ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن
ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ،وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ،ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺎ
درآﻣﺪ اﻧﺪک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻃﺒﻌﺎً ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻋﺪم دﻗﺖ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻓﻘﺮ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ راﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺎز
ﺷﺪﯾﺪ،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری

در
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ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ

ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪن ﮐﻮدک ،ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن در ردﯾﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻻﺟﺮم اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺧﻼء آﻣﻮزش
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ روی آوردن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺟﻨﻮب ﻗﺎره آﺳﯿﺎ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ رواج ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ.
در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان  ۵ﺗﺎ  ۹ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ ﺳﻮاد
وﺟﻮد ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻧﯿﺰ ،ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی اﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ
از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﺳﻮاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ راه ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از  ۷۵درﺻﺪی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺣﺪود  ۳۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺒﺬول

ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و درﻣﺎﻧﺪه
)ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺴﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﺪون ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﯾﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺎن آور
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﺪوم ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﻃﻔﺎل
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻀﺎﻧﺖ اﻃﻔﺎل ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﻣﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

