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  چکیده

پرسش . برد است اما هیچ گروهی به اندازه کودکان از آثار منفی فقر رنج نمی عام ايپدیده فقر هرچند
 ن است که آیا تجربه فقر در دختران و پسران متفاوت است؟ در این مقاله از روش قوم نگارياصلی مقاله ای

ساله که زندگی توامان با فقر را  17تا  10) پسر 14دختر و  16(کودك  30 براي گردآوري اطالعات از
. شده است فی انجامها با استفاده از تحلیل محتواي کیفی عر یۀ و تحلیل دادهتجزاند، استفاده و  تجربه کرده

کودکان فقر را در سه بعد محرومیت مادي، محرومیت اجتماعی و محرومیت عاطفی دهد  ها نشان می یافته
 که یدرحال. ي مشابه و متفاوتی از ابعاد فقر دارندها تجربه زمان همدختران و پسران  کنند و درك می

شود، محرومیت اجتماعی و ارتباطات  ربه مییکسان و مشابه در دختران و پسران تج طور بهمحرومیت مادي 
در مقوله  در بعد محرومیت عاطفی دختران و پسران. اجتماعی دختران نسبت به پسران محدودتر است

نگرانی براي والدین و . اند ناامیدي از آینده و مشکالت جسمی و عصبانیت درك و تجربه مشابه داشته
 نیشتریب بیترت نیبد .یی، از سوي دختران درك شده استتنها هبو پناه بردن  تر کوچکخواهران و برادران 

در  یاجتماع تیتفاوت در درك و تجربه محروم نیشتریو ب ياقتصاد تیشباهت در درك و تجربه محروم
  .مؤثر است اریبس باره نیبه فضا درا یدسترس یتیجنس میتقس. شود یم دهیدختران و پسران د نیب

  عاطفی تیمحروماجتماعی، تیمحروممادي، تیمحروم،تینسجی،کودکفقر، :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
 متأثر آن از متفاوت يها به گونه مختلف هايگروه ولی است، عام اي پدیده فقر هرچند

 ملل سازمان کودکان از حمایت صندوق گزارشبر اساس  .)Atter, 2006: 55(شوند  می
 اندازه به گروهی هیچ اما ارد؛گذ می منفی ریتأث اجتماعی هاي گروه برهمه متحد، فقر
 موانعترین  مهم از فقر. نیست فقر هاي آسیب معرضدر ) سال 18 زیر افراد(کودکان 

 يها مراقبت به فقر موجب محدودیت دسترسی کودکان. استکودکان  ییتوانا توسعه،
 جدي هاي موجب وارد آمدن آسیب این امر .شود یم آشامیدنی آب و آموزشی بهداشتی،

 در کودکان دفاعی بی دلیل به آنکهتر  مهم. شود می کودکان روانی و فیزیکی به رشد
  ها، محرومیت این از ناشی استرس و اقتصادي، اجتماعی هاي محرومیت یا و سخت شرایط

  .)Ridge, 2006: 81( شوند می مجبور به تحمل پیامدهاي زیادي کودکان
با استفاده از محاسبات  معموالً فقر. سنتی فقر کودك معادل فقر خانوار بود طور به

 یورونت اجالس برگزاري از گرفت؛ اما پس اقتصادي مورد سنجش و ارزیابی قرار می
 کودکان صداي شنیدن و کودکان فقر به ویژه توجه درباره 2002 سال در اروپا پارلمان
 وهگر یکعنوان  به کودکان روي بر متمرکز تحقیقات  ،»اجتماعی انزواي و فقر«درباره 

 همچنین تعریف. شده است  تبدیل اجتماعی مطالعاتموردعالقه  موضوع به اجتماعی
 پیدا رواج ی،شناخت جامعه هاي بحث در اجتماعی محصول یک عنوان به کودکی دوران

 در. شده است اجتماعی گروه یک عنوان تعریف کودکان به به این امر منجر .کرده است
 به آنها بودن تابع و وابستگی آنها، نامطلوب یتو موقع کودکان "گمشده صداي" نتیجه

  .)Christensen and Prout, 2005: 43( گرفته است توجه قرار مورد بزرگساالن،

 کودکان رایز ؛است انسان یزندگ از تیپراهم و حساس يا مرحله  ،یکودک دوران
 نیا در یروح و یذهن ی،جسم يها بیآس مخرب اثرات وهستند  جامعه يفرداسازندگان 

از انحرافات،  ياریمنشأ بس تواند یم و قرار داده؛ ریتأث تحت را آنان یبزرگسال دوران،
ي مخربی به کودکان وارد کرده و عدم ها بیآسفقر . باشد یاجتماع يها و تنش ها بیآس

شناخت صحیح از این پدیده، اثرات جبران ناپذیري را بر حال و آینده کودکان برجاي 
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قر کودکان، موجب شکستن چرخه فقر و جلوگیري از انتقال آن به توجه به ف.گذارد می
. این موضوع یکی از اهداف اصلی برنامه توسعه هزاره است. شود ي بعدي میها نسل

، بسیار مهم و آن را) سال 18تا  10(دهه دوم  ژهیو به- رایونیسف دوران کودکی دختران 
به ) به دلیل ازدواج زودهنگام( ریفقختران زیرا منجر به انتقال فقر از د. کند یممحوري تلقی 

  ). Unicef, 2010: 4(شود  کودك فقیر در نسل بعدي می

 اما شده است؛ انجام کودکان فقر درباره اي گسترده مطالعات اخیر دهه دو طی اگرچه
. گرفته است قرار توجه مورد کمتر کودکان جنسیت به توجه با فقر اثرات بررسی
دختران  انیدر م جنسیتی هاي تفاوت که داد نشان ها خانواده مورد در 1الدر اولیه هاي بررسی

. دارد بستگی کودکان رشد مرحله به واست  دهیچیپ اقتصادي يها بحران زمان در و پسران
 دیتهدبیشتر دختران را  یشناخت و روان یسالمتمشکالت  ،یمال يها بینوجوانان آس نیبدر 

 یاجتماع یروان يریپذ بیدهنده آس ن ممکن است نشاندخترا بروارده  يها بیآس. کند یم
 سمت به را دختران که باشد یتیجنس يها نقش نیو همچن ینوجوان لیآنها در اوا شتریب

  .دهد یامور خانه سوق مدر  شتریب يریپذ تیمسئول
قرار خواهند  يشتریدر معرض استرس ب يبد اقتصاد طیدر شرا دختران جهیدر نت

قرار  بیاز دختران در معرض آس شتریب پسرانتر،  کودکان کم سناما در گروه . گرفت
 يفشارها برابر در دختران به نسبتسن  کماست که پسران  لیبدان دلامر  نیا .رندیگ یم

 در جنسیت مفهوم به توجه .)Magnuson et al, 2008: 367( هستند رتریپذ بیآس یطیمح
 تحلیل یک از فقر، از اجتماعی هحوز اندیشمندان درك تا شود می موجب فقر، موضوع
 امر این. کند می کمک پدیده این يبند چارچوب و يساز مفهوم به و رفته فراتر توصیفی

 پذیر آسیب جمعیت در شدید فقر کاهش برايمؤثر  يها استیس تدوین به منجر تواند یم
 نهکودکا تجربه آیا که است آن پژوهش این اصلیسؤال . )World Bank, 2018: 9( شود

  است؟ متفاوت دختران و پسران میان در فقر از

                                                   
1. Elder 
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  پژوهش نهیشیپ
» فقر دوران کودکی و طرد اجتماعی از منظر کودکان«در پژوهشی با عنوان ) 2002( 1ریج

از انزوا و آزار و اذیت در مدرسه  درآمد کمي ها خانواده دهد که کودکان نشان می
. هان تمایل به حمایت از خانواده دارندآشکار و پن طور بهاین کودکان  همچنین. ترسند می

 .)Ridge, 2002: 9( کنند اقدام می نشانیوالددختران بیش از پسران براي حمایت از 

مروري بر وضعیت رفاه : فقر کودك«در پژوهشی با عنوان ) 2007( 2بردشاو و ارکید
ن بیش از دهد که دخترا نشان می افتهی توسعهکشور  21در » کودکان در کشورهاي ثروتمند

از  تر آسانهمچنین براي دختران صحبت کردن با مادر . پسران تمایل به ادامه تحصیل دارند
در  ها آنسطح سالمتی دختران و نیز میزان فعالیت فیزیکی . استارتباط برقرار کردن با پدر 

  . )Bradshow and orcid, 2007: 142( تر است مقایسه با پسران پایین

به » اثرات فقر بر تجربه کودکان در مدرسه«با عنوان پژوهشی در ) 2007( 3هورگان
 پژوهش نیا. پرداخته است رلندیساله در شمال ا 11تا  5 ریکودك فق 220 دگاهید یبررس

و  یاجتماع تیوضع تیواقع ی،از همان دوران کودک ریکودکان فق که دهد ینشان م
مدرسه اثر آنان از مر در تجربه ا نیکه ا رندیپذ یمآنان . کنند یخود را درك م ياقتصاد

در آنان ضعف  لیمعلمان به دل دنیکش ادیفر از دختران ،مطالعه نیا در. خواهد داشت
 لیتحص ترك به لیتما و بوده دیناام و متنفر مدرسه از پسران اما داشتند، تیشکا يریادگی

  . )Horgan, 2007: 60( داشتند
 یرفاه ستمیسدر  یکودک فقر« عنوان با یپژوهش در) 2011( 4ترو و هارجو

سوئد و نروژ  يکشورها دربه مسئله فقر کودکان » کودکان دگاهیاز د: يناویاسکاند
 يسخت اقتصاد طیکه در شرا یکودکان که دهد ینشان م یبررس نیا جینتا .پرداختند

این . مسکن و لباس ندارند  همچون غذا، هیاول يازهایمناسب به ن یدسترس ؛کنند یم یزندگ

                                                   
1. Ridge 
2. Bradshow and Orkid 
3. Horgan 
4. Harjo and Thero 
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نتایج این پژوهش . دانند یم مسئولخانواده  ياقتصاد تینسبت به وضع خود را کانکود
 خود ياقتصاد تیوضع تیمسئول ،اجبار به ای و داوطلبانهنوجوان  دختران سوئد درنشان داد 

 لیتحص ترك شتریب پسران به نسبت در دوره دبیرستان دختران. رندیپذ یم را خانواده و
  .)Harju and Thorod, 2010: 295( کنند یمال کمکه انوادخ به بتوانند تا کنند یم

 یکودکان از فقر در زندگ اتیتجرب یبه بررس يا در مقاله، )2019( 1لندیم و اندرسون
 یزندگ فتنگر نظر در با دیبا کودکان فقر دةیپد لیوتحل هیتجز. پرداختند آلمان درروزمره 
کیفی و  مطالعۀتایج این ن .انجام شود رگسالافراد بز فقر يها مؤلفه همانند ،کودکانروزمرة 
 و غذا لباس، مانند يموارد در فقر را کودکاننشان داد که  گروهی با کودکان مصاحبۀ

اند  تجربه کرده خانواده در روابط و یدوست مانند یاجتماع مهم يها حوزه با همراه مسکن و
)Anderson and Meiland, 2019: 54( .  

بیشتر این . شده است حدودي درباره فقر کودك انجاممطالعات م در کشور ما
هاي اقتصادي  ي آن با استفاده از شاخصریگ اندازهمطالعات بر روي تعاریف فقر کودك و 

). 206: 1396 ؛ موسوي و همکاران،15: 1388عباسیان و نسرین دوست، (تمرکز داشتد 
ي ها روشان با استفاده از ، توجه به فقر کودکمؤثرگذاري  براي شناخت و سیاست رو نیازا

  .کیفی ضروري است
  

  مروري بر نظریات و مفاهیم
فقر  لیتحل آن در که ؛است آن يماد ای ياقتصاد فیتعر فقر، فیتعر نیتر متداول و نیاول

 ییدارا کیاست که پول  آن فرضدر این رویکرد،  .است یپول کردیبر رو یمبتن
 نیدر ا. کرد استفاده ازهاین ریسا نیتأم ياتوان آن را بر است که می یجهان لیتبد قابل
 رندیفق مردم. یزندگ شیآسا لیفقر عبارت است از کمبود مصرف و نبود وسا ف،یتعر

مورد نیاز دسترسی ندارند  منابع به ای ندارند؛در اختیار  را دارند ازین که ییزهایچ رایز

                                                   
1. Anderson and Meiland 
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 ای مصرف ياجزا از کیهر گذاري ارزش جا نیا در .)3- 2: 2003و همکاران،  1یالدرچ(
لورنز،  یمنحن لیاز قب ییها شاخص فیتعر نیا در .است بازار يها متیق اساس بر درآمد

 يبرا دیقدرت خر يدهک، شاخص درآمد سرانه، شاخص برابر ایدرصد  ،ینیج بیضر
سنتی در بیشتر  طور بهدر این روش که . )11: 1398کامروزن، ( دارد وجود فقر گیري اندازه

 همه و شود یم یبررس خانوار سطح در فقر شده است؛ کارگرفته بهتصادي مطالعات اق
 درآمد منبع که-  سالمندان و کودکانازجمله د کنن یم یزندگ خانواده کی در که يافراد

 در که یکودکان عنوان به ریفق کودکان معموالً نیبنابرا. شود یم شامل را -ندارند
  .شوند یم فیتعر کنند، یم یزندگ ریفق يها خانواده

  
 کودك فقر

 نظرات انعکاس با تنها کودك، فقر يرو بر شده  انجام مطالعات اکثر 1990 سال تا
 کودك فقر واقع در. شد یم انجام یکم – ياقتصاد يها روش از يریگ بهره با و نیوالد

 یکاف درآمد فقدان مترادف ،يماد فقرعمدتاً  کردیرو نیا در. بود خانوار کل فقر معادل
شده  مطرح انتقاداتازجمله . شده است وارد يادیز انتقادات کردیرو نیبه ا. بود هخانواد

 با کودکان ازین تفاوت از ؛بوده توجه یب خانواده ساختار به کردیرو نیآن است که ا
نکرده است  توجه بزرگساالن و کودکان بر فقر کسانیریغ آثار به و است غافل بزرگساالن

  ). 17: 1388 دوست، نینسر و انیعباس(
 گروه یک عنوان به کودکان روي بر متمرکز يها پژوهش اخیر دهه دو طی     

 دوران تعریف و شد؛ تبدیل یالملل نیب اجتماعی مطالعات عالقه مورد موضوع به اجتماعی؛
 یافت رواج یشناخت جامعه هاي بحث در اجتماعی محصول یک عنوان به کودکی

)Christensen and Prout, 2005: 43( .از مختلفی تعاریف مرتبط، نهادهاي وها  سازمان 
 با البته وی انسان حقوق يمبنا بر کودكاز فقر  سفیونی فیتعر.اند کردهارائه  کودك فقر

                                                   
1. Laderchi 
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 از يا دامنه از تیمحروم کودك، فقر: است گونه نیا کودکان، حقوقنامه  توافق به توجه
ت اس يضرور کودك یستیبهز يبرا که است یاجتماع و يماد يها تیحما و خدمات

  ).4: 1389 مینوجین،(
 فقر از يگرید فیتعر ،سوئد یکودک دوران فقر قاتیتحق و گذاري سیاست مرکز

 یمختلف انواع به یدسترس بدونها  آن رشداي معن به کودکان فقر. داده است ارائه کودك
 یستیبهز يبرا که است )یاسیس و یطیمح ی،کیزیف ی،فرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد( منابع از

 رایج انسانی حقوق. )CHIP, 2004: 23( است الزم آنها لیپتانس کردن بالفعل يبرا و آنها
 و پذیر اجتناب هاي بیماري شیوع از جلوگیري کافی، ۀیتغذ شامل ها انسانهمۀ  براي

 توانایی اولیه، تحصیالت داشتن مناسب، سرپناه داشتن زودهنگام، مرگ از جلوگیري
 زندگی در مشارکت ،امرارمعاش توانایی شرمندگی، احساس دونب اجتماع در حضور

که در باال ارائه شد  یفیبر اساس تعار). 2002 بشر، حقوق عالی کمیسیونر( است اجتماعی
 دیدرك بهتر آن با ياست که برا يمفهوم چندبعد کیگرفت فقر کودك  جهینت توان یم

  .ه کردتوج) یو روان ياقتصاد ،یاجتماع(ابعاد آن  یتمام به
  

  نسیتیج ينابرابرو  تیجنس
 و یکیولوژیب بعد دو در زنان و مردان نیب يها تفاوت از است عبارت تیجنس

 خود از فرد استنباط: از است عبارت یتیجنس تیهو ایکتانیبرالمعارف  دائره در .یاجتماع
 تینسجطورمعمول  به اگرچه. او یواقع یکیولوژیب تیجنس از جدا ؛مؤنث ای مذکر عنوان به
 به تیجنس کلمه یاجتماع علوم در اما شوند یم بردهکار  به گریکدی يجا به جنس، و

 عنوان به یکیولوژیبدر علوم  و دارد اشاره زنان و مردان نیب خاص یاجتماع يها تفاوت
 که کردند استدالل) 1967( 1گاگنون و مونیسا. معروف است یتیجنس يها نقش

 یمعان قیطر از تنها آنها بلکه ستین یجنساتاً ذ بدن يها بخش و خاص يها تیفعال

                                                   
1. Simon and Gognon 
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فرد در  مدنظر آنها منحصربه تیجنس. اند شده یجنس م،یده یم نسبت آنها به ما که یاجتماع
 یمردم در همان راه خیدر تار نیبلکه در هر جامعه در هرلحظه مع ستیخارج از اجتماع ن

 رای خود اجتماع طیمح از يریسمها  آن. شوند یم یجنس ،اند شده يگرید زیکه آنها هر چ
   ).35: 1385اعزازي، ( دهند یم بازتاب

 یاجتماع يربنایز و ساخت ،یتیجنس يها نقش از ياریبس کهاند  کرده ادعا ها ستینیفم
برساخت  کی تیجنس نکهیبا توجه به ا .یکیولوژیبکننده  قانع و روشن لیدل تا دارند

 یخیو تار یتبع آن برساخت اجتماع به زین یتیجنس يها ينابرابر ؛است یخیو تار یاجتماع
به  يدو جنس زن و مرد برا نیدر ب يگذار و تفاوت زیتما توان یرا م یتیجنس ينابرابر. است

) 164: 1398  پناهی و همکاران،( کرد فیتعر گریدوسیله جنس  جنس به کی دنیکش ادیانق
 منظر از فقر دهیپد لیلتح به نظران نابرابري جنسیتی صاحب از یگروه ،1980 دهه در

 خاصطور  به که کردند ییشناسا فقر در را ها دهیپد از يا ها مجموعه آن. پرداختند تیجنس
 فقر از زناننیز  و ؛هستند ریفق مردان از شیب زنان که داد یم نشان و گذاشت یم ریتأث زنان بر

   .برند یم رنج مردان به نسبت يدتریشد
زنانه " دهیپد آن به که بود خانوار سرپرست زنان تعداد شیافزا لیدل به شتریب امر نیا

 ياثرات فقر بر روباره در يا امر موجب شد تا مطالعات گسترده نیا. گفتند یم "شدن فقر
 ریتأث فقراز  فهمبر  تیمطالعات نشان داد که جنس نیا جینتا .زنان و مردان انجام شود

 .)Desarrollo, 2004: 58( دهد یم شیزااف را آن برابر در زنان يریپذ بیآس و گذارد یم
دهد، به این دلیل که زنان و مردان  دیدگاه جنسیتی ماهیت ناهمگن فقر را نشان می

براي . در نتیجه عالیق و نیازهاي آنها نیز متفاوت است. ها و تجارب مختلفی دارند مسئولیت
  .فهم بهتر فقر باید به موضوع جنسیت با دقت بیشتري نگاه کرد

ماهیت فقر میان  دربارههاي خود  پس از بررسی) 2015( 2و مورفی) 2008( 1شفر
که فقر گذرا از  ندیگو یم ها آن. اند فقرگذرا و فقر ساختاري یا مزمن تفاوت قائل شده

                                                   
1. Shaffer 
2. Murphy 
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 و کمبود حمایت اجتماعی براي موارد اضطراري ایجاد "ي تصادفیها شوك"طریق 
دست دادن کار و شرایط نابسامان اقتصادي از  از  بالیاي طبیعی،  بیماري، خشونت،. شود می

در نتیجه تنظیمات اجتماعی  فقر ساختاري یا مزمن. دالیل فقر گذرا است نیتر عمده
اشاره  1ي به ترتیبات و بنیادهاي برساخته اجتماعیفقر ساختار .آید ناعادالنه به وجود می

  . دارد
 را تبعیض و ساختاري طرد مختلف مذهبی به اشکال  قومی،  سنی،  هاي جنسی، گروه

 خود درونی و مستقل هاي ظرفیت تحقق به آنان در نتیجه این شرایط قادر. کنند می تجربه
 فعالیت از مانع حقوقی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، هاي رویه و هنجارها زیرا نیستند؛

 فمختل اشکال طریق از موانعی چنین. است تولیدي هاي فعالیت در آنها آزاد و کامل
زنان و . شود یم تقویت و ساخته اجتماعی نظر از ضمنی و صریح جنسیت بر مبتنی تبعیض

جنسیت در اینجا به هنجارها، انتظارات و . کنند از فقر را تجربه می گونه نیامردان هر دو، 
و روابط بین زن و  کند یمرا تعیین  ها نقشاجتماعی اشاره دارد که  شده ساختهي ها ارزش

  .)Shaffer, 2008: 91; Murphy, 2015: 74( کند پسر را اداره می مرد، دختر و
ي جنسیتی در حوزه عمومی و ها ينابرابردیدگاه جنسیتی دیگر در تحلیل فقر، ارتباط 

این دیدگاه . کند خانوار است که رابطه قدرت و توزیع نابرابر منابع در خانوار را آشکار می
ي ها یدگیچیپجتماعی در خانواده بپردازد و به فهم تواند به تحلیل روابط اقتصادي و ا می

نیز در بررسی ) 2014(ویجایا و همکاران  .)Desarrollo, 2004: 76(کند پدیده فقر کمک 
اول . دهند که فقر در سطح فردي با فقر در سطح خانوار متفاوت است خود در هند نشان می

دوم، . بیشتر از سطح خانوار استفقر در هنگام ارزیابی در سطح فردي بسیار  آنکه میزان
توان در سطح فردي مشاهده کرد؛ اما در سطح خانوار  ي اساسی جنسیتی را میها تفاوت

که اختالفات جدي در توزیع منابع درون خانه و  دهد یماین نشان . شود ینممشاهده 
. ي مهم میان زنان و مردان وجود داردها يریگ میتصمهمچنین در قدرت مشارکت در 

                                                   
1. Social Construction 
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 ,Vijaya et al( دهد میقرار  هاي جنسیتی، زنان را بیشتر از مردان در معرض فقر برابرينا

  . با قدرت مرتبط است ماًیمستقدسترسی به منابع مالی،  .)72 :2014
ترین تعریف  گسترده. کند گیدنز قدرت را بر اساس کردارهاي فرد تعریف می    

او قدرت،  زعم به. به وضعیت مطلوب استتوانایی تبدیل وضعیت موجود   گیدنز از قدرت،
ماهیتی دوگانه دارد که از یکسو به کردار عامالن خودمختار و از سوي دیگر بر ساختارهاي 

بلود و ولف درباره مسئله ساخت قدرت در خانواده، تئوري منابع را . کند اجتماعی تکیه می
باشد؛ از قدرت بیشتري هرچه منابعی که شخص در اختیار دارد، بیشتر . دهند ارائه می

ی بر پایه این فرض قرار دارد که در روابط زن و طورکل بهتئوري منابع . برخوردار است
ترین یا به عبارتی  فردي است که بزرگ طرف بهگیري  شوهر توازن قدرت در تصمیم

 ).159: 1393و همکاران،  نژاد رضایعل(منابع را در اختیار دارد ترین  مهم

  
  ادراك فقر

  ی و انزوادگید اغد -1
 نه صفت این. دارد اشاره فرد اخالقی وضعیت درباره ناپسند و غیرعادي صفتی به داغ

 یننگ ای نشانه به 1داغی، عموم يمعنا در. دارد ریشه اجتماعی روابط در بلکه ،فرد ذات در
 .کند یمتبدیل  یمتفاوت شخص به اش، یمنف يها داللت لیدل به را فرد که شود یم اطالق

 .اند کرده فیتعر است، تقابل در یاجتماع قانون هر با که يفرد يها یژگیو عنوان به را اغد
 آن با ندارند یلیتما کودکان که است نامطلوب صفت ای برچسب کی فقر ف،یتعر نیا با

دهد کودکان فقیر نسبت به کلمات مرتبط با شرایط  نشان می مطالعات. شوند شناخته
کودکان فقیر در مورد نحوه رفتار دیگر کودکان با خودشان  .اقتصادي خود حساس هستند

هستند؛  زده خجالتي خود ها خانوادهاغلب از وضعیت مالی  آنان .نیز تجارب سختی دارند
تواند به حدي باشد که  این شرمساري می. آگاهی آنها از ننگ فقر است دهنده نشانکه 

                                                   
1. stigma 
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 نجر به انزواي اجتماعی کودکان شودکودکان از اعتماد به دوستان خود اجتناب کنند و م
)Mohan and Shields, 2014: 197; Moore and McArthur, 2011: 142(.  

 نشان جیر مطالعات. است تیامن عدم احساسپیامدهاي فقر براي کودکان،  از یکی 
 مسئله نیا دانستن باشدن  کنارگذاشته وشدن  دهید متفاوت از ریفق کودکان ترس دهد یم

 عدم احساس برند، یم لذت شانیها یدوست از و دارند یخوب تیوضع ودکانک ریسا که
 یزندگ بر فقر راتیتأث به نانیاطم و تیامن عدم نیا. دهد یها م آن به نانیاطم عدم و تیامن

 است فقر از يابعادازجمله  کودکان در فقر يماد و ياقتصاد يامدهایپ. گردد یبرم آنان
  .)Ridge, 2006: 15( برجسته است اریبس ،ودکانک خود يها صحبت در ژهیو به که

  
  و محرومیت عاطفی فقر - 2

 محروم يها خانواده. فقر یکی از خطرات بزرگ براي سالمت روان در کودکان است
 این .کنند یم تجربه خود روزمره محیط در را استرس از باالتري سطح اقتصادي نظر از

دهد که  مطالعات الدر نشان می .بگذارد تأثیر کودکان رشد بر است ممکن استرس
 تالش مهم خدمات و کاالها خرید قبوض، پرداخت براي که یهنگام فقیر يها خانواده

 سایر با همراه اقتصادي فشار این .کنند ی را تحمل میتوجه قابل اقتصادي فشار کنند، می
 و گیافسردازجمله  مشکالت روانی و عاطفی، از باالیی سطح زندگی، يزا استرس وقایع

والدینی  چنین. کند می ایجاد بزرگسال والدین در را زیآم خشونترفتارهاي خصمانه و 
ي ها بیآسرا نداشته و به کودکان  یی به نیازهاي عاطفی کودکانشانگو پاسخ توانایی

هاي فیزیولوژیک  عالوه بر والدین، محیط زندگی پرخطر نیز استرس. کنند روحی وارد می
کند که اثرات مضري بر رشد جسمانی، روانی و  فقیر ایجاد می کاندر کودو عاطفی زیادي 

   .)jakovljevic et al, 2016: 455( کند تحصیلی آنها وارد می - شناختی
 و آرزوها بردرآمد  کم يا خانواده در یزندگکه  دهد یم نشان مطالعات     

  ؛ Sutton et al, 2007( دارد ریتأث کودکان و خانواده ياعضا یآت يها يزیر برنامه

 Taylor and Fraser, 2003 ؛Shropshire and Middleton, 1999(. ی اجتماع نظر از
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 يفشارها تحت سو کاز ی ،یا پردرآمد درآمد کمي ها خانوادهاعم از کودکان  کودکانهمه 
 يزهایچ" داشتن بر یمبن -ساالن هم يها گروه فشارها تحتاز سوي دیگر  و ،یغاتیتبل

 یاجتماع يظاهر تیهو يبرا ییها نهیهز پرداخت شامل فشارها نیا. رنددا قرار "مناسب
) نترنتیا و همراه تلفن مانند( يمجاز و یواقع تیهو يارتقا و) کفش و لباس مانند(
 فرزندان يبرا را ازهاین نیاکردن  برآورده توان معموالًدرآمد  کم يها خانواده. شود یم

است  باال اریبس کودکان يبرا زیآم ضیتبع و نامطلوب تیوضع نیا نهیهز .ندارند خود
)Sutton et al, 2007, Ridge, 2006: 6 (ی بر زندگمثابه یک داغ  بدین ترتیب فقر به

نحوه فهم و مواجهه با فقر در  رود یمانتظار . گذارد یم ریتأثکودکان، اعم از دختر و پسر 
  .نزد دختران و پسران متفاوت باشد

  
  یشناس روش

روي  برانجام چنین پژوهشی . علمی با گروه هدف کودکان، آسان نیست انجام پژوهش
از انجام کار پژوهشی بر روي دیگر  تر دهیچیپکودکانی که تجربه زیسته از فقر دارند، 

 و دستیابی براي ،پژوهش هدف گروهو  تیماه به توجه با رو نیازا. کودکان است
 با اطالعات گردآوري و استفاده نگاري مردم روش از نخست درگام اطالعات گردآوري

. است شده انجام متمرکز گروهی هاي بحث نیز و مصاحبه مشاهده، هاي تکنیک از استفاده
ازکیا و همکاران، (شده است  با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی انجام ها دادهتحلیل 

1397 .(  
که  نهاد ردممکننده در این پژوهش، همگی زیر پوشش دو موسسه  کودکان مشارکت

از همین رو موسسه با بررسی .بودند  در حوزه حمایت اجتماعی از کودکان فعالیت داشتند،
آنها  ریپذ بیآسبر وضعیت اقتصادي  دییتأوضعیت اجتماعی و اقتصادي خانوار آنها مهر 

گر اطمینان داشت که این کودکان از خانوارهاي  پژوهش گرید عبارت به. زده است
گذاشته شد و  انیدر مموضوع و اهداف پژوهش با مسئوالن موسسه . هستند درآمد کم

تمامی کودکان بدون اجبار و به اختیار . مجوزهاي الزم براي ارتباط با کودکان دریافت شد
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 کنار در اول حضور ماه براي جلب اعتماد کودکان، در یک. در مصاحبه شرکت کردند
 و گروهی هاي بحث طول در مشاهده. داقدام ش شواهد ثبت و مشاهده به تنها کودکان،

 60 تا 45 جلسه هشت طی-  متمرکز گروهی يها بحث انجام با. ادامه داشت نیز مصاحبه
از  مصاحبه .با کودکان گفتگو شد روزمره، زندگی مختلف درباره موضوعات - يا قهیدق

 100 تا 30 بین نکودکا تمایل به توجه باها  مصاحبه. ساختاریافته بود و نیمه نگارانه مردمنوع 
  .است برده زمان دقیقه

 کیفی محتواي تحلیل روش از استفاده با ها داده لیوتحل هیتجز براي دوم گام در
 عرفی کیفی محتواي تحلیل روش. شد استخراج ها مصاحبهها از  گزاره و ها مقوله عرفی،

 هاي یهنظر که است مناسب زمانی اغلب روش این. رود می کار به پدیده یک شرح براي
 حالت این در. باشد محدود مطالعه، مورد پدیدهدربارة  پژوهش ادبیات یا موجود

 از بنابراین. شود حاصل بدیع شناختی تا کنند می شناور ها داده امواج بر را خود پژوهشگران
 يها يبند طبقه مرحله، این در. شود می آشکار ها داده بطن از ها مقوله استقرا، طریق

  )251: 1396ازکیا و همکاران، (شود  می اقتباس متن از مستقیمور ط به رمزگذاري
 از. هدفمند به پژوهش پیوستند گیري نمونه پژوهش با این در کننده مشارکت کودکان

 ي مقوالت، ازریگ شکلتدریج با  به. شد انجام خط به خط باز کدگذاري مصاحبه، اولین
) سال 17 تا 10( دختر 16 کودك، شامل  30 پژوهش این در. شد استفاده نظري گیري نمونه

بودند،  تحصیل به مشغول راهنمایی و ابتدایی مقطع که در) سال 17 تا 12(پسر  14 و
 آنان در. داشتند دیپلم از تر نییپا تحصیالت میانگینطور  به آنها پدران. مشارکت داشتند

 از اي نمونه. پرداختند یمبه فعالیت اقتصادي ) يو کارگر یفروش دست( غیررسمی بخش
  :آمده است ذیل در خط به خط تحلیل

 داریـم  اردو گـم  نمـی  مامـانم  بـه  مـن ). هزینه مثابه به مدرسه( بدیم پول باید اردو واسه«
 اردوهـا  از بعضـی ). پـول  نداشـتن ( نیسـت  تـوانش  در بیـنم  می چون). خواسته کردن پنهان(
  .»)دوست دادن دست از ترس( نباشند توش دوستام همه ممکنه اما رم یم
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  پژوهش خط به خط لینمونه تحل -1جدول 
  اصلی مقوله  مقوله خرده  مفاهیم  خام داده

  اجتماعی محرومیت  محرومیت در مدرسه  هزینه مثابه به مدرسه  بدیم پول باید اردو واسه

  مثابه هزینه مدرسه به  داریم اردو گم نمی مامانم به من
 کردن پنهان

  ها خواسته
  مادي محرومیت

 پول نیست توانش در نمیب یم چون
  بده هم به رو اردو

  مادي محرومیت  پول نداشتن  ها خواسته به نرسیدن

 اما گم می رو اردوها از بعضی
  نباشند توش دوستام همه ممکنه

 دادن دست از ترس
  دوست

  اجتماعی محرومیت  مدرسه

  

 ذیل موارد و گرفته قرار مدنظر ضرورت یک مثابه به اخالقی اصول پژوهش این در
) 3کنندگان  مشارکت گمنامی حفظ) 2 پژوهش به افراد داوطلبانه ورود) 1: شد رعایت

 همکاري جلب براي تالش همچنین حداکثر. پژوهش اهداف ازکنندگان  مشارکت یآگاه
 را آزادي این کودکان). 143: 1396 علیرضا نژاد،( شد انجام آنان رضایتمندانه و صمیمانه

 اجباري هیچ آنان. کنند اعالم نداشتند، مصاحبه ادامه به تمایل هک زمانی هر در که داشتند
  .عدم آسیب به کودکان اولویت اول انجام پژوهش بود. نداشت وجودسؤاالت  به پاسخ براي

 تمامی پژوهش،) 22: 1396ازکیا و همکاران، ( 1بردن قابلیت اعتماد باال براي
 مکث گریه، خنده، صدا، لحن همچون جزییات تمامی گرفتن نظر در با و ضبط ها مصاحبه

 کدگذاري. شد استخراج مهم هاي گزاره سپس .شده است سازي پیاده طوالنی، سکوت و
 و مفاهیم. شده است انجام ها، مصاحبه تکرار و خواندن از پس »ها پاراگراف یا و جمالت«

 و العهمط مجرب اساتید گام توسط به گام صورت شده به  انتخاب مقوالت و مقوالت خرده
 مددکار و روانشناس سه با پژوهش، 2اعتبارقابلیت  براي باالبردن. شده است  بازبینی

داشتند، گفتگو و  فقیر کودکانمشاورة  و راهنمایی در طوالنی تجربه که کودکان اجتماعی
  .مصاحبه شد و نتایج پژوهش با آنها مطرح گردید

                                                   
1. Dependability 
2. Credibility 
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  ها افتهی
ترین دوران زندگی هر  ران کودکی یکی از حساساست و دو هیچندال و دهیچیپ يا دهیپد فقر

 دهیتن درهمهاي  الیه صورت بههاي این پژوهش نشان داد که کودکان فقر را  یافته. انسانی است
و پیچیده در سه بعد محرومیت مادي، محرومیت اجتماعی و محرومیت عاطفی درك 

تجربه و درك . ستجنسیت کودکان در درك و فهم فقر و تجربه آن اثرگذار ا. کنند می
  .اي از مقوالت، متفاوت بود ي از مقوالت مشابه و در پارها پارهپسران و دختران از فقر در 

 مادي محرومیت) الف

 درك و فهم به که دیگران با خود زندگی تفاوت از کودکان هاي تجربه اولین از یکی
 و ظاهري يها اوتتف شود، می منجر شانیها خانواده و خود اقتصادي بد شرایط ازها  آن

 آشکارشدن به منجر که محرومیتی هر که معنا بدین. همساالن است باها  آن بیرونی
اولین بعد از . شود می درك فقر نشانهعنوان  به شود، دیگران با کودك ظاهري يها تفاوت

 مادي را کودکان محرومیت. فقر که کودکان به آن اشاره داشتند، محرومیت مادي است
 داشتن و لباس هاي بیرونی همچون الیه. کنند هاي بیرونی و درونی درك می هالی صورت به

به دلیل دیده شدن از سوي دیگران و آشکار کردن وضعیت اقتصادي  عالقه، مورد چیزهاي
به دلیل پنهان بودن از دیگران، از اهمیت - غذا  و مسکن هاي درونی مثل کودکان از الیه

  .باالیی برخوردار است
  
  لباس -

 طیمح در مناسب ظاهر نداشتنکننده در این پژوهش،  ران و پسران مشارکتدخت
 لباس. کنند می بیان فقر درك در موضوعترین  مهم و اولین عنوان به را خانه از رونیب

 موجب مناسب ظاهر نداشتن. است جامعه در کودکان اجتماعی هویتدهندة  نشان وکفش،
 یکسان يبه نحو لباس. شوند قائل تفاوت ،کودکان دیگر و خود بین کودکان تا شود می

 هاي لباس( ظاهرشانبودن  متفاوت که دانند می کودکان. دارد اهمیت پسران و دختران براي
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 موجبها  لباس این. شود یم دیگرانتوجه  جلب موجب کودکان، دیگر با) کهنه و قدیمی
 تمسخر به یا بزنند؛ »رفقی« برچسب ها آن به و کرده قضاوت آنهادرباره  دیگران تا شود می

  . بپردازند آنان
  : گوید میساله  13 محمد

 تـو  چون. هستش خوب لباس و کفش خرم، می که چیزي اولین باشم، داشته پول اگر«
 هـاي  لبـاس ... باشـم  داشـته  نو لباس دارم دوست«: گوید میساله  12 هانیه »...هست همه دید
 نداشـتن » ...شم یم ناراحت خیلی داره، فرق خیلی خودمون هاي لباس با که بینم می رو بقیه

 کـه  است فقربازگوکنندة  و اجتماعی - اقتصادي وضعیتدهندة  نشان مناسب ظاهر و لباس
. شـود  می کودکان یزدگ خجالت و شرم نتیجه در و دیگران توسط کودکان تحقیر به منجر
 رازیـ غ بـه  بود شونتن قشنگ هاي لباس همه مهمونی بودیم رفته«: گوید می همساله  15 عطیه

  .»....کشیدیم خجالت انقدر. ما
روز  به بلکه است؛ مهم آراسته کفش و لباستنها  نه پسران، و دختران از تعدادي براي

 شده  تبدیل »هویت ارتباط ابزار« به لباس امروز جهان در. دارد اهمیت نیز آن بودن برند و
 و ینیب خودکم دچار لباس، تهیه براي نامناسب مالی شرایط دلیل به فقیر کودکان. است
 سوي از برند و دار مارك هاي لباس پوشیدن. هستند همساالن سوي از شدن طرد از ترس

 ها آن تفاوت وخانواده  مالی و اقتصادي بد وضعیتپنهان کردن  براي راهکاري کودکان،
 یتاهم نیز پژوهش این در کننده دختران و پسران مشارکت. است همساالنشان دیگر از

  .هستند لباسی چنین داشتن آرزوي در خود و کرده درك راروز  به و برند لباس
  : گوید میساله  14 سودابه 

 کفـش  یـه . بـود  گـرون  خیلـی  کـه  دیـدم  خوشـگل  خیلی پالتو یه مغازه ویترین پشت«
 مـد  هاي لباس این از داشتم دوست خیلی بود، قشنگ خیلی که دیدم هم) مارك( استار آل

با هـم بایـد سـت    . کفش و لباس برام خیلی مهمه«: گوید میساله نیز  16حسن م ».بخرم روز
  .»باشه

 لباس نداشتن. بود گریکدی مشابه مناسب لباس نداشتن ازو پسران  دخترانتجربۀ 
 انیم در ریتحق و يشرمسار احساسبه  منجر گرانید با آنها يظاهر يها تفاوت و مناسب
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. کنند يدور همساالن گروه از ها آن تا شود یمموجب  يشرمساراحساس . است کودکان
  .شود یم گرانید يسو از طردشدن و کودکان در فقر احساس قیتعم به منجرامر  این

  
  نداشتن چیزهاي مورد عالقه - 
 با. دارد وجود مستقیمرابطۀ  دارند، دوست کودکان که ییزهایچ دنیخر و پول نیب

 در و دارایی از جزئی وسایل، این .کرد تهیه را دارند دوست آنها که وسایلی توان می پول
 از بیش الکترونیک وسایل از پسران و دختراناستفادة  امروزه. بود خواهد کودکان مالکیت

 این داشتن. است مهم بسیار الکترونیک وسایل داشتن ترتیب بدین. است دیگر زمان هر
 هدفن، باکس، ایکس تیشن،اس پلی. آید میبشمار  کودکان مهم يها ییدارا از جزئی ابزارها

 فراغت اوقات کودکان بیشتر و است امروز زندگی ملزومات از جزئی تاب لپ موبایل،
 از عالقه مورد هاي ترانه به دادن گوش. کنند می سپري وسایل این از استفاده با را خود

 رمنج آن نداشتن و شود می انجام غیره و باکس ایکس با کامپیوتري هاي بازي هدفن، طریق
  .شود می کودکان در فقر احساس به

  : گوید میساله  14 مرجان
ـ  ؛میریقرض بگ یکیو از  مینداشته باش لیاگر موبا«  نیـ چقـدر ا  گـه  یخـودش مـ   شیپ

 موبایـل  و تـاب  لـپ  هـدفن،  همـه «: گویـد  می یزساله ن 14بهنام . »فالن .پول نداره ،گداست
  .»نداریم ما اما. دارند

 خود تیمالک در که عالقه مورد يزهایچ داشتن و پسراندختران  يبرا رسد یم نظر به 
 افزارهاي نرم از استفاده و موبایل داشتن. است برخوردار اي ویژه اهمیت از باشد، کودکان

 آنان پذیرش نتیجه در و خود همساالن با کودك میان ارتباط افزایش به منجر یجمع ارتباط
  .ودش می آنان اجتماعی مقبولیت و همساالن گروه در
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  سرپناه و مسکن - 
موجب ) خانواده ياقتصاد طیشرا گرفتن نظر در بدون( سرپناه و مسکن نداشتن

 يجا به جایی از مکان تغییر و بها اجاره صرف خانوار درآمد از مقدار یشترینب تا شود یم
 به مجبور ها این خانواده بیشتر باال، بهاي اجاره و کافی درآمد عدم دلیل به. شود دیگر

 این. هستند قدیمی و کوچک منازل باکم برخوردار  و ریپذ بیدر محالت آس ندگیز
 از پسران و دختران. شود یم فقر تعمیق و کودکان در شرمساري احساس به منجر موضوع

 نامناسب و قدیمی خانه در زندگی و مسکن نداشتن از مشابه و یکسان فهمی منظر، این
 .داشتند

  : گوید می ساله 13 زهرا
 بابـام  بعـد . بـود  گـداها خونۀ  مثل اینجا، بودیم اومده که اوایل. قدیمیه خیلی ونمونخ"

. هیـ طور همـون  هنـوز  بیرونش اما. شد قشنگ گذاشت؛ در براش. کرد يکار یکاش خودش
 مـن  تـا  کن بازسازي رو اینجا گفتم بابام به. اینجا بیان دوستام ندارم دوست. پایینه کالسش

  ."خونمون بیان مکن دعوت رو دوستام بتونم
 خود خانواده با که را يا خانه کهاست  داشته اهمیت آنقدر خانه ظاهر زهرا، براي    

 کودك شرمساري از نشان موضوع این. دانست گداها خانه مشابه ،کنند یم زندگی آن در
 مشابه، رویکردي در نیزساله  14 شاهین. است مخروبه و قدیمی يا خانه در زندگی دلیل به

  : ویدگ می
 روشآدم . قدیمیـه  و کوچیـک  چون. بیاد گم ینم خونمون دوستام از رو کسیاصالً "
  ."کشم یم خجالت. نمیشه

  
 غذا - 

 يغذا هیخود همچون ته هیاول يازهاین نیقادر به تأم ،ینداشتن توان مال لیبه دل فقرا
. هستند آن حذف ایخود  ییغذا يها وعده لیلقها مجبور به ت آن. ستندیو مناسب ن یکاف

  .دانند یم خود گرسنگی اصلی دلیل را فقر کودکان
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  : گوید میساله  13 زهرا 
 بـراي  چیـزي  روزهـا  بعضـی . بخـوریم  شـه  ینم پیدا هم نون روزا بعضی خونمون تو...«

 غـذا «: گویـد  مـی  هـم سـاله   13افشین » .میخور یرمیپن و نون صبحونه فقط. نداریم خوردن
 هـم  نباشـه . خـوریم  مـی  باشـه،  هرچـی . زمینـی  سیب و رنجب بیشتر. بخوریم باید باشه هرچی

 غـذا  هـا  شـب  بیشتر و خوریم می غذا بار یک ما«: گوید میساله  13 معصومه» ...خوریم نمی
  .»...ام گرسنه همیشه. نداریم

. است یکدیگر شبیه غذا کمبود و گرسنگی رنج و معصومه از زهرا، افشینتجربۀ 
ماهی،   خوردن گوشت، مرغ، در پژوهش به کننده تمشارکدر میان کودکان  کودکی کمتر
 و پروتئین، ویتامین همچون مناسب معدنی مواد ترتیب بدین. کرده است اشارهسبزي  و میوه

 جذب عدم. رسد نمی کودکان بدن به  که براي رشد مناسب کودکان الزم است، امالح
درك و  ران و پسراندخت .شود می مغز به جدي آسیب باعث بدن ضروري امالح و ویتامین

  .داشتند هیسوءتغذتجربه مشابه و یکسانی از رنج گرسنگی و آثار 
  

 محرومیت اجتماعی) ب

. است یو اجتماع یشخص تیهو يریگ شکل يبرا یمهم اریدوران بس یکودک
پس از . استمهم  اریکودکان بس يارتباط با افراد و تداوم رابطه برا جادیا ییتوانا

برقراري . است فقر از کودکان درك بعدترین  مهم اجتماعی تمحرومی مادي، یتمحروم
 .ارتباط با گروه همساالن در محله و مدرسه از مقوالت محرومیت اجتماعی است

  ارتباط اجتماعی در محله - 
 یزندگ ریپذ بیآسي ها در محله معموالً ریفق يها خانوادهکه بیان شد  طور همان

باال بوده و این امر منجر به  جرائمي اجتماعی و اه بیآسدر این محالت میزان . کنند یم
 این. است دختران ژهیو بهاحساس عدم امنیت از سوي والدین براي تردد کودکانشان 

ساله  12کیمیا . شود یم عمومی فضاي به دختران دسترسی محدودیت موجب شرایط
  : گوید می
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مـن انقـدر    .شـن یهمـه معتـادا تـوش جمـع م    . نییپـا  نیپارك هست هم هی مادم خونه «
   .»ترسم می
  : گوید می ساله 12 نیاسمی
 پر نییپااون  " ؟یچ از ".ترسه یم مامانم. باشم خونه هوا شدن کیتار از قبل دیبامن "
   ».بودن کشته رو ساله 5دختربچه  هی شیپ وقت چند. معتاده

  .شود احساس عدم امنیت موجب افزایش نگرانی والدین می
کنند؛ و  می گوشزداحتمالی به دختران من محله و خطرات ناا تیدربارة وضعآنان  

تا بالفاصله پس از مدرسه  کنند یمناگزیر  راها  آن دختران،وآمد  رفتضمن محدود کردن 
  . به خانه بازگردند

  : گوید می ساله 15 معصومه
 یهمثالً " شنیدن؟ چی یعنی ".خطرناکه نرید بیرون گن می همش شنیدن؛ بد چیزاي انقدر"

   ."نبرید رو ما آبروي گه یمون م مامان. کشتن رو ساله 5 دختر هی دزدیدن، رو تردخ
  : گوید می نیز ساله 12 یاسمین

 تـا  گـه  می همین واسه. بره خانواده آبروي بیفته؛ اتفاقی یه موقع یه که ترسه یم مامانم"
 حتـی «: یـد گو مـی  نیـز  سـاله  14 سودابه. "نمون خیابون تو. خونه بیا زودي شد تموم مدرسه
  .»نداریم هم رو خونه در دم بازي اجازه

ي موجود در محله، موجب محدودیت دسترسی دختران به ها بیآسنگرانی والدین از 
 در دختران اجتماعی روابط شدن محدود به منجر امر این. شود یمفضاي خارج از خانه 

 فضاي به پسران یدسترس. دارند دختران از تري متفاوتتجربۀ  پسران اما. شده است محله
  . است دختران از آزادتر وتر  راحت خانه از بیرون

  : گوید می ساله 14 شاهین
 16محسـن  . »ندارنـد  کـاري  بهم. شب و روز. بیرون برم میتونم بخواد دلم وقت هر من«

رم پـارك   مـی . با دوستام قـرار میـذاریم  . من هر وقت بخوام میرم بیرون«: گوید میساله نیز 
  » .دوچرخه بازي
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این آزادي دسترسی به فضاي بیرون از خانه براي پسران منجر به اعتراض دختران به 
   .این موضوع شده است

  : گوید میساله  13 آیالر
 روشـنه  هـوا  تـا  و زود خیلـی  بایـد  ما باشند،اما خونه از بیرونشب  12 تا تونن یم پسرا«

 آزاد پسـرا «: گویـد  مـی سـاله   14 سـودابه » .بیرون بریم تونیم نمی شباصالً . خونه برگردیم
  .»تونند نمی دخترا اما کنند بازي فوتبال خیابون تو برن تونند می. هستند

تا ارتباط اجتماعی  شود یمدسترسی راحت پسران به فضاي بیرون از خانه، موجب  
  . ي در مقایسه با دختران؛ داشته باشندتر گستردهبیشتر و 

  : گوید می ساله 14بهنام 
مسـابقه  . هـا بـازي کنـیم    تونیم بریم زمین فوتبال پایین محله، بـا بچـه   سه میبعد از مدر«

مرتضی  »...پول زمین میشه نفري ده تومن. کنیم چند تا میشیم باهم زمین اجاره می. دیم می
  .»کنیم بازي می جا نیهمها باهم تو پارك  تو خیابان با بچه ها وقتخیلی «: گوید می ساله 15

ی از روابط پسران با گروه همساالنشان در پارك یا در محله رسد قسمت به نظر می
اما دسترسی آزاد به فضاي بیرون از  .گیرد؛ اتفاقی که براي دختران ممکن نیست شکل می

ي پسران از زندگی در محالت ها ترسخانه و ارتباط بیشتر با گروه همساالن، از نگرانی و 
نگرانی والدین براي امنیت دختران زندگی در محالت پرخطر و . کند پرخطر کم نمی

 مأمور، پسران را هنگام شب ژهیو بهتا والدین براي انجام کارهاي ضروري،  شود یمموجب 
هرچند این موضوع باعث آزادي و دسترسی بیشتر پسران به . رفتن به بیرون از خانه کنند

ترس و نگرانی موجب  شود؛ اما آگاهی از حضور مجرمان در محله فضاي بیرون از خانه می
  . و تحمل فشارهاي روانی شده است سال کمدر پسران 

  : گوید میساله  14محمدحسن 
 داداشـم  و مـن  بعـد . کـردیم  مـی  خریـد  رفتیم می باید. اومد مهمون برامون شب بار هی«
 و رفتـیم  بـدو  بـدو  بـرادرم  و مـن . ترسـیدیم  انقـدر . بـودن  جمـع  معتـادا  همـه . دره تو رفتیم

  .»بریم که بودیم مجبور ولی. زد می سکته آدم ترس از. برگشتیم
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  ارتباط اجتماعی در مدرسه
 کهمهم کودکان است  يها از دغدغه یکی ی،ابی ارتباط با همساالن و دوستبرقراري 

 متقابل روابط طریق از. شود کامل شان یاجتماع و احساسی رشد تا کند می کمکها  آن به
 گریه و خندیدن احساسات، و عواطفکردن  میتقس لذت تا قادرند کودکان دوستان، با

  ،نفس اعتمادبه افزایش موجب دوستی. کنند تجربه را يشاد و وفاداري حمایت، کردن،
. دارد خاصی اهمیت کودکان براي رو نیازا و شود می اجتماعی تعامالت ونفس  عزت

  .آید میحساب  به کودکان براي اجتماعی ارتباطات منبع ترین مهم مدرسه
  : گوید می ساله 15ه معصوم

 حرفـاش . کنه می پیدا دوست. کنه می زندگی آدم اینجا. دارم دوست خیلی رو مدرسه«
  . "کنه می دل و درد. زنه یم دوستاش با رو

  : گوید می نیزساله  12 هانیه
 فرامـوش  رو هـا  غصـه  و غـم  همه. میخند یم گیم می دوستامون با. خوبه خیلی مدرسه"

   ».میکن یم
  : گوید می هسال 15 حسن
 زمـین  میـریم  مدرسـه  بعد. باهمیم مدرسه تو. شدم آشنا مدرسه تو علی و امیرحسین با"

  . "کنیم می بازي باهم فوتبال
 با خانه از بیرون در مدرسه اتمام از بعد توانند می پسران گفت، حسن کهطور  همان

 برقرار اجتماعی ارتباط خود همساالن دیگر با بر این عالوه و بپردازند تفریح به همساالنشان
 بالفاصله دختران اما شود؛ می پسران بر روانی فشارهاي کاهش موجب موضوع همین. کنند
 محدود مدرسه به آنان اجتماعی بازگردند و روابط خانه به باید مدرسه تعطیلی از پس

 مولیمع دوست دسته دو به ارتباط منبع تنها عنوان به مدرسه، دوستان دختران، براي .شود یم
 ارتباط. است اجتماعی حمایت مهم منبع صمیمی دوست. شوند یم تقسیم صمیمی دوست و

 .شودتر  تحمل قابل زندگی نامطلوب و سخت شرایط شود می موجب دوستان با قوي
   .گذارند می انیدر م صمیمی دوستان با را خود مگوي رازهاي بیشتر دختران
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  : گوید می ساله 14 مرجان
هـم   بـه  رو رازهامونهمۀ . گیم می هم به رو چی همه. دوستیم هم با هدوسال سحر و من«

  » .گیم می
  : گوید می همساله  15 فرنوش

 اتفـاقی  هر. گن می من به هم اونا. گم می شکیبا و سودابه به چیمو همه چیمو، همه من«
 ییازهـ یمثالً چـه چ » .گند نمی کسی به که هستم مطمئن چون گم؛ می اینا به اول افته می که

بـه   یحتـ  .گـم  یم نایبه ا ،راز داشته باشم هیاگر  .گم یم نایبه ا ،اگر ناراحت باشم« ؟یگ یم
  . "دونند یم نایاما ا ؛گم یخواهرم هم نم

و در بسیاري از موارد  کرده ایجاد دختر براي امن حلقه یک تواند می صمیمی دوست
 حفظ براي که است مهم حد نبدا تا دختران براي ارتباط و دوستی این. کند حمایت از او

 صمیمی دوست دادن دست از دختران، بزرگ يها ترس از یکی. کنند می تالش بسیار آن
  . است

  : گوید می ساله 13 شیما
 امـا  دارم، دیگه دوستمثالً . ندارم) زهرا و مریم( اونا از غیر يا گهید دوست من آخه"

 قهـر  مـن  بـا  بیشـتر  اونـا . گـن  یمـ  اونا به دهنم از حرف یه اونا پیش برن کنم قهر اینا با اگر
   ".هستند جمع تو بقیه با. خوشحالن اونا که نمیب یم بعد. شم می تنها من. کنند می

دلیل  دربارهپرسشی قهر است، در پاسخ به  اش یمیساله که با دوست صم 12کیمیا 
  : گوید میاین اتفاق، 
 مـنم . نیسـت  صـمیمی  سـت دو دیگـه  کرد فاش اگر کنه، فاش رو کسی راز نباید آدم"

   ."کنه آشتی که یکش منت میاد همش اون ولی کردم قهر باهاش
 حس او به دیگران برابر در کودك از حمایت با تواند می سو کی از صمیمی دوست 
 دخترانی براي. شود انزوا و تنهایی احساس به منجر کردن قهر با دیگر سوي از و دهد امنیت

 را خود زمان بیشتر و برگردند خانه به عاًیسر باید مدرسه در حضور زمان اتمام از پس که
 و روانی فشار تحمل باعث صمیمی دوست از قهر با مدرسه ترك  بگذرانند، خانه در

  .شود می بیشتري اجتماعی
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دختران دوستانشان را از  که یدرحال. تجربه پسران و دختران از مدرسه متفاوت است
کنند و همین موضوع منجر به اهمیت جایگاه  اب میدایره همساالنشان در مدرسه انتخ

از میان همساالنشان در   پسران دوستانشان را عالوه بر مدرسه،. شود مدرسه براي دختران می
  . کنند پارك، زمین فوتبال و مناطق تفریحی که درآن امکان حضور دارند، انتخاب می

  : گوید می نیز ساله 14بهنام 
بعـدش اومـدیم   . اونجا با هـم دوسـت شـدیم   . ل آشنا شدیمبا امیرحسین تو پارك مح«

  . ».مدرسه هم با هم تو یه کالس هستیم
  : گوید میساله نیز  14حمید 

بعضی وقتـا  . تو زمین فوتبال هم یکسري دوست دارم. تو مدرسه یکسري دوست دارم«
ازي بـا هـم بـ   . با دوستاي مدرسه میریم زمین فوتبال اونجـا بـا دوسـتاي دیگـم تـیم میشـیم      

  » .همشون دوستام هستند اما دوست صمیمی یکی دو تا بیشتر ندارم. میکن یم
  : گوید می ساله  16 نیرحسیام

با دوستاي پارك میـریم شـطرنج   . تو پارك از این صندلی و میزهاي شطرنج گذاشتند«
  .»دیم آهنگ گوش می. کنیم بازي می

توانند عالوه بر  مومی میبه نظرمی رسد پسران به دلیل دسترسی بیشتر به فضاهاي ع
همساالن خود، اوقات فراغت و زمان بیشتري براي تفریح  گروهگسترش ارتباط اجتماعی با 

در حالی که . و فشار روانی کمتر نسبت به دختران تحمل کنند داشته باشندبا گروه دوستان 
دختران  پسران عالوه بر تفریحات مدرسه، تفریحات بیرون از خانه نیز دارند اما تفریح

  .اي براي دختران دارد مدرسه اهمیت ویژه رو نیازا. مختص به فضاي مدرسه است
تواند محلی براي تعمیق و گسترش روابط اجتماعی کودکان باشد  گرچه مدرسه می

هاي اردوهاي  و هزینه ریالتحر لوازمهاي اضافی همچون خرید کتاب،  اما وجود هزینه
الوه بر فشار مالی و روانی به کودکان، منجر به انزوا و تواند ع تفریحی و علمی و غیره می

 یحیتفر يها تیفعال يها نهیدربارة هز کودکاناز  ياریبس. ترك تحصیل آنان نیز شود
 را این مخارج نیتأم ییتواناها  آن دانند یم رایز .کنند ینم صحبت نشانیبا والد مدرسه
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 گریرا از دکودکان فقیر  ،مدرسه یحیتفر يها نهیهز نیتأم يبرا ییتواناعدم . ندارند
. شود یم یو اجتماع یعاطف يفشارها لیمنجر به تحم ییجدا نیا. کند یدوستانشان جدا م

احساس  ،کنند یدوستانشان را همراه یگروه يدر کارها توانند ینم که نیکودکان از ا
  .کنند یو خجالت م يشرمسار

  : گوید می ساله 14حمید 
 با منها  وقت یلیخ. میبخر و وسایل کفش و فیک میتون ینم ،میندار پول چونما «
  » .خرم ینم يزیچ دیجد یلیتحص سال يبرا و مدرسه رم یم ،دارم قبل از که ییها لباس

  : گوید می زین ساله 12هانیه 
 مامانم و بابا. رهیگ یم مون غصه ،شهیم مدرسه شدن باز موقعکه  یزمان خواهرم ومن «

روز معلم  مثالً. ي دیگه هم هستها پولتازه . بخرند ریالتحر و لوازمما لباس  يبرا تونن ینم
   .»باید پول بدیم، واسه معلم کادو بخرن

  : گوید میساله  16فهیمه 
در توانش  نمیب یچون م. میاردو دار گم یمن به مامانم نم. میپول بد دیواسه اردو با«

تونم برم چون  نمیاي؟ من اما نمیبه من میگن تو چرا  .رن یاردو م دوستاماما همۀ . ستین
  . »پولش رو نداریم، بدیم

رسد عدم توانایی مالی براي مشارکت در مدرسه، در اردوهاي تفریحی و  به نظر می
به دلیل شرایط  .شود یمجدایی از دوستان موجب ایجاد فشار روانی و اجتماعی به کودکان 

تواند منجر به محرومیت کودکان از مدرسه  ي فقیر، هرگونه هزینه اضافی میها خانوادهاقتصادي 
در پژوهش، به همین دلیل مجبور به  کننده مشارکتنفر از پسران  3دختران و  یک نفر از .شود

  .اند آنان براي کمک به معیشت خانواده، به کار مشغول شده. ترك تحصیل شدند
  : گوید میساله  16الناز 

مـنم دیگـه مجبـور شـدم تـرك      . بـده اما مامـانم نداشـت کـه     خواست یممدرسه پول «
واسه خواهرم هم امسال گفتند باید پول . هم نرفتم ام پروندهحتی واسه گرفتن . تحصیل کنم

 ولی نمیدونم سال. حاال گفتن امسال بیاد. بعد مامانم رفت صحبت کرد گفت نداریم. بدید
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   ».دیگه هم میتونه بره یا نه
  : گوید میساله نیز  12نیما 
نیما چند مـاه  » .پول دربیاري. نمیخواد درس بخونی، بیا کنار خودم کار کن بابام میگه«

  .پس از مصاحبه ترك تحصیل کرد و مشغول به کار شد
  
  محرومیت عاطفی) ج

. ي عاطفی استها تیمحروماثرات فقر بر زندگی کودکان،  ترین مهمیکی از 
 بزرگسالی در تماعیاج و فردي مشکالت ساز زمینه تواند می کودکان، عاطفی محرومیت

 آن اثرات و عاطفی پیامدهاي. است ریناپذ جبران مواقع بعضی در اثرات این که شود
 آن از غیرمستقیم و مستقیم صورت به نیز جامعه بلکه شود، نمی خانواده و کودك به محدود

  .شد خواهدمتأثر 
 
 :ینگران -

لدین منجر به مشکالت مالی، شرایط سخت اقتصادي خانواده و فشارهاي روانی وا
در والدین، مشکالت مالی را با کودکان  که یزمان. شود اضطراب و نگرانی در کودکان می

ها، توانایی و مهارت الزم براي حل مشکالت را ندارند؛  گذارند و در مقابل، آن می انیم
دختران به دلیل . شود یمکودکان  این ناتوانی، منجر به افزایش اضطراب و نگرانی در

ی بیشتر با مادر و شنیدن مشکالت خانواده، بیشتر از پسران در قبال صحبت هم وی نینش هم
  .گذارند یمکنند و نگرانی بیشتري براي آنها به نمایش  والدین خود احساس مسئولیت می

به خانه صحبت  همانانیدعوت کردن از م ییساله که مادرش دربارة عدم توانا 13شیما 
  : گوید میکرده است، 

. خـوره  یمامانم غصه م دمید یوقت ،شدمناراحت  یلیمن خ. با من حرف زدم که مامان«
  ».بکنم تونم یم کاریمامانم چ يگم برا همش می. خدا بزرگه .گم غصه نخوره بهش می

  : گوید می زیساله ن 13آیالر  
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بعـد  . میکن کاریچ دیبا مینیبب ،میفکر کن ،مینیش یمامانم ناراحته من و خواهرام م یوقت«
  » .میریمدرسه پول بگ يازش برا دینبا. میکن تیمامان رو اذ دیگیم که نبا هم میب

  : گوید میساله که پدرش نگهبان است،  15 فرنوش
 یلـ یخ ینگران بابـام هسـتم، کـار نگهبـان     یلیخ. دستش شکست شیبابام چند وقت پ«
بهتر داشـته   کار هیشد  کاش می. هخونه چشماش قرمز ادیم یوقت  ،هباش داریشبا ب دیبا .سخته

  . »باشه
. کنند دختران فشار روانی بسیاري به دلیل آگاهی از مشکالت خانواده تحمل می

در خانه، موجب  مدت یطوالندسترسی محدود به فضاي بیرون از خانه و حضور  همچنین
. شده است خانواده تر کوچکي دختران بزرگ خانواده نسبت به فرزندان ریپذ تیمسئول

احساس مسئولیت و نگرانی زیادي در قبال دیگر خواهران و برادران خود  تر بزرگدختران 
  . دارند

  : گوید می ،آید تر از سنش به نظر می کوچک اریاش بس ساله که جثه 16 الناز
 یلیخ خواهرم اما شه نمی باز دهنم یعنی ،خورم ینم صبحانه خودم. میندار ییغذا مواد«

. مینـدار  امـا . بخـوره  گوشـت  روز هـر  دیبا. شده هم الغر یلیخ و گرفته یخون کم ،فهیضع
  » .نگرانش هستم نیهم يبرا

  : گوید میساله  17 ستاره
 خاطر به اوقات یبعض البته. شه می ضیمر یلیدل چیه بدون .تره کیکوچ من از خواهرم«

  .»نگرانشم یلیخ من. دهیپر رنگ همیشه و الغر و فیضع یلیخ. است غذا کمبود
  
  :هآیند از ناامیدي -

اما عدم  ؛کنند می درك را یخانوادگ مشکالت و ها یسختبا وجود سن کم، کودکان 
 ها آن يدیناامتوانایی و مهارت الزم براي حل مشکالت یا مدیریت شرایط موجود، موجب 

 طور بهدختران و پسران هر دو احساس ناامیدي به آینده را  .شود میو آینده  یزندگ از
  . اند یکسان تجربه کرده
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  : گوید میساله  14 حمدحسنم
 تـا  گـه ید  .بـدن  رو خونـه  اجـاره  پول تا مامانت و بابا به يبد پول یکن کار دیباهمش «

   ».کرد شه نمی هم يکار چیه. نهیهم آخرش
  : گوید می زینساله  12 ایمیک

 مثـل  هـم  ما. میندار گهید هم ما باشن نداشته پول مادرت و پدر یوقت گهید شه نمی... «
  » .شیم می اونا

  : گوید میساله  14 حمید
 ی؟چـ  یعنـ ی» .مینوشـت  یسرم از دوباره و میداد یم رییتغ رو مونیزندگ شد می یکاشک«

 مـا  دل يرأ بـه اصـالً   و خرابـه  کـه  مونیزنـدگ  نیا. میساخت یم دوباره رو مونیزندگ یعنی«
  .»ما هم مثل پدر و مادرمون میشیم .ستین یراه چیه شه نمی اما. ستین

از  توانند ینمهاي کالمی و عاطفی،  ه دلیل نداشتن آگاهی و مهارتوالدین ب
کودکان نیز به دلیل عدم توانایی . ها حمایت کنند کودکانشان در برابر مشکالت و تنش

  .شوند غلبه بر احساسات منفی، دچار ناامیدي می
  
 :پناه بردن به تنهایی -

گی در محیط پرخطر و مشکالت مالی، محدودیت ارتباط اجتماعی با همساالن، زند
 دسترسی محدود به فضاي بیرون از خانه و گذراندن بیشترین زمان در محیط کوچک خانه

دختران براي رهایی از فشارهاي  است که شدههمراه با دیگر خواهران و برادران، موجب 
  . ي را بیان نکردندا تجربه باره نیدراپسران  .روانی، به تنهایی پناه ببرند

  : گوید می زیاله نس 12 نیاسمی
 نگاه تونم ینم خواهرم و برادرم دست از کنم نگاه ونیزیتلو خوام می یوقت منمثالً ... «
 آهنـگ  خـوام  یم. نمیبب گهید زیچ هی دارم دوست من و نندیبب يزیچ هی خوان یم اونا .کنم

  ».دوست دارم تنها باشم نیواسه هم. ذارن نمی برادرام خواهر ،کنم گوش
  : گوید می زیناله س 15 فرنوش 

 غـم  و غصه همشونخواهر برادرام . کشه ذهنم نمی گهید ستکه تو خونه دعوا ا ازبس«
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بـا   یکـ ی. خونۀ مـا  ادیشه م می پا شه، می ضیمر یکی تا. ما توخونه ارنیم رو مشکالتشون و
کـه   ییجـا  هی. دور يجا هیدوست دارم برم . خونۀ ما ادیشه م پامی ،شه شوهرش دعواش می

  » .نباشم نایا شیپ
  : گوید می زینساله  14 سحر

دوسـت دارم فـرار کـنم    . برم توش تنها باشم. داشته باشم یاتاق شخص هیدوست دارم «
  .»دور تا تنها باشم یلیخ يجا هیبرم 
  
  :عصبانیت و مشکالت جسمی -

 ازآنجاکه. شود هاي مادي باعث نگرانی و اضطراب در کودکان می فقر و محرومیت
این امر حتی مشکالت . شوند یمی حل مشکالت را ندارند، خشمگین کودکان توانای

  .شوند صورت مشابه دچار عصبانیت و خشم می دختران و پسران به. جسمی را به همراه دارد
  : گوید می ساله 15فرنوش 

. رم تو اتـاق  می. شممی یمنم عصبان ،شه دعوا می یچ سر همه. همش تو خونه دعواست«
همـش بـه خـاطر    . سـردرد  ایـ  رمیـ گ یدرد م دندون ای زنم یجوش م ایبعدش . کنم می هیگر

  » .اعصاب
  : گوید می زیساله ن 13زهرا 

. زمیـ ر یهـم مـ   رو بـه  زیـ چ همه. يرم تو انبار می شم،می یشه و عصبان هر وقت دعوا می«
  » .خورم یبعد قرص م ،رمیگ یهمش سردرد م. کنم دادیکه دادوب تونم ینم

  : گوید میساله هم  14سحر 
 ایـ کـنم   و پـاره مـی   یخطـ  رم تمام دفترهـامو خـط   می ،شه هر وقت تو خونه دعوام می«

  » .زنم یخواهر کوچکم رو کتک م
  : گوید میساله  14 یمرتض

بـار   هیـ . رونیـ ب زنـم  یبعـد از خونـه مـ   . کنم می دادیشه دادوب هر وقت با بابام دعوام می«
  » .سرم شکست. گرفت دعوا باال ،شدم قهینفر دست به  هیبودم با  یعصبان

   :گویند می زیساله ن 13و محمد ساله  14بهنام 
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  .»مکنی می يکار اگر دعوامون بشه کتک ابونیتو خ«
هاي فیزیکی میان کودکان در سطح جامعه  صورت تنش بروز خشم و عصبانیت به

 1یضداجتماعها شده و در آینده این کودکان به بزرگساالن  منجر به تعمیق فقر در آن
قرار ... هایی همچون انواع بزهکاري، قتل، سرقت و  آنان در معرض آسیب. شوند یل میتبد
  .هاي اجتماعی شود تواند منجر به تنش این موضوع می. گیرند می

  
  يریگ جهیو نت بحث

 وگرفته  قرار شناسی جامعه حوزه شمندانیاند توجه مورد ریاخ دهه دو در کودك فقر
 انجام کودك فقر شناخت و فهم درباره ،افتهی توسعه يورهادر کش ژهیو به يمتعدد مطالعات

 رابطه فقر و جنسیتبه  ياما مطالعات محدودشده است؛  بررسیو ابعاد مختلف آن 
فقر کودك را در سطح  کشور ماشده در  انجام بیشتر مطالعات .کودکان پرداخته است
بررسی نظرات کودکان اند و  ي اقتصادي بررسی کردهها شاخصخانوار و با استفاده از 

  . نشده استدرباره اثرات فقر بر زندگی آنها انجام 
و پیچیده  دهیتن درهمهاي  صورت الیه نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان فقر را به

و تجربه مشابه را به نمایش  دختران و پسران درباره برخی از مقوالت فهم. کنند درك می
ي پژوهش ها افتهی.مقوالت فهم و تجربه متفاوتی دارند ازگذاشته و در مورد برخی دیگر 

که فهم و تجربه کودکان فارغ از جنسیت، درباره نیازهاي اولیه و اساسی  دهد یمنشان 
 همچونعدم دسترسی به نیازهاي اولیه و اساسی . همچون لباس، غذا، مسکن یکسان است

ظاهري آنها با دیگر ي ها تفاوتنداشتن لباس، مسکن و غذاي مناسب منجر به ظهور 
 و تجربهي و قضاوت دیگران درباره کودکان داور شیپهمین امر موجب . شود همساالن می

  .شود یمشرمساري، موجب کاهش روابط اجتماعی این کودکان با همساالن 

                                                   
1. Antisocial 
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) 2011(و هارجو و ترو ) 2010(بیتران ) 2002( جیرهاي  یافته دکنندهییتأ ها افتهاین ی
در این پژوهش، فارغ از جنسیت در مقایسه بین غذا،  کننده تمشارککودکان . است

این . از غذا و مسکن، دانستند تر مهممسکن، لباس و دارایی، دو زیرمقوله اخیرالذکر را 
دادند؛ زیرا  کودکان در اختیار داشتن لباس مناسب را به خوردن غذاي مناسب، ترجیح می

ممکن است . رندیگ یممساالنشان قرار کودکان از طریق لباس در جامعه مورد قضاوت ه
کودکان به دلیل نداشتن لباس مناسب مورد تمسخر قرار گرفته و به انزواي اجتماعی دچار 

 کودکان .گروه همساالن پنهان است از چشم ظاهراًشوند؛ اما نوع غذاي مصرفی خانواده، 
  .گیرند نداشتن غذا مورد تمسخر و اذیت همساالنشان قرار نمی لیبه دل

 هاي یافته. استدر بعد محرومیت اجتماعی، درك دختران و پسران از فقر متفاوت 
 اجتماعی هاي محرومیت و فشار پسران به نسبت دختران که دهد می نشان پژوهش این

 دردرآمد  کم هاي خانواده تا شده است موجب فقر. کنند یم تحمل فقر دلیل را به بیشتري
 فرهنگی، اجتماعی، ساختارهاي لیبه دل و کنند زندگی پرخطر و ریپذ بیآس محالت
 يها تیمحدود قتل؛ و تجاوز  جنسی، اذیت و آزار همچون خطراتی از نگرانی نیز و قومیتی
 از خارج فضاهاي دختران را به دسترسی و ایجاد پسران با مقایسه در دختران براي بسیاري

 به دسترسی چندانی براي برخالف دختران، محدودیت پسران. کنند محدودشدت  به خانه
 ارتباط آنان. گذرانند یم خانه از بیرون را خود زمان بیشتر و نداشته خانه از خارج فضاي

دارند و در بیرون از خانه با گروه همساالنشان به  دختران با مقایسه در بیشتري اجتماعی
  .پردازند تفریح می
 دوستاندر مدرسه  راندخت. تنها محل ارتباط اجتماعی دختران مدرسه است     
به دوستی  را دوستی این آنها، با خود اجتماعی روابط تعمیق با و کنند می پیدا جدیدي

ي اجتماعی دیگر نیز ها طیدر محاما پسران عالوه بر مدرسه . کنند صمیمی تبدیل می
اگرچه مدرسه محلی براي . توانند ارتباط اجتماعی با همساالنشان را گسترش دهند می

ي ها نهیهزدختران فقیر است؛ اما ایجاد  خصوص بهروابط اجتماعی براي کودکان، تعمیق 
و اردوهاي تفریحی منجر به تحمیل اضطراب و نگرانی در هر  ریالتحر لوازماضافی مثل تهیه 
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هاي  یافته دیمؤها  این یافته. شود یمدو گروه دختران و پسران و ترس از انزواي اجتماعی 
هاي این پژوهش  یافته. است) 2008(هورگان و ) 2007( دیارکو و و بردشا) 2007(واکر 

 دکنندهییتأ سو کدرباره میزان بیشتر ترك تحصیل پسران در مقایسه با دختران از ی
هاي بررسی هارجو و ترو  و از سوي دیگر متناقض با یافته) 2007(هورگان هاي  یافته

  .استدر کشور سوئد ) 2011(
نگرانی، اضطراب و ناامیدي از آینده به همراه مشکالت  در بعد محرومیت عاطفی،

جسمی ناشی از خشم و عصبانیت؛ منجر به فشارهاي روانی و جلوگیري از رشد شخصیتی 
 :Jakovljevic, 2016(گردد  در بزرگسالی می مدت یطوالنکودکان و نیز افسردگی 

نگرانی و اضطراب   ،عدم دسترسی به فضاهاي عمومی و روابط اجتماعی  فقر مادي، ).461
طور  همان. ي عاطفی رنج ببرندها تیمحرومموجب شده است تا دختران بیشتر از پسران از 

 ناعادالنه تنظیمات( ساختاري فقر کردند، عنوان) 2015( مورفی و) 2013(شفر  که
 دو متفاوت درك تقویت به منجر جامعه در) فرهنگی و سیاسی و اقتصادي و اجتماعی

 رو نیازا. دارند فقر از متفاوتی هاي تجربه پسران و دختران. شود یم جامعه رد فقر از جنس
براي از بین بردن فقر بدون توجه به عوامل ساختاري و اجتماعی و نیز  گذاران سیاستتالش 

فهم و شناخت فقر کودکان با  .نخواهد بود زیآم تیموفقاثرت آنها بر دختران و پسران، 
ي حمایتی ها استیسی، سنی و قومیتی موجب اثرگذاري بهتر هاي جنسیت توجه به ویژگی

  .خواهد شد
  
 ها شنهادیپ

تجربه فقر در دوران کودکی . کودکی دوران مهمی در زندگی هر انسانی است
یی ها شنهادیپ بر این اساس. ردپاي خود را بر زندگی فرد براي همیشه برجا گذارد تواند یم

  :شود یمندیشمندان ارائه ارتقاي سطح شناخت و درك ا منظور به
الزم . در حوزه فقر کودکان محدود و با اتکاي به رویکرد اقتصادي استها  پژوهش -
اجتماعی از قبیل جنسیت، قومیت  يها يبند ردهبیشتري با توجه به اثرات  يها پژوهشاست 
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ی با توجه به گستره جغرافیایی و تنوع فرهنگ ژهیو بهاهمیت تولید این دانش . انجام شود
 .کشور ما از اهمیت بسیاري برخوردار است

تجربه کودکانه از فقر با توجه به محیط زندگی شهري یا روستایی متفاوت  احتماالً -
مهاجرت خانواده  احتماالً. باشد تأثیرگذاراز منظر جنسیتی نیز  تواند یم نهیزم پساین . است

 .است تأثیرگذاربسیار  باره نیدرا

مختلفی  يها ردههش نشان داد که حتی کودکان کار، در مطالعات اکتشافی این پژو -
الزم است شرایط زندگی این کودکان در فهم سطح و شدت فقري . هستند يبند دستهقابل 

  .مدنظر قرار گیرد کنند یمکه تجربه 
در تالش برآیند تا  عمالً ها پژوهشبا تشویق این  گذاران سیاست شود یمپیشنهاد  -

 .دید کودکان و نه بزرگساالن مالحظه کنندفقر کودکان را از زاویه 
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