 

میشه» (مصاحبه شونده شماره ۶ ).
۶.«اگر بچه ای بخواد و خانواده حمایت کنه شرایط برای ادامه تحصیل فراهم است» (مصاحبه شونده شماره ۲ ).

پیامدهاراهبردها
ـ اهمیت ندادن 
به برنامه های 

تحصیلی و 
آموزشی.

ـ  عدم مشارکت 
در برنامه های 

آموزشی.
ـ امتناع از تحصیل.

ـ درگیر اعتیاد و بزه 
شدن.

ـ  عدم مهارت های 
الزم برای مراقبت 

از خود.
ـ  مهرطلبی و 
تأییدطلبی

ـ  سوء استفاده 
جنسی و استثمار.
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که  گونه ای  به  است،  موضوع  از  آنها  شناخت  نبودن  کافی  و 
این مقوله جزء اولویت ها و ارزش های فرهنگی آنها محسوب 
و  تحصیل  امکان  فراهم شدن  وجود  با  چراکه  نمی شود، 
استفاده از برنامه های آموزشی در بسیاری از موارد تمایلی به 
مشارکت و همکاری در این برنامه ها ندارند. هر چند این افراد 
از فقر اقتصادی و مشکالت معیشتی رنج می برند، ولی طبق 
یافته ها، نظر مطلعین کلیدی این است که، موضوع بی توجهی 
به تحصیل و چالش های این حوزه با نگرش های فرهنگی و 
بخصوص فقر فرهنگی خانواده ها پیوند خورده است. این افراد 
نه تنها از حداقل های آموزش و تحصیل بی بهره هستند، بلکه 
در اکثر موارد تمایلی به یادگیری نداشته و حتی در مواردی از 
گاه هم نیستند. تا زمانیکه نتوانیم این حوزه را حل  این نیاز آ
کنیم راه به جایی نخواهیم برد، چراکه بحث اصلی بر سر فهم 
ادامه  افراد از موضوع تحصیل و آموزش است نه امکان  این 
برای  شرایط  بسیاری  موارد  در  بسا  چه  آموزش.  و  تحصیل 
ادامه تحصیل فرزندان کامًال فراهم می شود ولی از تحصیل 
نمی دانند  مهمی  موضوع  را  آن  و  کرده  امتناع  خود  فرزندان 
و  اقتصادی  فقر  بازتولید  سبب  می تواند  مسئله  این  خود  که 
چالش های دیگری برای کودکان در آینده نه چندان دور باشد.

جمع بندی: در بخش راهبردها و پیامدهای ناشی از نگرش ها 

که  اولیه  پیامدهای  است.  ضروری  پیامد  دسته  دو  به  توجه 
پیامدهای مستقیم ناشی از نگرش ها و باورهای اصلی است؛ 
و پیامدهای ثانویه که پیامدهای ناشی از راهبردهایی است که 
خانواده ها و کودکان به تبعیت از نگرش و باور اصلی اتخاذ 
می کنند. این رابطۀ تأثیر و تأثری میان پیامدهای اولیۀ ناشی 
از نگرش اصلی و پیامدهای ثانویۀ ناشی از راهبردها منجر 
موضوع،  فهم  برای  که  می شود  پیچیده ای  شرایط  ایجاد  به 
تفکیک آنها ضروری است. که ما در این مطالعه آنها را در 
قالب یک مدل مفهومی ارائه کرده ایم. بسیار مهم است که از 
تأثیر نگرش ها و باورهای فرهنگی که راهبردها از آنها منبعث 
به  کودکان  و  خانواده ها  چراکه  نورزیم؛  غفلت  می شوند 
پدیده های  از  خود  فهم  مبتنی بر  اجتماعی،  کنشگران  عنوان 
و  راهبردها  این  باشد  قرار  چنانچه  و  کرده  کنش  اجتماعی 
کنش ها تغییر کنند، نیاز مبرم به فهم اندیشه های پشت کنش 
و  بنا  یک  در  باید  هم  آن  که  داریم.  آنها  کشیدن  چالش  به  و 
بستر مناسب از طریق آموزش درست و شکل گیری فضایی 
می توانیم  پیشنهاد  عنوان  به  باشد.  گفت وگومحور  و  مناسب 
خانواده ها  مورد  در  مزیرو۱۴،  تحول آفرین  یادگیری  مدل  از 
در  تغییر  ایجاد  فرایند  تحول آفرین  «یادگیری  کنیم.  استفاده 

.(Kaivola, 2012: 10) «چارچوب گروه مرجع است

مدل مفهومی یافته های کیفی پژوهش
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نتیجه گیری و پیشنهادها
وضعیت  از  کلی  سیمای  شناخت  برای  توصیفی  جداول 
آنان  خانواده های  و  کودکان  آموزشی  اجتماعی،  جمعیتی، 
هم  طرفی  از  کرد.  آشنا  گروه  این  شرایط  با  را  ما  که  بود 
بود،  آموزش  و  تحصیل  حوزه  در  فرهنگی  پیامدهای  بیانگر 
نبوده،  برخوردار  مناسبی  سواد  سطح  از  کودکان  این  والدین 
خواندن  سواد  ۲۶/۳ درصد  بیسواد،  پدران  ۳۳/۳ درصد 
مقابل  در  داشتند.  ابتدایی  سواد  ۱۴/۸ درصد  نوشتن،  و 
خواندن  سواد  ۲۳/۳ درصد  بیسواد،  مادران  از  ۳۹/۹ درصد 

و نوشتن، ۱۴/۸دارای سواد ابتدایی بودند. 
کرده  تحصیل  ترک  هم  کودکان  از  ۱۷/۴ درصد  حدود 
بودند. «مطالعه ای در مورد کودکان کار در خیابان در فلسطین 
که با حمایت یونیسف انجام شد، در مورد تمایل کودکان به 
ادامه تحصیل در آینده نشان داد که ۱۴٪ از کودکان گفته اند 
بله برای مدت کوتاهی، ۱۶٪ اعالم کرده اند بله بعد از ترک 
کار، ۱۴٪ بله بدون ترک کار و ۵۶٪ گفته اند تمایلی به ادامه 

 .(Abdelfatah, 2012: 43) «تحصیل ندارم
از یافته های پژوهش پنج مضمون اصلی استخراج شدند 
سنتی  ۲. تفکر  تحصیل،  به  اعتقاد  ۱. عدم  از  عبارتند  که 
تحصیل،  اثر بخشی  و  کارایی  به  امیدی  ۳. نا  تحصیل،  به 
فرهنگی.  ۵. فقر  اطرافیان؛ و  از  تقلید  و  ۴. تأثیرپذیری 
مطلعان  نظر  مورد  مقوالت  مهم ترین  به عنوان  یافته ها  این 
کار،  کودکان  خانواده های  نگرش  و  رفتار  مورد  در  کلیدی، 
کیفیت  و  بر روند  که  شدند  استخراج  آنها  آموزش  به  نسبت 
تحصیل کودکان اثرگذارند. منظور از این نگرش ها، ارزش ها 
و باورهای حاکم در خانواده به مسئله آموزش و نقش آن در 
تحصیالت  داشتن  و  آموزش  که  درخانواده ای  است.  زندگی 
ارزش به حساب آید تشویق و حمایت از فرزندان برای ورود 
به مدرسه و دوره های آموزشی در اولویت های خانواده خواهد 
دریغ  خود  فرزندان  تحصیل  ادامه  برای  کمکی  هر  از  و  بود 
کار  کودکان  خانواده های  میان  در  در حالی که  کرد  نخواهند 
و  اولویت ها  جزء  آموزش  و  بوده  برعکس  موضوع  خیابان  و 
مطلعین  نظر  طبق  لذا  نمی شود.  محسوب  آنان  ارزش های 
عالوه بر مشکالت اقتصادی و فقر، نباید از تأثیر این نگرش ها 
به تحصیل غافل شد. ترک تحصیل این گروه صرفا ناشی از 
به  فرهنگی  نگرش های  و  عوامل  بلکه  نیست،  اقتصادی  فقر 
در  مدرسه  و  تحصیل  دارد.  مهمی  تأثیر  آموزش،  و  تحصیل 
ذهن این افراد جایگاهی مهمی ندارد و بیشتر تا مقطع ابتدایی، 

نهایتا راهنمایی تحصیل می کنند. این یافته ها تلنگری است بر 
مداخالت مهم فرهنگی در حوزه آموزش، که کاری زمان بر 
ویژگی های  مبتنی بر  و  متقن  ریزی  برنامه  یک  به  نیار  و  بوده 
فرهنگی و اجتماعی گروه های مختلف دارد. از نظر مطلعین 
تا زمانی که نگرش خانواده ها به مسئله آموزش و از آن مهم تر 
شاهد  نکند،  تغییر  کار  کودکان  برای  آموزشی  رویکردهای 
تحصیل بسیار بی کیفیت و ترک تحصیل های فراوان خواهیم 
بود، چرا که والدین بر اساس باورهای فرهنگی خود برای مدت 
و چگونگی تحصیل کودکان تصمیم می گیرند، و باز بر همین 
اساس تصمیم به ترک تحصیل فرزندان خود در مقاطع پایین 
تحصیلی می گیرند. راهبردهایی که خانواده ها و به تأثیر از آنها، 
مداخالت  ناکارآمدی  نشان دهندۀ  می کنند،  اتخاذ  کودکان 
انجام شده درحوزه آموزش است؛ چراکه نگاه صرف اقتصادی 
به چالش های تحصیلی، منجر به تدوین راه حل های خطی 
می رسد  نظر  به  شده است.  معلولی  و  علت  نگاه  از  متأثر  و 
بخاطر سیطرۀ عنصر اقتصادی و تأثیر فراوان این مقوله بر ابعاد 
مختلف زندگی این گروه، نقش رفتارها و نگرش های فرهنگی 
که در یک دورۀ زمانی بلندمدت شکل گرفته و به صورت نسل 
در حالی  این  نشده است،  دیده  به خوبی  شده  منتقل  نسل  به 
است که ما با پدیده های اجتماعی سر و کار داریم که بسیار 
پیچیده و چند ساحتی اند. از طرف دیگر این پدیده در ارتباط 
و  ورز  اندیشه  بعدی،  چند  موجودی  خود  که  بوده،  انسان  با 
کنشگر بوده که در برابر پدیده های اجتماعی اندیشه می کند و 
پس از بررسی هایی، که متأثر از باورها و نگرش های اوست، 
در  که  عملی  این  بسا  چه  می زند.  کنش  و  عمل  به  دست 
ظاهر از او سر می زند کامًال در تضاد با آنچه وانمود می کند 
باشد. این تصمیمات کامًال در هم تنیده و متأثر از نگرش ها و 
و  مددکاران  تالش  صرف  نمونه  عنوان  به  آنهاست.  باورهای 
برگرداندن کودک به مدرسه و سر کالس درس نه تنها راه حل 
موثری نبوده بلکه همانطور که مصاحبه شوندگان بدان اشاره 
سوی  از  یا  بوده  بی توجه  کالس  و  درس  به  کودک  داشتند، 
بی توجهی  و  بی مهری  مورد  و  شده  طرد  همکالسی ها  سایر 
قرار می گیرد. اینجاست که نگاه عینی به پدیده های اجتماعی 
چالش های  از  مهمی  بخش  می کشاند.  بست  بن  به  را  ما 
تحصیلی کودکان می تواند ناشی از در هم تنیدگی این عوامل 
سایر  مانند  می دهد  ترجیح  شرایط  این  در  هم  کودک  باشد. 
و  خواهر  یا  و  خیابان  و  کار  کودکان  گروه  در  خود  همساالن 
برادران بزرگترش عطای درس و مدرسه را به لقایش ببخشد و 
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دنبال مسیر مشخص، شفاف و آزمون پس داده ای برود، که هم 
تشویق و پذیرش خانواده و اطرافیان را دارد و هم به زعم خود 
و البته خانواده به فکر آینده خود باشد و مانند سایر هم گروهی 
خود به کسب درآمدی روزانه و ملموس بپردازد. این نگرش 
زمانی قوت می گیرد که در اطراف کودک تا بوده همین بوده، و 
البته سال های مهم جامعه پذیری کودک در خانواده و محیطی 
طی شده که این نگرش ها را ایجاد کرده، پرورش داده و قوت 

بخشیده اند و همچنان از آنها حمایت می کنند.
دوران  از  محیطی  به  «خانواده ها  زبان ها:  و  فرهنگ ها  تأثیر 
کودکی با فرهنگ های خانوادگی متمایز می آیند که به زندگی 
تحت تأثیر  و  پیچیده  فرهنگ ها  می دهد.  جهت  و  معنا  آنها 
کشورهای  خانوادگی،  سنت های  هستند:  بسیاری  عوامل 
فرهنگی،  گروه های  قومیت ها،  جغرافیایی،  مناطق  مبدأ، 
هویت های  جنسی،  گرایش های  جامعه،  هنجارهای 
شخصی،  انتخاب های  آموزشی،  تجربیات  جنسیتی، 
تک  تک  فرهنگی  باورهای  موارد.  سایر  و  خانگی  زبان های 
در  اتخاذ شده  تصمیمات  خانواده،  کل  و  خانواده  اعضای 
مورد کودک و خانواده را تعیین می کند. فرهنگ ها دیدگاه های 
اهداف  و  نقش ها  مانند  کلیدی  موضوعات  مورد  در  را  ما 
آمادگی  آموزش،  یادگیری،  مراقبت،  شیوه های  خانواده، 
مدرسه، رفتارهای کودک و ماهیت خود دوران کودکی شکل 
 Na onal Center on Parent, Family, and) «.می دهند

.(Community Engagement, 2020:12

مهم  مسئله  بر  آن  تأثیر  و  موضوع  اهمیت  با توجه به 
آموزش، توجه بدان می تواند چراغ راهی برای پژوهشگران و 
در ادامه مسئولین و سیاستگذاران این حوزه باشد، بخصوص 
مهم ترین  که  خورده  پیوند  خانواده  مقوله  با  موضوع  این  که 
نهاد و یا به تعبیری مهم ترین سازمان اجتماعی است. شاید 
نتوانیم با قاطعیت راجع به تعمیم نتایج این پژوهش صحبت 
کنیم، ولی یافته های این مطالعه زوایای مهمی از چالش ها، 
مشکالت تحصیلی و آموزشی کودکان کار و خیابان را برای 
ما آشکار می کند، که می تواند زمینه ساز پژوهش های دیگری 
در این حوزه باشد. امیدواریم این پژوهش و نتایج آن سرآغاز 
باشد.  فرهنگی  زاویه  از  موضوع  این  به  ورود  برای  خوبی 
به  ما  توصیه  که  دارد  وجود  مجدد  تاکید  به  نیاز  که  چند  هر 
و  تحصیل  حوزه  بر  آن  تأثیر  و  فرهنگی  نگرش های  پژوهش 
و  گرفتن  نادیده  وجه  هیچ  به  خیابان،  و  کار  کودکان  آموزش 
این  معیشتی  مشکالت  و  فقر  دادن  جلوه  اهمیت  کم  حتی 
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