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 چکيده 
بررسی عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی کودکان در معرض   پرداختن به موضوع طرد اجتماعی و ابعاد آن، به  این مقاله ضمن  

های مصاحبه  در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک.  پرداخته است  در محله هرندیِ کالن شهر تهران،  1آسیب و کار 

گزینشی  بحث گروهی استفاده گردیده و با روش  وارد از  در بعضی م  مشاهده و قدم زدن در میدان و   نیمه ساخت یافته،

گردآوری    هایتجزیه و تحلیل داده  ها پرداخته و پس ازهای آماری تا مرحله اشباع نظری در دادهنمونه  به انتخاب  نسبت

اساس ای بر، نظریه»طرد فرهنگی«با انتخاب طبقه مرکزی    (باز، محوری و انتخابی)در میدان از طریق کدگذاری   شده

ها بر اساس اصول حاکم استخراج گردیده است. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از میدان داده

است. در پایان نیز، برای   بر روش گراندد تئوری، این نتیجه حاصل گردید که »طرد فرهنگی به مثابه عامل طرد اجتماعی«

 ارایه شده است. برون رفت از این وضعیت، پیشنهاداتی

 .طرد اجتماعی، طرد فرهنگی، طرد اقتصادی، طرد از روابط اجتماعی  :يديکل  واژگان
 

  

 
اند، اما تأکید  های اجتماعی و کار را به عنوان موضوع پژوهش انتخاب کردهکه موضوع کودکان در معرض آسیبپژوهشگران در این مقاله با وجود آن   - 1

،  عبارت دیگر، هدف از آن که مفهوم آسیبهای اجتماعی است. بههای کودکان در معرض آسیبمثابه یکی از زیرشاخه  شان بر مفهوم کودکان کار بهاصلی

 های اجتماعی است.تر کودکان در معرض آسیبمقدم بر مفهوم کار عنوان گردیده است، بیان کودکان کار ذیل مفهوم گسترده

 اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، مورد مطالعه؛ کودکان   طردشناختی  تحليل جامعه

 شهر تهرانهاي اجتماعی و کار محله هرندي )دروازه غار( کالن در معرض آسيب

 

 2 سيدمحمدحسن داودي شمسی، *1 محمدمهدي یوسفی
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 مقدمه 

هایی که از ترین خصوصیات هر اجتماعی است. کنشهای پیاپی و چندگانه میان اعضای یک جامعه از مهمکنش و برکنش 

ها به طور فعاالنه مشارکت کنند و در فرآیند شمول  ها و رفاقترقابت شوند تا در عرصه  ها، اعضای جامعه حمایت میطریق آن

های اجتماعی آسیب ببینند،  اجتماعی به بهبود اوضاع جامعه کمک نمایند. در طرف دیگر موضوع، هنگامی که روابط افراد با گروه 

محروم  طرد و از امتیازات و حقوق انسانی  آید و در این فرآیند گروهی از اجتماعپیوندها گسسته شده و جدایی اجتماعی پدید می

 ای و توزیعی منابع است.  گردند که گسستگی پیوندها و طرد اجتماعی به هر صورت که باشد بیانگر اختالل رابطهمی

ای  ای درون شهری است و ساکنان آن که طیف گستردهدر همین راستا،محله هرندی کالن شهر تهران، یک منطقه حاشیه

توان اقتصادی  شوند. این محله معموالً مکان زندگی خانوارهای کمزمان در تهران ادغام و طرد میشوند، همرا شامل می  از مهاجران

ای ای از طبقه فرودست شهری هستند که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی حاشیهبوده است. ساکنان محله هرندی، نمونه

کردند. به روایت دیگر، این بارفروشان  ها بودند که آجر پزی میها و اصفهانی اولیه هرندی، عرب  شوند. به روایتی، ساکنانمحسوب می

وجود آوردند. سابقاً گویا محله در روز مکان بودند که با فروش سبزی و میوه در این محل و سپس ساخت و ساز این محله را به

خرها. در زمان کنونی، محله هرندی، محل سکونت خانوارهایی از  ها محل تجمع دزدها و مالفروش میوه و سبزیجات بود و شب

چنین مهاجران کشور افغانستان است. بافت اجتماعی هرندی در  ها و همها و غربتها، لرها، ترک های گوناگون مانند فارسقومیت

رویه به  وضعیت با توجه به تداوم فقر و مهاجرت بیکاری و بدنامی در آن غلبه داشته است. این  قدیم هم نابهنجار بوده و فقر، بزه

 (.  37:  1398این محله و فرسودگی شدید بافت کالبدی و اجتماعی آن، تاکنون نیز ادامه داشته است )ثقفیان، 

  گزینی مکانی« به عبارت دیگر، ساکنان محله هرندی )دروازه غار( از جمله افرادی هستند که از همان ابتدا گرفتار »جدایی

نتیجه باز  گشته که  ناصرالدین شاه  به دوران  غار(  )دروازه  تاریخچه محله هرندی  است.  نداشته  به همراه  را  ای جز طرد مکانی 

هایی حفر کنند. بنابراین،  گردد. از همان زمان تصمیم گرفته شد که شهر را توسعه داده و برای ساخت و توسعه حصار جدید، چاهمی

گزینی مکانی و تبدیل شهر به شمال و جنوب شکل گرفت. از به همین جهت، برای نخستین بار جداییوجود آمد.  چاله میدان به

(. این  1397این باب بود که سه دروازه در جنوب شهر ایجاد شد. دروازه غار، دروازه شاه عبدالعظیم و دروازه خانی آباد )حبیبی،  

به این امر شد که ساکنین محله هرندی از همان ابتدا به لحاظ مکانی   روند »جدایی گزینی مکانی« از گذشته تا زمان حال، منجر

طرد شده و در این راستا دچار مشکالتی گردند که هم برای خود و هم برای سایر افراد ساکن در شهر عواقب مخربی را در پی  

نی نیستند و به لحاظ مکانی طرد را »کودکان در معرض آسیب و  کارِ« ساکن در این منطقه نیز از این امر مستث  2داشته باشد.

کنند. از سوی دیگر ساکنان این منطقه و به تبع آن »کودکان  در معرض آسیب و کار« نیز از جریان روابط  طور مستمر تجربه میبه

دشدگی از  های اجتماعی« ناشی از آن نیز گواهی بر این طررفتاری( و »آسیباجتماعی)کجاند. نرخ باالی بزه  اجتماعی طرد شده

اند. در پیِ این طرد از روابط اجتماعی،  رفتاری اجتماعی« شدهروابط اجتماعی است؛ این کودکان به شکل مشهودی گرفتار »کج 

جایی که  طرد شدگی »کودکان در معرض آسیب و کار« به شکل دیگر خود را به نمایش گذاشته است؛ طرد از فرهنگ غالب. از آن

صورت جبرِ اجتماعِ کل،  صورت خود خواسته و چه بهگونه مشهودی چه بهاند و بهاعیِ بهنجار طرد شدهاین کودکان از روابط اجتم

های آنان صورت گرفته است. این کودکان از نظر تحصیالت در حد ها نسبت به خرده فرهنگاند، قضاوت حاشیه کشانده شده  به

اند.  کنند و از این رو دچار انسداد فرهنگیت آموزشی ترک تحصیل میبسیار پایینی قرار گرفته و در سطوح پایین مراحل تعلیما

بنابراین، از نظر فرهنگی، بیرون از فرهنگ رایج قرار دارند. »کودکان  در معرض آسیب و کار«، بعضاً ضمن رعایت فرهنگ عام  

امون، اساساً نوعی هنجارشکنی است.  اند که این خرده فرهنگ از نظر جامعه پیرجامعه، دارای خرده فرهنگ اجتماعی خاص خویش

این کودکان گرفتار آن شده است، این کودکان بعضاً مجبور به اشتغال از    چنین به لحاظ فقر مکانی و فقر مضمنی که خانوادههم

 
مدرنیزاسیون )تباین میان سنت و مدرنیته( در کشور )پیشا انقالب اسالمی( و  خصوص پس از ورود تفکر  گزینی مکانی در طول زمان و به این جدایی    -  2

ساکنان    سرعت گرفتن آن در دوران پسا انقالب سفید )انقالب شاه و مردم در دوران محمدرضاشاه پهلوی( و انقالب اسالمی، موجب آن شد که بسیاری از

ای دهند که به دالیل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... قادر به جذب  ین داخلی و خارجی اولیه محله اقدام به ترک آن کرده و جای خود را به مهاجر 

عبارت دیگر، رشد سریع شهر تهران و توسعه آن در ابعاد گوناگون، همراه با عدم  اند. بهدر جریان غالب جامعه نبوده و باالجبار در محله هرندی سکنا گزیده

رویه داخلی و خارجی )افرادی که به لحاظ فرهنگی، تعلقی  تادن روزافزون آن از روند اجتماعی کالن، همراه با مهاجرت بیتوجه به محله هرندی و جدا اف

 .دانند( زمینه جدا افتادگی مداوم محله از جریان غالب اجتماعی را موجب گردیده استنسبت به محله نداشته و آن را از خود نمی
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کودکی به کار های این کودکان، از عوامل به کارگماری آنان از سنین  عبارت دیگر، طرد اقتصادی خانوادهاند. بهسنین بسیار پایین

کودکان از   3آید که این طرد اقتصادی خانواده، طرد اقتصادی این کودکان را در سنین باالتر به همراه خواهد داشت.حساب میبه

اند، محله زندگی آنان  نظر بهداشت و درمان نیز نسبت به کودکان سایر مناطق شهر در سطح پایینی قرار دارند. معموالً فاقد بیمه

های آنان در وضعیت مطلوبی نبوده و نسبت به ساکنان مناطق دیگر در انزوا  هداشتی در وضعیت نامناسبی است، ساختماناز نظر ب

 اند.قرار گفته

از این رو، همه این مسایل دست به دست هم داده و از مردمان این محله و به تبع آن »کودکان در معرض آسیب اجتماعی  

 اند. بهرهگروهی فقیر تشکیل داده که از »خدمات اجتماعی« بیو کارِ« مورد مطالعه،  

چنین دور نگه  رسد این است که؛ دلیل یا دالیل این طرد از روابط اجتماعی و همجا به ذهن میحال، سؤال اساسی که در این

 داشتن این کودکان از جامعه پیرامون، چیست؟  

 آنان  5با این کودکان )آسیب و کار(، طرد اجتماعی   4افرادِ در تماس دیدگاه از تا دریابد است دنبال آنبه لذا، پژوهش حاضر

 چگونه؟  و است در ابعاد مختلف افزوده هاآن گزینیبر جدایی نحوی چه به و از چه عناصری است و هر کدام چه میزان ناشی

 

 موضوع و ضرورت تحقيق  اهميت
سرمایه انسانی، فیزیکی و اجتماعی در فرآیند   های گوناگون چون سرمایهامروزه سرمایه تنها سرمایه فیزیکی نیست، بلکه  

ملتی را نیروی انسانی   نیروی انسانی در فرآیند توسعه پایدار، نقشی مهم و بی بدیل است و آینده هر توسعه مورد نظر است. نقش 

 برند. »بر اساس آمار، سرمایه انسانی،می  سرمایه فیزیکی بهرهانسانی، بیش از  یافته از سرمایهتوسعه کند. کشورهایآن تعیین می

است، در حالی که سهم منابع طبیعی و   داده درصد به خود اختصاص  67آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با    نقش اول ثروت

 (.  86: 1389درصد است« )کاوسی و احمدی،  33فیزیکی صرفاً 

گردد که نابرابری در ی از بدنه نیروی انسانی از توسعه، موجب ایجاد محرومیت آنان میدر همین راستا دور نگه داشتن بخش

شود. عاله بر آن، فقر به طور طبیعی در  فرما میآورد و در نتیجه فقر بر این بخش از جامعه حکمتوزیع عادالنه را به دنبال می

فرهنگی، ترک تحصیل، از میان رفتن برخی صفات پسندیده در افراد  گری مانند انحرافات اجتماعی، فقر  های متعدد آثار ویرانحوزه

 شود.  نهد، و این موارد به روشنی در میان گروه مورد مطالعه دیده میو ...، را بر جای می 

  آیند که سالمتشمار میعنوان بخشی از سرمایه انسانی مؤثر در فرآیند توسعه بهاز این جهت، »کودکان آسیب و کار« نیز به

تواند نقش مهمی در سالمت جامعه داشته باشد. طبق نظر »یونیسف«، این کودکان ممکن است با واقعیت  ها میجسم و روان آن

تلخ جدایی از خانواده و خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون آموزش و بهداشت مواجه شوند. »دانلد استوارت« اعتقاد دارد 

سنده با یکی از والدین از نظر بهداشت روانی، یکی از بزرگترین مشکالت کودکان آسیب است.  که فقدان یا از دست دادن روابط ب 

روانی، مشکالت روان بیماری، حفظ سالمت  بهداشتی،  با مشکالت  پیشرفت تحصیلی مواجهاین کودکان  اند که شناختی و عدم 

 گردند. مداد میعنوان مانعی بر سر راه توسعه انسانی و اجتماعی قلتمامی این مسایل به

 

 تحقيق  هدف
های اجتماعی و کارِ محله هرندی )دروازه  طرد اجتماعی کودکان در معرض آسیب دالیل شناسایی تحقیق، این از هدف کلی  

 غار( و بررسی ارتباط بین این عناصر و فقر حاکم در میان این گروه است.

 
به این معنا نیست که تمامی کودکان در معرض آسیب بایستی اجباراً به کار بپردازند. به عبارت دیگر، لزوماً کودک کار    الزم به ذکر است که این امر   -2

  شوند.محسوب نمی 

ر معرض آسیب  طور مستقیم با »کودکان دمانند معلمان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و سایر افراد مرتبط با آنان. البته پژوهشگران به چند دلیل به -  1

شناخت جامع مطلعین   - بعضاً کم سن و سال بودن این کودکان و عدم توانایی آنان در ارایه اطالعات دقیق و جامع ب  - اند: الفو کار« به مصاحبه نپرداخته 

شان  هایای صحبت این کودکان و خانوادهمورد مصاحبه از وضعیت زندگی کودکان کار و مشکالت پیش روی آنان و... . البته پژوهشگران بارها به محله رفته و پ

 شان(، اصلی اساسی و مهم تلقی گردیده است.این افراد )کودکان و والدین اند. رسوخ به روابط اجتماعی و مشاهده تعامالتنشسته
 د از خدمات اساسی اولیه و ... است. طرد اجتماعی شامل ابعاد گوناگونی چون  طرد اقتصادی، طرد سیاسی، طرد فرهنگی، طرد از روابط اجتماعی، طر - 2
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 شناختی پيرامون طرد اجتماعیهاي جامعهنظریه
بندی کرد. در دسته اول،  شناختی مربوط به طرد اجتماعی را، در دوسته کلی تقسیمهای جامعهتوان نظریهکلی میبه طور  

تر و رانده شدن گروه یا فرد به خارج از جریان اصلی اجتماع است. از نظر این گروه،  طرد، پیامد ادغام نشدن فرد در گروه کالن

تماعی است که بایستی به درون آن برگردانده شود. این کار تنها از طریق بازگشت  مطرود کسی است که رانده شده از ساخت اج

 پذیرد.  و ادغام دوباره فرد یا گروه به داخل روابط اجتماعی و نهادها صورت می 

ها و نهادهای اجتماعی است. به عقیده  در نظریه همبستگی »امیل دورکیم«، طرد به معنای گسست پیوندهای فرد با گروه

ها و هنجارهای مشترک بوده که در جوامع مدرن، این پیوند برپایه  ها و ارزشرکیم این پیوند در جوامع سنتی، مبتنی بر شباهتدو

کار است. به نظر او، ادغام نیز، بازگشت و یکپارچگی دوباره فرد یا گروه در  های متقابلی است که نشأت گرفته از تقسیموابستگی

 (. 1390دورکیم، اجتماع کل است)

بر اساس دیدگاه، »مارک گرانووتر« پیوندهای قوی شامل شبکه روابط متراکم با بستگان و دوستان نزدیک و صمیمی است  

دهد. در برابر این دسته، پیوندهای ضعیف قرار دارد که شامل روابط که به افراد و گروه، حس تعلق، هویت و مقصد مشترک می

با پیوندهای ضعیف و    ها در جامعه وابستهای با تراکم پایین است و لذا ادغام افراد و گروه بکهفرد با آشنایان اوست. این شبکه، ش

آسان می کند  را  اجتماعی  یکپارچگی کالن  و  یافته  از محافل صمیمی گسترش  فراتر  پیوندهایی که  است،  بین گروهی    روابط 

(Granovetter,1973 .) 

همکاران« از روابط، پیوندها، قومیت، جنسیت، کاست، ثروت، مذهب و مکان یا هر خصیصه  در همین راستا، »دیپا نارایان و  

های اجتماعی  کند. او بر این باور است که جوامع بر اساس انسجام گروه سازد، بحث میهای اجتماعی را متمایز میدیگری که گروه 

ها پیوندهای  ها وابسته است، اما با توزیع نامتعادل قدرت آنآن  ها به منابع قدرتگیرد و تأثیر و و نفوذ این گروهنخستین شکل می

های نخستین  گردد.  به گفته او اگر چه شبکههای  اقتصادی و انسجام اجتماعی حیاتی میبین گروهی برای دستیابی به وضعیت

قشربندی اجتماع از پیش را تقویت ها هم چنین  آورد اما آنهایی را برای آنان که بدان تعلق دارند، فراهم می بدون شک فرصت

 (. 1390،نارایان و همکارانگردند )ها یا افراد فقیر میهای مطرود، اقلیتکرده و مانع تحرک گروه 

کند. یکی طرد کسانی که در طبقات پایین قرار دارند و از جریان گیدنز نیز دو شکل از طرد را در جامعه معاصر مشخص می

گیری  های مرفه با کنارهاند و دیگری طرد در طبقات باال که ارادی بوده و گروهکند محروم شدهرایه میهایی که جامعه ااصلی فرصت

کنند. به اعتقاد او طرد در هر دو طبقه باال و پایین  از نهادهای عمومی یا به صورت شورش نخبگان، جدا از بقیه جامعه زندگی می

 (. 1386 گیدنز، اند ) تهدید کننده جامعه

»هیالری سیلور« سه پارادایم را مورد بررسی قرار داده است. پارادایم انسجام که طبق آن طرد محصول فروپاشی و گسست 

بخشد. دیگری  کند و به جامعه نظم میپیوندهای اجتماعی مکانیکی و ارگانیکی است که نظامی از حقوق و وظایف را برقرار می

شود که به طور آزادانه در  ای از افراد مستقل و آزاد تلقی میعنوان مجموعهساس آن جامعه بهپارادایم تخصصی شدن است که برا

اند، در نتیجه تمایزات اجتماعی و تخصصی شدن در بازار کار  جا که افراد از یکدیگر متفاوتکنند و از آنبازار با یکدیگر رقابت می

گروه در  پدیدهو  اجتماعی  سومینهای  است.  نرمال  اجتماعی محصول   ای  نظم  آن  در  که  است  انحصار  پارادایم  سیلور  پارادایم 

شود و طرد اجتماعی ناشی از کنش و تأثیر متقابل  مراتبی قدرت است که از باال به پایین تحمیل میای از روابط سلسلهمجموعه

دهد و انسداد  ها رخ میرر غیرخودیها و به ضطبقه، پایگاه و قدرت سیاسی است که در راستای منافع طرد ناشدگان یا خودی

 (. (Silver,1994  گیرداجتماعی توسط صاحبان قدرت، ثروت و منزلت صورت می

-گرایی، منصببا پرداختن به اشکال مختلف حکمرانی اقتصادی چهار پاردایم حکمرانی صنف  1997»ادوارد دومن« در سال  

را مشخص می گ و هر  رایی، آشتی جویی و دزدساالری  از هم متمایز می کند  را  او، حکمکدام  از دید  و  رانی صنفنماید.  گرایی 

جویی و دزد ساالری به زمینه محیطی اشاره  شوند و آشتیهای اقتصادی مرتبط میهای سازماندهی جریانگرایی به شیوهمنصب

پیامد محروم ماندن و قطع پیوند اند. در صنفها سازمان یافتهدارد که در آن های قومی،  با یک گروه خاص) گروه  گرایی، طرد 

ها برای  واسطه آنشود که مقامات بهعنوان عوایدی در نظر گرفته میگرایی، مناصب دولتی بهای( است. در منصبمذهبی و طایفه

جویی، حکومت سعی دارد تا با  کنند. در حکمرانی آشتیشان استفاده میهای خویشاوندیمنافع مادی برای خود، موکالن و گروه

شدگان به حاشیه، دوباره به  گرا باشد و رانده گیری و توزیع منافع، شمولدعوت از همه افراد جامعه به مشارکت گسترده در تصمیم
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یم در  دهد. این پارداساالری، هر کس قدرت تصرف منابع را داشته باشد، چنین کاری را انجام میمرکز بازگردانده شوند. در دزدی

 (.Domen, 1997) کند منافع اقتصادی تا حد ممکن توزیع شودتضاد با آشتی جویی است که تالش می

روث لوتیاس نیز به سه گفتمان درباب طرد اجتماعی پرداخته است. گفتمان بازتولیدگرا که معنای طرد اجتماعی را به فقر  

کند. دیگری گفتمان اخالقی  کنی طرد تجویز می ان ابزاری برای ریشهعنودهد و باز توزیع قدرت و ثروت و منابع را بهپیوند می

کوشد معنی فرهنگی از محرومیت ارایه دهد. سومین گفتمان لوتیاس، گفتمان ادغام گراست که توجه طبقه زیرین است که می

 (.levitas, 2005) آن بر ورود به بازار کار دستمزدی است

صورت گرفته درباب طرد اجتماعی، برخالف مطالعات دسته اول، مطرودین، کسانی  شناختی  در دسته دوم مطالعات جامعه

تواند راهکاری برای ها ادغام اجتماعی نمی اند. به اعتقاد آنهستند که به دلیل ادغام در روابط نابرابر قدرت به انزوا کشیده شده

 ضعیت ادغام نیز وجود داشته باشد.  تواند در و جلوگیری از طرد قلمداد شود، چرا که انقیاد و استثمار می

داری و روابط میان  از نظر کارل کارکس طرد به مثابه جدایی از ابزار تولید است که در تحلیل مارکس از تولید و بازار سرمایه

عبارت رسد که سرمایه نه یک قدرت شخصی بلکه قدرتی اجتماعی است. به  های ساختاری در طبقات به این نتیجه میموقعیت

از طرفی دیگر، ماکس وبر طرد را جدایی  (.  29-54:    1381)گرب،    دانددیگر، مارکس، طرد را، نتیجه روابط استثمارگرایانه می

سازند. کسانی که مالک  داند. ساختارهای اجتماعی، اعمال قدرت حداکثر را برای جدایی میسر میها از ابزارهای اداری میبروکرات

های خود منفصل ها را از موقعیتگونه نیستند، اعمال قدرت کرده و آناند، بر دیگرانی که اینآن جدا نشده وضعیت خود بوده و از

»فرانک پارکین« معتقد است که دارایی تنها یکی از اشکال انسداد اجتماعی است که به انحصار   (.  1374و    1387)وبر،  نمایندمی

هایی مانند خاستگاه قومی، زبان یا  شود. عالوه بر دارایی یا ثروت، اغلب ویژگی میآید و اساس سلطه بر دیگران  یک اقلیت در می

»پیر بوردیو« معتقد است که طرد پیامد ناسازی و فاصله  (.  246  - 247:  1379) گیدنز،    تواند برای ایجاد حصر به کار رودمذهب می

زنند اما در این میان  برای انباشت سرمایه دست به رقابت می  های مختلفها در میدانواره است. افراد و گروه میان میدان و عادت

کند، منطبق باشد. بنابراین،  شان با منطق و قواعد بازی نانوشته میدان که کنش را تسهیل می وارهکسانی موفق خواهند بود که عادت 

کند، فاصله باشد، امکان طردشدگی  ل میواره فرد و قواعد میدان که طبقه فرادست جامعه بر میدان تحمیدر صورتی که میان عادت

ای، رابطه قدرت است و سازوکارهای طرد نیز  »میشل فوکو« معتقد است که هر رابطه(.  138:    1385)جکینز،  تر استفرد بیش 

ار را های نابهنججزیی جدا نشدنی از روابط قدرت است. نهادهای قدرت با خلق و اعمال گفتمان حقیقی و بهنجارساز، افراد و گروه

)فوکو،  رسانندشود، به انجام میای که به فرد القا می های وابستگی و احساس فرودستیکنند و یا این کار را از طریق موقعیتطرد می

1389  :150  .) 

البته الزم به یادآوری است که بحث نظری بیان شده در باال، صرفاً برای کمک به فهم موضوع و حساسیت نظری است و این 

های گردآوری شده از میدان  رود، چرا که خود به دنبال استخراج یک نظریه از دادهدر چارچوب این نظریات پیش نمیپژوهش  

 است. 

 

 پيشينه تحقيق پيرامون طرد اجتماعی

پیوندهای  » سیلور« سه پارادایم را مورد بررسی قرار داده است. پارادایم انسجام که طبق آن طرد محصول فروپاشی و گسست  

برقرار می را  از حقوق و وظایف  ارگانیکی است که نظامی  پاردایم  کند و به جامعه نظم میاجتماعی مکانیکی و  بخشد. دیگری 

طور آزادانه در بازار با    شود که بهای از افراد مستقل و آزاد تلقی میعنوان مجموعهتخصصی شدن است که براساس آن جامعه به

اند، در نتیجه تمایزات اجتماعی و تخصصی شدن در بازار کار و در  جا که افراد از یکدیگر متفاوتو از آن  کنند یکدیگر رقابت می

پدیدهگروه نظم اجتماعی محصول مجموعههای اجتماعی  پارادایم انحصار، اساساً  از روابط سلسله مراتبی ای نرمال است. در  ای 

طرد اجتماعی ناشی از کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسی است شود و  قدرت است که از باال به پایین تحمیل می

دهد و انسداد اجتماعی توسط صاحبان قدرت، ثروت  ها رخ میها و به ضرر غیرخودی که در راستای منافع طرد ناشدگان یا خودی

 هویت به که دارد وجود طرد از اییهجنبه که است نشان داده پژوهشی در »کابر«.  (Silver,1994گیرد)میو منزلت صورت  

(. »هاکسلی و  Kabeer,2000 )دهدمی نشان را شودمی داده نسبت هابدان که برحسب هویتی افراد تحقیر فرهنگی و اندمربوط

از  رفاه، رضایت  بین سه بعد ذهنی  باالیی  ادغام نشان دادند همبستگی درونی  و ذهنی طرد/  ابعاد عینی  با سنجش  همکاران« 
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های پایین و مسلمانان در هند  »دی هان« در مقایسه کاست(.  Huxley and et al,2012 )ها وجود داردها و ارزیابی فرصتفرصت

خانمانی، داشتن زمین کمتر، دسترسی کمتر به سرپناه و مشاغل دارای نشان داد که تفاوت به لحاظ مصرف، نرخ باالی فقر و بی

های حمایتی دولت تفاوت وجود ای اجتماعی است و بین گروه اجتماعی و گروه هدف سیاستهدرآمد، از ابعاد محرومیت گروه 

عنوان عاملی قوی و محدود کننده محسوب فرهنگی مدرن، به  -»گلن« معتقد است نژادپرستی ساختاری  (.  De Haan,1999)دارد

به اعتقاد »دیپا نارایان  و همکاران«، طرد (.  Glenn, 1999 ) کندها را محدود میشود که پیشرفت اجتماعی اقتصادی اقلیتمی

کند.  های اجتماعی مختلف عمل میمانند سرمایه اجتماعی در نحوه تأثیرگذاری آن برای دسترسی به منابع و تأمین معاش گروه

را متمایز    های اجتماعی آنان از روابط، پیوندها، قومیت، جنیسیت، کاست، ثروت، مذهب و مکان یا هر خصیصه دیگری که گروه

گیرد و تأثیر و و نفوذ  های اجتماعی نخستین شکل میکنند و بر این باورند که جوامع بر اساس انسجام گروهسازد، بحث میمی

های  ها پیوندهای بین گروهی برای دستیابی به وضعیتها وابسته است، اما با توزیع نامتعادل قدرت آنها به منابع قدرت آناین گروه

هایی را برای آنان که  های نخستین بدون شک فرصتگردد. به گفته آنان، اگر چه شبکهانسجام اجتماعی حیاتی می  اقتصادی و

های مطرود،  چنین قشربندی اجتماعی از پیش را تقویت کرده و مانع تحرک گروهها همآورد، اما آنبدان تعلق دارند، فراهم می

(. »فرانک پارکین« نیز در مطالعات خود به این نکته اشاره کرده است که دارایی و  1390ن،نارایاگردند ) ها یا افراد فقیر میاقلیت

 (. 246 -247: 1379گیدنز، تواند در جهت ایجاد حصر به کار رود )هایی مانند خاستگاه قومی، زبان یا مذهب می ویژگی

روستا« نشان    49خیز کرخه در  ای در حوزه آبعشیرهبرداری  ( در پژوهشی تحت عنوان »بهره1385ازکیا و فیروز آبادی )  

شود و سایر ساکنین  برداری از زمین میهای بهرهدهند که وابستگی خویشاوندی، معیاری برای ادغام و اتصال به حلقه نظاممی

باط معنادار متغیر تبعیض (  نیز نشان دهنده ارت1395کاران )نواح و همگردند. نتایج تحقیق  مهاجر و غیر خویشاوند از آن طرد می

مقایسه وضعیت طرد اجتماعی در  اند که نتایج  نشان داده  (  1389صادقی ) وفیروزآبادی  قومی با احساس طرد اجتماعی است.  

تری برخوردارند و در  گروهی قویمیان دو گروه زنان بومی و مهاجر حاکی از آن است که زنان فقیر، از نظر حمایتی از شبکه درون

فعالفعالیت مشارکتی  غیررسمی،  اجتماعی  همهای  دارند.  خود  مهاجر  همتایان  به  نسبت  زنان  تر  به  نسبت  شاغل  زنان  چنین، 

تری برخوردارند و فعالیت اقتصادی این دسته از زنان، شعاع حمایتی  تر و ناهمگونگروهی قویرشاغل، از شبکه حمایتی بینغی

( در پژوهشی، به این نتیجه 1395فیروزآبادی و همکاران )ه است.  ها فراهم کرد تری را برای آنتر و منابع حمایتی بیش گسترده

های اجتماعی و حضور در جامعه  طور خودخواسته از مشارکت در فعالیتبه صورت اجباری و گاه به  اند که، زنان روستایی گاه رسیده

اند. »فقر درآمدی«، طالق، »رفتارهای انحرافی )دزدی(«، »تجرد در سنین باال« موجب طرد اجباری زنان روستایی طرد گشته

صورت خودخواسته با پدیده طرد اجتماعی مواجه کرده  به  رویی« و »خودسوزی«، زنان راگردیده و »بیماری و معلولیت«، »کم

( در مطالعه خود در پی فهم وضعیت طرد اجتماعی و سنجش عوامل و متغیرهای مؤثر بر  1394)  تبریزی و کفشیانمحسنیاست.  

فاده شده، ابعاد  اند. در این تحقیق از دو روش کمی )پیمایشی( و کیفی )مصاحبه( است های طرد اجتماعی بودهآن بر حسب شاخص

چنین با استفاده از روش کیفی  دست آمده است. همنفر از نمونه تحقیق به 369اصلی طرد اجتماعی سنجش شده و توزیع آن در 

ها  مند، مصاحبه به عمل آید. یافتهای هدف تری از تجربه زیسته معلوالن جسمی و حرکتی، به گونهکوشش شده است درک عمیق

های  د معلوالن از اجتماع با نگرش منفی جامعه، عدم تناسب امکانات فیزیکی، نهادهای حمایتی، حمایتدهند که طرنشان می

( در پژوهش خود به  1393زاده )فرضیگروهی، عدم اعتماد اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی رابطه معناداری دارد.  درون

شان و پیامدهای طرد اجتماعی  وضعیت کنونی  تماع محلی وبررسی فرآیند موجد طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد در اج

پرداختهآن از روش کیفی  آمیز، تحقیر و ترحم سایرین، گسترش شایعات، تبعیض،  های طعنهها و حرفاست. نگاه ها با استفاده 

از مسایل دختران مذکور است. بر اساس  وابستگی، شرم ...، برخی  ضمیران  سیدان و مطالعهساری، سرزنش، احساس تنهایی و 

دهد که بین میزان سالمت زایمان ( در بررسی اثرات طرد اجتماعی بر سالمت زایمان زنان، ضریب همبستگی نشان می 1387)

از تولید اجتماعی از رفاه اجتماعی، طرد  ابعاد آن شامل طرد مدنی، طرد  اقتصادی رابطه  زنان و میزان طرد اجتماعی و  و طرد 

چنین انزوای اجتماعی و هر یک از ابعاد آن شامل احساس یأس، عجز و تنهایی با سالمت زایمان رابطه  هممعناداری وجود دارد.  

ترین تأثیرات را بر سالمت  معناداری دارند. براساس همین مطالعه، به ترتیب طرد از رفاه اجتماعی و طرد از تولید اجتماعی بیش

تری به منابع دارند  دهد، مهاجران دسترسی کم( در اصفهان، نشان می1394ران )کاحمیدیان و همهای تحقیق  زایمان دارند. یافته

های اجتماعی قومی از بین  ها تبعیض و طرد اجتماعی شدیدتری دارند و نه تنها با وجود گذر زمان، تبعیضو در مقایسه با بومی

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=25332
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93340
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93340
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( 1394و تافته ) آزاده اعظمکنند. فیزیکی تجربه می های محروم، طرد اجتماعی را با طردنرفته، بلکه مهاجران با سکونت در محله

 و احساس اساسی نیازهای از محرومیت مثل عواملی مجموعه اند کهای با عنوان پیرامون زنان به این نتیجه رسیدهدر مطالعه

 این ایجاد طریق  از و کرده فراهم را خانوار سرپرست زنان اجتماعی محرومیت و زمینه طرد  و داده هم دست به دست نابرابری،

( 1392کاران )عزآبادی و همقانع  های پژوهش  است. یافته گرفته شکل زنان از قشر این عدالتی دربی محرومیت، احساس و طرد

زنان مجرد نشان می نگاه دیگران، ترحمدرباب  پرسشهای بیدهد که سنگینی  های  های مستمر، سرزنشها و کنجکاویمورد، 

طعنه از مقوالتی است که داغ ننگ معطوف به خود و داغ ننگ اداراک شده از طرف جامعه را در تجربه تجرد    خانواده، نیشخند و

( نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر  1386)  نسب. نواح و تقویآوردسال و باالتر پدید می  30دختران  

ای معکوس میان ند. برخی از نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه اهای خوزستان پرداختههویت قومی و ملی در میان عرب 

 های خوزستان است. هویت ملی و هویت قومی عرب

 

 روش تحقيق   
های گروهی، مصاحبه نیمه ساختار یافته،  هایی چون؛ بحثدر این پژوهش از روش نظریه بنیانی )گراندد تئوری( و تکنیک

ها از میدان، ابتدا افراد مطلع با موضوع شناسایی  استفاده گردیده است. برای جمع آوری داده،  …مشاهده، قدم زدن در میدان و

های از پیش طراحی شده اقدام  ریزی، بر اساس سؤال،  و بسترسازی و برنامه…شدند و برای آشنایی با منطقه و مشخصات افراد و

مصاحبه با    شد. درها به تناسب موضوع افزوده میر تعداد این سؤالبه مصاحبه نیمه ساختار یافته گردید. البته در طول مصاحبه ب

های  افراد از تکنیک گلوله برفی استفاده گردید که مصاحبه در مورد بیست و هشتم به اشباع نظری رسید. پس از گردآوری داده 

تنظیم گردید. سپس برای تجزیه و  ها استخراج و در جداولی  خام از میدان از طریق مصاحبه، مشاهده، ضبط صدا و غیره، داده

های خام، از اصول کدگذاری یعنی »پرسیدن« و »مقایسه کردن« استفاده گردید. در اولین مرحله برای دستیابی به تحلیل داده

تبدیل  ها در دسته بندی جدیدی به مفاهیم  ها، دادهها شکسته شده و بر اساس وجه تمایز  میان دادهمفاهیم، در کدگذاری باز، داده

شدند. سپس برای رسیدن به قضایا، ابتدا براساس همان رویه قبل، مفاهیم به خرده مقوالت تبدیل و در ادامه، مقوالت خرد به 

 مقوالت گسترده تبدیل شدند.  

ارتباط میان مقوالت فرعی به مقوالت اصلی از کدگذاری محوری استفاده شد. این عمل  در مرحله بعدی برای برقراری  تر 

ل فرآیند پیچیده تفکر استقرایی و قیاسی است که طی چند مرحله انجام گرفت. این عمل بر اساس یک مدل پارادایمیک و به  شام

کارگیری عناصری چون شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردهای کنش/ واکنش متقابل و پیامدها صورت پذیرفت.  

ها با هم مشخص  به دست آمده در کدگذاری باز، در نظمی منطقی قرار داده شد و ارتباط آندر واقع در الگوی پارادایمی، مقوالت 

گردید. در این کدگذاری چهار مدل پارادایمی پدیده طرد اجتماعی، پدیده آموزش و ظرفیت سازی، پدیده طالع رسانی و آگاهی  

حاکم بر کدگذاری در نظریه بنیانی برای دستیابی  سازی عمومی و پدیده ارتقای سطح زندگی ساخته شد و سپس بر اساس اصول  

ای از کدگذاری انتخابی یا گزینشی استفاده گردید. کدگذاری انتخابی، کدگذاری محوری را در سطحی  به پدیده محوری یا هسته

اند.  کار رار ادامه دادهدهد. در این مرحله پژوهشگران در نقش نویسنده ظاهر گردیده و در قالب روایت داستان، تر ادامه میانتزاعی

ها تشریح گردید و در فرآیند روایت داستان مقوله محوری کشف بندی با سایر گروهگیری و پیوند هر دستهدر روایت داستان شکل

جاهای خالی  های خام، پرکردن  برای اعتبار بخشیدن به روابط در تقابل با داده پاردایمی  و ارتباط آن با سایر مقوالت در قالب مدل

 های فرعی و توضیح خط اصلی داستان مشخص گردید.   و تکمیل مقوله

های  شهرداری تهران واقع شده است که از شمال به خیابان  12منطقه    4: محله هرندی در ناحیه  حوزه جغرافيایی  - ب

ار نفر گزارش شده است که  هز  23گردد. جمعیت محله،  جمع متصل می های خیام و صاحبو شوش و از جنوب به خیابانمولوی  

  53هکتار است، که در حدود    174.6وسعت محله    6هزار خانوار در محله مذکور در حال گذران زندگی هستند.  7از این میان،  

 (.  1390دهد) مرکز آمار ایران،درصد از فضای مسکونی آن را بافت فرسوده تشکیل می  87درصد از مساحت محله هرندی و بالغ بر  

 
 شهرداری تهران.   12گزارش آماری شهرداری منطقه  - 6
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های فرسوده و مخروبه،  ها و مسایل اجتماعی عجین شده است. وجود بافتهرندی، همواره با بروز انواعی از آسیب  نام محله

جمعی های خیابانی، کودکان کار و خیابان، مصرف دستهدفاع شهری، خشونتفضاهای تخریب شده و رها گردیده، فضاهای بی

جمعی و ... نشان از وضعیت نابسامان و رها شده این محله شهری دارد. ساختار فروشی، قمارهای دستهمواد، خرید و فروش مواد، تن

اواع آسیبسازمان این محله، خود زمینهبی های اجتماعی است. نابسامانی حاکم بر این محله موجبات حضور مردمان ساز بروز 

ها به  ایران را فراهم آورده است. هرکدام از این گروههای قومی، زبانی، فرهنگی و ... از سراسر  دیده با تنوع مهاجر و عموماً آسیب

های مجردی و نظارت اجتماعی و انتظامی محدود  های تولیدی، وجود خانهدالیلی چون ارزان بودن مسکن، نزدیکی به بازار و کارگاه 

دارای جمعیت ناهمگون   -ت. الفطور عمده دارای سه ویژگی اساند. این محله بهدر باب جرایم و نظایر آن در این محله ساکن شده

اجتماعی پایین برخوردارند.  -تر ساکنان آن از پایگاه اقتصادیبیش -از تحرک جمعیتی باال برخوردار است و در نهایت ج -بوده ب

اع شود که نتیجه آن شکستن هنجارها و قواعد اجتماعی و بروز انوگیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد میاین شرایط مانع شکل 

 (.   1379های اجتماعی در درون محله و حتی فراتر از آن است )حبیبی، آسیب

نفر از متخصصین کارآمد در حوزه کودکان آسیب  28کنندگان در این تحقیق، جامعه مشارکت: جامعه مشارکت کنندگان

ب معلم، مددکار اجتماعی، روانشناس  و کار بوده، که در حال حاضر، در مدرسه صبح رویش، مشغول به کارند. این متخصصین، در قال

باشند. از این جهت، ابعاد گوناگون حیات اجتماعی کودکان  شان میهایطور دایم و مستمر در ارتباط با این کودکان و خانوادهو ... به

     مورد بررسی، قابل دسترسی و تحلیل بوده است. 

دهد.  به باال تشکیل می  41و کمترین آن را، گروه سنی  26-30بیشترین فراوانی را، گروه سنی  توزیع سنی پاسخگویان:

های به دست  قرار دارند. مطابق با داده    36-40و    31-35و دو گروه    20-25های سنی، به ترتیب، گروه 26-30بعد از گروه سنی

 دهد.  ود اختصاص میبه خ  26-30کنندگان در این پژوهش را سنین درصد مشارکت 43آمده، 

مشارکت  :  توزیع شغلی پاسخگویان عبارت  مشاغل  )پاسخگویان(  فارغکنندگان  از:  پژوهشگر،  است  تربیتی،  التحصیالن، 

به رده شغلی  مددکار اجتماعی، مهارت از میان پاسخگویان، بیشترین مشاغل  آموزی، ناظم، معاون آموزشی، معلم و روانشناس. 

درصد،    18نفر، یعنی    5درصد اختصاص داده شده است. پس از آن، رده شغلی روانشناس، با تعداد    21یعنی  نفر،    6معلمی با تعداد  

درصد به تفکیک هرکدام(    3.5است. کمترین تعداد نیز به رده شغلی پژوهشگر و ناظم )با  در رده دوم از مشاغل توزیعی قرار گرفته  

 اختصاص یافته است.

چنین،  درصد(، در رده تحصیلی دیپلم و دکتری قرار ندارند. هم  0کدام از پاسخگویان )یچ: هتوزیع سطح سواد پاسخگویان

نفر، دارای مدرک فوق لیسانس هستند که نشان از این دارد که بیشترین درصد متعلق به توزیع مقطع   13درصد افراد یعنی،    46

اند.  درصد در سطح فوق دیپلم قرار گرفته  11نفر یعنی    3درصد در سطح لیسانس و    43نفر، یعنی    12لیسانس است.  تحصیلی فوق 

درصد از پاسخگویان   89نفر،    25بر این اساس، بیشترین فراوانی در دو سطح لیسانس و فوق لیسانس واقع شده است، که با داشتن  

 دهد. را به خود اختصاص می

 

 هاي تحقيق  یافته

چه که در بخش روش تحقیق بیان شد، بر  ها بر اساس آندر تجزیه و تحلیل داده   ها:گردآوري و تجزیه و تحليل داده

از درون کلیه داده از میدان، شامل یاد  اساس اصول و شیوه کار در گراندد تئوری به صورت کدگذاری باز،  های گردآوری شده 

فیلمداشت فایلها، تصاویر،  استخراج گردید و در جداولی  پاراگرافداده خام، شامل کلمات،    196های صوتی،  ها،  ها و جمالت، 

گردد. بر اساس اصول کدگذاری، از مجموع ( اشاره می1تنظیم شدند که به دلیل زیاد شدن حجم فقط به یک نمونه) جدول شماره

له گسترده از  مقو  4» خرده مقوله « و    34مفهوم استخراج و با رعایت ضوابط حاکم بر کدگذاری،    59های به دست آمده،  داده

 ها استخراج گردید.   داده
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 سازي و مقوله سازي  مفهوم و ميدان از شده جمع آوري خام هاي: یک نمونه از داده 1جدول شماره  

 مفهوم  داده هاي خام گردآوري شده از ميدان
خرده  

 مقوله

مقوله 

 گسترده
به حاشیه  توانند کار کننددلیل ناتوانی جسمی یا روحی نمیدر مواردی، نه پدر و نه مادر به

رفتن ساختار 

اقتصادی 

 )خانواده(

انسداد 

 اقتصادی

 )خانواده(

طرد از 

منابع  

 مادی 

 شود اعتیاد پدر یا مادر، مانع اشتغال به کار سرپرست کودک می

دلیل درآمد ناچیز خانواده  شان بهسرپرست  کودکانی هستند که در عین سالمت جسمی

 اند به اشتغال مشغول

 فرساست، اما مزد حاصله از آن کم است کار کودکان بسیار سخت و طاقت

بهره کشی  

 اقتصادی

استثمار  

 اقتصادی

 شوند ای از موارد، کودکان با اجبار و زور والدین به کار مشغول میدر پاره

 بسیاری از این کودکان تا پاسی از شب مشغول به کار هستند

 گیرد،حتی بخش کوچکی از آن حاصله از کار کودک به او تعلق نمیدر مواردی، پول  

کودکان به علت خستگی ناشی از کار،در ساعات اولیه حضورشان در مدرسه حالت  

 خستگی شدید و خواب آلوده دارند 

-« قرار می7 ساالر چهار راهشان در اختیار »خان وسیله سرپرستکودکانی هستند که به

 گیرند 

 دهد خان ساالر، پول حاصله از کار کودک را برداشته و بخشی را به پدر می

در مواردی پدر همان خان ساالر است که فرزندان خود یا کودکانِ خواهر یا برادر خود را  

 گمارد بر سر چهارراه می

 برخی از این کودکان فقط کارشان حمل بار است 

شغل پست  

سرپرست و 

 کودک

انزوای 

شغلی  

 خانواده

 پردازند ها می کودکانی هستند که صرفاً به کارتن فروشی یا جمع کردن آشغال

ارزشی مانند خرید  کنند یا مشغول به کارهای بیای از کودکان، اصوالً یا کار نمیپدر عده

 اند و فروش وسایل کهنه

های  فروشند یا شیشهچهارراه گل میتعدادی از کودکان، همراه مادر یا پدرشان بر سر  

 کنندهای عبوری را تمیز میماشین

 آموزند ارزش پرداخته و هیچ گونه مهارتی را نمیاکثر کودکان به کارهای بی

کردن، فال فروختن و ... ارزش کاری  در کار کودکان مانند گل فروشی، کارتن جمع

 وجود ندارد 

ارزشی مانند  مهارت والدین باعث شده است که به کارهای بیسوادی و عدم  بی

 دستفروشی با مزد کم مشغول شوند 

-در مواردی محدود، کودکانی هستند که به کارهای نیازمند مهارت مانند خیاطی می

 پردازند 

-گری گرایش داشته و کودکان لُر بعضاً به جابهکودکان غربتی بیشتر به سمت تکدی 

 پردازند مواد مخدر و دزدی میجایی  

ناتوانی مالی   بینند شان ماه به ماه گوشت نمیبرخی از این کودکان در خانواده 

 خانواده

 

 

 فقر
 کنندتعدادی از والدین کودکان مدرسه، غذای خود را به واسطه قرض تأمین می

موتورسیکلت دست چندم یا  در برخی از موارد، تنها دارایی خانواده این کودکان یک  

 چرخ حمالی است 

 های این کودکان هیچ چیزی ندارند بهتر است بگوییم که تعدادی از خانواده

 
های تبهکاری )باندها( در اداره کودکان کار نیست. بلکه شکل خانوادگی و محدودی است  ساالر به معنای وجود دستهالزم به ذکر است که عبارت خان  - 7

 که معنادار نبوده و جامعیت ندارد. 
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  است در مواردی فقر خانواده موجب ازدواج زودهنگام کودک گردیده

 شان در مدرسه است بعضی از کودکان، تنها وعده غذایی

شان را تحت پوشش  هایحمایتی رسمی، این کودکان و خانوادههای  در مواردی، سازمان

 ندارند 

عدم حمایت  

محرومیت  اقتصادی

های رسمی صرفاً مبلغ ناچیزی به سرپرست کودک  در صورت پوشش حمایتی سازمان اقتصادی

 شود داده می
 

 

 در نظمی در چهار الگوی پارادایمیک باز، کدگذاری طریق از دست آمده « به در گام بعدی، در کدگذاری محوری »مقوالت

شناسی( گردید. بر این اساس، چهار مدل پارادایمیک ) برمبنای مباحث روش مشخص ها با همآن  ارتباط  شد و داده قرار منطقی

 .  ( و تشریح آن آورده شده است1جا برای نمونه مدل پارادایمیک پدیده طرد اجتماعی ) شکلساخته شد که در این
 

 

 پدیده طرد اجتماعی  -ها ، مدل پارادایمی  در راستاي کدگذاري محوري داده1شکل 
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معرض  شرح مدل پارادایمی طرد اجتماعی:   زمینه کودکان در  اجتماعی« در  پدیده »طرد  ایجاد  لزوم  از جمله دالیل 

ها از منابع مادی، طرد از روابط اجتماعی، طرد از خدمات  طور خاص، کودکان کار محله هرندی، طرد آنهای اجتماعی و بهآسیب

اجتماعی) اساسی(، عدم پذیرش در فرهنگ غالب، بیرون ماندن محله و ساکنین آن از سلسله مراتب قدرت، عدم ارتقای فرهنگی  

منطقه موجود است، از  گری که درحاصله در منطقه مورد مطالعه، با  وجود شرایط مداخلهاین تغییرات ورزشی و اجتماعی، است. 

یابی به پیامدهایی مطلوب  یک سو بر سرعت روند این تغییرات افزوده و از دگر سو، مانعی بر سر راه راهبردهای مد نظر برای دست

مود:  توان به این موارد اشاره نآید. از جمله این شرایط می مورد نظر در ارتباط با این موضوع به شمار می  یابی به نتیجهبرای  دست

مهاجر بودن بسیاری از ساکنین محله، عدم نگاه مثبت اجتماع کل به محله و ساکنین آن، پذیرش زندگی موجود )برداشت ذهنی(  

شان(،  زندگی در میان ساکنین محله )کودکان و والدین  های غلطعنوان یک شکل بهنجار، انباشت آموختهتوسط ساکنین محله به  

های برآمده از آن، راهبردهای مدنظر را در جهت از بین بردن غار( و آسیبه مسئله هرندی )دروازهعدم نگاه یکپارچه حاکمیتی ب

هایی  موانع موجود کُند کرده است، که این موارد زمینه طرد اجتماعی را با کمک شرایط علی ایجاد کرده است. مکانیزم)راهبرد(

کدام پیامد)نتیجه(هایی را به دنبال خواهد داشت. از جمله این راهبردها:  برای جلوگیری از پدیده طرد قابل تصور است که هر  

خصوص کودکان کار، برای خروج از طرد اجتماعی از طریق: آموزش والدین )سرپرست( در این باب  کمک به کودکان آسیب و به

التحصیالن مهارت خدماتی برای فارغ  های کوچک صنعتی واندازی کارگاه شان نیست، راهکه مسئولیت درآمد خانواده با کودکان

دیده »مدرسه صبح رویش«، که پیامد جلوگیری از انزوای شغلی و محرومیت اقتصادی کودکان درآینده را در پی خواهد داشت.  

های مورد  کارگیری والدین کودکان محله در محدوده شغلفرهنگی در راستای به - راهبرد آماده کردن بسترهای مناسب اقتصادی

های پرکاربرد جدید مانند: خیاطی، مکانیکی و...( که پیامد آن، کنار گذاشته شدن  ول جامعه )در قالب آموزش فنون و مهارتقب

شغل پست سرپرست خانوار و درآمدزایی پیوسته و ماندگار خواهد بود. راهبرد کمک به تحصیل بهتر کودکان آسیب و کار محله  

د صبح رویش(، منجر به پیامدی چون؛ بیرون آمدن از محرومیت اجتماعی خواهد شد و  در مراکز آموزشی مناسب و کارآ )مانن

سازی جهت ورود ساکنین محله سازی مردمِ اجتماع کل برای پذیرش ساکنین محله، پیامد زمینهراهبرد آموزش در جهت فرهنگ

عبارت دیگر، راهبرد آموزش عمومی  داشت. به  عنوان شهروند جامعه را در پی خواهدشان بهبه فرآیند بهنجار اجتماعی و پذیرش

سازی فرهنگی با اجتماع کل، پیامد ادغام در فرهنگ غالب، راهبرد تثبیت شان( در راستای همسانساکنین محله )کودکان و والدین

خانه اصلی خود    وجود آمدن وضعیتی که ساکنین، محله راهویتیِ ساکنین محله در راستای تعلق و حس یگانگی با محله، پیامد به

غار(،  فرهنگی)هویتی( در مبدأ سکونت مهاجرین محله هرندی )دروازه  -کنند و راهبرد ایجاد بسترهای مناسب اقتصادیقلمداد  

ورزشی مناسب کودکان و    - رویه به محله یا وقوع مهاجرت معکوس، راهبرد ایجاد مراکز فرهنگی پیامد مانع شدن از مهاجرت بی

آموزشی، راهبرد کمک به ساکنین محله برای ساختن مکان زیست مناسب )با اقدام  -ین بردن طرد فرهنگیساکنین، پیامد از ب

گزینی فضایی و طرد مکانی، راهبرد مشارکت  های رسمی در قالب بازآفرینی شهری(، پیامد بیرون آمدن از جدایی دولت یا سازمان

کشی  رون آمدن از حاشیه، راهبرد انجام کارهای عمرانی مانند: جدولدادن ساکنین محله در نهادهای رسمی و غیررسمی، پیامد بی

از زبالهها و پاک کردن محیط اطراف منازل و خیابانهای فرسوده، تعریض خیابانمناسب، نوسازی خانه های محیطی، پیامد  ها 

ر نهایت راهبرد ارایه تسهیالت در  شان، پیامد درمان مناسب و  دبهداشت و مسکن مناسب، راهبرد بیمه کردن کودکان و والدین

 کشی ایمنِ گاز، آب و خدمات مناسب برق و ... پیامد خدمات شهری مناسب را به همراه خواهد داشت.   جهت لوله

: در کدگذاری محوری چهار مدل پارادایمی پدیده طرد اجتماعی، پدیده آموزش و ظرفیت سازی، پدیده  کدگذاري انتخابی 

های  ازی عمومی، پدیده ارتقای سطح زندگی  ساخته شد، که  از تلفیق و توأم کردن مقوالت اصلی مدل طالع رسانی و آگاهی س
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برای شکل پارادایمیک تحت عنوان پدیده» طرد فرهنگی « ساخته شد و  اولیه چارچوب مدل مورد ذکر شده، یک مدل  گیری 

   استفاده قرار گرفت.

 

 پدیده طرد فرهنگی  -ها کدگذاري انتخابی داده، مدل پارادایمی  در راستاي 2شکل

 

طور خالصه در زیر این مدل به  پدیده طرد فرهنگی :  - هاشرح مدل پارادایمی در راستاي کدگذاري انتخابی داده

 شود: شرح داده می

آیند.  شمار میهای بهترِ کودکان در معرض آسیبای از مفهوم گستردهعنوان زیرمجموعه کودکان کار بهطرد از منابع مادي:  

دالیلی مانند ناتوانی جسمی یا روحی  مشاهده شده است که، کودکان مورد مطالعه، در مواردی، پدر و مادرشان )یا سرپرست( به

د اند که سرپرست با وجوتوان به اعتیاد سرپرست اشاره کرد. البته مواردی نیز وجود داشتهپردازند. از جمله این موارد میکار نمی به

کند. مجموعه این موارد، زمینه به کار وادار می سالمت جسمی و عدم مشکالت ذهنی، به اشتغال مشغول نبوده و کودک را به

حاشیه رفتن ساختار اقتصادی خانواده را به همراه خواهد داشت. بنابراین، از این روست که دگرگونی کارکردی در ساختار اقتصادی  

پردازند. در مواردی نیز مشاهده  فرسا با مزد کم می رآیند است که کودکان به کار بسیار سخت و طاقتدهد. در این فخانوار روی می
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کشی و  گیرد، حتی بخش بسیار کوچکی از آن. این مسئله، زمینه بهرهگردیده است که پول حاصله از کار کودک به او تعلق نمی

که این کودکان با اجبار و زور والدین یا از روی ناتوانی  دلیل آندیگر، بهاستثمار اقتصادی کودکان را فراهم خواهد آورد. از سویی  

شوند، وقت کافی و مناسب در جهت تحصیل و  کار مشغول میمالی خانواده و فقر درآمدی گرفتار شده در آن، از سنین کودکی به

های  جا که فاقد مهارتهمان کودکی، از آن  های زندگی و فنون پرکاربرد حیات اجتماعی را نخواهند داشت و لذا ازکسب مهارت

فروشی و  فروشی، گلارزشی مانند کارتنالزم برای اشتغال به کارهای دارای منزلت اجتماعی باال هستند، به کارهای پست و بی

ی در بزرگسالی  گردد که کودک حتهای پرکاربرد زندگی، موجب آن میپردازند. این عدم کسب مهارتمواردی مانند حمل بار و... می 

هایی خواهد بود که به لحاظ منزلت دلیل فقدان کسب این فنون حیات اجتماعی، ناتوان از یافتن مناصب اجتماعی و شغلنیز، به

ساز طرد این کودکان از فرآیندهای اقتصادی غالب در آینده خواهد  و درآمد در سطح باالیی قرار دارند. این امر، زمینه  اجتماعی

 بود.  

مندی از درمان، در سطح بسیار پایینی قرار  کودکان مورد مطالعه در محله هرندی، به لحاظ بهرهز خدمات اساسی:  طرد ا

های درمانی مانند بیمه های درمانی هستند. در صورت برخورداری از دفترچهشان، معموالً فاقد دفترچهدارند. این کودکان و والدین

های مورد نیاز بدن، کچلی  های مزمن مانند هپاتیت، کمبود ویتامین ن ندارد. انواع بیماریشاسالمت، ارزش کاربردی چندانی برای

های آنان  های شهری زیادی در اطراف خانهشان، پر است از حشرات موذی. آشغالهایگیر این کودکان است. خانهو...، گریبان

توان به فضای نامناسب و مسکن  از مشکالت دیگر این کودکان، می خواهد بود.    ساز بهداشت نامناسبوجود داشته، که این امر زمینه

های دیگری،  های محل سکونت کودکان، توالت و حمام کنار هم هستند. در خانهدر بسیاری از خانه  ها اشاره کرد. نامناسب آن

از خانهتوالت و آشپزخانه کنار هم قرار گرفته کنند، حمام ندارند. دیوارهای  ی هایی که کودکان در آن زندگی ماند. حتی برخی 

-هایها در حال فروریختن است. بسیاری از این کودکان، با خانوادهشان نمدار و ترک خورده بوده و سقف بسیاری از خانههایخانه

ن عنواها را دچار مشکل کرده است. به، شرایط زیست آنکنند. از دگرسو، فضای محیطی نامناسبشان در یک اتاق زندگی می 

ها و  نحوی که، ساخت بسیاری از کوچهها بسیار تنگ و باریک و مکان تجمع مواد زائد بوده، بههای محل زندگی آنمثال، کوچه

رو، مجموع این موارد، دست به دست هم داده و  آید. از اینحساب میشان، بستر انحرافات اجتماعی بههای محل زندگیخیابان

 خدمات اساسی شهری را فراهم آورده است.زمینه طرد این کودکان از 

کنند. اینان، حس خجالت و شرمندگی  کودکان کار و آسیب محله هرندی، بسیار احساس تنهایی میطرد از روابط اجتماعی:  

نگ  عبارت دیگر، داغ و اشان غیرقابل تغییر است. بهاند که شرایطشان دارند. این کودکان پذیرفتهنسبت به وضعیت پدر و مادر

پذیرفتهحاشیه را  بودن  اجتماعیای  انزوای  بررسی،  مورد  کردهاند. کودکان  را درونی  پذیرفتهشان  اند، ساکن چنین  اند. کودکان 

شان غیرممکن ]یا بسیار سخت[ خواهد بود. از جهتی دیگر، این کودکان، در  باشند و وجود هرگونه تغییری در زندگیای میمحله

اند. معلمان مدارس دیگر، با آنان با خشونت کالمی و عملی رفتار  ها قرار گرفتهو آزار و تمسخر همکالسیمدارس دیگر، مورد اذیت  

دلیل اتباع  داند. بسیاری از کودکان کار و آسیب محله، بهها را از خود نمیاند. این کودکان معتقدند که در شهر، کسی آنکرده

اند. این عدم پذیرش توسط جامعه، عدم تعلق نسبی این کودکان به اجتماع را  گرفتهمهری قرار شان در اجتماع کل، مورد بی بودن

دانند.  اند )چه در قالب زبانی یا حرکات بدنی(: مردمان شهر را غیر خودی میجا که این کودکان بیان داشتهبه همراه آورده است؛ آن

شان ارتباط داشته باشند. این مانی غیر از خود و اجتماع درونیخواهند با مردای که معتقدند حتی در بزرگسالی نیز نمیگونهبه

متالشی شدن نسبی پیوند اجتماعی و عدم تعلق نسبی به اجتماع کل، همراه با عدم پذیرش توسط اجتماع، زمینه قطع ارتباط 

ساز طرد از روابط خود، زمینهآورد، که این امر  اجتماعی آنان با اجتماع کل را هم در حال حاضر و  هم در بزرگسالی فراهم می

ای است که شرایط تحصیل برای این گونهاجتماعی )هم در حال حاضر و هم در آینده( خواهد بود. از سویی دیگر، بافت منطقه به

به عدم تحصیل کودکان  عامل  اقتصاد  تنها  یعنی،  فراهم نیست.  از جمله دالیل  شمار نمیکودکان  نامناسب مدارس  آید. محیط 

کودکان محله را موجب شده   گردد. این امر، زمینه محرومیت از تحصیل و فقر اجتماعیها قلمداد میگذار بر ترک تحصیل آنتأثیر

ای و ملی جایی نداشته و در موارد متعددی، درها به روی این های منطقه است. همچنین کودکان مورد مطالعه، در بسیاری از طرح

ست. این به حاشیه رانده شدن، زمینه کنار گذاشته شدن از مشارکت اجتماعی و قطع ارتباط با  شان بسته اهایکودکان و خانواده 

عبارت دیگر، ای جدا افتاده از مناطق دیگر است. بهصورت جزیرهشان بهاجتماع کل را فراهم آورده است. این کودکان، محل زندگی

از همان روز اول سکنا گزیدن در محله، دور از مردم و فرهنگ بهنجار،  شان در بدترین موقعیت مکانی قرار دارد. اینان،  محل زیست
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گزینی مکانی و نامناسب بودن مکان زیست، طرد مکانی را به همراه داشته است. شوند. این جدایی در مکانی مستعد بزه ساکن می

 گردد. وص اجتماع کل( را سبب میخصبالطبع، طرد مکانی، طرد از روابط اجتماعی )عدم ارتباط با افراد اجتماع دیگر به

در موارد متعددی مشاهده شده است که کودکان محله هرندی، پس از ورود به سن قانونی  طرد از سلسله مراتب قدرت:     

عدم  نیافتنی است. این  اند. اصوالً ورود به کارهای دولتی برای این کودکان، رؤیایی دستبرای اشتغال به کار دولتی راه داده نشده

شان به طبقه پایین تعلق دارند.  هایساز محرومیت اجتماعی این کودکان خواهد بود. این کودکان و خانواده پشتوانه اجتماعی، زمینه

شان  هایرسد این کودکان و خانوادهنظر میجای داد. به  8ها را در طبقه متوسطخیلی سخت و دشوار )غیرممکن( است که بتوان آن

لحاظ اقتصادی به طبقه پایین )پایینِ پایین و پایین رو به باال( تعلق دارند. از سویی دیگر، مشارکت  اعی و هم بههم به لحاظ اجتم

گزینی سیاسی  های دولتی، زمینه جداییسیاسی ساکنان محله بسیار پایین است. این جدا افتادن محله و ساکنان آن از مشارکت

ها در سلسله مراتب رو، محرومیت اجتماعی موجود در محله و قرارگرفتن آنآورد. از ایناین کودکان در بزرگسالی را فراهم خواهد  

مراتب قدرت برای ساکنین محله و کودکان مورد مطالعه  اجتماعی، همراه با انسداد سیاسی، منجر به طرد از سلسلهپایین قشربندی

 )در حال و آینده( خواهد شد. 

بسیار اهل نزاع و درگیری هستند. دعوا بین مادر، پدر، برادران و خواهران این افراد    کودکان مدرسه،طرد از فرهنگ غالب:    

دهد. درگیری میان این کودکان در مدرسه، بیشتر از کودکانی است که در چنین موقعیت و شرایطی قرار ندارند.  بسیار روی می

شان( به راحتی قابل مشاهده است.  ودکان و والدیناجتماعی در میان مردمان محله )ک  -عبارت دیگر، ضعف انسجام فرهنگیبه

های داستان، قصه و حتی در مواردی تلویزیون ندارند،  جا که در خانه، کتابکودکان در معرض آسیب و کار مورد بررسی، از آن

که به وسایل آموزشی آن  دلیلشان بسیار کم است؛ یعنی محدودیت در کاربرد لغات دارند. این افراد، از سویی دیگر، بهتوانش کالمی

رو، یکی از معضالت  کنند. معضل دانش زبانی کجرایج در جامعه دسترسی ندارند، از کلمات پذیرفته شده جامعه کمتر استفاده می 

گردد، اما چه کسی  های غلط کودکان می ، سعی در اصالح آموخته9آید. البته در مدرسه حساب میمکانی این کودکان به - فرهنگی

 کند؟  های غلط پدر و مادر را چه کسی اصالح میدهد؟ آموختهو مادر را آموزش میپدر 

شان را ممکن ساخته موارد ذکر شده، دست به دست هم داده و در مجموع، زمینه »فقر فرهنگی« این کودکان و سرپرستان

، نگرش خاص خود به ازدواج، کار و تحصیل  رو، این افرادفرهنگ مختص به خود را دارا هستند. از ایناست. ساکنین محله، خرده

  - ها، ازدواج )کودککودک را دارند. در مواردی مشاهده شده است که ازدواج زودهنگام، ناشی از فقر اقتصادی نیست. این خانواده

اند  ینی پذیرفتهدانند. با چنین تصوراتی است که والد همسری( زودهنگام را »سنت فرهنگی«شان قلمداد کرده و آن را ناهنجاری نمی

ای از عبارت دیگر، در پارهشان، به کار نپرداخته و کودک را روانه خیابان، کارگاه و ... کنند. بهکه با وجود وضعیت جسمی سالم 

داند. به همین  نحوی که او کار را وظیفه کودک میموارد، کار کودک، برای سرپرست، موضوعی عادی و بهنجار تلقی شده است، به

هایی هستند که با وجود تمکن مالی، معتقدند که کودک بایستی به کار مشغول گردد. کودکان آسیب و کار محله  خانوادهدلیل،  

ای دهند. اینان معموالً با افراد حاشیهگیری با دایره روابط اجتماعی خارج از خود نشان نمیهرندی، عالقه چندانی درباب ارتباط

کودکان، عالقه چندانی برای رفتن به مدارس محله ندارند. در مدارس محله، معلمین با کودکان  کنند. این  مانند خود ازدواج می 

های مناسبی برای  کارانه. کودکان، مکانکنند. مدارس محله خود، بستر مناسبی است برای اَعمال بزه صورت نامناسبی رفتار میبه

های  د، مناسب حضور کودکان نیستند؛ این کودکان طرد از محیطهای محله، با وجود رسیدگی مجدورزش و تفریح ندارند. پارک

اند. از سویی دیگر، عدم رعایت عناصر فرهنگیِ غالب در میان ساکنین محله )کودک و سرپرست( آموزشی و ورزشی را تجربه کرده

 آید. حساب میامری رایج و پذیرفتنی است. دزدی در میان برخی از کودکان نوعی وجهه به

عبارت دیگر،  کار و شرور محله( امری رایج است. بهپنداری در میان کودکان با نمادهای ناهنجار اجتماعی )افراد بزههمزاد   

دزدی و قلدری در این مکان، مبدل به ارزش فرهنگی گشته است. مجموع این موارد، عدول فرهنگی را به همراه خواهد داشت؛  

شود، بلکه نوعی »پذیرش فرهنگیِ  تنها مضموم شمرده نمیرهنگ عام جامعه نهیعنی شرایطی که در آن، زیرپا گذاشته شدن ف

اند. بسیاری از کودکان، های بسیاری از این کودکان، خود دچار بحرانگردد. از سویی دیگر، خانوادهمختص به خود« قلمداد می

ساز بزه  ن به اجتماع را فراهم نساخته و خود، زمینهها، بستر ورود کودکادانند. این خانواده خانواده را مکان امنی برای خود نمی

 
8 . Middle Class 
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اند. به همین دلیل است که شرایط نامناسب خانواده در موارد متعددی، زمینه و بستر فرار کودک را فراهم آورده است.  اجتماعی

خانه هستند. این ضعف نهاد خانواده،  اند که در محیط  تر از زمانیاند، به مراتب خوشحالبسیاری از این کودکان وقتی بر سر چهارراه  

 شده است.   منجر به نوعی واپسماندگی فرهنگی

ای نمدار، متروکه و ...(  گونه زیستن )زیست در خانههای متعددی در محله وجود دارند که در عین تمکن مالی، اینخانواده

-ی از این کودکان، چنین شیوه زیستی را پذیرفتهتوان گفت که والدین بخش قابل توجهشان مقبول است. به همین دلیل، میبرای

 دانند. یعنی؛ پذیرش زیست متفاوت برای آنان درونی شده است.اند.آنان، زندگی در یک اتاق، همراه با کودکان متعدد را عیب نمی

شده  گیری نوعی شخصیت ضد توسعه در میان کودکان کار و آسیب  شرایط مکانی و فرهنگی حاکم بر محله، موجب شکل

پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی را ندارند. عنصر »صبر«، »تحمل« و »تأمل« در انجام امور  است. این کودکان، توانایی چشم

روزمره یا محوله، از جمله عناصر کمیاب در شخصیت وجودی این کودکان است. این امر، زمینه فقدان »توسعه فرهنگی« را در 

 ها را به وجود آورده است.رد از فرهنگ غالب در میان آنمحله تسهیل کرده و بستر ط

آنچه در باال آمد، با توجه به ذهنیت کلی مدل و رهیافتی که مبتنی بر پدیده طرد فرهنگی است، شکل گرفت. از این رو، خط  

در حقیقت عناصر ششگانه  دهد، به مقوله مرکزی منتهی گردید. یعنی  سیر داستانی که شیوه و روند شکل گیری مطالعه را نشان می

یابد که  ای ویژه بروز میپارادایم، تشکیل دهنده داستان هستند، زیرا که بر اساس این منطق است که شرایط علی خاص، پدیده

هم به نوعی از شرایط مداخله گر متأثر است و هم راهبردهایی چه برای وضعیت موجود و چه برای وضعیت مطلوب برای آن پدیده  

دهد تا بقیه مفاهیم،  . این جستجو با ژفانگری ویژه تحقیق نظریه بنیانی ذهن پژوهشگر را پیرامون موضوع شکل میمتصور است

گردد را در قالب اصلی خود ای بدان مربوط میآید و به گونهمقوالت و خرده مقوالت و هر آن چه از دل تحقیق پژوهش بیرون می

 پیدا کند.  

 

 گيري بحث و نتيجه
های مختلفی وجود دارند های گردآوری شده از میدان، مشخص شد در منطقه مورد مطالعه، گروهتجزیه و تحلیل دادهپس از  

عنوان اتباع مهاجر(، بیشترین حجم جمعیتی به لحاظ اشتغال کودکان به کار را، به  ها و جمعیت افغان )بهکه در این میان غربتی

 اند.  خود اختصاص داده

غار(، کودکان، وضعیت  باری بوده، که در این میان )دروازهه و ساکنین موجود در آن، دچار وضعیت وخامتشرایط محیطی محل

ها، به لحاظ  اند. هرکدام از این گروهکردهها و کمبودهایی را تجربهتری داشته و در ابعاد مختلف زندگیِ اجتماعی، کاستی نامناسب

توان ربط فرهنگ  جاست که میهایی دارند. از اینها و بعضاً تفاوت یکدیگر مشابهتشان به کار کودک، با  اقتصادی و نوع نگرش

عنوان عناصر فرهنگی متفاوت با اجتماع کل که موجب کنارگذاشته شدن آنان از فرهنگ غالب و تداوم  مختص به خود این افراد، به

)در حال حاضر و آینده( مورد کنکاش قرار داد. فرهنگ  گردد را با بحث طرد اقتصادی کودکان  رفتار میچرخه نامعیوب فرهنگ کج

ها، متفاوت از نگرش اجتماع کل به کار کودک است. نگاهی که زمینه کنار گذاشته شدن این فرهنگ از درونی شده این خانواده

عبارت دیگر، چنین نگرشی دانند. به، کار کردن کودک را وظیفه او می10هاکند. بخش معناداری از این خانوادهجامعه را تسهیل می

ای است که کودک وارد سیکل  تنها برای آنان نامطلوب نیست، بلکه امری بهنجار و عادی است. از چنین دریچهبه کار کودک، نه

فرسا خواهد  بنابراین، کودک باالجبار به کار بسیار سخت و طاقت  گردد.کشی اقتصادی از دوران کودکی مینامعیوب استثمار و بهره

 رداخت. کار دشواری که در موارد متعددی تا پاسی از شب به طول خواهد انجامید.  پ 

ای را فراهم خواهد  چنین فرهنگ ناهنجاری، )در مواردی( همراه با مسئله ناتوانی مالی خانواده، چرخه نامطلوب و خردکننده

گردد. روندی  ومت را نخواهد داشت و خرد میشک، به دلیل فشارهای جسمی و روحی ناشی از آن، یارای مقاآورد، که کودک بی

ها مانند  آید. انواع بیماریشمار میبه  هاهای متعدد خواهد کرد. کودک کار بودن، از جمله این آسیبکه کودک را دچار آسیب

اند  مسائلیچنینی،  جسمی و سایر موارد این   -کشی جنسیهای خطرناکِ بهرههپاتیت، مشکالت عضالنی، قرار گرفتن در موقعیت

هایی  نماید. چنین روندی، همراه با نداشتن مهارت الزم برای اشتغال، کودک را وادار به انجام شغلها ضروری میکه پرداختن به آن
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های زندگی،  کند که به لحاظ منزلت اجتماعی، در وضعیت مطلوب قرار ندارند. ادامه این روند و عدم آموزش و کسب مهارتمی

ارزش بپردازد. این کنار گذاشته شدن از فرآیند غالب اقتصادی،  د که کودک نیز در آینده به کارهای سیاه و بیشوموجب آن می

داغ و انگی است که کودک را نیز در بزرگسالی رها نخواهد کرد. در چنین چرخه مخربی است که فرهنگ ناهنجار و ناکارآمد، تولید  

معرض آسیب و کار امروز، امکان رهایی از قفس آهنین استثمار اقتصادی را غیرممکن نحوی که کودک در  گردد؛ بهو بازتولید می

 داند.  می

ای را به وجود خواهد آورد. کژکارکردی ناشی از فرهنگ مختص به خودِ این فرهنگ معیوب، روابط اجتماعی محدود و بسته

اجتماعی مطلوب جامعه، در آینده نیز نتواند به راحتی با گردد که کودک به دلیل عدم کسب روابط  افراد محله، موجب آن می

 تر ارتباط برقرار کند.اجتماع کالن

رو، در طی فرآیند یادگیری توسط این کودکان در خانواده و محله کسب گردیده و درونی شده است. فرهنگی  فرهنگ کج 

تر خواهد کرد. در طی این روند تاریخی و تکوین  کالنتر از مردمان اجتماع  که حتی کودکان را به لحاظ کاربرد لغات، متفاوت

 شود.  نگرش کژکارکرد فرهنگی کودک از همان ابتدا از روند مشارکت اجتماعی جدا گردیده و به حاشیه رانده می

تا آن ادامه خواهد داشت که زمینه جداییچنین فرهنگی  آورده است. فرهنگ جا  نیز فراهم  را  این کودکان  گزینی مکانی 

تر نیست. فرهنگ غالب، توانایی زیست با چنین نگرش معیوبی )از دیدگاه نگرش طرودی که قابل پذیرش مردمان جامعه کالنم

را نخواهد داشت. فقر فرهنگی، همراه با فقر اقتصادی، طرد مکانی این مردمان )سرپرست و کودک( را تشدید کرده    11اجتماع کل( 

 است.

 ، نتیجه دیگری را نیز به همراه داشته است: این فرهنگ مختص به ساکنین محله

مندی از خدمات اساسی در سطح مطلوبی نیست. محله )چه آنان که به لحاظ اقتصادی  سکونت در مکانی که به لحاظ بهره 

نه  تری بوده یا کسانی که در فقر اقتصادی قرار دارند( و سبک زندگی ناشی از پذیرش فرهنگیِ زیست موجود، زمیدر وضع مطلوب

 است. زندگی در چنین مکانی را فراهم آورده

از این خانواده با  برای بسیاری  اتاق همراه  از آنان، داشتن    8ها، زندگی در یک  پذیرفتنی و رایج است. بسیاری  نفر، امری 

ای با چندین  راحتی در خانهدانند. آنان به  های رها شده در خیابان را غیرقابل تحمل نمیای سرشار از بوی تعفن و فاضالبمحله

کنند( بدون داشتن حمام )یا کنار هم قرار داشتن دستشویی و آشپزخانه و ...( گذران  اتاق )که در هر اتاق چندین نفر زندگی می

 زندگی خواهند داشت.  

ای که  ت که در محلههای ناشی از آنان، این توانایی را برای افراد ساکن در محله فراهم آورده اسفرهنگ درونی شده و ارزش

خدمات اساسی شهری در آن بسیار بغرنج بوده، به زندگی خود ادامه دهند. در این فرآیند است که کودکان، باالجبار، همراه با  

مندی از خدمات شهری )مانند بهداشت و درمان  ترین اصول اولیه بهرهشان در مکانی اسکان خواهند یافت که از ابتداییهایخانواده

 اند. ب، مکان زیست مناسب، فضایی محیطی مناسب و ...( محروممناس

اند. انباشت آموزش غلط والدین و در وهله بعد کودکان، زمینه بازتولید  ساکنین محله )سرپرستان و کودکان( دچار فقر فرهنگی

همسری را   - نگرشی که کودکفقر فرهنگی را مهیا خواهد کرد. این والدین، نگرش خاص به ازدواج، تحصیل و کار کودک دارند؛  

های  داند، تحصیل کودک و نیاز آن را درک نکرده و حتی در تباین با ارزشامر ناهنجاری ندانسته و آن را سنت فرهنگی خود می 

 .  12جا که کار کودک را وظیفه او دانسته است داند. تا آندرونی شده خود می 

ای که کودکان  عنوان مثال، فقر فرهنگیرا موجب گردیده است. بهچنین نگرشِ فرهنگی خاص، زمینه طرد از فرهنگ غالب  

چنینی را مهیا فرهنگی و مواردی این  -رو، ضعف انسجام اجتماعیدر معرض آسیب و کار گرفتار آن هستند، زمینه دانش زبانی کج

، ضعف نهاد خانواده را به حساب خواهد آمد. ضعف فرهنگی موجودکرده است. فقری که برگردان طرد فرهنگی این کودکان به

از این کودکان خود دچار بحران همراه خواهد داشت. خانواده اند. چنین ساز بزه اجتماعیعبارت دیگر، زمینهاند. بههای بسیاری 

فرآیند معیوبی، همراه با عدم یادگیری فرهنگ مطلوب اجتماع کل، زمینه طرد از فرهنگ اجتماع کالن را تسهیل خواهد کرد. از  

گردد، که فقدان صبر، تحمل، تأمل و ... از جمله  گیری وضعیتی در شخصیت وجودی کودکان میجهت دیگر، این امر، موجب شکل 

 
 مدارانه نسبت به دیگریِ غیر از ما دارد. های قومهای اینچنینی ریشه در نگرشالبته الزم به ذکر است که بخشی از برداشت - 11
 آید.ها به شمار نمینگرشی به معنای عدم پذیرش فقر اقتصادی این خانوادهپذیرش چنین   - 12
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خصوص والدین(،  این موارد است. فقدان این امور، فقدان توسعه فرهنگی را موجب گردیده است. فرهنگ ساکنین محله )کودک و به

مندی از  در امور اقتصادی، خدمات اساسی، تعامل اجتماعی و ... نیست. چراکه از نظر بهرهصرفاً شامل به حاشیه راندن کودکان  

فرهنگ مختص به خود این مردمان، زمینه محرومیت  اند. خرده سلسله مراتب قدرت نیز، این کودکان از اجتماع کنار گذاشته شده

به علت   آورده است.  را فراهم  آینده  این کودکان در حال و  اجتماع کل به خردهاجتماعی  ناخوشایند  فرهنگ محله، وجود نگاه 

جا که در مواردی مشاهده شده است که این  سازد. تا آنپشتوانه اجتماعی برای کودکان مورد بررسی، خود را بسیار کم، نمایان می

، شاید ورود به چنین مناصبی برای عبارت دیگراند. بهکودکان پس از ورود به سن قانونی برای اشتغال، به کار دولتی راه داده نشده

اجتماعی فرهنگی، زمینه انسداد سیاسی و بسته بودن قشربندی بر موارد فوق، چنین خردهآنان، رؤیایی دست نیافتنی است. عالوه

 کودکان در حال و آینده را فراهم آورده است.

ای برون رفت از وضعیت موجود مواردی به شرح ها، برپیشنهادات: با توجه به مباحث گذشته و نتیجه تجزیه و تحلیل داده 

 :13زیر پیشنهاد می گردد 

 التحصیالن مهارت دیده  های کوچک صنعتی و خدماتی برای فارغاندازی کارگاهراه -1

اقتصادی  -2 های  کارگیری والدین کودکان محله در محدوده شغلفرهنگی، در راستای به  -آماده کردن بسترهای مناسب 

 های پرکاربرد جدید مانند : خیاطی، مکانیکی و...( معه )در قالب آموزش فنون و مهارتمورد قبول جا

 کمک به تحصیل بهتر کودکان در معرض آسیب و کار محله در مراکز آموزشی مناسب و کارآ   -3

 سازی مردمان اجتماع کل برای پذیرش ساکنین محلهآموزش در جهت فرهنگ -4

 ادغام در فرهنگ غالب  -5

 اهبرد تثبیت هویتیِ ساکنین محله در راستای تعلق و حس یگانگی با محلهر -6

 غار(  فرهنگی)هویتی( در مبدأ سکونت مهاجرین محله هرندی )دروازه -ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی -7

 ورزشی مناسب کودکان و ساکنین -ایجاد مراکز فرهنگی  -8

 های رسمی در قالب بازآفرینی شهریسب )با اقدام دولت یا سازمانکمک به ساکنین محله برای ساختن مکان زیست منا  -9

 مشارکت دادن ساکنین محله در نهادهای رسمی و غیررسمی -10

ها و پاک کردن محیط اطراف  های فرسوده، تعریض خیابانکشی مناسب، نوسازی خانه انجام کارهای عمرانی مانند: جدول  -11

 یطیهای محها از زبالهمنازل و خیابان

 شانبیمه کردن کودکان و والدین  -12

 کشی ایمنِ گاز، آب و خدمات مناسب برق و ... .  ارایه تسهیالت در جهت لوله  -13

 

پژوهش حاضر با حمایت مادي و معنوي مؤسسه آموزشی کودکان کار صبح رویش انجام گرفته است. نتایج ارائه  

 هاي این مؤسسه نيست. نویسندگان است و بيان کننده رویکردها و سياستشده در این طرح صرفاً متعلق به 

 

 

  

 
 الزم به یادآوری است که پیشنهادات مربوطه از مباحث ارایه شده استخراج گردیده است. - 13
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