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  چکیده

ي ا کشانه بهرهبسیاري از کودکان در شرایط . ي اجتماعی بسیار مهم در جهان استها بیآسکار کودکان یکی از 

و مداخالت چندان در زمینه حذف  ها استیستاکنوندر کشور ایران . رندیگیمو مورد استثمار قرار  کنندیمکار 

ي ناشی از کار ها بیآسلذا با توجه به تنوع و گستردگی انواع کار کودکان و . نبوده استکار کودك کارآمد 

ي شغلی ها ردهو  ها دستهکار کودکان در شهر تهران، ی شناس گونهاجباري بر آنها، پژوهش حاضر تالش کرده تا با 

ۀ کودکان و مسائل و پیامدهاي ناشی از هر یک از انواع مشاغل بر کودکان را شناسایی کند تا از بهره کشانفعالیت 

ي اقدامات الزم براي هرگونه شغلی کودکان در راستاي کاهش و حذف زیر طرحطریق شناخت درست بتوان به 

ي به ریگ نمونهاین پژوهش به روش کیفی بوده و از طریق مطالعه اسنادي که در آن . مک نمودکار کودکان ک

 شده انجامکار کودکان  حوزةنفر از مطلعین کلیدي  15با  افتهیساخت مهینمصاحبۀشیوه تعمدي و نظري بوده و نیز 

ي کار ها گونهي پژوهش ها افتهاساس ی شده و درنهایت بر لیوتحل هیتجزبا استفاده از تحلیل تماتیک  ها داده. است

ي، کار خانگی و تکدي، گرد زبالهکودکان در هفت دسته شامل کار کارگاهی، دستفروشی، خدمات خیابانی، 

ي ها پژوهشي پژوهش ضمن تأیید ها افتهی. ی قرار گرفته استموردبررسمشاغل بزهکارانه سنخ بندي شده و 

ي که ا گونه به. بینانه کار کودك بپردازد به مسئله شناخت واقع نگر کلد پیشین، تالش دارد تا بر اساس یک رویکر

و نهادهاي متولی سالمت و رفاه کودکان  گذاران استیسو اقدامات علمی و عملی  ها پژوهشاین شناخت مبناي 
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  هبیان مسئل

متفاوت  افتهیتوسعهنظیر ایران تا حدودي با جوامع  توسعه درحالمسائل اجتماعی در جوامع 

ی رشد صنعت و خوان همتوسعه الزم به توجه است عدم  آنچه در جوامع درحال. است

ي اجتماعی ها بیآسکه باعث بروز  باشدیمتکنولوژي با رشد فرهنگی، اجتماعی و مدنی 

نیتر مهمیکی از . ي اجتماعی پیشین شده استها بیآسجدید و استمرار و تشدید

کار اجباري کودکان . است 1کارِ اجباري کودکان مسئلۀي اجتماعی در این جوامع ها بیآس

است که نامتناسب با سن کودك به او تحمیل  کشانه بهرهکودکان شامل هرگونه فعالیت 

ش او را مورد تهدید و سالمت جسمی، اجتماعی و روان و نیز فرایند رشد و پرور شودیم

کار در معدن، (و انواع گوناگونی دارد که شامل کارهاي خطرناك  دهدیمقرار 

و کارهاي کمتر ...) ي و گرد زباله(، بدترین اشکال کار کودك ...)صنعتی و  آالت نیماش

  .باشدیم...) کشاورزي، کار خانگی و (خطرناك 

ود داشته و برخی نیز با صنعتی شدن برخی از این انواع از دیرباز در میان اقوام وج

 دورةپس از صنعتی شدن و توسعه جوامع و اهمیت یافتن  مرور بهاما . اند گشتهجوامع پدیدار 

ي مربوط به رفاه و حقوق کودکان، کار کودك در بسیاري هايگذار استیسکودکی و 

ي ریکارگ بهی کشورها را از الملل نیبي ها ونیکنوانسجوامع ممنوع گردید و قوانین و 

گذشت حدود سه  باوجوداما . اند کردهمنع  کشانه بهرهي اجباري و ها تیفعالکودکان در 

دهه از تصویب قوانین ممنوعیت کار کودکان، هنوز کودکان بسیاري در سراسر جهان در 

حقوق مدنی و رفاه  حوزةو آنچه مغایر با تعاریف جدید در  کشانه بهرهي اقتصادي ها تیفعال

تنوع انواع کار کودکان و اشتغال آنان در  نیچن هم. کودکان است، شرکت دارند اجتماعی

جزو بدترین اشکال کار  2ی کارالملل نیبکارهاي خطرناك که بر اساس تعریف سازمان 

، در شوندیممحسوب ي،اجبار ایو کار با زور  یتیو رع یبه علت بده یدگربکودك مانند 

  .نندیبیمست و کودکان زیادي از آن آسیب در جریان ا همچناني اخیر ها سال

                                               
1. Forced Child labour
2. ILO
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میلیون کودك در  152ی کار حاکی از آن است که الملل نیبآخرین آمارهاي سازمان 

). 1شکل (درصد کل کودکان جهان  10سراسر جهان کودك کار هستند، چیزي حدود 

در قانون اما  شده شناختهاین آمار با احتساب کودکانی که در قوانین مختلف براي کار مجاز 

از . )ILO, 2017: 11(رسدیممیلیون کودك  218سال هستند، به  18ی زیر الملل نیبکار 

  .میلیون آنها در کارهاي خطرناك فعالیت دارند 73میلیون کودك کار،  152

  

  )ILO, 2017(کودکان کار در جهان  تیوضع-1شکل 

  

 نامۀ مقاولهو نیز  1حقوق کودك مۀنا مانیپایران از امضاکنندگان  که نیادر ایران نیز با 

سال در  15است و ممنوعیت کاِر کودك کمتر از  2ی کارالملل نیبسازمان  182شماره 

عدم  دهندة نشانکودکانِ کار  دربارةقوانین داخلی ایران نیز به تصویب رسیده، اما شواهد 

ناشی از این ي ها بیآسو کودکان کار و  باشدیمتغییرات اساسی در وضعیت این کودکان 

هنوز هم کودکان بسیاري در این کشور از . اجتماعی دائمًا در حال بازتولید است مسئلۀ

                                               
که مفاد آن در هر مورد و  مشروط بر این. رسماً کنوانسیون حقوق کودك را پذیرفت 1372فند دولت ایران در اس- 1

  .العاریه نباشد هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت ایران الزم

نامه ضمن در اولویت قرار دادن مسئله مقاوله در مقدمه این. نامه پیوست به این مقاوله 1380دولت ایران هشتم آبان - 2

در زمینه  138نامه شماره  منظور تکمیل مقاوله ممنوعیت بدترین اشکال کار کودك، بر لزوم تصویب اسناد جدید به

  .حداقل سن اشتغال تأکید شده است
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و  کشانه بهرهي اقتصادي ها تیفعالحقوق ابتدایی خود محروم بوده و به اشکال مختلفی در 

 تیممنوع ونیکنوانس بیقانون تصو3که بر اساس ماده  1حتی اشتغال در کارهاي خطرناك

مورد اقدام فوري است، مشارکت  2اشکال کار کودك نیمحو بدتر يبرا يفور و اقدام

از سوي مرکز آمار  1399ي عدالت اجتماعی که در سال ها شاخصبر اساس گزارش . دارند

تحت پوشش  1398تا  1395ي ها سالفقط تعداد کودکان کاري که در ایران منتشر شده،

  :باشدیمر به شرح زی اند داشتهسازمان بهزیستی قرار 

  

)40و 28: 1399مرکز آمار ایران، (تعداد کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی  -1جدول 

  ساله 14تا  10کودکان فعال اقتصادي   کودکان کار  سال

1395.........................................  3540  68055  

1396.........................................  6331  84467  

1397.........................................  8556  87715  

1398.........................................  5753   ---3  

  

بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی انواع کار کودکان در شهر تهران است با 

امات الزم را در این هدف که بتوان با طراحی مداخالت متناسب با هرگونۀ شغلی، اقد

  .راستاي کاهش و نهایتاً حذف کار کودکان عملی نمود

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش

کار کودکان از دیرباز در جوامع رواج داشته، اما با تحوالت صنعت و تکنولوژي و قدرت 

یی در این حوزه به ها نامه مانیپي کارگري و نهادهاي مدنی، قوانین و ها تشکلیافتن 

ی اقتصادي و انجام کش بهرههرگونه "عنوان  بر اساس آن کار کودك بهتصویب رسید که 

                                               
1. Hazardous Work

  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93652  :  براي مطالعۀ کامل این قانون رجوع کنید به- 2

  .شده استسال در نظر گرفته 15و با توجه به تحوالت اجتماعی، سن ورود به بازار کار حداقل  1398از سال - 3
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هرگونه کاري که ممکن است خطرناك باشد یا خللی در تحصیل کودك وارد آورد، و یا 

، ممنوع 1"به سالمتی کودك یا رشد جسمانی، ذهنی، اخالقی یا اجتماعی او آسیب رساند

اید توجه داشت که کاِر کودك اگر ب. ي اجتماعی گردیدگذار استیسحوزةشد و وارد 

ي و اجتماعی او ا حرفهي فنی، ها مهارتو  هايتوانمندافزایش  باهدفبا میل و رضایت و 

باشد بسیار مفید بوده و بخشی از فرایند رشد و پرورش منجر به مشارکت و توانمندي 

  . کودك خواهد بود

اهداف اقتصادي و کسب صورت اجباري و با  اما در بسیاري موارد کارِ کودکان به

مغایر با رشد و رفاه کودك است بلکه مانع  فقط نهو این نوع کار  ردیپذیمدرآمد صورت 

و در موارد  شودیمي آموز حرفهي کسب مهارت، توانمندي و ها فرصتاز استفاده از 

اجبار کودکان به کار در وجوه .کندیمبسیاري سالمت، تحصیل و کودکی آنها را تهدید 

نیز اثرات  لشانیتحصنظیر رشد و پرورش مطلوب، سالمت و  ها آنزندگی و حقوق  دیگر

و معاهدات حقوق کودك  ها نامه مانیپمنفی داشته و شرایط کودکان را در تعارض با مفاد 

کودکان،  همۀحقوق کودك ناظر بر مسئولیت دولت بر حق آموزش  نامۀ مانیپ28مادة_

ی کش بهرهناظر بر ضرورت حمایت کودك در برابر حقوق کودك  نامۀ مانیپ32مادة

 نامۀ مانیپ 27مادة ، شودیمتحصیل و سالمت کودك  مانعاقتصادي و مشاغل خطرناك که 

 یزندگ طیشرا نیمأدر ت نیدولت در جهت کمک به والد تیحقوق کودك ناظر بر مسئول

 تیبه رسمینه در زمحقوق کودك  نامۀ مانیپ 31مادة  نیچن رشد کودك و هم يالزم برا

 يها تیو فعال ياستراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به باز يشناختن حق کودك برا

ي قرار داده و هنر یفرهنگ یمناسب با سن کودك و مشارکت آزادانه در زندگ یحیتفر

  . است

کارِ کودك، به نظر  مسئلۀي حقوقی و مدنی جهت حل ها رساختیزبا توجه به وجود 

ي اقدامات مؤثر در جهت بهبود راهگشاتواندیمژوهشگران بر این حوزه تمرکز پ رسدیم

                                               
  1989بر نوام 20نامه حقوق کودك، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  پیمان 32مادة - 1
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 گامیک  تواندیمی اشکال کار کودك شناس گونه .شرایط کودکان در جامعه باشد

ي ها تیحماتهران و  شهر کالنپژوهشی جهت شناسایی وضعیت کار کودکان در ایران و 

  .ي آتی باشدهايزیر امهبرنو  هايگذار استیساجتماعی و حقوقی از آنان در 

  

  پژوهش نۀیشیپ

هاي داخلی و خارجی موجود به علل و پیامدهاي  کار کودکان، عمدتًا پژوهش نۀیزمدر 

کار کودکان پرداخته و انواع کار کودکان در فرایند انجام چنین موضوعاتی بیان 

اسنادي و  لعۀمطاي پژوهش از طریق ها افتهبخشی از ی که نیابه دلیل  نیچن هم. اند دهیگرد

ي ها افتهي بسیاري از مطالعات در قسمت یها افتهمطالعات همسو بوده، ی مند نظاممرور 

انواع کار کودکان  نۀیزمي اندکی نیز در ها پژوهش، حال نیباا. اند شده انیبپژوهش 

پیش بوده که در ادامه به برخی از آنها پرداخته  ها سالکه تاریخ انجام آنها  شده انجام

  .دشویم

اجتماعیعواملبررسی«که با عنوان ) 1395(کارشناسی ارشد آقاجان  نامۀ انیپادر 

انواع حاکی از آن بود که ها افتهانجام شد، ی» تهرانشهردرکارکودکانپیدایشبرمؤثر

وصنایعدرپژوهش کاراینآماري جامعۀعنوان  به ساله18تا  10مشاغل کودکان 

  .بوده است... وفروشی دستدرحتیوککوچواحدهايکارخانجات،

بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان «در ) 1394(وامقی و همکارانش 

بیشتر کودکان خیابانی تهران به که  اند افتهیدر» کار آنان در تهران يهایژگیخیابانی و و

ها آن. ندپردازیم يگرد چون زباله یمتعارف مهیکارهاي متعارفی چون دستفروشی و ن

وضعیت کودکان خیابانی شهر تهران تا  دربارةمطالعه  40مند نظامدر مرور  تر قبلنیچن هم

 يکودکان برا يها تیفعالانواعکه بر اساس مطالعات مختلف  اند داشتهاظهار  1386سال 

زدن،  واکس نما،یس ییپادو مغازه،ي شاگرد ،یکسب درآمد شامل انواع دستفروش

سرقت، ،يتکد ،يگریجارچ،يباربر ،یکش وزن ل،یاتومب يشستشو ،عاتیضا يآور جمع
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مشاغل کودکان  انیدر م رای فراوان نیترالاب یدستفروش. بوده است يریگ و باج يخر مال

.شده است اشارهزین یفروش و تن يدزد ،يتکد هاما در مطالعات ب، )%5/68(دارد 

کودك کار  5000وي توسط سازمان بهزیستی بر ر 1393پژوهشی که در سال 

دستفروشی متعارف شامل  -1دستۀاست، انواع کارهاي کودکان را در سه  شده انجام

شامل متعارف مهین-2) درصد 4,6(و نوازندگی ) درصد 8,6(، باربري و پادویی )73,2%(

نامتعارف -3)درصد 5,7يگري، تکد)درصد 6/9(ضایعات يآور و جمع يگرد زباله

  .تفکیک کرده است%)2مجموعاً (ي بر بییدوفروش مواد مخدر و ج، خریفروش شامل تن

کودکان کار  %5/39دریافتند که  )1381(روشن پژوه در مطالعه خودو  يآرزومند

،یاطیبه خ%5/12به کار در منازل،% 25ها، به کار در کارگاه%5/22،یبه دستفروشخیابانی 

 نۀیزمري مشابه این نتایج دها افتهی. ردازندپیم یقیبه نواختن موس%5/2و  یزن به واکس5%

  .است دشدهییتأنیز  1389انواع کار کودکان در پژوهش مشابهی توسط ایشان در سال 

در یک مطالعه توصیفی روي کودکان ) 1377(صندوق کودکان سازمان ملل متحد

 جیمشاغل را هسال قرار داشتند به این نتیجه رسید ک 18تا  5خیابانی شهر تهران که در سنین 

اجناس ، آدامس، روزنامه، گل، فال،گاریت، سو شکال ینیریشکودکان شامل فروش نیا

  .است يتکد يزیزباله و تعداد ناچ يآور جمعواکس زدن،،يا شهیش

انجامی کار کودکان شناس سنخي خارجی، نیز تعدادي پژوهش بر روي ها پژوهشدر 

  :است شده

ي با ا مقالهدر اجتماعی دانشگاه کامنیوس اسلواکی، از گروه مددکاري) 2018(1اوکچ

ي کاري پرداخته ها وهیشبه ادبیات مربوط به  "مروري بر سنخ شناسی کار کودکان"عنوان 

او معتقد است سه معیار بخش اقتصادي . ي بر روي کودکان داردبار انیزکه اثرات 

و منطقه جغرافیایی ) ي، معدنی، تولیديکشاورز(، نوع فعالیت شغلی )غیررسمی/رسمی(

کار او در نهایت . رندیگیمي کار کودکان مالك قرار بند طبقهدر ) شهري/روستایی(

                                               
1. Okech
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 کرده استشناسایی  "بدترین اشکال کارگري"و  "کار خطرناك"را در دو دسته  کودکان

  .ي کار کودکان استبند دستهی کار در الملل نیبکه تا حدودي مطابق با معیارهاي سازمان 

ي کودکان ها استیسدر مرور مقاالت مرتبط با مطالعات و ) 2000(1و و بونگارزاری

که بر  اند کردهاظهار  ها آن. اند کرده اشارهي کلی کار کودکان ها حوزهکار در فیلیپین به 

اساس مطالعات، سه صنعت مهم کشاورزي، تولید و خدمات و در دو بخش رسمی و 

که در فرهنگ فیلیپین کار  کنندیمو همچنین اشاره  رندیگیمغیررسمی، کودکان را به کار 

  .در بخش صنعت، کار خانگی و بدون مزد بسیار رایج است ژهیو بهکودکان 

ی از کودکان در کار کش بهرهبه  ILOدر پروژه مطالعاتی براي ) 1999(2اوزباي

این پژوهش با هدف ارتقاي سطح آگاهی اجتماعی نسبت به . خانگی پرداخته است

و با کاوش اجتماعی و فرهنگی  شده انجامی از کودکان تخت عنوان کار خانگی کش هبهر

جامعه و شرایط گذشته و حال کودکان کار شاغل در بخش کار خانگی بدون مزد به 

  .پرداخته است، کندیماز کار کودك را در خانه عادي  سوءاستفادهیی که ها ارزش

، به عوامل مؤثر، شده انجامکار کودکان نۀیزمیی که در ها پژوهشی بیشتر طورکل به

ي ها حوزهنیز بیشتر  کار کودکاني هايبند دسته. اند پرداختهپیامدها و مداخالت با کودکان 

بنابراین پژوهش .اند دادهی قرار موردبررسکالن صنعت نظیر کشاورزي، تولید و خدمات را 

ودکان با جزییات بیشتر، ي فعالیت شغلی کها حوزهي و مشخص نمودن بند دستهحاضر با 

و کاربردي موردبررسی قرار  تر قیعمصورت  کار کودك را به مسئلۀتالش دارد تا ابعاد 

دهد و کمک کند تا تصمیمات و اقدامات متناسب با هرگونۀ شغلی درمجموع منجر به 

  .کاهش آسیب کودکان گردد

  

  

  

                                               
1. Rosario & Bonga
2. Ozbay
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  پژوهشنظري  مبانی

 برايرااي تازهوپیچیدهوهشیپژزمینهمعاصر،شهرهايدرکودکانزندگی

جوامع  .استآوردهفراهمشهريزانیر برنامه ومعماران،شناسان جامعه ،مداران استیس

این  همۀاما آنچه در . مختلف، رویکردهاي گوناگونی به مسائل مربوط به کودکان دارند

و  دکننیمي ریگ میتصمجوامع مشترك است، این است که بزرگساالن براي کودکان 

البته برخی . شودیمي رفاهی و اجتماعی توسط آنها براي کودکان انجام هايگذار استیس

جوامع ممکن است کودکان را در فرایندها مشارکت دهند اما اغلب کودکان از این 

معتقد است که ) 1390(کرمانی . بوده و تابع نظر بزرگساالن هستند بهرهیبمشارکت 

  .در دنیاي مدرن است انرین عامالن خشونت علیه کودکت یکی از اصلی هاي معاصرشهر

گرفته و هدف آن  ساالنه شکل شناسانۀ بزرگ ییبایبر اساس اصول ز ،معماري شهرها

امروزه . ارتقاي کیفیت زندگی شهروندانی است که کودکان عمدتًا در شمول آن نیستند

کنند که چه  تعیین می ، آنان قدرت را دست دارند وکنندیمساالن جهان را اداره  بزرگ

گذاري و تصمیمات کالن  تغییراتی در چه زمانی و چه مکانی باید به وقوع بپیوندد و قانون

ایشان براي توسعه و آبادانی شهر اغلب مبتنی بر شناخت ناکافی و مبهم از وضعیت محلی 

ریزي  هشهرها برنام این مسئله آن هنگام که براي کودکان و نوجوانان در محیط کالن. هست

  ).145: 1392حسین پور و همکاران، (گردد  آشکار می شیازپ شیبشود  می

 مسئلهاز نظرگاه خود به  هرکدامی اجتماعی شناس بیآساصلی  گانه سهرویکردهاي 

  :اند ستهینگرکار کودك 

که بر اساس این رویکرد،  کندیماظهار ) 2017(1سیگل: کارکردگرایی ساختی

با  شانیزندگي ها دورهمحروم و فرزندان آنان را طی  طبقۀاعضاي  دائمًانابرابري اقتصادي 

ها،  مهارت توسعۀشرایط زندگی ناامیدکننده از دسترسی آنان به . کند مشکل مواجه می

ی سازمانیبیکی از مفاهیم محوري این نگاه، . کند عادات و سبک زندگی جلوگیري می

                                               
1. Siegel
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سازمانی  هاي بی شاخص. عی باشدي اجتماها بیآسمولد  تواندیماجتماعی است که 

اجتماعی شامل بیکاري باال، ترك تحصیل مدرسه، مسکن نامناسب، سطوح پایین درآمد و 

با محدودیت  اهدافشانبرخی افراد در دستیابی به . شود هاي تک والد می تعداد زیاد خانواده

ها احساس  یجه در آننت در .خواهند دست یابند توانند همیشه به آنچه می اند، زیرا نمی مواجه

:1380،ولد(شود عنوان فشار یاد می شود، شرایطی که از آن به محرومیت و خشم ایجاد می

238.(  

کار کودك ناشی از اختالل در کارکرد  مسئلۀشیدایپدر کارکردگرایی ساختی، 

این رویکرد در بررسی . خانواده و اقتصاد است حوزةي اجتماعی ازجمله در ها نظامخرده 

ی، ضعف و تناقض و ختگیگس ازهمهاي اجتماعی به شرایطی توجه دارند که منجر به  یبآس

شوند و عدم تعادل ساختاري و  ي اجتماعی میها ساختي قواعد، هنجارها و ناکارآمد

ي تر بزرگبر واحدهاي تحلیل  هینظرنیا.آورند ضعف انسجام اجتماعی را به وجود می

فرض این . شودیمو یا طبقات اجتماعی متمرکز  ها روهگ، ها نظاممانند ساختارها، خرده 

ي ها خانوادهرویکرد بر این است که کار کودکان ناشی از الگوي انطباق و سازگاري 

از فرایند ثروت، قدرت و منزلت در یک نظم اجتماعی نابرابر  شده راندهمحروم و به حاشیه 

  ).1384حسینی، (هست

این رویکرد اعتقاد دارد که صرفاً : )د اجتماعیفراین(دیدگاه کنش متقابل نمادین 

هاي اجتماعی  فشار ساختار و فقر ناشی از آن عامل اصلی گرایش افراد به انحرافات و آسیب

ي و اجتماعی شدن نیز عاملی تأثیرگذار در ریپذ جامعهنیست بلکه افزون بر آن، فرایند 

دگاه کنش متقابل نمادین کار بر اساس دی.استهاي اجتماعی ي آسیبسو بهگرایش افراد 

ي نامناسب از سوي عوامل و نهادهاي اجتماعی ازجمله خانواده و ریپذ جامعهکودك معلول 

اجتماعی تأثیر بسیاري زیاد بر وضعیت رشد  نهادکعنوان ی به خانواده .مدرسه است

رسه پیوندهاي قوي با مد عمدتاًي که دارند هایسختکودکان کار به دلیل . کودکان دارد

ي ندارند، یا کیفیت تحصیلی پایین دارند و یا با ترك تحصیل ریپذ جامعهیک نهاد  عنوان به
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مربوط به خانواده و مدرسه  عمدتًاي که ریپذ جامعهدر فرایند  اختاللاند؛  زودرس مواجه

  .کار هست کودکانندةیفراترین عامل در رشد  است در این رویکرد مهم

کار  ازجملههاي اجتماعی  اساس این دیدگاه، آسیببر : انتقادي/يدیدگاه تضاد

ي اقتصادي و توزیع هاينابرابرآن،  رأسهاي اجتماعی و در  کودك معلول نابرابري

وجود تضاد درون جامعه علت اصلی به وجود .ي جامعه استها فرصتناعادالنه منابع و 

به مکانیسمی رفًاص، قانون در آنفضایی که . جامعه است درونهاي اجتماعی  آمدن آسیب

و در همان حال از  شودیمبراي کنترل اعضاي ناراضی، فقیر و فاقد قدرت در جامعه بدل 

بر اساس توجهی که رویکرد کند؛یمموقعیت و جایگاه قشر قدرتمند در جامعه حفاظت 

اقتصاد سیاسی به توزیع ثروت و قدرت سیاسی در شهر دارد، تضاد در مورد توزیع منابع و 

زندگی شهري مملو از تضاد و .زیادي بر شکل و ساختار شهري دارد تأثیرات، امکان

شارع (ویژگی فیزیکی و اجتماعی شهر است کنندة نییتعکشمکش دائمی بین فقرا و اغنیا و 

  ). 176و170، 1391: پور

اجتماعی  يها شیبه پو یده مناسبات قدرت در جهت راتیدیدگاه تضاد به نقش و تأث

شناسان معتقد به  جامعه .کندیم تأکیدنقش محوري انسان در تحوالت اجتماعی نیچن و هم

و  عالیقها علل مسائل اجتماعی را در  آن. کنندیم دیو تضاد اجتماعی تأک یثباتیتضاد بر ب

 يهاينابرابر جۀیاجتماعی نت يها بیاز این دیدگاه آس. دانندیمنافع پنهان قدرتمندان م

. ها و طبقات موجود در جامعه است معه و تعارض منافع گروهاجتماعی موجود در جا

ي و بیان عقالنی بودن شرکت کودکان در امر تولید اجتماعی، به کار بند میتقسدر  1مارکس

اصطالح سفید، کاري که به جسم و روح کودك ضربه نزند، او را به انقیاد  خالق یا به

اما کارهاي دیگر را مضر دانسته و به . داردو باعث رشد و بالندگی او شود، اشاره  اوردیدرن

  . پرداخته است کودکانشانمبحث طبقه کارگر و طرح خواست به کار نکشیدن 

ي، داراي تضادهایی دار هیسرماجامعۀدر  ها انساناو معتقد است که حیات اجتماعی 

اد، که با اقتص شده نییتعکلیتی متضاد از ساختارهاي در نهایت . اساسی و رفع نشدنی است

                                               
1. Marx
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تکامل اجتماعی  نۀیزمخود را نابود ساخته و  سازندةدر فرایند تکامل خود، نیروها و روابط 

ي این تضادها این است که ها جلوهنیتر هولناكیکی از . آوردیمرا در نظري کلی فراهم 

 نیتر فیلطو مونوفاکتورهاي مدرن، از همان  ها کارخانهبخش بزرگی از کودکان شاغل در 

را  ها آني طوالنی ها سالو  شوندیمکوب خیمفعالیت یدي  نیتر سادهودکی گویی به ایام ک

مهارتی را بیاموزند که بعدها حتی در همان کارخانه  گونه چیهکه آن، بدون کنندیماستثمار 

  ). 521: 1386مارکس، (نیز سودمند واقع شود 

، تحمیلی اجتماعی از که باید توجه داشت که کار کودکان کندیماظهار  1پوالنزاس

اجتماعی  دةیپداقتصادي جامعه بوده و این  ژهیو بهسوي ساختارهاي سیاسی، ایدئولوژیک و 

کلی جامعه است که  کرةیپعنوان جزئی از  ي اجتماعی دیگر، بهها دهیپدهم مانند تمامی 

لید نیروها ي از این کلیت اجتماعی، فرایندهاي بازتوا عمدهبخش . ابدی یممعنا یافته و مادیت 

بازتولید . بدون بازتولید، هیچ نظامی پایدار نخواهد بود. و روابط تولیدي در جامعه است

، سهمی عمده در ها کاستطبقات اجتماعی در بلندمدت با فرایندي از تبدیل طبقات به 

کودکانی . عنوان یکی از اقشار طبقه کارگر را دارا است ي و دوام کودکان کار بهریگ شکل

ي اجتماعی شدن، فرصت کمتري براي صعود از نردبان آسا غولهیاهوي ماشینِ که در 

در واقع پوالنزاس بر بازتولید ). Poulantzas, 2008: 223(ابندی یمتخیلی ترقی اجتماعی 

عنوان طبقه  ی بر کودکان بهکش بهرهي ناشی از ها بیآسکار کودك در طی زمان و 

  .ستمدیده تأکید دارد

  

  پژوهشچارچوب مفهومی 

 کاربه ها کارخانهدر کودکاناستخداممعنايدرکهبوديا واژه ابتداکودك،کار

: کهشودیم اطالقکودكيها تیفعال ۀیکل بهطورکلی  به اکنونواژهایناما. رفتیم

) ب .باشدرسان بیآس وخطرناكاخالقی،یااجتماعیوجسمیروانی،لحاظبه)الف

                                               
1. Poulantzas
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مجبوریامدرسهبهرفتنازويساختنمحروممثالً باعث.باشدکودكتحصیلمزاحم

وطوالنیکارضمنمدرسهگذراندنبهاوکردنملتزمیاتحصیلتركبهويکردن

که زیر سن قانونی  شودیمبر این اساس کودك کار نیز به کودکی گفته  .بشودسنگین

ذکر است که کودکان کار،  الزم به. است کشانه بهرهمشغول به فعالیت اجباري و اقتصادي 

ي آجرپزي، مزارع ها کوره، ها کارگاهطیف وسیعی اعم از کودکان کار در خیابان، 

  .و این کودکان متفاوت از کودکان خیابان هستند شوندیمرا شامل .... کشاورزي و 

گري، کشاورزي، کمک  تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی کودکان می کار

یا کارهاي نامتعارف ) مانند فروش غذا(وکار شخصی  الدین، داشتن کسبوکار و در کسب

کودکانفروشی تنو	کودکانازنظامیاستفادة 	هاي کار کودکان ترین شکلبد. باشد

شامل کار کشاورزي ) ها با بعضی محدودیت(تر جنجالی و معموًال قانونی  وارد کمم. است

 نیچن ر خارج از ساعات مدرسه و هموکا ، کسب)کار فصلی(در ایام تعطیلی مدرسه 

گروه دیگري از کودکان، ). 2016رمضان خانی، (هستبازیگري یا آوازخوانی کودکان 

کودکان خیابانی . کودکان خیابانی هستند که مفهومی متفاوت از کودکان خیابان دارند

گردند  بازمیبه خانه  ها شبشاغل در خیابان هستند و برحسب نوع و میزان ارتباط با خانواده 

برخالف کودکان خیابان که سرپناهی ندارند و ). 21: 1388سازمان بهداشت جهانی، (

  .حضورشان در خیابان لزوماً کسب درآمد و فعالیت اقتصادي نیست

  :ي کردبند میتقسعمده  دستۀبه دو  توانیمطورکلی، کار کودکان را  به

ك و بدون اخالل در فرایند که بدون آسیب به جسم و روان کود: خطریبکار ) الف

و  هايتوانمندرشد، تحصیل و سالمت کودك منجر به یادگیري بیشتر و افزایش 

ي در ا حرفهي فردي، اجتماعی و تخصصی کودك و آمادگی او براي فعالیت ها مهارت

  .شودیمي اجتماعی مؤثر در دوران کودکی ها تیفعالبزرگسالی و 

توجه به رشد و سالمت کودك با هدف کسب کاري که بدون : کشانه بهرهکار) ب

و  شودیمدرآمد و دستاورد اقتصادي براي دیگران به شکل اجباري توسط کودك انجام 

وجسمیروانی،لحاظبه)الف: کهشودیم اطالقکودكيها تیفعال ۀیکل بهطورکلی به
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مثالً .دباشکودكتحصیلمزاحم) ب .باشدرسان بیآس وخطرناكاخالقی،یااجتماعی

ملزمیاتحصیلتركبهويکردنمجبوریامدرسهبهرفتنازويساختنمحرومباعث

  .بشودسنگینوطوالنیکارضمنمدرسهگذراندنبهاوکردن

ی کار، در دو دسته الملل نیبي سازمان بند طبقهکودك نیز بر اساس  کشانه بهرهکار 

  :شودیمي بند میتقس

که احتماالً به سالمت ایمنی و یا  شودیماع کارهایی اطالق به انو: کار خطرناك) الف

ي اقتصادي است که ممکن ها تیفعالو شامل تمام  رساندیماخالقیات کودکان آسیب 

. است منجر به مرگ کودکان، صدمات و بیماري ناشی از خود کار یا محیط کار شود

یا د ریا در زمره ) معدن(صنعتی، کار در زیر زمین  آالت نیماشکارهایی مانند کار با 

  .رندیگیمکارهاي خطرناك قرار 

اشکالی از کار هستند که خطر بیشتري براي ایجاد : بدترین اشکال کار کودك) ب

ي یکی از بارزترین مصادیق گرد زباله. آسیب روانی، فیزیکی و جسمی به کودکان دارند

 زینفیزیکی کودکان را  روانی، سالمت بیآسبدترین اشکال کار کودك است که افزون بر 

  .دهدیمدر معرض خطر جدي قرار 

ي محل فعالیت، سن و جنس کودکان، خطرناك یا ایمن بودن ایجغرافمعیارهایی نظیر 

و متفاوتی براي انواع کار کودکان  تریجزئي هايبند دستهمنجر به  توانندیم.... کار و 

ي ناشی از آن در این ها بیآسی انواع کار کودکان و شناس گونهمحور اصلی . باشند

با توجه . پردازدیمساله به آن  18ي است که هر کودك کمتر از ا کشانه بهرهپژوهش، کار 

از  شده انیبي انواع کار کودکان بستگی به انواع بند دستهبه هدف پژوهش حاضر، نوع 

  .در پژوهش خواهد داشت کنندگان مشارکتسوي 

ممنوعیت کار کودکان در ایران و  باوجوده پژوهش حاضر در پی این مسئله است ک 

کودکان وجود دارد و مسائل و  کشانۀ بهرهشغلی براي فعالیت  ردةجهان، چند دسته و 

  ؟اند ستیچي ناشی از هر یک از انواع مشاغل براي کودکان ها بیآس
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  ی پژوهششناس روش

حلیل مضمون، در بخش اول با استفاده از ت. است شده انجامپژوهش حاضر به روش کیفی 

از  يبا تعداد افتهیساخت مهیمصاحبۀ ن کیبا استفاده از تکنها دادهي آور جمعدر فرایند 

پژوهش و شناخت انواع مسئلۀ مرتبط با کار کودك، بهنظران کارشناسان و صاحب ران،یمد

 یکیتام و هم تکن یمنزلۀ روش بههم يمطالعۀ اسنادنیچن هم.پرداخته شدرایج کار کودکان 

مند و  با استفادة نظامو موردتوجه بوده در این پژوهش یفیک يها روش ریسا تیتقو يبرا

مطالب مرتبط با موضوع  یابیو ارز يبند به کشف، استخراج، طبقه ياسناد يها منظم از داده

نفر از مدیران و کارشناسان و  15اصلی پژوهش شامل  جامعۀ .است شده پرداختهپژوهش

اطالعات . ه در ارتباط با کودکان کار مشغول به فعالیت هستندی است کنظران صاحب

  :باشدیمبه شرح زیر  اند داشتهشرکت  ها مصاحبهدموگرافیک افرادي که در 

  

  پژوهش  افتهیساختار مهیني ها مصاحبهدر  کنندگان شرکتمشخصات  –2جدول 

  )نهاد مردمي ها سازمانمدیران و کارشناسان (

  صیالتتح  سمت  کد اختصاريردیف

1  A1  دکتراي روانشناسی کودك و نوجوان  رهیمد ئتیمؤسس و رییس ه  

2  A2لیسانس مدیریت فوق  رهیمد ئتیه عضو سابق  

3  A3یشناس جامعهلیسانس  فوقمدیره عضو هیئت

4A4کارشناسی مددکاري اجتماعی  مددکار اجتماعی  

5  A5 شناسی انسانلیسانس کودکان کار حوزةفعال اجتماعی در  

6  A6کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی  مددکار اجتماعی  

7  A7یشناس جامعهلیسانس  فوقمدیره عضو هیئت

8  A8دکتراي رفاه اجتماعی  مدیره عضو هیئت  

9  A9لیسانس روانشناسی فوق  معاون اجتماعی  

10  A10لیسانس روانشناسی بالینی فوق  مدیر داخلی  

11  A11ارشد مددکاري اجتماعی کارشناسی  مددکار اجتماعی  

12A12 شناسی دکتراي جامعهمدیره و عضو هیئتپژوهشگر  
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13  A13لیسانس مددکاري اجتماعی  و مدیر مؤسس  

14  A14شناسی لیسانس جامعه فوق  فعال اجتماعی  

15  A15شناسی دکتراي جامعه  نهاد مدیرعامل سازمان مردم  

  

. ي در دسترس بوده استها نمونهبرفی و دو روش گلوله  ها شونده مصاحبهي ریگ نمونه

و  شده آوري جمعبا ایشان  افتهیساخت مهیني موردنظر از طریق مصاحبه و گفتگوهاي ها داده

ي پیشین ها پژوهشدر مطالعات اسنادي، از . با دستیابی به اشباع نظري به اتمام رسیده است

در این راستا، . استشده  ي کار کودك استفادهها سنخمرتبط با موضوع جهت توضیح 

 اهدافالمللی در ارتباط با کار کودك انتخاب شد تا  ترین اسناد مرتبط داخلی و بین مهم

ي پژوهش از ها افتهوتحلیل ی براي تجزیه .ی کار کودکان محقق گرددشناس گونهپژوهش در 

به نقل از عابدي جعفري و  2001استرلینگ،  - آترید(روش تحلیل مضمون یا تماتیک 

  .شده است استفاده) 178-177: 1390ان، دیگر

ي حاصل از مصاحبه و بررسی اسنادي، کدگذاري اولیه شده ها دادهبه این صورت که 

و در نهایت مضامین اصلی که  شدهيبند دستهتریکلو سپس کدهاي مشابه در مضامین 

اعتبار و جهت .اند دهیگرداستخراج  هايبند دستههمان انواع کار کودکان هستند از این 

ارجاع و در  نظران صاحب ، انواع اشکال کار کودك بعد از استخراج، بهها افتهپایایی ی

الزم به ذکر است که شهر تهران به دلیل گستردگی و . نهایت مورد تأیید نهایی قرار گرفت

انتخاب گردیده است و به نظر  موردمطالعهجامعۀعنوان  تنوع انواع اشکال کار کودك به

ي شغلی کار کودکان را در این گستردگی، شناسایی ها گونهبیشترین  تواندیمرسدیم

  .نمود

  

  ي پژوهشها افتهی

ي این پژوهش کودکان کار در ایران بر اساس نوع فعالیت شغلی در چند ها افتهبر اساس ی

ي کاري ممکن است براي یک کودك بنا به شرایط، ها گروهو این  شوندیمگروه تقسیم 
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شغلی یا بیشتر  گونۀاشته باشد و کودك برحسب نوع فعالیت شغلی در یک ی دپوشان هم

صورت رسمی و  ي را بهگرد زبالهبرخی کودکان که  مثال عنوان به. مشغول به فعالیت باشد

، ممکن است در طی روز به دستفروشی بپردازند و ساعات اندکی دهندینمانجام  وقت تمام

یا کودکانی که در خیابان به . اختصاص دهندي نوع خاصی از زباله آور جمعرا به 

 ها ابانیخو بدون قصد کسب درآمد در  هدفیبممکن است گاهی  پردازندیمی فروش فال

  .پرسه بزنند و یا تکدي کنند

گونه  7در  توانیمطورکلی، نوع فعالیت شغلی کودکان در شهر تهران را  اما به

قرار  موردبحثو در ادامه  شده مطرح)3(طور خالصه در جدول  ي کرد که بهبند طبقه

یی که به دلیل هرگونۀ شغلی متوجه کودکان است، در ها بیآسنیچن هم. خواهند گرفت

ي ها تفاوتممکن است . شودیمانواع کارهاي کودکان  همۀمواردي عمومی بوده و شامل 

با توجه به  ها بیآسجزئی در میزان آسیب میان آنها وجود داشته باشد، اما در مواردي نیز 

طور خاص  دسته و گروه شغلی کودکان متفاوت است و الزم است که در هر گروه به

طور جداگانه  به ها گونهاین موارد نیز در هر یک از . و رسیدگی قرار گیرند موردتوجه

جدول زیر بر اساس تجارب تیم پژوهشی، مصاحبه با کارشناسان و نتایج . اند شده مطرح

  .است شده مینظتي پیشین ها پژوهش

  

  شهر تهران ی کار کودکان در ایران و کالنشناس گونه-3جدول 

  انواع کار کودکان

  ي احتمالیها بیآس، مشکالت و هایژگیو  مثال  محیط کارنوع کار

  کارگاهی
کارگاه و در مواردي 

  مغازه

کوره  - قالیبافی - تولیدي

 - باربري  -آجرپزي 

کارگر  –شاگرد مغازه 

  ساختمانی

ي ها بیآستنفسی، ستون فقرات، (ت فیزیکی مشکال

سو  -....) ناشی از کمبود نور و تغذیه نامناسب، 

ي مالی، روانی، جسمی و جنسی به دلیل ها استفاده

عدم ایمنی و - پنهان بودن از انظار عمومی 

 -اندازدیمکار که سالمت کودك را به خطر  بهداشت

تمزد احتمال باالتر ترك تحصیل به دلیل داشتن دس

  ...- ) ثابت و بیشتر از سایر انواع کار
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  انواع کار کودکان

  ي احتمالیها بیآس، مشکالت و هایژگیو  مثال  محیط کارنوع کار

دستفرو

  شی

خیابان و فضاهاي 

  عمومی مانند مترو

فروش کاالهایی نظیر 

لباس، لوازم جانبی 

آرایشی،  موبایل، لوازم

  ....پوشاك، 

عدم  - مشاغل کاذب در بزرگسالی  ادامۀگرایش به 

احتمال  - تمایل به فراگیري حرفه و توانمندشدن 

فراهم بودن زمینه قرار گرفتن  - حصیل باالي ترك ت

ي کالمی و روانی و فیزیکی ها خشونتدر معرض 

  ...- ناشی از حضور در خیابان و بازار 

خدمات 

  خیابانی
  خیابان

ی، فروش گلی، فروش فال

ی، دود کناسپند 

ی، ترازو، کن پاك شهیش

جابجایی مواد مخدر بین 

و  کننده عیتوز

  کننده مصرف

به دلیل  شهرها کالنفسی در تن(مشکالت فیزیکی 

آلودگی هوا و سایر مشکالت ناشی از راه رفتن و 

، مشکالت )حضور در خیابان در ساعات طوالنی

در خیابان و  مدتیطوالنبهداشتی ناشی از حضور 

اخالل در فرایند آموزش به دلیل  - تغذیه نامناسب 

نداشتن زمان کافی براي رسیدگی به تکالیف و دروس 

ي ناقص و ریپذ جامعه- س از مدرسه در ساعات پ

افزایش احتمال گرایش به خیابانی شدن به  - رهاشده

ي نسبت به گرد ابانیخی و زن پرسهدلیل امکان بیشتر 

افزایش احتمال بزهکاري و  -ي کاري ها گروهسایر 

ي روانی ها خشونتقرار داشتن در معرض  - کجروي

المی، ي کها خشونتناشی از برخورد دیگران با آنها و 

جسمی، جنسی و مالی و متعاقبًا افزایش احساس 

تحقیر و خشم از اجتماع و گرایش به خشونت 

قرار گرفتن در معرض  - عنوان مکانیسم دفاعی  به

 -تجربیات نامتناسب با سن به دلیل حضور در خیابان 

ي از مند بهرهکاهش فرصت توانمند شدن و 

ثیرات تأ -با همساالن  سطح همي اجتماعی ها مهارت

، نفس اعتمادبهي ها نهیزمروانی و شخصیتی در 

  ....-، احساس ارزشمندي و خودباورينفس عزت

  تکدي

خیابان، وسایل 

یا اماکن  ونقل حمل

  عمومی

  ...تکدي، 

گرد زباله

  ي
خیابان

ي زباله در آور جمع

  خیابان

طورکلی  تنفسی، ستون فقرات، و به(مشکالت فیزیکی 

در خیابان،  مدتیطوالني ناشی از حضور ها بیآس

استنشاق بوي متعفن زباله، حمل بارهاي سنگین در 
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  انواع کار کودکان

  ي احتمالیها بیآس، مشکالت و هایژگیو  مثال  محیط کارنوع کار

افزایش احتمال ابتال به  -...) ساعات پایانی کار 

ي جسمی مختلف به دلیل شرایط هايماریب

عدم امکان تحصیل به دلیل ساعات  - غیربهداشتی کار 

جدا شدن از خانواده و مهاجرت  - طوالنی کار

ي کاري، زندگی گروهی ها میتي در غالب مرز برون

در فضاهاي نامناسب مثل سوله و حاشیه شهرها، عدم 

افزایش احتمال گرایش به  - کار  ایمنی و بهداشت

ی و زن پرسهخیابانی شدن به دلیل امکان بیشتر 

افزایش  - ي کاري ها گروهي نسبت به سایر گرد ابانیخ

داشتن در معرض قرار - احتمال بزهکاري و کجروي

ي روانی ناشی از برخورد دیگران با آنها و اه خشونت

ي کالمی، جسمی، جنسی و مالی و متعاقباً ها خشونت

افزایش احساس تحقیر و خشم از اجتماع و گرایش 

قرار گرفتن در  - عنوان مکانیسم دفاعی  به خشونت به

معرض تجربیات نامتناسب با سن به دلیل حضور در 

ي از مند هرهبکاهش فرصت توانمند شدن و  - خیابان 

تأثیرات  -با همساالن  سطح همي اجتماعی ها مهارت

نفس،  ي اعتمادبهها نهیزمروانی و شخصیتی در 

  ...نفس، احساس ارزشمندي و خودباوري،  عزت

خدمات 

  خانگی

خانه، خیابان، 

  ...مزرعه،

کار خانگی نظیر 

نگهداري از سایر 

فرزندان، کمک به 

کارهاي خانگی مادر، 

ادر یا انجام وظایف م

ایفاي نقش بزرگسال در 

گذران امور خانواده، 

کمک در امور 

کشاورزي، دامداري، و 

ي فیزیکی به دلیل عدم تناسب حجم و فشار ها بیآس

کار با سن و جثه کودك، خطراتی نظیر قطع عضو و 

یا بیماري، فقدان اوقات فراغت جهت پرداختن به 

، تحصیل و رشد متناسب با امور کودکی اعم از بازي

سن، ورود پیش از موعد سن مناسب به دنیاي 

ي بزرگساالن ها کنشبزرگساالن و بازآموزي رفتار و 

  ....در رفتار و روابط 

افزایش احتمال ارتکاب به بزه و سوءپیشینه، تمایل 

کودك به اشتغال به این سبک کار جهت کسب درآمد 
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  انواع کار کودکان

  ي احتمالیها بیآس، مشکالت و هایژگیو  مثال  محیط کارنوع کار

سیر بهتر براي و کاهش انگیزه جهت قرار داشتن در م  سایر مشاغل بزرگساالن

زندگی کاهش امنیت جسمی، روانی و اجتماعی 

  ...کودك 

مشاغل 

  بزهکارانه
...خانه، سطح شهر،

استفاده در نزاع و قمار، 

پوشش جابجایی مواد 

مخدر، سرقت، 

  ...روسپیگري و 

  

  

  کار کارگاهی -1

ه معیار مهم ورود ب. شوندیممشغول به کار  ها کارگاهکودکان در سنین مختلف در 

در این . این گونه از مشاغل کودکان، توانایی جسمی و عقلی براي انجام کار موردنظر است

صنفی است که کودك در یک فضاي باز  وکار کسبدسته، کارگاه شامل هر نوع فعالیت 

و این  پردازدیمهدفمندصورت روزانه به فعالیت شغلی مشخص و  مشخص به بستۀیا 

در ایران، شاگرد مغازه، . متغیر باشد تواندیمي کودك هايندتوانمفعالیت متناسب با سن و 

ي ساختمانی و ها کارگاهی، باف جورابي، بند بستهباربري، خیاطی، قالیبافی، تعمیرگاه، 

یی از مشاغل کارگاهی است که کودکان را در آن به کار ها نمونهي آجرپزي ها کوره

کودك به کار کارگاهی  4در تهران، کودك کار  10بر اساس مطالعات، از هر . رندیگیم

  ).14: 1393و دیگران،  وند معارف(اشتغال دارند 

"A1" دربارةکودکان کار و خیابان  حوزةنهاد مردمي ها سازمانمدیرة  عضو هیئت 

  :کندیمي قالیبافی چنین بیان ها کارگاهاستفاده کودکان در 

زیـرا بـه   . بـه قالیبـافی هسـتند    کودکان با سنین بسیار پایین مشغول ها کارگاهدر این "

را در قـالی   يتـر  فیظرریزتر و  يها گرهکوچکی که دارند،  يها انگشتدلیل دستان و 

  ."بافندیمرا  يتر سینفو قالی  زنندیم
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در خیابان کار  تر شیپدر برخی موارد، اشتغال در کارگاه براي کودکانی که 

یرا به آنها کاري به ظاهر هدفمندتر، ز. شودیم، نوعی پیشرفت و امتیاز محسوب کردندیم

اما متقابالً وقت و نیروي . دهدیمي آموز حرفهحقوق بیشتر و ثابت و امکان کسب مهارت و 

و ممکن است اخالل بیشتري در تحصیل و سالمت کودکان  ردیگیمبیشتري را از آنان 

ان اظهار کودکان کار و خیاب حوزةیک فعال اجتماعی پیشکسوت در  "A2". ایجاد کند

  :داردیم

این کودکـان، اشـتغال کـودك در کارگـاه یـک شـیوه        يها خانوادهدر بسیاري از "

زیرا کودك در ساعات پـس از مدرسـه و در   . گرددیمتربیتی و پرورشی مطلوب تلقی 

 دهـد یماختصاص  يا حرفهزمان فراغت خود را به یادگیري  وقت تمامصورت بهتابستان 

کـه   کنندیمگمان  ها خانوادهاین  نیهمچناو کمک خواهد کرد، که در آینده به اشتغال 

نسـبت بـه خیابـان دارد و نظـارت کارفرمـا بـر        تـر  سـالم و  تـر  امنکار در کارگاه محیطی 

کـه   هـا  بیآسبسیاري از  که نیاغافل از . کودك بخشی از تربیت او را شکل خواهد داد

و استقالل نسـبی کـودك احتمـال     در محیط خیابان به دلیل قرار داشتن در انظار عمومی

برخـی کودکـان    نیچن هم. افتدیمبیشتر اتفاق  ها کارگاهکمتري براي بروز دارد، در این 

ریـ غمیزان مهارت و درآمد خود نسبت به پدران، سایر بزرگساالن و همسـاالن   سۀیمقابا 

خود را  ةزیانگکار اقتصادي پیش از رسیدن به سن اشتغال ترغیب شده و  ادامۀ، به شاغل

بـه رفتـار و    شـاغل ریغزودتر از همساالن  نیچن هم. دهندیمتحصیل از دست  ادامۀبراي 

کـه در   شـود یمـ روحیات نامتناسب با سن خود پرداخته و کودکی آنها در این میان گم 

  ."باشد زا بیآستواندیمآینده 

کارگاهی  از خانواده وارد مشاغل تبع بهو  اجبار بهدر برخی موارد نیز کودکان 

در . شودیمي آجرپزي بیشتر دیده ها کورهي ساختمانی و ها کارگاهاین موارد در . شوندیم

  .پردازندیماعضاي خانواده با هر سنی به کار  همۀي آجرپزي تقریباً ها کوره

"A10"  ي آجرپزي فعالیت داشته ها کورهمددکار اجتماعی که مدتی با کودکان

  :دیگویم
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آجرپـزي   يهـا  کـوره اعضـاي خـانواده در    همـۀ کـه   شودیمث سه دلیل عمده باع"

بسـیار انـدك اسـت و خـانواده بـراي       یزن خشت، مزد طرف کیاز. مشغول به کار باشند

از طـرف دیگـر، اشـتراك    . ناچار است که همه نیروي خود را به کـار گیـرد   امرارمعاش

مکـن اسـت   م. بستر کار براي کودکـان فـراهم باشـد    شودیممحل کار و سکونت باعث 

همان خانواده اگر در بافت شهري زندگی کند و اعضاي بزرگسال خانواده براي کار بـه  

آجرپـزي،   يهـا  کورهکار نشوند اما در  چرخۀمحل دیگري بروند، برخی کودکان وارد 

دلیـل  . بـراي کـار دارد   يا آمـاده کودك در محل سکونت خود و در کنار خانواده بستر 

 يهـا  کـوره کـارگران   همـۀ قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه       هموردتوجـ تواندیمدیگري که 

در شرایطی بسیار غیربهداشتی و غیر . در همان محل ساکن هستند ییها اتاقآجرپزي در 

. رندیگیمقرار  ها زاغهدستۀایمن و در واقع به لحاظ موقعیت مکانی و شرایط زیستی در 

نواده در واقع سعی دارند تـا  ساکن در آنجا با به کار گرفتن تمام اعضاي خا يها خانواده

را از افـراد سـاکن تـأمین و     هـا  کورهآنجا که ممکن است نیروي مورد نیاز براي کار در 

را  شـان  بیپرآسـ و  يا هیحاشـ به محـل سـکونت    ها بهیغروآمد رفتبدین ترتیب ورود و 

  ."کمتر کنند

"A5"  که کندیمکودکان کار و خیابان نیز اظهار  حوزةفعال اجتماعی در:  

آجرپزي مشغول به کار هستند، از کودکی در  يها کورهاغلب بزرگساالنی که در "

سالگی به دلیل کمردرد و پـادرد شـدید    45تا  40و بیشتر آنان در سنین  اند بودهاین کار 

بار اقتصـادي   ستیبایمناچار بهکودکانشانکار دیگري نیستند و  گونه چیهقادر به انجام 

  ."گیرندخانواده را به عهده ب

مشکالت . کنندیمي فراوانی را تجربه ها بیآسکودکان در فعالیت کارگاهی، 

ي ناشی از کمبود نور و تغذیه نامناسب در ها بیآسفیزیکی نظیر مشکالت تنفسی، 

ي فاقد نور و هواي مناسب، مشکالت ستون فقرات ناشی از جابجایی و حمل ها کارگاه

مسائلی است که کودکان ... پشت دارهاي قالی و مدتیطوالناشیاء سنگین و یا نشستن 

. با آنها مواجه هستند اند کارکردهکار و یا بزرگساالنی که از کودکی در مشاغل کارگاهی 

ي متعدد و فقدان شرایط مناسب ها مانیزادر زنان سنین درد و ناتوانی در کار کردن به دلیل 
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شودیمسالگی آغاز  35حدودًا از  آمده و تر نییپابارداري و پس از زایمان،  دورةدر 

)A10 .( ي مالی، روانی، جسمی و جنسی از کودکان در ها سوءاستفادههمچنین امکان

ي با تعداد ها کارگاهکه نیابه دلیل پنهان بودن از انظار عمومی و نیز به دلیل  ها کارگاه

، باالتر شوندینمکارگر کمتر از ده نفر مشمول نظارت و بازرسی و قوانین بازرسی کار 

  .است

سالمت  تواندیمها کارگاهکار نیز در  بر اساس همین قوانین، عدم ایمنی و بهداشت

افزون بر این، ترك تحصیل در میان کودکان کار کارگاهی . اندازدکودك را به خطر 

 وقت تمامزیرا کودکان کار در این دسته، دستمزد ثابت وکارهاي . احتمال باالتري دارد

اهمیت کارشان را نسبت به سایر انواع کار کودکان بیشتر کرده و بنابراین دارند که 

ی حاضر نشوند که مدرسه و تحصیل، مانع سادگ بهکودکان و والدین آنها ممکن است 

  .شود کودکانکسب درآمد و کارآموزي 

  

  دستفروشی -2

نوع  کهییازآنجاکودکان دستفروش، در دسته کودکان کار در خیابان قرار دارند اما  

کار، درآمد و سبک مشکالت و رفتار این کودکان متفاوت از کودکانی است که در معابر، 

مترو و اتوبوس بدون داشتن کاالي داراي ارزش مالی صرفاً به کارهایی نظیر فال و دستمال 

ي جداگانه موردبررسی قرار بند دسته، در یک پردازندیم... ی و کن پاك شهیشفروشی، 

و با ارزش ریالی مشخص را در بازار  تر منسجمکودکان دستفروش، کاالهاي . اند گرفته

ي از اشتغال را به دلیل میزان درآمد و ساعات و مکان تریرسمو شکل  کنندیمعرضه 

  .کنندیممشخص تجربه 

کودکان دستفروش، آن دسته از کودکان کار هستند که یا در یک جاي ثابت 

یی براي فروش دارند و یا کاالهایی نظیر لوازم جانبی و کاال کنندیماصطالح بساط  به

  .فروشندیمرا در مترو و اتوبوس و بازارها ... آرایشی و  موبایل، لوازم
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"A2"  یک فعال اجتماعی پیشکسوت در حوزه کودکان کار و خیابان معتقد است

  :که

از تجـاوز و آزار جنسـی سـخنی گفتـه     کـه یهنگـام جنسـیتی   يهـا  شهیکلبر اساس "

بـر اسـاس    کـه یدرحـال . رودیمـ ، اذهـان عمـومی بـه سـمت دختـران آزاردیـده       شودیم

از پسران بوده و  تر نییپابسیار  پردازندیمآمار دخترانی که در خیابان به کار  1ها پژوهش

کـار   چرخـۀ به دلیل باورهاي فرهنگی و سنتی بیشتر از پسران و در سنین پیش از بلوغ از 

 آمـده  دسـت  بـه جنسی و تجـاوز   يها سوءاستفادهبنابراین آمار . شوندیمدر خیابان خارج 

  ."پردازندیمکه در خیابان به کار  شودیمدر موارد بسیاري شامل پسرانی  ها پژوهشدر 

"A11"  دیگویمگونه نیابرخی دالیل دستفروشی کودکان  دربارةمددکار اجتماعی:  

دارند و براي خـانواده نیـز   کودکان در سنین نوجوانی اغلب گرایش به دستفروشی "

از پرسـه زدن کودکـان در خیابـان     تر موجهاستقرار در یک محل ثابت براي دستفروشی 

کودکان دستفروش یا با سرمایه اندك خود، کاالهایی را براي فروش . شودیممحسوب 

، یا اجناسی را که خانواده و آشـنایان در منـزل تولیـد    فروشندیمو در بازار  کنندیمتهیه 

و  شـده  اسـتخدام وردست از طریق برخی افـراد   عنوان بهبرخی دیگر از کودکان  کنندیم

  ."پردازندیمدر ازاي حقوق ثابت ماهانه یا پورسانتی به دستفروشی 

است و اغلب  تريجددستفروشی نسبت به کار در خیابان هدفمندتر و  گونۀکار در 

تا در بدترین  کنندیمر هستند، تالش کودکانی که از سنین پایین در خیابان مشغول به کا

محل کار این کودکان  نکهیباا. حالت، کار خود را از کار خیابانی به دستفروشی تغییر دهند

ي روانی و اجتماعی آن و همچنین انگیزه و ها بیآسنیز اغلب در خیابان است، اما 

  .شدمتفاوت با ها ابانیخدر  گرد دورهدستاوردهاي آن ممکن است با کودکان 

. کنندیمي مرتبط با ماهیت شغل خود را تجربه ها بیآساین دسته از کودکان کار 

مشاغل کاذب در بزرگسالی گرایش پیدا کنند و به  ادامۀکودکان دستفروش ممکن است به 

دلیل تمایل به نظم و ثبات در یک فعالیت شغلی، هرگز تمایل یا فرصتی براي فراگیري و یا 

                                               
  )1390(رجوع کنید به افشانی و دیگران - 1



  

  

  

  

139  |  ، پیرخندان و همکاران... گونه شناسی کار کودکان و آسیب هاي ناشی از

، بنابراین عدم تمایل به فراگیري حرفه و باشندو تخصصی نداشته  يا حرفهانجام یک شغل 

و  واردشدهیی هستند که به دلیل اشتغال کودك به دستفروشی به او ها بیآستوانمندشدن 

دستفروشی به . ردیگیمامکان قرار گرفتن در موقعیتی متناسب با سن خود و انتخاب را از او 

همچنین . دهدیمیل کودك را افزایش دلیل درآمد احتمالی، احتمال ترك تحص

طور  محل کار کودك دستفروش در خیابان و بازار است، کودك به کهییازآنجا

 تواندیمکه  ردیگیمي کالمی و روانی و فیزیکی قرار ها خشونتي در معرض ا گسترده

  .سالمت جسمی و روانی او را تهدید کند

  

  خدمات خیابانی -3

زیرا به . کندیمي از کودکان کار را جذب خود اگستردهکار در خیابان بخش 

ی که کودك بتواند روي پایش هرزمانامکانات، شرط سنی و شرایط خاصی نیاز ندارد و از 

نظارت و ضمانت اجرایی قوانین هم چندان بازدارنده نیست . وارد آن شود تواندیمبایستد، 

، کنندیمکه در خیابان کار  کودکانی. و نگرانی بابت ممنوعیت و نحوه کار وجود ندارد

، مانند فال فروشی، دستمال فروشی، اسپند دهندیمطیف وسیعی از انواع کارها را انجام 

این کودکان . ی، مطربی و بسیاري کارهاي دیگرفروش گلی، کن پاك شهیشدودکنی، 

، ها چهارراهخدمات شغلی خود را در اماکن عمومی نظیر بازارها، معابر پرتردد شهري، 

الزم به ذکر است . کنندیمعمومی و میادین اصلی شهرها ارائه  ونقل حمل، وسایل ها پارك

ي اندك اما مهم در نوع و میزان کار و درآمد و ها تفاوتکه کودکان دستفروش، به دلیل 

ي جداگانه موردبررسی قرار گرفته و تا حدودي متفاوت از این ا دستهساعات اشتغال، در 

  .باشندیمگروه 

یی با کودکان خیابانی ها تفاوتچنین الزم به تأکید است که کودکان کار خیابانی، هم

کودك خیابانی، کودکی است که . ندیآیمدارند و بیشتر با هدف کسب درآمد به خیابان 

اعضاي خانواده او محسوب  منزلۀ بهخانه و افراد حاضر در خیابان  منزلۀ بهخیابان براي او 

انی به دالیل معتددي نظیر کسب درآمد براي حمایت از خود و کودکان خیاب. شوندیم
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بیشتر اوقات ... ي آن، یافتن سرپناه و ها تنشخانواده، دوري جستن از خانواده و مشکالت و 

و ممکن است  پردازندینملزوماً به فعالیت اقتصادي  ها آن. کنندیمخود را در خیابان سپري 

برخی . برندینمل باشند و لزوماً شب را در خیابان به سر ی مشغوزن پرسهصرفًا در خیابان به 

گردند و برخی دیگر جاهاي مختلفی را براي  به منزل خود بازمی ها شبکودکان خیابانی 

  .خوابندیمو یا در خیابان  کنندیمسپري کردن شب انتخاب 

"A6" در  با تأکید بر اهمیت تفاوت قائل شدن میان کودکان خیابانی و کودکان کار

  :دیگویمخیابان، درباره کودکان خیابانی چنین 

امـا در  . شـوند ینمـ کودکان خیابانی با هدف اشتغال و کسـب درآمـد وارد خیابـان    "

این کودکـان جـذب کارهـاي     يگرد ابانیختجربه مواجهه ما با این کودکان، در فرایند 

و ضــایعات  يآور جمــع، يتکــدمــواد مخــدر،  خریــدوفروشگونــاگون نظیــر ســرقت، 

کودکـان کـار    کـه یدرحال. شوندیمو دستفروشی یا بسیاري کارهاي دیگر  يگرد زباله

در خیابان ممکن است همین کارها را انجام دهند اما هدف آنها اشتغال و کسب درآمـد  

  ."است و اغلب تحت نظارت سرپرستان قانونی هستند

ت جذب انواع با توجه به اینکه کودکان خیابانی نیز در موارد بسیاري ممکن اس

  .باشدیمکارهاي کودکان شوند، پرداختن به آنها با موضوع پژوهش مرتبط 

کودکان کار خیابانی، از کار کردن خود % 60مطالعات حاکی از آن است که بیش از 

ي زندگی از این طریق و همچنین تنوع و درآمد ها نهیهزراضی هستند و دلیل آن را تأمین 

که حتی  دارندیمکودکان اظهار % 31و از این میان  کنندیمخوب کارهاي خیابانی عنوان 

باز هم به کار در خیابان ادامه خواهند  لشانیتحصدر صورت تأمین بودن مخارج زندگی و 

  ).162: 1384حسینی، (داد 

"A10"  زیرا  داندیممددکار اجتماعی، این میزان رضایت شغلی را بسیار خطرناك

عنوان یک امر ضروري پذیرفته و به پیامدها و  ار اجباري را بهاین است که کودکان، ک نشانۀ

  .ي ستمی که بر آنان روا شده است، آگاه نیستندها بیآس
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"A3"  ي ها بیآسفعال اجتماعی پیشکسوت در حوزه کودکان کار و خیابان درباره

  :کندیمناشی از کار کودکان چنین اظهار 

زش و عـدم حضـور در مدرسـه و    از آمـو  تیـ بـا محروم  تـوان یمـ کار کـودك را  "

از  تیـ محروم.کـرد  فیـ تعر لیتحصـ  ریـ بـه غ  يو انجام کار گرید يها مکانحضور در 

 کـار کودکـان  يهـا  بیآسـ نیتـر  مهـم چرخه فقر از  يداریو پا یتیقابلفقر لیبه دل ندهآی

 يهـا يمـار یبابـتال بـه    يمسـتعد بـودن بـرا    ،هیسـوءتغذ ،یو جنس یجسم يزارهاآ .است

  ."هاست بیآسنیا ازجملهو در معرض خشونت بودن  ينابرابر لیمتحردار،یواگ

و قرار گرفتن در  ها ابانیخخدمات خیابانی، گذراندن ساعات طوالنی در  گونۀدر 

و عدم برخورداري یا محدودیت شدید  سو کي محیطی از یزا بیآسمعرض عوامل متعدد 

و حمایتی از سوي دیگر، درمانی -در استفاده از امکانات آموزشی، تربیتی، بهداشتی

با آسیب مواجه ساخته و امکان  شدت بهسالمت جسمی، روانی و اجتماعی این کودکان را 

ي تحصیلی و ها آموزشعدم دسترسی به . کندیمفردي را از آنها سلب  توسعۀرشد و 

ي امکان ارتقاي این کودکان را به مشاغلی در سطوح باالتر منتفی کرده و تجسم ا حرفه

  .سازدیمدر شرایط زندگی آینده را براي آنها غیرممکن تغییر 

ي جسمی، ها بیآسمطالعات متعدد حاکی از آن است که کودکان خیابانی با انواع 

ي ها اختاللاین کودکان به نسبت سایر کودکان بیشتر به . اجتماعی و روانی روبرو هستند

که همگی از مصادیق  دشونیم، شکستگی استخوان و کبودي بدن دچار هیسوءتغذرشدي، 

رمضانخانی و همکاران، (ندیآیمی به شمار زندگاختالل در کارکرد جسمانی کیفیت 

رشد  ازنظر. ي اساسی رشد داراي مشکالتی هستندها جنبهکودکان خیابانی در ). 89: 1394

ی، کاش قد و وزن، خون کمکودکان خیابانی با مشکالتی مانند % 84تا % 60جسمی بین 

تا % 17رشد ذهنی بین  ازنظر. روبرو هستند هیسوءتغذي چشم، گوارشی، پوست و اهيماریب

ي، مشکالت گفتاري، کمبود توجه و تمرکز و سوادیبآنان داراي مشکالتی مانند % 56

ی، ارزش کمآنان از مشکالتی مانند احساس % 89تا % 40بین . مشکالت یادگیري هستند

% 37رشد اجتماعی بین  ازنظر. برندیمضطراب رنج ، افسردگی، ترس و ناامنی و اقراري بی
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آنان دچار مشکالتی مانند پرخاشگري، خشونت، ناسازگاري، سوءاستفادة جنسی و % 80تا 

  ). 90: همان(اعتیاد هستند 

% 41به سرقت، % 50کودکان دچار پرخاشگري و خشونت، % 80، 1380ي ها سالدر 

ی به حقوق توجهیببه % 54ال عمومی، به تخریب امو% 85به خریدوفروش مواد مخدر، 

همچنین نتایج حاکی . تمایل به بزهکاري داشتند% 55دیگران و مشکل در برقراري ارتباط و 

ی و ثباتیبیی و خصومت، جو انتقاماز آن بوده که در این کودکان حس حسادت، 

حساس یی، افسردگی، اضطراب، اگرایمنفي به دیگران، بدبینی و اعتمادیبقراري،  بی

). 1394به نقل از محمدي،  1380، زاده قاسم(ناامنی و ترس فراوانی باالیی داشته است 

"A1"  ي اخیر داراي ها سالنتایج این پژوهش را با وضعیت کنونی کودکان کار در

ي دولت، ها استیسو معتقد است به دلیل ناکارآمدي  داندیمي بسیاري ها مشابهت

  .ه استي این کودکان کمتر نشدها بیآس

و آزار روانی ناشی از برخورد دیگران با آنها و  ها خشونتکودکان خیابانی در معرض 

ي این ریپذ جامعهدر  تواندیمي کالمی، جسمی، جنسی و مالی قرار دارند که ها خشونت

خطر گرایش به مصرف . ي منجر شودزیست جامعهکودکان اخالل ایجاد کرده و یا حتی به 

بسیار  مؤثراین دسته از کودکان به دلیل فقدان سرپرستی و نظارت انواع مواد مخدر در 

این  شدنیابانیخساز نهیزمي که ا نهیشیپ. )A10, A1, A2(هاست گروهباالتر از سایر 

ي در این مسئله خواهد ا کننده تیتقوکودکان شده و نیز حضور دائم آنها در خیابان، عامل 

و دور بودن از خانواده و بازخوردهاي اجتماع رانده شدنواسطۀ بهاین کودکان . بود

  . کنندیمي از تحقیر و خشم را تجربه تريقواحساس 

 دورةو براي حمایت و بازگشت به شرایط بهتر متناسب با  اند شدهدر جامعه رها  ها آن

ي ناشی از حضور دائم در ها بیآسزیرا . کودکی نیاز به مداخالت ویژه و تخصصی دارند

که با رفع آن بتوان کودك را به  شودینمبه مسائل اقتصادي و فقر محدود  خیابان صرفًا

تمام فشارها و آزارها، نوعی  باوجودبرخی از این کودکان . عادي کودکی بازگرداند چرخۀ

استقالل و خودمختاري و رهایی را در خیابان تجربه کرده که ممکن است برایشان خوشایند 
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بر اساس مطالعات . ادن یا کنار گذاشتن آنها نداشته باشندباشد و تمایلی براي از دست د

مانند (کودکان خیابانی شامل عوامل زیستی و روانی  دةیپداسنادي عوامل مؤثر در ایجاد 

ي ها خانوادهمانند (، عوامل خانوادگی )بحران هویت، بحران بلوغ، اعتیاد و بزهکاري

ی، بیکاري، فاصله عدالتیبفقر،  مانند(، عوامل اقتصادي )پرتنشپرجمعیت، گسسته و 

مانند ترکیب ساختار و ازدیاد جمعیت، (و عوامل فرهنگی اجتماعی ) طبقاتی زیاد در جامعه

  ). 90: 1394رمضانخانی و همکاران، (باشند یم) مهاجرت، جنگ

همچنین مطالعات نشان داده که کودکان خیابانی داراي مشکالت عدیده اجتماعی 

، )، خشونت محیطی و برچسب خوردندسترس قابلبعیض و فقدان منابع ي، تسوادیبفقر و (

عدم تغذیه مناسب، مشکالت جنسی و بهداشت باروري، مشکالت (مشکالت جسمی 

ی، دوش به خانهپرفشار، سبک زندگی موقتی و  گذشتۀ(و مشکالت روانی ) بهداشتی

  ).1388، سازمان بهداشت جهانی(هستند ) مواد مخدر سوءمصرفبهداشت روانی و 

  

تکدي-4

عمل درخواست پول، غذا یا سایر اشکال کمک در یک مکان عمومی و ي،تکد

ي یکی از انواع تکد). 324: 2015: بوکویه(است  شده فیتعربدون انجام مبادله 

عنوان ابزاري جهت جلب ترحم  ي اقتصادي است که در آن از کودکان بههایکش بهره

  .کنندیمب کمک و درآمد بیشتر استفاده بیشتر، القاي نیازمندي بیشتر و کس

"A4" مددکار اجتماعی درباره کودکان متکدي معتقد است:  

اساس کار بر جلب ترحم است و بنابراین از کودکان خردسـال و نـوزاد   يتکددر "

مشـخص   يهـا  قـوم کودکان متکدي با سنین باالتر اغلب از . شودیمدر این کار استفاده 

بخشی از کودکـان توسـط یـک سرپرسـت در     . هستند هایکولا مثل افراد اهل غربت و ی

اخیر با توجه به تشدید فقر و نابرابري بسـیاري   يها سالاما در  شوندیمسطح شهر پخش 

در اغلـب مـوارد کـودك در    . پردازنـد یمـ يتکـد از کودکان توسـط والـدین خـود بـه     
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نامحسـوس از او مراقبـت    رطـو  بهيا فاصلهو والد او با  شودیماز خیابان گمارده  يا نقطه

  ."کندیم

ي تکدکودکان کار خیابانی به % 21، 1382بر اساس مطالعات اسنادي در سال 

، زاده قاسم(نوع شغل در آن زمان باالترین میزان را داشت  ازنظرکه این رقم  پرداختندیم

از سطح شهر  شده آوري جمعمتکدي  1187از میان  1395در تابستان  نیچن هم). 1382

در همان سال ). 36: 1395محمودیانی، (اند بوده) پسر 53و  دختر 36(کودك  89تهران، 

ي سنی مربوط به افراد زیر ها گروهشهر تهران بیشترین سهم متکدیان خیابانی در  12منطقه 

ي کودکان یا تکددر ). 155: 1395مهربانی، (بوده است % 35با میزان حدوداً  سال 15

  .پردازندیمو اماکن عمومی به کار  ها ابانیخراه فردي بزرگسال در یی و یا به همتنها به

ي روانی و اجتماعی بسیاري را به همراه دارد ها بیآساین دسته از کار براي کودکان 

ي از کودکانی که در اریبس .کندیمي زیادي را به جامعه نیز وارد ها بیآسو عالوه بر آن 

نفس  عزت. ي را دارندزیست جامعهمصرف مواد و  ، ظرفیت بزهکاري،مانندیمي باقی تکد

ي اجتماعی معنایشان را در ها ارزشکه بسیاري از  شودیمي تخریب ا گونه بهاین کودکان 

و ممکن است گرایش کودك را به فراگیري مهارت و یک  دهندیمذهن کودك از دست 

  .شغل و حرفه در آینده کاهش دهد

و راه رفتن و حضور در خیابان در ساعات  کودکان متکدي، به دلیل آلودگی هوا

ي تنفسی و مشکالت بهداشتی هايماریبطوالنی در معرض ابتال به مشکالت فیزیکی، 

عالوه بر این به دلیل نداشتن زمان کافی . مناسبی ندارند ۀیتغذاین کودکان عموماً . هستند

اخالل  لشانیحصتبراي رسیدگی به تکالیف و دروس در ساعات پس از مدرسه در فرایند 

ي ها گروهي متناسب و همسان با ها تیفعالي نیز از ا مدرسهکودکان غیر . شودیمایجاد 

ي مشاغل ها دستهدر این گروه از کودکان نیز مانند سایر . شوندیمهمساالن خود محروم 

ي، گرد ابانیخی و زن پرسهخیابانی، احتمال گرایش به خیابانی شدن به دلیل امکان بیشتر 

ي روانی ناشی از برخورد ها خشونتکاري و کجروي باالست و قرار داشتن در معرض بزه

ي کالمی، جسمی، جنسی و مالی و متعاقبًا افزایش احساس ها خشونتدیگران با آنها و 
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عنوان مکانیسم دفاعی، قرار گرفتن در  تحقیر و خشم از اجتماع و گرایش به خشونت به

دلیل حضور در خیابان، کاهش فرصت توانمند شدن و معرض تجربیات نامتناسب با سن به 

با همساالن و تأثیرات روانی و شخصیتی در  سطح همي اجتماعی ها مهارتي از مند بهره

یی ها بیآسازجملهنفس، احساس ارزشمندي و خودباوري  نفس، عزت ي اعتمادبهها نهیزم

  .است که ممکن است به کودکان وارد شود

  

  يگرد زباله-5

 تنها نهزیرا . رودیمي یکی از مصادیق بدترین اشکال کار کودکان به شمار گردزباله

، داردیبازماز حق بازي، تحصیل و کودکی  کشانه بهرهکودك را به دلیل فعالیت اقتصادي 

کودکان در سنین مختلف و در . اندازدیمبلکه بهداشت، سالمت و ایمنی او را نیز به خطر 

این کودکان در ایران اغلب . پردازندیمو ضایعات به کار  ها الهزبساعات طوالنی در میان 

، در نزدیکی گودهاي زباله و یا مراکز بازیافت در شرایط ها ابانیخصورت گروهی در  به

  .کنندیمبهداشتی بسیار بدي با هدف کسب درامد روزگار سپري 

اجتماعی ي ها طیمحدر  گردها زبالهي حاصل از مطالعات اسنادي، ها افتهدر ی

افرادي آزاردهنده،  مثابه بهو همواره از جانب مسئوالن شهري  کنندیممتخاصمی زندگی 

این افراد در . رندیگیممزاحم، مخل و حتی در بدترین شکل، مجرم، مورد سرزنش قرار 

همچنین ).10: 2005مدینا، (ی افراد واسط قرار دارند کش بهرهو  سوءاستفادهمعرض 

ي در تهران عمدتاً توسط مهاجرین داخلی گرد زبالهاکی از آن است که ي دیگري حها افتهی

کودکان % 40حدوداً . شودیمانجام ) افغانستانی و پاکستانی(و مهاجرین خارجی ) ایرانی(

کودکان افغانستانی  ها آن% 31که از این میزان،  پردازندیمي گرد زبالهي و تکدکار به 

ي کوچک، ها زاغهي آجرپزي، ها کورهشهر، در  ۀیحاشاین افراد عمدتاً در . هستند

نامناسب  ۀیتغذو از تحصیالت پایین و  کنندیمزندگی ... ي دور از دسترس و ها شهرك

  ).1397پروین و دیگران، (برخوردارند 

"A10"  دیگویموضعیت این کودکان  دربارةمددکار اجتماعی:  
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، کودکـانی هسـتند   شـوند یمبیشتر کودکان زباله گردي که در سطح شهر مشاهده "

گروهی در حاشیه شهرها، نزدیکی گودهاي زبالـه و   يها خوابگاهکه بدون والدین و در 

که من در  يا تجربهدر . کنندیمجمعی زندگی  طور بهحتی با فاصله بسیار زیادي از شهر 

شناسایی و جذب این کودکان در یکی از مناطق تهران داشتم، این کودکـان همگـی از   

صـبح از حاشـیه    هـرروز بودنـد و   شـده تان توسط فردي براي کار بـه ایـران آورده   افغانس

و به محل اقامت  شدهيآور جمعیکی از شهرها به آن منطقه آورده شده و شب از منطقه 

مواجـه شـدم کـه بـه دلیـل       يگرد زبالهبا کودك  ها گشتدر یکی از . گشتندیبازمخود 

بازگشـت بـه    اجـازة ان الزم پالستیک جمع کنـد،  نتوانسته بود در طول روز به میز که آن

  ."بود کردهرا نداشت و شب را در خیابان سپري  دندیخوابیمکه در آن  يا سوله

"A3" کودکان کار و خیابان معتقد است که حوزةفعال اجتماعی پیشکسوت در:  

، زبالـه کیـ تفکزبالـه،   يآور جمـع لیـ از قب زا بیآسـ حضور کودکان در مشـاغل "

کودکـان را   بیآسـ و  تیـ خـارج از شـمول قـانون کـار محروم     يهـا  کارگـاه حضور در 

  ."کندیمدیتشد

عمدتًا براي خودشان مغفول و  گرد زبالهي افراد هايماریببر اساس مطالعات اسنادي 

و کنترل سالمت خود ندارند و بر اساس  شیآزماناشناخته است، زیرا آنها تمایلی به 

ي هايماریب، بیشتر این افراد شده انجامي شهر تهران ها نهگرمخایی که در یکی از هایبررس

پروین و دیگران، (اند نبودهپوستی مانند قارچ و اگزما و هپاتیت داشته و خود از آن مطلع 

ي خطرناکی همچون مواد سمی، ها زبالهدائم در معرض مواجهه با  گرد زبالهافراد ). 1397

یی مانند هايماریبوانات هستند و خطر ابتال به خون، مدفوع، شیشه شکسته، سوزم، الشه حی

، اسهال خونی و انگل هستند هیالر ذاتکمردرد، اگزماي پوستی، سل، برونشیت، آسم، 

  ).3: 2015دیاس، (

ي روانی ناشی از برخورد دیگران با آنها و ها خشونتدر معرض  گرد زبالهکودکان 

ممکن است منجر به  ها خشونتن ي کالمی، جسمی، جنسی و مالی هستند که ایها خشونت

افزایش احساس تحقیر و خشم از اجتماع در این کودکان گردد و این کودکان، خشونت را 

. ي در این کودکان تقویت شودزیست جامعهعنوان مکانیسم دفاعی انتخاب کنند و یا  به
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این  نفس، احساس ارزشمندي و خودباوري را در نفس، عزت اعتمادبه تواندیمي گرد زباله

  .ي بر آنها داشته باشدریناپذ جبرانکودکان کاهش داده و تأثیرات روانی ناخوشایند و گاه 

کودکان . است ریناپذ جبراني این دسته شغلی براي کودکان ها بیآسبسیاري از 

به دلیل ساعات طوالنی تماس با زباله و محیط غیربهداشتی، استنشاق بوي متعفن  گرد زباله

ي فیزیکی مانند ها بیآساي سنگین در طی ساعات کار دچار انواع زباله و حمل باره

 فقط نهزیرا . شوندیمي جسمی هايماریبمشکالت تنفسی، مشکالت ستون فقرات و سایر 

محیط کار این کودکان فاقد ایمنی و بهداشت است، بلکه محل سکونت آنها نیز عمدتًا در 

.ونه امکانات بهداشتی استي شهرها و فاقد هرگها هیحاشي گروهی و ها سوله

ي کاري ها مهاجرتي جسمی، این کودکان اغلب به دلیل ها بیآسافزون بر 

ي، دور از خانواده بوده و نیز امکان تحصیل را به دلیل شرایط و ساعات طوالنی مرز برون

ي ها مهارتي از مند بهرهي توانمند شدن و ها فرصتي گرد زباله. دهندیمکار از دست 

این کودکان به دلیل . ردیگیمگرد زبالهبا همساالن را از کودکان  سطح مهاجتماعی 

ي کاري کودکان مسائل نامتناسب با ها دستهنسبت به سایر  مدتیطوالني هايگرد ابانیخ

سن خود را تجربه کرده و بیشتر در معرض گرایش به خیابانی شدن، بزهکاري و کجروي 

  .هستند

  

  کار خانگی -6

کار  زمرةکه در ظاهر در  شودیمکان، به آن دسته از کارهایی اطالق کار خانگی کود

اما در واقع اشتغال کودك به امور شغلی نامناسب با سن و . رندیگینمقرار  کشانه بهره

در سالمت جسم و روان و رشد اجتماعی او اخالل ایجاد  تواندیمموقعیت کودك است و 

  .کند

"A3" قد استدرباره کار خانگی کودکان معت:  

 يآن تنگنـا  تبـع  بـه کشـور و   ياقتصـاد  طیکار کودکان شرا لیدل نیتر مهمو  نیاول"

بـه آن دامـن    نیوالـد يکـار یکودکان است که عدم اشـتغال و ب  نیا يها خانوادهیشتیمع
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کودکـان را بـه کـار     یتیمسـئول یبـ لیـ بـه دل  نیدر موارد نادر ممکن اسـت والـد  . زندیم

نیـ و ا کننـد یمـ یوادار به کار خـانگ را ها دختربچهها گفرهن خردهیدر برخ. بگمارند

  ."دختر و پسر در خانواده شود نیب ضیموجب تبع تواندیم

باید توجه داشت که برخی از کارهاي خانگی با هدف تربیتی بوده و به همکاري و 

، برخی کشانه بهرهاما ضمن یادآوري تمرکز بر کار  شودیمي کودك مربوط ریپذ تیمسئول

ي که براي سالمت و ا بالقوهبه دلیل خطرات  و معتقدندنامیده  "کار پنهان"ن نوع کار را ای

  .قرار گیرند موردتوجهرشد کودك دارند، الزم است که 

"A2"دیگویمباره نیدرا:  

یک روز در یک بیمارستان کودکی را دیدم که به دلیل قطع سه انگشت دست بـه  "

و  شـده  فـوت که جویا شدم فهمیدم که پدر کـودك   علت را. بیمارستان آورده شده بود

کـودك  . کننـد یمـ امرارمعـاش خانواده در حاشیه شهر تهران چند دام دارند که بـا آنهـا   

مسئولیت چیدن یونجه را بر عهده داشته و در هنگام چیدن یونجه سـه انگشـتش بـا داس    

  ."بود شدهقطع

یعی از کارهایی شود که توسط شامل طیف وس تواندیم، کار خانگی "A2"بنا بر نظر  

اما در معرض دید قرار ندارد و یا در نظر بسیاري از اعضاي جامعه  شودیمکودکان انجام 

. ي بسیاري را به همراه داردها بیآسکهیدرحال، شودینمتلقی  زا بیآسو  کشانه بهرهکار 

از سایر فرزندان کودکان بسیاري در منزل مجبور و موظف به انجام امورات خانه، نگهداري 

ي و کارهاي بند بستهخانواده، کمک در اشتغال در منزل سایر اعضاي خانواده نظیر مونتاژ، 

تولیدي هستند تا تیراژ کار خانواده باال باشد و با توجه به دستمزد اندك این کارها درآمد 

  .روزانه بیشتري کسب کنند

قات خارج از مدرسه را در این شرایط کودکان حتی در صورت تحصیل نیز همه او 

و آنها را از پرداختن  کندیمکه در نهایت به اقتصاد خانواده کمک  کنندیمصرف اموري 

صورت غیرمستقیم  در واقع این امر به. داردیبازمکودکی  دورةبه امور مربوط به تحصیل و 

اده و که براي حفظ موقعیت خود در خانو شودیمو به آنها تفهیم  شده لیتحمبه کودکان 
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اما کار پنهان به این . را انجام دهند شودیمحفظ خانواده باید کارهایی که از آنها خواسته 

و بنا به ماهیتش،  گرددیمو در انواع مختلفی بر کودکان تحمیل  شودینمموارد ختم 

در واقع این گونه از کار . باشد تر مخربتواندیمي آن نیز به دلیل پنهان ماندن ها بیآس

  .با خطر غفلت از پیامدهاي آن مواجه است ها گونهان بیش از سایر کودک

  

  مشاغل بزهکارانه -7

که اعمال خالف قانون هستند و در قوانین ایران  جهت نیازامشاغل بزهکارانه، صرفاً 

اما در واقع مشاغلی هستند که کودکان ناخواسته . شوندیم، بزه تلقی شوندیمجرم انگاشته 

چون . کنندیمهدید به آن گمارده شده و در ازاي آن پول دریافت و تحت اجبار و ت

در اصطالح کار پنهان، عالوه بر  "A2". رندیگیمکودك هستند و کمتر مورد ظن قرار 

که در ظاهر کسی متوجه آنها  کندیممشاغل خانگی به نوع دیگري از کارهایی اشاره 

کودکان در امور خطرناك استفاده ابزاري  و از شدهيزیر برنامهنیست اما کامًال سودجوبانه 

  :دیگویمباره نیادراو . شودیم

کـه اهـل    ییهـا  گـروه 12در منطقـه  . کار پنهان خیلی فراتر از مشاغل خانگی است"

 وقـت هرتا در هنگام دعوا در جمعیت بچرخند و  کنندیمدعوا هستند، کودکان را اجیر 

چون هم به دلیل جثه نحیـف و  . بزنند و فرار کنندطرفی را دعوا به او نشان دادند با چاقو 

و هـم در صـورت گیرافتـادن بـه دلیـل       کنـد ینمـ چابکی کسی بین دعوا به آنها توجهی 

یا کودکانی کـه بـا   . شودیمکودك بودن جرم کمتر و یا گذشت بیشتري شامل حال او 

بـر  و جـذب مشـتري مـواد مخـدر را      کننده هماهنگوعده دریافت گوشی موبایل نقش 

و با یک گوشی موبایل و کسـب درآمـد در مسـیرهاي خطرنـاکی قـرار       رندیگیمعهده 

چـون کسـی    ماننـد یمـ کـه بزرگترهایشـان در صـورت ناآگـاهی از آن غافـل       رندیگیم

  ."کندیمبچه که سرش توي گوشی است دارد چه کار  داندینم

"A7"ه معموالً توسط کودکان دانسته کی کودکان را نیز یکی از اشکال کارفروش تن

عنوان ابزاري براي درآمد تلقی  و در سنین نوجوانی نیز به شودیمبزرگساالن هدایت 
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که این مسئله فقط مربوط به دختران نبوده و پسران زیادي نیز در  کندیماو تأکید . گرددیم

  .این نوع از کار درگیر هستند

  

  يریگ جهینتبحث و 

ي حاصل از مصاحبه با مطلعین کلیدي، کار ها افتهو یطورکلی بر اساس مطالعات اسنادي  به

طور مستقیم  ي فراوانی را بهها بیآساست که  کننده نگراني ا گسترهکودکان داراي تنوع و 

در این پژوهش، انواع کار . آوردیمبه جامعه وارد  نگر کلبه کودك و در یک نگاه 

ي و تکدي، گرد زبالهبانی، کودکان در هفت گروه کار کارگاهی، دستفروشی، خدمات خیا

ي، گرد زبالهنظیر  ها گونه نیازابرخی . ي گردیدبند دستهکار خانگی و مشاغل بزهکارانه 

بدترین اشکال (اشکال کار پرخطر  زمرةمشاغل بزهکارانه و برخی کارهاي کارگاهی در 

این در حالی است که برخی کارهاي پرخطر خانگی مثل . رندیگیمقرار ) کار کودك

شغل ممنوع براي کودکان و بدترین اشکال کار کودکان  36از فهرست ... اورزي و کش

و فعاالن اجتماعی این را معضل بزرگی بر ممانعت از کار پرخطر کودکان و  اند شده حذف

برخی دیگر از کارها نیز به ظاهر آسیب کمتري براي . دانندیمدفاع از حقوق کودك 

  .دکودك حداقل به لحاظ فیزیکی دارن

ي زیاد است که ممکن است برخی ا اندازه بهکار کودکان در شهر تهران  گسترةتنوع و 

همچنین . شودینمباشند اما این امر دلیلی بر انکار آنها  نشدهي مطرح بند دستهکارها در این 

. باشند کشانه بهرهبرخی کودکان ممکن است در بیش از یک گروه شغلی درگیر کار 

ي یا آور جمعرخی ساعات دستفروشی کند و در برخی ساعات به ممکن است کودك در ب

اما . در برخی کارهاي پنهان نیز درگیر باشد زمان همصورت  یا به. تفکیک زباله بپردازد

کودکی،  دورةبراي کودکان موجب اخالل در  کشانه بهرهآنچه مسلم است، هرگونه کار 

  .مسیر رشد و نیز در بزرگسالی است

ی کار از انواع الملل نیبي سازمان بند دستهازجملهستانداردهاي جهانی بدیهی است که ا

کار کودکان که شامل کار مفید، کارهاي پرخطر و بدترین اشکال کار کودکان است، بهتر 
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ي شغلی ها گونهي رایج در جوامع مختلف، ها گفتمان، منافع و ها مصلحتفارغ از  تواندیم

حال، در این  بااین. از هر دسته شغلی، پوشش دهد ي ناشیها بیآسکودکان را بر اساس 

تهران به آنها گمارده  شهر کالني شغلی که کودکان در ها گونهي بند دستهپژوهش، نوع 

ي در ذهن مخاطبان و پیرو آن، بند طبقهبراي  ها افتهنمودن ی تريکاربرد، با هدف شوندیم

  .ب با هرگونۀ شغلی استتسهیل طراحی خدمات اجتماعی و رفاهی و مداخالت متناس

و امید  شده انجامدر این پژوهش  کنندگان مشارکتي بر اساس نگرش بند دستهاین  

و نهادهاي  ها سازماني براي افراد، تر روشنچنین تفکیکی بتواند درك  رودیم

ي یاورانه از انواع کار کودکان و ها حرفهخدمات اجتماعی و  دهندگان ارائهیا  گذار استیس

ي ناشی از هریک ایجاد نماید و مسیر دستیابی به اهداف کالن کاهش و حذف ها بیآس

  .هموارتر سازد تر کوچکي ها گامکار کودکان را با راهبردهاي خردتر و 

انواع مختلف  يکار، حداقل سن را برا یالملل نیسازمان ب138نامۀ شمارة  مقاولهامروزه 

، سنکار پرخطر برايسال18ی، سنلکار معمو يسال برا15سن : کندیاشتغال مشخص م

که  یاست که در واقع توسط کودکان يکار کودك کار نیبنابرا. کار سبک برايسال13

انجام  هايبند طبقه نیچند نوع از ا ایکیدر و  باشندیم شده نییتر از حداقل سن تع جوان

توسط  شده هرفتیسودمند پذ يها تیدر برابر کار کودك به اکثر فعال تیحما.شودیم

) در استخدام خودش یعنی(ییفرما شیخو اییرسم یرابطۀ استخدام که نیکودکان اعم از ا

وقت،  تمام ایچند ساعت  يبدون حقوق، برا ایخواه با حقوق  ر،یخ ایوجود داشته باشد 

ابدی یگسترش م یقانونریغ اییتمام سال، قانون اییمنظم، فصل اییصورت اتفاق به

عالوه بر این کار خانگی مثل تولیدات ). 77: 1393و موسوي انزهایی، عبدالمالکی (

با  ریمغاي غیرسودمند و کار ها تیفعالنیز جزو ... خانگی، کار در مزرعه، آوردن آب و 

زیرا سالمتی و ایمنی کودکان را به خطر  شوندیمسالمتی و حقوق کودك محسوب 

  .اندازندیم

در قوانین  هاست سالنکهیبااآور انیزکار کودکان به شکل اجباري، سخت و

ایران از . ی ممنوع شده است، اما همچنان در بسیاري از جوامع رواج داردالملل نیب
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ی منع کار کودك را بر اساس کنوانسیون حقوق الملل نیبکشورهایی است که قوانین 

اله را س 15کودك پذیرفته و عالوه بر آن در قوانین داخلی نیز کار کودکان کمتر از 

و  کنندیمحال، هنوز هم کودکان بسیاري در ایران کار  بااین. غیرقانونی اعالم کرده است

در سالمت اجتماعی و برخورداري آنها از حقوق کودکی  که نیااین مسئله، افزون بر 

  . رودیممسائل بسیار جدي را ایجاد کرده است، از موانع مهم توسعه به شمار 

و مورد استثمار قرار  کنندیمي کار ا کشانه بهرهرایط بسیاري از کودکان در ش

بلکه اثرات منفی بسیاري نیز بر  شودیممانع تحصیل آنها  فقط نهي که ا گونه بهرندیگیم

و  تر فیضعکودکان افزون بر اینکه اندام . سالمت جسمی و روانی این کودکان دارد

ز کار دارند، دانش و آگاهی اندکی نیز ي ناشی اهايماریبو  ها بیآسدر برابر  رتریپذ بیآس

را  ها آنکار کودکان، .کمتر از خود مراقبت کنند شودیماز خطرات کار دارند که باعث 

ناکارآمدي نهادهاي آموزشی، . دهدیمي اجتماعی قرار ها بیآسدر معرض بسیاري از 

ي ها نهیهزوم، که در صورت تدا سازدیمرفاهی و اقتصادي این گروه را با خطرهایی مواجه 

  .ي براي جامعه و کشور خواهد داشتریناپذ جبران

ي انواع کار کودکان در ایران، متأثر از نوعی گفتمان است هايبند دستهرسدیمبه نظر 

گفتمانی که بیشتر بر فاعلیت کودکان در کار .اخیر بیشتر رواج یافته است دهۀکه در دو 

ي بزرگتر را ها ستمیسی کودکان توسط کش رهبهتأکید دارد و ستمدیدگی و  کشانه بهره

ي اجراي قانون در جامعه است نه ها مصلحتکرده است و همچنین مبتنی بر  رنگ کم

سرقت، جابجایی مواد مخدر (این گفتمان برخی موارد نظیر مشاغل بزهکارانه . الزامات آن

ما سایر مشاغل که ، اکندیم_ولو براي کودکان_را مشمول پیگرد قانونی و مجازات ...) و 

. شوندینمي انگار جرممشمول ) يگرد زبالهمانند (ي کمتري براي کودکان ندارند ها بیآس

ی هرگونه کار الملل نیباین در حالی است که هم در قانون اساسی ایران، هم در قوانین 

ي ها مصلحتاین است که این  تر مهمممنوع استو ) حتی دستفروشی(کودکان  کشانه بهره

کودکان کار  کهیدرحال، شوندیمعنوان فاعل متمرکز  ي قوانین، بیشتر بر کودکان بهاجرا
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بزرگساالنی هستند که آنها را به کار  سوءاستفادةی و کش بهرهقربانیانی هستند که مورد 

  . دارندیم وا

ي برخی گذار ارزشي برخی مشاغل و انگار جرمدر واقع نگرش به کار کودکان، 

دکان، تحت تأثیر گفتمان غالب در جامعه است که بر اساس مصلحت و دیگر از مشاغل کو

گفتمانی که شیء انگاري کودکان و . است افتهیی غیر از کودکان رواج یها گروهمنافع 

و  کش بهرهو افکار عمومی را از جرم بزرگساالن  کندیمنقض حقوق آنها را تقویت 

 ها استیسدر نتیجه اغلب . کندیمرف ی و ستمدیده منحکش بهرهستمگر، به کودکاِن مورد 

، بر کودکان که قربانیان این کشانه بهرهي ها ستمیسو  ها نهیزمي تمرکز بر جا بهو مداخالت 

 داد بروني درون داد، توجه خود را به جا بهدر واقع . شوندیمهستند، متمرکز  ها ستمیس

نتیجه این . اند کردهي سیستم معطوف کرده و رویکرد پسینی را جایگزین رویکرد پیشگیر

ی و نقض کش بهرهو تداوم سیستم ) کار کودك(انحراف نیز بازتولید این آسیب اجتماعی 

، براي توقف این چرخه و ممانعت از بازتولید کار رسدیمحقوق کودکان است و به نظر 

  .نقش مهمی دارد ها گفتمانکودکان، آگاهی و تفکر در 

هاي اجتماعی و توزیع نامناسب امکانات و کار کودك معلول و نمود نابرابري

به دلیل عدم دسترسی برابر به منابع . در نظام اجتماعی و نظام شهري است ها فرصت

، فرصت و امکان فراگیري مهارت را نداشته و این شوندیمکودکانی که وارد چرخه کار 

 مهارتیبا بزرگساالنی ، بلکه در آینده نیز آنهکندیمکودکی آنها را نابود  فقط نهنابرابري، 

این بازتولید فقر، روند . رندیگیمخواهند بود که در چرخه بازتولید نابرابري قرار 

به فرد و  فقط نهي کار کودکان ها بیآسبنابراین . کندیمی را نیز دچار اخالل افتگیتوسعه

  .کل جامعه را متأثر خواهد نمود تر عیوسنهادهاي خرد، بلکه در یک بعد 

به نهادهاي متولی این حوزه  تواندیمدرست انواع کار کودکان در شهر تهران شناخت 

ی شناسایی و ارزیابی کرده درست بهکمک کند تا نیازهاي کودکان و جامعه را در این زمینه 

، تصمیمات و اقدامات خود ها برنامهي هرگونۀ شغلی، ها بیآسو  ها نهیزمو با تمرکز بر علل، 

  .ي هدف در راستاي بهبود وضعیت کودکان طراحی و اجرا نماینداه گروهرا متناسب با 
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  راهکارهاي پیشنهادي

خدمات اجتماعی و رفاهی به تفکیک انواع کار کودك با  يها ستمیستوجه -

و  ها استیسمیو تنظاز انواع کار کودکان  هرگونهيها بیآسو  ها نهیزمهدف تمرکز بر 

کار کودکان؛ يها گونهمتناسب با هر یک از  ها برنامه

بر مشاغل کارگاهی جهت بررسی استانداردهاي الزم کارگاه با  مؤثرنظارت -

  سال؛ 18تا  15هدف تأمین و نظارت بر سالمت و ایمنی کار کودکان بین 

کار کودك،  يها بیآسنسبت به  يساز حساسو  يساز آگاهمبتنی  يا جامعهکار -

  د نقض حقوق کودك؛با هدف کاهش موار يگر مطالبهترویج حقوق کودك و 

منع کار  یالملل نیبپیگیري حقوقی در زمینه ضمانت اجرایی قوانین ملی و -

  و متولی در تحقق اجراي قوانین؛ ربطيذنهادهاي  يساز همگامو کودکان

اجرایی با محوریت حفاظت از  يها برنامهکالن و  يها استیستنظیم و هماهنگی -

  .ها فرصتع تبعیض و دسترسی به منابع و کودکان و صیانت از حقوق آنان، رفع موان
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