
 

 

 ؛در ایران آسیب های کار کودکان

 فرهنگی-با رویکردی بر نقطه نظرات اجتماعی 

 

 1کامیل احمدی: نویسنده

 چکیده 

ها این عامل با دو عامل دیگر که به آن. ها یکی دیگر از علل کار کودکان استفقر و بیکاری خانواده

داشته شدن بخشی از  نابرابر و نامتوازن باعث محروم نگه ۀبرای مثال توسع .شد رابطه دارد اشاره

برای فقر و بیکاری  ایبرندهعاملی اصلی و پیش ،خود ،نابرابر ۀشود و توسعجامعه از مزایایی می

از انقالب با افزایش جمعیتی ایران بعد هجامع. و قومی و مذهبی کشور است ایویژه در مناطق حاشیهبه

از دو برابر رشد گذشته بیش های که جمعیت درطول چهار دهگونهبه ه است،بود مواجه انبوهیبسیار 

ها و شاهد رشد اقتصادی نیستیم و تحت تأثیر تحریم ،افزایش جمعیت برخالف. ه استداشت

افزایش جمعیت . ها شاهد نرخ منفی رشد اقتصادی هستیمهای کالن در برخی از سالگذاریسیاست

نیروی  ها ازدر این شرایط خانواده. دامن زده است بیشترایین به بیکاری و فقر درکنار رشد اقتصادی پ

رپرستی یکی سبدسرپرستی و بی .کنندهایشان استفاده میمنظور جبران بخشی از هزینهکار کودکانشان به

 ،ارییمبه دالیلی مانند اعتیاد، ب هابرخی از سرپرستان خانواده. ی کار کودکان استدیگر از عوامل عل  

از  یرتعداد دیگسرپرستان  و نیستند خود ههای خانوادو ازکارافتادگی قادر به کار کردن و تأمین هزینه

 شودمی شوند و این فقر باعثها دچار فقر مضاعف میدر این شرایط خانواده. اندکودکان فوت کرده

ثر بودن اثر یا کم اشان از بیسرپرستی نفقر ناشی از بدسرپرستی و بی. دنشووارد چرخۀ کار کودکان 

  .های حمایتی کشور داردسیاست

 کودک کار،آسیب، اجتماع، فرهنگ :واژگان کلیدی
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ار ک ،اما براساس تعریف سازمان جهانی ،ای جهانی است که انواع و اشکال مختلفی داردپدیده 1کار کودک

 کندو روان کودک آسیب وارد می ،شود که به سالمت جسم، روحهایی اطالق میفعالیت ۀکودک به مجموع

وی از رفتن به مدرسه، یا ترك یت مثال باعث محروم رایب. کندو حق آموزش و تحصیل را از او سلب می

گزارش سازمان  2.شودمی زمان با تحصیلهم کار سنگین و طوالنیبه او  التزام، یا اجباری تحصیل

میلیون کودک در سراسر جهان به یکی از انواع  802دهد حدود نشان می 8102المللی کار در سال بین

. وجود داردکودک در دنیا نفر کودک کار  01توان گفت از هر می ،با استناد به این گزارش. نداکار مشغول

ود اد کودکان کار را به خکشورهای جنوبی صحرای آفریقا بیشترین تعد ،اعالم سازمان جهانی کار برپایۀ

ساله  هفدهدرصد از کودکان پنج تا  82 ،این سازمان 8102سال  ۀشداند و براساس آمار ارائهاختصاص داده

ت این وضعی. نداشغولآور مکارهای سخت و زیاندر بخش ها نیز آن بیشترکنند که در این منطقه کار می

 هفدهپنج تا  درصد کودکان   5در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا متفاوت است و در این مناطق حدود 

ننده کشرقی آسیا وضعیت کودکان کار نگراناما در کشورهای جنوب ،نداساله به کارهای خطرناک مشغول

فروش رعیتی به هایقرارداد در قالبکان کود بیشتر  در کشورهایی مانند هند و پاکستان  ؛اعالم شده است

 3.شوند استثمارها با شرایط کاری سخت و کارگاه ،هاشوند تا در مزارع، کارخانهرسند یا دزدیده میمی

 ،ی تقریبی از تعداد و جمعیت کودکان کار در جهان استآوردکار بر جهانی   ازسوی سازمان   شدهارائهآمار 

که در بسیاری موارد ماهیت پنهان با توجه به اشکال متفاوت و این ،آمار دقیق کودکان کار ۀچراکه ارائ

 های اقتصادی در جهان و فقیر شدنشدن فعالیتزمان فقر و جهانیگسترش هم .دارد، تقریباً غیرممکن است

ود به هر فعالیتی روی دارد تا برای بقای خها را وامیآن ها کودکان  های بزرگی از جمعیت و خانوادهبخش

ی طور کلبه. باعث گسترش بخش اقتصاد غیررسمی شده است مذکورعوامل  ۀمجموع ،به عبارتی. ورندآ

های تالش 4.اقتصاد غیررسمی در مناطق مختلف جهان رشد کرده است ،درطول پنجاه سال گذشته

 فادهای اشاره به این بخش استشده است و از مفاهیم مختلفی بر ای برای تعریف اقتصاد غیررسمیگسترده

اقتصاد »و « اقتصاد زیرزمینی»، «اقتصاد موازی»، «ایاقتصاد سایه»مفاهیمی مانند  ،شده است

در  ؛ن است که اقتصاد غیررسمی با بخش اقتصاد غیرقانونی متفاوت استآ ذکرقابل ۀنکت«. غیررسمی

شود یانجام م( مانند تولید و قاچاق مواد مخدر)هایی که در بخش اقتصاد غیرقانونی قوانین کشورها فعالیت

. شودمحسوب نمیغیرقانونی نیست و های بخش اقتصاد غیررسمی لزوماً جرم ند، اما فعالیتاجرم تلقی شده

 های اجتماعیدولت در محیط ازسویکه  های کسب درآمد استتمام فعالیت»اساساً اقتصاد غیررسمی شامل 

یکی دو  به همین ترتیب در ایران نیز در5«.شوندهای مشابه تنظیم میدرجایی که فعالیت ،نشده است تنظیم

 6.گذشته اقتصاد غیررسمی رشد چشمگیری داشته است و به فقر و نابرابری عمیقی دامن زده است ۀده

ان فقر، زمهم ،رسمیاقتصاد معیشتی و گسترش بخش غیر با تغییرات اجتماعی گسترده و تغییر در

 یعنی زنان و ،تر از لحاظ جنس و سناقشار ضعیف .شوداستثمار مفرط فقرا تقویت می و نابرابری،

قتصاد بسیاری از مشاغل در ا. دهندرا تشکیل میکارگران بخش اقتصاد غیررسمی تعداد کودکان، بیشترین 

های کار پنهان کودک در محیط .دنهمراه داری زیادی برای کودکان بهغیررسمی عواقب جسمی و روان

م و معلو مانندها پنهان میچشمپیش کودکان از  ، زیراشودبسته نیز نوعی از مشاغل پُرخطر محسوب می

و در موارد  ،های خانگیهای کوچک، کارگاهکار در کارگاهکه چنان. رودنیست که چه بر سرشان می
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اه همرهای بسیاری را با خود بهدر بخش اقتصاد غیررسمی آسیبو های غیرقانونی کارگاه در بسیاری

د و توانایی کمتری در نکنکاری آزادی عمل کمتری را تجربه می ۀهای بستکودکان در محیط ، زیرادارد

 هایرگاهو پُرخطر کا ،وجود فضاهای دلگیر، خفه. محیط خیابان دارند بهدفاع و مراقبت از خود نسبت

دستمزد  ایکودکان حق تصرف پول  از دیگر سو. کندرا بیشتر می آزاریزیرزمینی احتمال استثمار و کودک

طور کلی گسترش کار کودک اشکال گوناگونی به به  .شوندو از این جهت نیز استثمار می ندارندرا خود 

، هاکیو مکانی ها، کار در تعمیرگاههایاباندر خ فروشیگلو فروشی تواند شامل دستخود گرفته است که می

 بارۀدر .شود گردیزباله های آجرپزی، و حتیها، کار در کورههای خیاطی و بلورسازیتولیدیکار در 

چراکه  ،است در دسترس اندکی ها اطالعاتهای مختلف و شرایط کاری کودکان در این محیطکارگاه

. دشوچه میزان دستمزد به کودک پرداخت می و کشندار میمشخص نیست در روز چند ساعت از کودک ک

 ولحاظ ماهیت، شرایط و مخاطرات کار مطالعه و به شود رو الزم است اشکال کار کودکان شناساییازاین

 :از است اهداف این پژوهش عبارت ،دیگر عبارت به. هدف این پژوهش نیز همین است. دگرد بررسی

 .لحاظ ماهیت، شرایط و پیامدهای آن برای کودکانکار کودکان در شهر تهران بهاشکال  ۀشناسایی و مطالع

 .دشواین موضوع در ابعاد ملی و جهانی نیز بررسی  است تا صورت کالن سعی شدهاگرچه به

 اهداف تحقیق 

 شناخت اما است، حومه و تهران شهر در کودک کار گوناگون اشکال شناخت پژوهش این اصلی هدف

 کالاش پیامدهای شناخت و کار، شرایط و ماهیت شناخت کار، گوناگون اشکال کنندۀتعیین عوامل و علل

 شده رفتهگ درنظر ثانویه اهداف عنوانبه نیز کودکان برای کار مخاطرات بر تأکید با کودکان کار گوناگون

 اختشن توانست هاآن از هرکدام به پاسخ که شد طرح هاییپرسش نیز اهداف این به دستیابی برای. است

 کار شکالا گستردگی و تنوع سبببه بساچه و دهد دستبه تهران در کار کودکان وضعیت از کاملی نسبتاً 

 این. ادد تعمیم نیز ایران شهرهایکالن سایر و ایران کل به را کامل شناخت این بتوان پایتخت، در کودک

 :از بودند عبارت هاسؤال

 چیست؟ کودک کار گوناگون اشکال -۱

 شود؟می مختلف مشاغل در کودکان کار باعث عواملی چه -۲

 دارند؟ خود کار از ادراکی چه مختلف مشاغل در کار کودکان -۳

 چیست؟ مختلف مشاغل در کودکان کار پیامدهای-۳

 اند؟مواجه مشکالتی و مخاطرات چه با مختلف مشاغل در کودکان-۴

 است؟ چگونه مختلف مشاغل در کودکان کاری شرایط-۵

 پیشینه تحقیق 

مروری بر کار کودکان در بخش صنعت و معدن در »با عنوان  ،خود ۀدر مقال 8102در سال  1ادریسکول

های و سازمان ،های منابع دانشگاهی، سیاسیسریع داده ۀبه مطالع ،«مقیاس کوچک در آسیا و آفریقا

. پرداخته استدر آسیا و آفریقا ( ASM)کار کودکان در بخش صنعت و معدن کوچک  بارۀغیردولتی در

ASM فناوری، کار فشرده و هزینه، کمهای کمحفاریبخش های كوچكی اشاره دارد كه در به گروه

الً دارای معموکه  ـ توان تمایز روشنی بین معادن صنعتی و وسیعبنابراین می .کنندمی فعالیتپرانرژی 

. ازسوی دیگر ایجاد کرد ـ نداغلب بدون مجوزکه  ـسو و معادن صنعتگر و کوچک از یک ـ ندمجوز

یان و اندونزی ب ،در کشورهایی مانند تانزانیا، فیلیپین را همچنین این مقاله انواع کار کودکان در معادن

 ،رد کردن آنزمین، حمل سنگ معدن و خُ  کارهایی مانند حفاری در گودال، کار در زیر ،کرده است

های مختلف جسمی و ساالن که آسیبفروش کاال و خدمات برای بزرگ و ،ساالنوپز برای بزرگپخت

کودکان کار شهر تبریز  ۀزیست ۀتجرب» ۀدر مقال 0122زاده در سال علی ایمان 2.همراه داردبهرا روانی 

رداخته پهای کودکان کار از احساس تنهایی توصیفی و تبیین واکاوی تجربه ۀبه مطالع« از احساس تنهایی
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نگر ژرف ۀگیری هدفمند و به کمک مصاحبپژوهش حاضر به روش کیفی و پدیدارشناسی و نمونه. است

کودکان کار از احساس تنهایی چهار مضمون  ۀهای تجرباز یافته. شدبا پانزده نفر از کودکان کار انجام 

های غلبه راه»و  ،«پیامدهای احساس تنهایی»، «انواع احساس تنهایی»، «شدهاحساسات ادراک»اصلی 

ویژه تنهایی کودکان کار درمعرض انواع احساس تنهایی و به. شناسایی شد« بر احساس تنهایی

بدین  .و رهاشدگی دارند ،معنایی، ناامیدیهمچنین در زندگی خود احساس بی. اگزیستانسیالیست قرار دارند

ای تحصیل، آموزش هبهبود تعامل اجتماعی، تدارک زمینه همچونهایی توان با سیاستمنظور می

الدین نادری در سال صالح 1.درمانی بر این حس کودکان کار غلبه کردو معنویت ،های اجتماعیمهارت

کار  ۀکاستلز در عرص ۀمدار و آزمون نظریشناسی مردمجامعه»با عنوان  ،خود ۀنامدر پایان 0121

 ۀالعبه مط ،(«تدار کودک مشتاقپژوهش عملی مشارکتی با کودکان افغانستانی در مرکز دوس)کودکان 

تصویر امانوئل کاستلز برای به ۀنامه از نظریوی در این پایان. پرداخته استوضعیت کودکان افغانستانی 

کشد که در آن کودکان در وضعیت تصویر میکند و شرایطی را بهکشیدن وضعیت کودکان استفاده می

 یگره دبنسبت ،در این میان کودکان مهاجر. کندمی یادها الهچسیاه از آن با نامافتند که بدون بازگشتی می

و ازسوی دیگر آرمان  قرار دارندها همیشه درمعرض خطر بیشتری چالهافتادن در این سیاهبرای  ،کودکان

با  ،در این پژوهش. مدار کمک به این افراد و آشنا کردن آنان با شرایط خویش استشناسی مردمجامعه

و  ،سازیهایی درجهت آموزش، آگاهرویکرد کودک به کودک، فعالیت و ایاستفاده از رویکرد پروژه

پسر در مرکز دوستدار کودک  11دختر و  81در فرایند پژوهش . شده است توانمند کردن کودکان انجام

با توسعه انسانی رابطه کار کودک » ۀدر مقال 0120در سال  و همکاران توالیی2.مشتاق همکاری کردند

 انسانی ۀکار کودکان و شاخص توسع ۀبه بررسی پدید« توسعهنیافته و درحالدر کشورهای توسعه

ر کار تانسانی باال از نرخ پایین ۀند که کشورهای دارای شاخص توسعنکاستدالل می یشانا. اندپرداخته

انسانی آن کشور  ۀص توسعهرجا که نرخ کار کودک باالتر است شاخ ،کودک برخوردارند و برعکس

توسعه نیافته و درحالکشور توسعه 15انسانی را در  ۀکار کودک با توسع ۀاین پژوهش رابط. تر استپایین

، نرخ کار باشدانسانی باالتر  ۀدهد هرچه شاخص توسعهای پژوهش نشان مییافته. بررسی کرده است

اخص ند که رسیدن به شنکبیان می ایشانژوهش همچنین براساس نتایج پ. تر است و برعکسکودک پایین

ها رابطه دارد، مستلزم کاهش و کیفیت مطلوب زندگی انسان طور مستقیم باکه به ،انسانی باال ۀتوسع

 3.کنی کار کودک در جوامع استریشه

 روش تحقیق 

 هایمحل سایر و هاکارگاه سطح در ایزمینه روش از استفاده با و کیفی شناسیروش برپایۀ پژوهش این

 از استفاده با حاضر پژوهش کهاین به توجه با. است شده انجام ری شهر و تهران شهر در کودکان کار

 یرمس از محقق زیرا نبود، مشخص موردمصاحبه افراد تعداد ابتدا در است، گرفته انجام ایزمینه نظریۀ

 .شد مشخص پژوهش روند در هامصاحبه تعداد نظری اشباع مفهوم از استفاده با و نبود مطمئن پژوهش

 با نیز مصاحبه تعدادی و شد انجام مختلف هایکارگاه در کار کودکان با مصاحبه تعدادی بنابراین

 وزۀح فعاالن و کودک کار حوزۀ فعاالن شامل متخصصان این. شد انجام امر متخصصان با و کارفرمایان

 دهندمی امانج کودکان که کارهایی گسترش به توجه با. بودند بهزیستی و رفاه وزارت از افرادی و کارگری

 فرماکار یک و کارگر یک کمدست که ایکاری مکان به اطالق یعنی کارگاه، مفهوم گستردگی همچنین و

 منظوربه شد، سعی پژوهش این در هاکارگاه در کودکان متفاوت شرایط همچنین و دارد، وجود آن در

 لفمخت هایکارگاه در کودکان کاری شرایط زیرا شود، مراجعه مختلفی هایکارگاه به پژوهش، بودن جامع

 کندیم کار دستگاه پای که کودکی با کندمی پادویی اصطالح،به ای،مغازه در که کودکی و است متفاوت

                                                           
مطالعات و . تجربه زیسته کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی(. 0122. )پور، سریهزاده، علی و علیایمان 1

 115-822،(8) 2اعی ایران، تحقیقات اجتم
 . 2الدین پیشین، ص نادری، صالح 2
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 .111-110، (15) 2توسعه، رفاه اجتماعی، و درحال



 هایکارگاه در هاآن کاری شرایط و کودکان کار است شده سعی گزارش این در بنابراین. است متفاوت

 .شود داده نشان مختلف

 نامهبهمصاح از استفاده با عمیق گاه و عمیقنیمه و ساختاریافتهنیمه روش   هامصاحبه در مورداستفاده روش

 و کاری شرایط شناخت برای و کردمی عمل گرمصاحبه برای راهنمایی نقش در صرفاً  نامهمصاحبه. بود

. پرداخت کودک کار مختلف ابعاد شناخت و کودک با عمیق مصاحبه به گرمصاحبه کودک، زندگی

 تابستان مصاحبه زمان. شد انجام میدان در حاضر نفرۀ شش تا چهار گروه ازطریق پژوهش هایمصاحبه

 تصوربه کودکان با مصاحبه و مراجعه برای هاکارگاه نوع. بود کرونا ویروس شرایط با زمانهم و 0122

  1.شد انتخاب تصادفی

 کودکان کار

 این نوع فعالیت طیف. بیرون از خانه اشتغال دارنددر کودکان کار گروهی از کودکان هستند که به کار 

ای، گدایی، واکس زدن، فروش کاالهای وسیعی ازجمله انواع کار واقعی و کاذب، کارگری غیرحرفه

 هر انسانی که کمتر ،و یونیسف المللی کاربنابه تعریف سازمان بین 2.شودو غیره را شامل می ،ارزشکم

شی کباشد یا فعالیت او درجهت بهرهاشتغال داشته کسب درآمد  برای یسال داشته و به فعالیت هجدهاز 

، المللی کاربندی نظری سازمان بینبراساس طبقه. شودخانواده باشد کودك کار نامیده می ین  سبب د  به

تر ایینپ یدهند و یا در سنینن اشکال کار کودک را انجام میشوند که بدتریکودکان کار شامل کودکانی می

دهند اصطالح کودک کار برای کودکانی که کار سبک انجام می. ندااز حداقل سن قانونی کار به کار مشغول

 دوازدهکودکان  ازسویشود که کار سبک شامل کارهای غیرخطرناکی می ،بر این اساس. رودکار نمیبه

قانون کار در  22 ۀماد   .شودساعت درطی یک هفته انجام می ۱۴زمانی کمتر از  ۀو در باز ساله چهاردهتا 

کان کشی از این کودبرد و هرگونه استثمار و بهرهعنوان کودك کار نام میسال به پانزدهایران از افراد زیر 

ر کارگ»عنوان ساله تحت  هتا هجد پانزدهداند و از افراد پیگرد حقوقی میرا مغایر با قانون کار و قابل

ها را از دنیای کودکی و قدر و شود که بچهطور کلی کار کودک به کاری گفته میبه. بردنام می« نوجوان

براساس برخی از تعاریف، . ها مضر استکند و برای رشد و تکامل ذهنی آنمنزلت انسانی محروم می

 ،شود که کودکان را از دوران کودکی، پتانسیلیعنوان کارهایی تعریف ماغلب به»اصطالح کار کودکان 

 کند کهو به کارهای اشاره می« ها مضر استکند و برای رشد فیزیکی و روانی آنو شأنشان محروم می

 :های زیر هستنددارای ویژگی

 اند و برای کودکان مضر هستندو اخالقی خطرناک ،لحاظ جسمی، روانی، اجتماعیبه. 

  دنشوتحصیل کودکان میدر موارد زیر مانع: 

 دنکنآنان را از فرصت  حضور در مدرسه محروم می. 

 دنکنترک تحصیل مجبور می هاز اتمام تحصیل بآنان را قبل. 

 3.ازحد طوالنی و سنگین ترکیب کنندد حضور در مدرسه را با کار بیشنکنیا آنان را مجبور می 

بردگی، جدا شدن کودک از خانواده، قرار گرفتن شامل  4«بدترین شکل کار کودکان»در همین زمینه 

. شودمیهای شهرهای بزرگ یا رها کردن کودک در خیابان ،های جدیدرمعرض خطرات و بیماری

کودک، نوع و ساعت کار  نامید یا نه به سن  « کار کودک»توان را می« کار»که انواع خاصی از این

 روازاین. شود بستگی داردکشورهای مختلف دنبال می ویازسو اهدافی که  ،شده، شرایط انجام آنانجام

 . تاسهای مختلف کشورها متفاوت پاسخ به کار کودک از کشوری به کشور دیگر و همچنین در بخش
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 آمار کودکان کار در جهان

میلیون نفری کودکان کار در جهان خبر داد و  851میالدی از جمعیت  8115سازمان جهانی کار در سال 

اثر درهزار کودک  88ند و هر سال حدود تسال داش َدهمیلیون نفر کمتر از  21 ،کرد از این تعداداعالم 

های جهانی برای حذف ترین دستاورد تالشمهم. حوادث ناشی از کار اجباری جان خود را ازدست دادند

یر تعداد شمگکارگیری کودکان در کشورهای مختلف جهان کاهش چکار کودک و قوانین پیشگیری و منع به

سازمان جهانی کار نشان داد این  8102که گزارش سال طوریبه ،سال بود پانزدهکودکان کار در کمتر از 

اکنون هم ،این سازمان ازسویشده براساس آمار اعالم. میلیون نفر در جهان کاهش یافته است 058رقم به 

در آسیا و اقیانوسیه،  نفرمیلیون  18٫0فریقا، میلیون نفر در آ 28٫0یعنی  ،حدود نیمی از کودکان کار جهان

در اروپا و  نفر میلیون ۵٫۵و  ،در کشورهای عربی نفر میلیون ۱٫۲آمریکا،  ۀدر قار نفر میلیون ۱۰٫۷

که درحالی است،کودک آفریقایی کودک کار  5نفر از هر  0به عبارت دیگر،  .کنندآسیای مرکزی زندگی می

 ۵٫۳آمریکا  ۀدرصد، در قار ۴٫۱درصد، در اروپا و آسیای میانه  ۲٫۹این میزان در کشورهای عربی 

ازمیان  است که سازمان جهانی کار اعالم کرده. درصد است ۷٫۴درصد و در آسیا و کشورهای اقیانوسیه 

ها در یکی از مشاغل خطرناک میلیون نفر آن 21اند حدود میلیون کودکی که قربانی کار اجباری شده 058

کودکان  نبه سنی ،چهارم آنیعنی تقریباً سه ،بیشترین میزان کار پُرخطر. اندشده رفتهکار گآور بهو زیان

کار  بهرم کودکانی که در کارهای پُرخطر چهاحدود یک ،با این حال. پانزده تا هفده ساله تعلق دارد

ها پنج درصد از آن 52به عبارت دیگر،  .سال دارند دوازدهزیر  ،هامیلیون آن ۱۹ند، یعنی حدود امشغول

 21٫2از این تعداد . سال پانزده تا هفدهدرصد  85و  دوازده تا چهارده سال،درصد  82سال دارند،  تا یازده

 1.کننددرصد در بخش خدمات کار می 8٫02درصد در بخش صنعت و  2٫00درصد در بخش کشاورزی، 

شود و اجباری می کار   قربانی   کودک   0کودک در دنیا  01توان گفت از هر می ،با استناد به این گزارش

 ،اندکشورهای جنوبی صحرای آفریقا بیشترین تعداد کودکان کار را به خود اختصاص داده ،ه گفته شدکچنان

کارهای  درها نیز آن بیشترکنند که ساله در این منطقه کار می هفدهدرصد از کودکان پنج تا  82که طوریبه

این وضعیت در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا متفاوت است و در این . اندمشغولآور سخت و زیان

اما در کشورهای  شتغال دارند،اساله به کارهای خطرناک  هفدهدرصد کودکان بین پنج تا  5مناطق حدود 

در کشورهایی مانند هند و پاکستان  ؛کننده اعالم شده استشرقی آسیا وضعیت کودکان کار نگرانجنوب

ها انهکارخ و شوند تا در مزارعرسند یا دزدیده میفروش میرعیتی به هایقرارداد در قالبکودکان  بیشتر  

روی کشی از نیبافی بهرههای قالیهمچنین در خانه. فته شوندکار گرها با شرایط کاری سخت بهو کارگاه

 2.رواج دارد ،های ظریفشاندلیل انگشتبه ،کار کودک

 0121تا  0125های های جنسی، سنی، و شهری و روستایی کودکان فعال درطی سالدرصد نسبت( ۱)جدل شماره 
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کار کودکان در بخش کشاورزی و دامداری در ایران نیز شایع بوده است، اما برعکس غرب، در قرن 

های صنعتی شوند و این چهاردهم قمری فرایند صنعتی شدن در ایران رخ نداد تا کودکان وارد کارگاه

نی ان در اقتصاد جهااز آنجا که اقتصاد ایر. فرایند در سدۀ بعد، یعنی در اوایل دورۀ رضاشاه، اتفاق افتاد

کار، کودکان در ایران بیشتر در وجود آمده بود، متناسب با این تقسیمکار جدیدی بهشده و تقسیمادغام 

ی بافهای قالییکی از این کارها اشتغال در کارگاه. شدند که نصیب ایران شده بودکارهایی مشغول می

ها بسیار سخت و دشوار بود و شرایط محیطی ن کارگاهکار در ای. عنوان شکل جدیدی از کار کودکان بودبه

فندگان توجهی داشت، بابافی در ایران رونق قابلکه صنعت قالیبرخالف این. ها بسیار نامناسب بودکارگاه

زده ان فلکبافندگ: »شده استدربارۀ شرایط کار کودکان بافنده چنین نقل. بردندسر میقالی در فقر مطلق به

ه گرمای کمحل کارشان در تابستان بسته است، برای این. کنندفضایی بسته و نامساعد کار می معموالً در

به همین دلیل است که . هم بسته است که محل کار گرما ازدست ندهددر زمستان . زیادی به داخل نیاید

ار کردن برای البته این ظاهر بیمارگونه دلیل دیگری هم دارد و آن ک. ظاهر بافندگان بیمارگونه است

  .«ساعات طوالنی و برای شش روز در هفته است

 

 

 

 
 (N=133)توزیع کودکان براساس ساعت کار  ۱ه نمودار شمار

 مرتبط با کار کودک هایهنظری

 فرهنگ فقر

ها موجود ها و فرضیهاجتماعی خود به بررسی نظریهـ  شناختیدر مطالعات روان 3و لینهان ،2، تیلدر1ویال

مطرح کرد و  0221 در سال «فرهنگ فقر» ۀدر قالب نظری 4لوئیس ها را اُسکاراین نظریه. اندپرداخته

دگی سرپرستی و رهاشنخست به بی ۀفرضی: اصلی است ۀدارای چهار فرضی هاین نظری. به نقد آن پرداخت

 ۀجداند و نتیقر مربوط میدوم کودکان کار را به ف ۀفرضی. های آنان اشاره داردخانواده ازسویاین کودکان 

نجام دلیل فقر از اهای این کودکان بهخانواده ،این دیدگاه جبرگرا نظراز. داندفقر را رهاشدگی منفعالنه می

به سوق دادن و رها کردن آنان در بیرون از  درنتیجهاند و کودکانشان ناتوان دربرابرتعهدات اخالقی خود 

قر ازجمله ف ،آن تبعاتمهاجرت از روستاها به شهرها و  ۀار را نتیجسوم کودکان ک ۀفرضی. دمجبورنخانه 
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 حاشیه رانده شدنبه داند که در این حالت کودکان کار حاصل  می ،نشینی و تغییر ساخت خانوادهو حاشیه

های شهری بسیار فرهنگردهچهارم کودکان کار را برخاسته از خُ  ۀفرضی. است نشینحاشیههای خانواده

، هایی مانند تقدیرگرایی، نااُمیدیلوئیس معتقد است که فرهنگ فقر با ویژگی. داندی و منحرف میاحاشیه

 1.شودفقر مشخص میاز و گریزناپذیری  ،بینیدرماندگی، وابستگی، خودکم

 پذیری کودکجامعه

 «پذیریفرهنگ. »شناختی دربارۀ دوران کودکی مفهوم اجتماعی شدن استجامعه ۀمفهوم اصلی در نظری

 بر این موضوع داللت ،طور ضمنیزیرا این عبارت، به ،ممكن است مترادف خوبی برای این فرایند باشد

آن  جدریتو به نمایندمی یابند قبولکه خود را درون آن میرا  های انسانیگروه فرهنگ  کند که کودکان  می

عنوان افرادی نگریست که برای شرکت و دخالت در دنیای کودکان را نباید به. کنندرا جذب و کسب می

ها را باید موجوداتی دانست که برای برقراری ارتباط تدریجی آن ؛اندسالی کامالً مجهز شدهبزرگ ۀپیچید

 .دارای پتانسیل الزم هستند ی دیگرهاو آرام با انسان

 ۀکند که کودکان یک مشخصآشکار شروع می خود را با این تشخیص   کار   یکودک اجتماعی ساختار ۀنظری

تمام  ۀدهنددر این نظریه کودکان یکی از عناصر تشکیل. ثابت و پایدار در تمام دنیاهای اجتماعی هستند

مایانگر تمام ها ندرواقع آن. شوندو عادی محسوب می ،جوامع، افرادی خاص، دارای پشتکار، محسوس

ها ممکن است از البته صورت ظاهر و تجلیات آن. هستند 2و حقایق اجتماعی ،خصوصیات، واقعیات

تا این . نداشکلها یکنواخت و همویژه، آن ۀاما درون هر جامع ،ای به جامعه دیگر تفاوت داشته باشدجامعه

 شودای شروع میفرضیه ایننظریه با  این. دهندها یک جزء از ساختارهای اجتماعی را تشکیل میحد آن

 ،دهندها یک گروه از عوامل اجتماعی را تشکیل میآن ، بلکهالخلقه و ناتوان نیستندکودکان افراد ناقصکه 

ای در مدل کودک دارای رشد اجتماعی ما ساختار اجتماعی و جامعه. شهروندانی با نیازها و حقوقی خاص

عقالنی همراه با کودکان را شاهد بودیم که منتظر بودند تا روزی  و ساالن منطقیاز بزرگ تشکلم

در آن  شدن که برای تبدیل شدن به یک عضو و همچنین اجتماعی ـم ویژه را وو رس هاآیین ای ازمجموعه

اجتماعی ساختاری،  ۀدر نظری. تحت فرایندهای مختلف انجام دهند و وارد جامعه شوند ـ جامعه الزم بود

 ،با چنین آغازی. استید یمورد تأکید و تأ این خصوصیتداری کودک و همچنین ضرورت ثبات و پای

کوشند تا هم شرایط الزم و هم شرایط کافی برای دوران کودکی درون مختلف این نظریه می انپردازنظریه

زیادی  حداز نگاه دیگر، کودکان تا . ندکنطور کلی بررسی به را ویژه یا درواقع برای کودکان ۀیک جامع

د که از فشار و محدودیتی که ساختار اجتماعی ویژه گردشوند و چنین تصور میکلی محسوب می ایمقوله

ها ها هستند، اما ذهنیت آنای از ذهنبنابراین کودکان مجموعه .شوندآورد خارج میها فراهم میبرای آن

ترتیب دوران کودکی شود و بدینن میی  معه جامع ازسویاین موضوع . نه خودسرانه است و نه بوالهوسانه

 . دشومیاجتماعی نگریسته  ۀعنوان یک پدیدبه

 مهاجرت

داری باعث تشدید مهاجرت نیروی کار از این روند تأکید دارد که انقالب صنعتی سرمایه راین نظریه ب

 قهری این وضع   ۀنتیج. ه استوجود آمدن نیروی کار مازاد در شهرها شدروستاها به شهرها و موجب به

نازل  هایکاری و سوق دادن نیروی انسانی به بخش غیرمتشکل اقتصاد و فعالیتبیکاری و کم افزایش  

ای یهها حاشتعداد زیادی از خانواده ،براثر این رویداد. خدماتی بود که دستمزدهای پرداختی کمتری داشتند

 3.گیرندجتماعی قرار میها و مسائل ادرمعرض انواع آسیب ،تبع آنبه ،شوند ومی

 شناسی اجتماعی مرتبط با کار کودکروان هایهنظری

 سالمت روان

، اجتماعی ۀگرایی، شبکچون مکتب رفتارگرایی، انسانهم ،های متفاوتیدربارۀ سالمت روانی دیدگاه

بحث  ،جبرانیـ  مراتبیشناسی مدل تأثیر مستقیم یا تأثیر عمده و مدل سلسلهشناسی اجتماعی، روانروان
                                                           

درباره دوران  پردازییهنظر) یدوران کودک یشناسجامعه(. 0121. )و پروت، آلن یسجنکس، کر یسون؛آل یمز،ج 1

 .ثالث: تهران(. آبادییمابراه یرضاو عل یکرمان یرضاعل ۀترجم( )یکودک
2. Social facts 
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گرایی بر این باور است که سالمت روانی یعنی ارضای نیازهای اساسی و رسیدن دیدگاه انسان. اندکرده

دارد و مانع ه این نگیهر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطح پا. به مرحلۀ خودشکوفایی

نیافته رفتار سازش ،دگاه رفتارگراییبراساس دی. شکوفایی او شود به ایجاد اختالل در فرد خواهد انجامید

شامل رفتارهای  نیزازسوی دیگر سالمت روانی . شودمانند سایر رفتارها دراثر تکرار آموخته می

بنابراین دیدگاه رفتارگرایی یادگیری معیوب را  .شوداست که آموخته می( یا سازگاری)ای یافتهسازش

شکست در یادگیری  ازطریقباور است که سالمت روانی داند و بر این عامل اساسی اختالل روانی می

آمیز یتای موفقگونههای اجتماعی بهضروری یا ناکامی در تسلط یافتن بر موقعیت ۀیافترفتارهای سازش

 .گیردتحت تأثیر قرار می

یشترین ب: کند که عبارت است ازشناختی تعبیر میسالمت روانی را وضعیتی از بلوغ روان( 1991) 1اهنچ

آمده در تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت دستاثربخشی و رضایت به

 2.شودبه خود و دیگران مینسبت

ته حمایت را دراختیار نداش ۀکه روابط اولییدرصورت ،جبرانی بر آن است که افراد ـ مراتبیمدل سلسله

ه پردازان این دیدگادرواقع نظریه. روندتر میینیسراغ روابط مرتبۀ پابرای دریافت حمایت به ،باشند

یه و های اولگروهها آندارد، انسانچون روابط صمیمی با افراد نزدیک تأثیر بیشتری بر روحیۀ  معتقدند

 ۀنظران این دیدگاه بر این باورند که در غیاب روابط اولیصاحب. دهندترجیح میصمیمی را بر سایر افراد 

براساس  3.تواند جانشین جبرانی روابط خانوادگی شوددوستی، می انندتر، مینیپا ۀخانوادگی، روابط مرتب

از  تاً ند و عمداگیرند کمتر افسردهحمایتی خانواده قرار می ۀثر از این مدل، افرادی که در شبکأمطالعات مت

 4.سالمت روانی بهتری برخوردارند

 استوار و محکم ۀسالمت روان یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی، داشتن فلسف ،5همچنین از دیدگاه ادلر

داشتن  ،برای همنوعان نمفید بود ،روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدارداشتن  ،برای زندگی

س نفو دستیابی داشتن هدف نهایی  ،عواطف و احساساتروی  داشتن کنترل ،قاطعیت و جرئت و شهامت

 6.خود پذیرفتن اشکاالت و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهاتبه کمال، 

 اختالل در فرایند رشد طبیعی

های نوین آموزشی و تربیتی، نخستین کسی بود که گذار شیوهاندیشمند فرانسوی و بنیان ،7ژان ژاک روسو

رمان امیل کوشید توجه مربی را از مطالب درسی و دوران نوجوانی را از کودکی مجزا کرد و در شبه

ح د و با طرنها را یاد بگیرد، معطوف کعنوان کسی که باید این علوم و مهارتبه ،کودک آموختنی به خود  

 ،ازنظر او. دکوشید نگرش جامعه به کودکان را اصالح کن« مداریکودک»و « محوریکودک» ۀاید

سال بلکه فقط یک کودک هستند که باید فرایند رشد کودکان نه حیوان غیرمنطقی و نه یک فرد بزرگ

را  م کودکیاند، عالَ شناسی کودک دانستهکه او را پیشرو علم روان ،ژان ژاک روسو. طبیعی را طی کنند

های خود باخبر و ناتوانی ،هاها، ضعفداند و معتقد است کودک باید از تفاوتسالی میبزرگ بامتفاوت 

مکرر  یو .اما نباید مطیع مطلق باشد ،او باید وابستگی را یاد بگیرد ؛ها رنج ببردولی نباید از آن ،باشد

از بالغ شدن به زیرا طبیعت به کودک قبل ،وسالشان رفتار شودکرد که با کودکان باید برطبق سنتأکید می

طعم های پیشرسی خواهیم داشت بیزنیم، میوهبرار باشد چنین نظمی را برهم نگرد و اگر قچشم کودک می
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 .گیرندکه در خطر فساد قرار می

های زودرس برخواهیم روسو را در قیاس با وضعیت کودکان کار قرار دهیم، دقیقاً به همان میوه آرایاگر 

هایی این کودکان دقیقاً در سال. اندهسالی شداز طی شدن فرایند طبیعی رشد وارد دنیای بزرگخورد که پیش

 ،الساندوزی است باید همچون یک فرد بزرگو تجربه ،بازی ،ها یادگیری، کسب مهارتکه کار اصلی آن

غم نان داشته باشند و برای کسب درآمد در کف خیابان یا در محیط  ،بردکه از محرومیت و نداری رنج می

 . کودکی خود را برباد دهندکار 

 اختالل در فرایند رشد طبیعی

های نوین آموزشی و تربیتی، نخستین کسی بود که گذار شیوهاندیشمند فرانسوی و بنیان ،1ژان ژاک روسو

رمان امیل کوشید توجه مربی را از مطالب درسی و دوران نوجوانی را از کودکی مجزا کرد و در شبه

ح د و با طرنها را یاد بگیرد، معطوف کعلوم و مهارت عنوان کسی که باید اینبه ،کودک آموختنی به خود  

 ،ازنظر او. کوشید نگرش جامعه به کودکان را اصالح کند« مداریکودک»و « محوریکودک» ۀاید

سال بلکه فقط یک کودک هستند که باید فرایند رشد کودکان نه حیوان غیرمنطقی و نه یک فرد بزرگ

 . طبیعی را طی کنند

 جتماعیا یادگیریۀ نظری

ها شهروندان را فراتر از تقویت یا تغییر نگرش ۀیادگیری اجتماعی تأثیر دیگران در زندگی روزان ۀنظری

این  یکی از. ها و الگوهای رفتاری منجر شودها و نگرشتواند به کسب ارزشداند که میو رفتارها می

آنچه را برای  ها بیشتر  نظریه، انسانبراساس این . است 2یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا ۀها نظرینظریه

 هاآن ۀگیرند، بلکه عمدمستقیم یاد نمی ۀتجربه و مشاهدراه راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند صرفاً از 

 ادعای اصلی بندورا این است که بیشتر  . آموزندویژه ازطریق محیط پیرامون میطور غیرمستقیم و بهبه را

 3.شودرفتار دیگران و ازطریق الگوبرداری یاد گرفته می ۀمشاهدصورت رفتارهای آدمی به

دارد  یهایپژوهش ۀدر همان مجموع ریشهآلبرت بندورا  ازسویشده شناختی ارائهـ  اجتماعی ۀنظری

ز اما بیشتر روی فرایندهای تفکر بشر تمرک ،است شکل گرفته بنامیادگیری اجتماعی بر همان  ۀکه نظری

گیرند و تشویق یا مجازات ن است که مردم با مشاهده یاد میآاجتماعی ـ  شناختی ۀاصلی نظری ۀاید. کندمی

ادگیری همچنین ی. روی رفتار آنان و انتظارات ناشی از آن در شرایط مشابه تأثیرگذار خواهد بودبر یرفتار

اجتماعی  ۀنظری. لگو داردباالیی با ا 4پنداری زیاد و خودکارآمدیتاذدهد که فرد همبیشتر هنگامی رخ می

کنند تحت تأثیر قرار که مشاهده میآموزند و هنگامیدهد که افراد میـ شناختی این ایده را شرح می

پیامی  زیاد تحت تأثیر الگوها یا منابع احتمالکند که افراد بهاجتماعی ـ شناختی تصریح می ۀنظری. گیرندمی

تواند این الگوها را برای بنابراین پژوهش تکوینی می .کنندداری میپنتاذهم هاگیرند که با آنقرار می

پردازد، اجتماعی ـ شناختی همچنین به اهمیت تشویق و تنبیه می ۀنظری. ها شناسایی کندآتی در پیام ۀاستفاد

ن تهای کمپین یا مجازات مربوط به جدی نگرفهای مثبت پیروی از توصیهتوانند خروجیهای کمپین میپیام

 5.شده را ترویج دهندتوصیه ۀعمل یا عقید

های گروهی و رسانه ،های اجتماعینهادهای اجتماعی مانند همساالن، گروه ،آلبرت بندورا ۀنظری برپایۀ

وی با  .و عمیق دارند گسترده، ،کنندهتعیین یخصوصیات سالم و ناسالم افراد نقشدر ایجاد و شکل دادن 

تأکید بر الگو یادگیری و تقویت ازطریق یادگیری نهفته معتقد است یادگیری ازطریق مشاهده به عملکرد 
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تولید »، 3«یادآوری»و  2«حفظ»، 1«توجه»بندورا چهار فرایند اصلی یادگیری اجتماعی را  .شودتبدیل می

شروع  ۀتوسط شخص نقط یدادرو یکرمستقیم مستقیم یا غی ۀمشاهد. داندمی 5«انگیزش»و  ،4«عملی

اولین قدم در یادگیری  ،درنظر گرفتن رویدادی که بتوان آن را مشاهده کردبا »درواقع  .است یادگیری

که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم و نتوانیم بدیهی است تا زمانی. اجتماعی توجه به آن رویداد است

هرآنچه به عبارت دیگر، ما به  6«توانیم از آن رویداد چیزی بیاموزیمهای مهم آن را درک کنیم، نمیبخش

یم اهپس آنچه را آموخت. مان ارتباط داردو منافع شخصی ،نهادهای زندگی، نیازهاکه به  کنیمتوجه می

عمل گر ا. یاد آوریمآن را به ،لزوم هنگامکنیم تا درسپاریم و به ذخایر شناخت پیشین اضافه میخاطر میبه

ملی فرایند تولید یعنی کاربرد ع. پذیر نیستخاطر نداشته باشیم، اجرای الگوبرداری امکانشده را بهمشاهده

زه درنهایت انگی. خطاست و آزمون ۀبازتولید صحیح نتیج و شودها که به پاداش و تنبیه منجر میآموخته

 .ام عمل مهم است، به تشویق بستگی داردکه برای انج ،انگیزه. شودمسیر بیشتر یا کمتر می ۀبرای ادام

ها و هنجارهای مقبول در جامعه دیگران ازطریق الگوبرداری و یادگیری ارزش ازسویپذیری افراد جامعه

کنند و عاملی عنوان پلی بین زندگی شخصی و جهان اجتماعی عمل میدیگران اغلب به .افتداتفاق می

خودمان و جایگاهمان در جامعه را ازطریق دیگران و نهادها فهم ما . پذیری ما هستندقدرتمند در جامعه

ناگزیر از توجه به  ،مان در جامعهبرای ایفای وظایف و کارکردهای اجتماعی ،کنیم و به همین علتمی

های خاص اجتماعی رفتار در موقعیت ۀما نحو ۀها هستیم؛ یعنی همآنپیام های دیگران و درک محتوای پیام

 توانند در موفق یا ناموفقعواملی مانند الگو و یادگیرنده می. گیریمها در جامعه را یاد مینقش و انتظارات

 ایها و اقداماتی که در رخ دادن یادگیری مشاهدهبرخی گام. یادگیری اجتماعی نقش داشته باشندبودن 

 :هستند ذیلمؤثرند شامل موارد 

هرچیزی که توجه شما را منحرف کند تأثیری . که یاد بگیرید، نیاز دارید که توجه کنیدبرای این :توجه

ای نو در این شرایط یادگیری اگر الگو جذاب باشد یا جنبه. ای خواهد داشتروی یادگیری مشاهدهبرمنفی 

 .ف خواهید کرداحتمال بسیار بیشتری توجه کامل خود را به یادگیری معطووجود داشته باشد، به

عوامل  تواند تحت تأثیرنگهداری می. اطالعات نیز بخشی از فرایند یادگیری است ۀتوانایی ذخیر :نگهداری

های بعدی و عمل کردن براساس آن یک فرایند متعددی باشد، اما توانایی بیرون کشیدن اطالعات در زمان

 .ای استحیاتی در یادگیری مشاهده

رسد که رفتاری الگو توجه کردید و اطالعات را نگهداری کردید، وقت آن می وقتی شما به :بازتولید

 .انجامدمهارت می یشده به بهبود و ارتقاآموخته بیشتر  رفتار   تمرین  . شده را اجرا کنیدمشاهده

 نیاز دارید انگیزش آن را داشته باشید که ،ای موفق باشدکه یادگیری مشاهدهدرنهایت برای این :انگیزش

که تجربه یدرحال. کنندتقویت و تنبیه نقش مهمی در انگیزش ایفا می. شده را تقلید کنیدرفتار الگوسازی

دیگران درحین دریافت همان تقویت یا تنبیه نیز  ۀتواند بسیار مؤثر باشد، مشاهدها میکردن این انگیزش

روقت حاضر س دلیلآموز دیگری بهه دانشمثال اگر ببینید کرای ب. تواند در این فرایند تأثیرگذار باشدمی

 .گیرد، شما نیز هرروز چند دقیقه زودتر به مدرسه خواهید رفتشدن در کالس جایزه می

کودکان  ۀیادگیری چه کاربردی در مطالعات حوز ۀنظری :کند این استسؤالی که به ذهن خطور میحال 

 ریکدیگودکان یکی از منابع یادگیری از رد است و کیادگیری یکی از سازوکارهای سطح خُ  ؟کار دارد

آنان منبع الهام برای سایر کودکان  ،شوندکار می ۀها تعدادی از کودکان وارد چرخکه در محلهزمانی. هستند

سایر کودکان کار به انتقال  ۀیک زنجیردر حکم اند شده کار ۀکه وارد چرخ یهمچنین کودکان. شوندمی

کنند کار میها با آنهای کار را از همدیگر و سایر افرادی که آنان فنون و مهارت شوند، زیرامحسوب می

 .آموزندمی

                                                           
1. Attention 
2. Keep up 
3. Reminder 
4. Practical production 
5. Motivation 
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 پیوند نظری بین کودک کار و تجارت

. ندپیوند نظری بین کودک کار و تجارت بررسی کرددر  8118در سال  1جفری و الهیریرا  ۀاین نظری

محققان . های تجاری ممکن است درواقع کار کودکان را افزایش دهد و نه کاهشها نشان دادند تحریمآن

. نداای وجود دارد که با مهارت پایین ساخته شدهدرآمد کاالهای تولیدشدهکنند در یک کشور کمتصور می

مهارت در اقتصاد نیز  فاقد   شود این بخش  صادر میدر آن کاال و  استمزیت نسبی دارای در کشوری که 

بنابراین تحریم تجاری بر بخش فاقد مهارت و درنتیجه کودکان کار  .شودمی محسوبکودکان  محل  کار  

یعنی  ی،یکاالها چنینها باعث کاهش تقاضا برای رسد که این تحریمنظر میدر نگاه اول به. گذاردتأثیر می

درنهایت به کاهش کار کودکان در این بخش منجر  شود ویم ،دشونکاالهایی که با مهارت پایین ساخته می

ر حضور د ۀمانند کاهش ارزش شهری ،تواند اثرات دیگری نیز داشته باشدتحریم تجارت می اما ،دگردمی

ذاری گتواند باعث کاهش سرمایهخود می ۀنوبکند و همین امر بهمدرسه که دسترسی به اعتبار را محدود می

 2.ش شودآموز ۀدر حوز

 هاچالهعصر اطالعات و سیاه

با استفاده از مطالعات و شواهد تجربی « عصر اطالعات»در پژوهش مشهور خود تحت عنوان  3کاستلز

 گیریداری جهانی و شکلوتحلیل چگونگی تجدید ساختار سرمایهزیهفراوان در مقیاس جهانی به تج

یکی از  ،کاستلز ۀبرحسب نظری .ساختار پرداخته استداری اطالعاتی و تأثیرات منفی این تجدید سرمایه

تمایز و »پیدایش فرایند « ایشبکه ۀجامع»گیری داری جهانی و شکلتأثیرات منفی تجدید ساختار سرمایه

. و محلی است ،ایمنطقه ،در مقیاس جهانی، کشوری« های جهان چهارمچالهسیاه»و « حذف اجتماعی

داری به بعد با انقالب تکنولوژیکی اطالعات و گذار از سرمایه 0211 ۀکاستلز معتقد است از اواخر ده

ای، تحوالتی در مناسبات اقتصادی داری اطالعاتی و جوامع شبکهساالر به سرمایهصنعتی و جوامع دولت

ای هسته ۀملت و دولت رفاهی، دگرگونی در ساخت خانوادـ  وجود آمده است که با ضعف دولتجهانی به

مناطق  در« سرزمینیـ  جغرافیای حذف اجتماعی»و  ،نشینیپیدایش اشکال جدید فقر و حاشیهکالسیک، 

تمایز حذف اجتماعی را به دگرگونی  ۀوجودآورندفرایندهای به ۀوی مجموع. همراه بوده استمختلف جهان 

ینوایی و ب ،فقرنابرابری، قطبی شدن، . داندمصرف و مناسبات تولید می ـ روابط توزیع ۀدر دو قلمرو حوز

 ،شودکه با تالش جمعی تولید می ،مصرف یا سطوح متفاوت کسب ثروتـ  روابط توزیع ۀهمگی به حوز

 زا و پیوند منحط ،ازسوی دیگر فردی شدن کار، استثمار مفرط کارگران، حذف اجتماعی. ارتباط دارد

نیروی کار در عصر  ۀرین مسئلتمهم که دهدکاستلز توضیح می4.های فرایند مناسبات تولیدی استویژگی

 .اطالعات نه پایان کار بلکه شرایط کارگران است

 استثمار مفرط

 .های اجتماعی مختلف اشاره داردافراد و گروه ازسوینابرابری به کسب نابرابر ثروت  ،ازنظر کاستلز

درآمد یا ثروت سوی طیف، توزیع  دهد که در دوزمانی رخ می وفرایند خاص نابرابری است  قطبی شدن  

های فاوتشده و تطیف توزیع ثروت کوچک ۀترتیب میانبدین. تر از بخش میانی این طیف رشد کندسریع

نه فقر معیاری است که تعریفی نهادی. شودسوی طیف قرار دارند، تشدید می که در دو ،جمعیتیاجتماعی بین

اقل که حد ،دسترسی به استانداردهای زندگیتر از آن شود که پاییندارد و به سطحی از منابع مربوط می

شاره ی ااپدیدهبینوایی به . شود، میسر نباشدن محسوب مین و زمان معی  معی   ۀزندگی معمولی در یک جامع

ه ها یا بداراییـ  ترین سطح توزیع درآمدهانامند؛ یعنی پایینمی« فقرمفرط»دارد که آمارگران اجتماعی 

های اقتصادی و اجتماعی را ای از محرومیتگسترده مجموعۀکه « رومیتمح» ،برخی کارشناسان ۀگفت

شرایط و ترتیبات کاری است که به سرمایه اجازه  ۀمنظور کاستلز از استثمار مفرط مجموع. گیردمی دربر

معمول در یک  ۀروی) به مقرراتتأخیر اندازد و یا نسبتتخصیص را بهـ  طور منظم پرداختهتا بدهد می

نی از کارگران تحمیل تری را بر گروه معی  شرایط خشن (نن و در زمان و مکان معی  کار رسمی معی   بازار
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 های کارگرانیها، زنان، جوانان، کودکان، یا دیگر گروهعلیه مهاجران، اقلیت نابرابری این واژه به. کند

رواداری  در آن بارهو یا  شمارندمیگیرند و نهادهای ناظر آن را مجاز اشاره دارد که مورد تبعیض قرار می

یکی از روندهای معناداری که در این زمینه وجود دارد رواج مجدد کودکان کار در سرتاسر . دهندنشان می

 . استفاده استو سوء ،دفاعیجهان و در شرایط استثمار مفرط، بی

ود شهمین امر باعث می کهداند دفاع بودن آنان میبی را کارگیری کودکانکاستلز عامل دیگر در به

های تاز آنجا که کودکان مهار. ای بر آنان تحمیل کندکارفرما بتواند کمترین دستمزد و شرایط کاری ظالمانه

ترین رسد که مهمنظر میساالن نیستند، بهتر از بزرگهزینههم کمچندان  معموالً فردی ندارند و منحصربه

اما  ،در این خصوص دالیل غیرمالی متعددی وجود دارد. است مسائل غیراقتصادی آنان دلیل استخدام

دردسرترند، دارند، کم یخود آگاهی کمتر این مسئله است که کودکان از حقوق   هاترین آنمهم ظاهراً 

رند، قابل اعتمادت ،پردازندهیچ شکایتی به کارهای یکنواخت می و بی ،کنندتر اجرا میدستورات را راحت

 که کارگران ،در صنایع بخش غیررسمی. کنندو کمتر غیبت می ،ها کمتر استرمیان آناحتمال دزدی د

هر روز به گروه کاملی از کارگران نیاز است،  درنتیجهشوند و غیررسمی و اتفاقی استخدام می صورتبه

در  دکشی از کودکان را بایهای بهرهریشه. غیبت کمتر کارگران برای کارفرمایان بسیار ارزشمند است

با گرفتار شدن . دانجامجو کرد که به فقر و حذف اجتماعی در سرتاسر جهان میوسازوکارهایی جست

 ،ها از مدارهای ثروت و قدرت و اطالعاتو محله ،کودکان در چنگال فقر و محروم ماندن کشورها، مناطق

ر کشورهایی از جهان د. شکندفروپاشی ساختارهای خانواده آخرین سنگر دفاع از کودکان را درهم می

 ،آوردها را از پا درمیخانواده شاهد چنین ساختاری هستیم کهآبادها بینوایی در مناطق روستایی و نیز حلبی

 حالفرستند تا کمکها را به خیابان میفروشند یا آنای که برای بقای خود یا کودکان را میگونهبه

 و کاری با دستمزدهای کم برای کودکان این شرایط سخت کاستلز اشاره دارد که. دهایشان باشنخانواده

زمان فقر و که این امر از گسترش همنآنخست : ساعات طوالنی کار ریشه در عوامل مختلفی دارد

های بحران اقتصادهای معیشتی و فقیر شدن بخش. شودهای اقتصادی در جهان ناشی میشدن فعالیتجهانی

 ؛دارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورندها را وامیها و کودکان آنخانواده بزرگی از جمعیت  

آورانی هرچه بیشتر نیاز دارد و این نیاز مجالی برای تحصیل نیست، خانواده به نان ،دیگر ،در این شرایط

شده مطالعات انجام. دارندمیناچاری فرزندانشان را به کار اجباری وا ازرویها خانواده. کامالً فوری است

هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، تعداد کسانی  ؛دهدنشان می های پُرجمعیت بر کار کودکان راتأثیر خانواده

 .دشوبیشتر می نیز ها فرستاده شوندجای مدرسه به خیابانکه باید به

 نشینیاشیه، حمهاجرت

ن را به کام مناطق فقیرنشین ابرشهرهای فروپاشی جوامع سنتی در سرتاسر جهان است که کودکا

های همراه خانوادهبهاین موارد شامل مهاجرت و کوچ اجباری کودکان . دکشانحفاظ میهای بیسرزمین

شود که خود باعث ازبین رفتن نظام حمایتی و نظام پدرساالری خود به مناطق و کشورهای دیگر نیز می

 . تسسنتی شده ا

 حذف اجتماعی

حذف اجتماعی یک فرایند است، نه یک . است« حذف اجتماعی»عناصر تحلیلی کاستلز مفهوم از دیگر 

 هایبه تحصیالت، ویژگی بسته های مختلفکند و در زمانبنابراین مرزهای آن تغییر می .وضعیت

چه افرادی در شمول اجتماعی  ، یعنیهای عملیو سیاست ،های کاریجمعیتی، تبعیض اجتماعی، رویه

م کار منظ نبوداگرچه  ،بر آنعالوه. بگیرند و چه کسانی از آن حذف شوند، ممکن است تفاوت کندقرار 

ها چرا و چگونه که افراد و گروهاین ،عنوان منبع درآمد درنهایت سازوکار اصلی حذف اجتماعی استبه

ای د به طیف گستردهشونرو میروبهـ  عدم امکان و فرصت ساختاریـ  برای تأمین نیازهای خود با دشواری

 ۀهمچنین کاستلز معتقد است فرایند حذف اجتماعی در جامع .ددارهای مختلف تنگدستی بستگی از گونه

کشورها، مناطق،  عضی ازای که در برخی شرایط بگونهبه ،ها ارتباط داردای با مردم و سرزمینشبکه

 .کشانندسو میشوند و کل یا بیشتر جمعیت خود را نیز به اینکلی حذف میها بهیا محله ،شهرها

اقتصاد سیاسی جوامع  ۀکه در جریان تجدید ساختار اقتصاد جهانی در حوز نیبنابراین تحوالت نهادی

ر اکه بر روابط قدرت و استثم است گیری فرایند حذف اجتماعی شدهامروزی رخ داده است باعث شکل



فاوت ای متگونهمانند جنسیت و سن، به ،رد برحسب متغیرهای اجتماعیمبتنی است و در سطوح میانی و خُ 

لحاظ سن و جنس دچار استثمار و ها بهترین گروهضعیف ،که دراثر این فرایندنحویبه ،کندعمل می

ها در کشی از آنشوند که مصداق چنین امری کار کودکان و استثمار و بهرهشدگی مضاعف میحذف

دهد پیوند ناقص و مناسبات اقتصادی نابرابر کشورهای مطالعات کاستلز نشان می. اشکال مختلف است

 اجتماعی   های تعدیل ساختاری تغییرات  توسعه با اقتصاد جهانی ازطریق برنامهجهان سوم و درحال

ملت و ـ  ین کشورها با ضعف دولتوجود آورده است که در بسیاری از اای را در این جوامع بهگسترده

تصاد و گسترش بخش غیررسمی اق ،ویژه تضعیف و زوال تدریجی دولت رفاه، تغییر در اقتصاد معیشتیبه

اقتصاد سیاسی به تقویت فقر، نابرابری، بینوایی، فردی شدن  ۀدر حوز ناین تحوالت نهادی. توأم بوده است

ه جوامع گونگیری اقتصاد جنایی در اینو شکل ،ذف اجتماعیکار، استثمار مفرط فقرا، زنان و کودکان، ح

 ربندی  قش های اقشار و طبقات پایین با اقتصاد سیاسی و نظام  دگرگونی مناسبات خانواده. منجر شده است

ر و های اقشاساخت سنتی و الگوی روابط کارکردی خانواده ،تبع آنبه ،اجتماعی الگوی اقتصاد خانواده و

د زنان و کودکان در بخش اقتصا کار   های بیشتر  زمینه همچنین. است جامعه را دگرگون کردهطبقات پایین 

و  ،ایدر مقیاس جهانی، منطقه« جهان چهارم»ها را فراهم آورده و باعث ظهور غیررسمی و استثمار آن

 .ای شده استمحله

 هاچالهسیاه

ه کند کزیرا چندان کودکان خود را تباه و نابود می ،بلعدای خود را میجامعۀ شبکه ،ازنظر کاستلز

 وع  ن سازد که در آن از شفقت  ای میترتیب آیندهیندرود و بها ازبین میمعنای تداوم حیات دربین نسل

ارم های جهان چهچالهکارکرد سیاه .کندیاد میها چالهعنوان سیاها بشر خبری نیست که کاستلز از آن ب

به بازتولید حذف اجتماعی  ،کند و در عین حالها را در خود جذب میشدهراندهیهاین است که حاش

ـ  لحاظ اجتماعیبه ،در عین حال که اغلب با یکدیگر ارتباط دارند ،هاچالهاین سیاه. کندکمک می

 ،لحاظ اقتصادی با بازارهای خاصاین مناطق به. فرهنگی هیچ ارتباطی با جریان اصلی جامعه ندارند

ا هکه برای مهار آن ،لحاظ اداری با مراکزی مانند پلیس و تأمین اجتماعیو به ،مانند اقتصاد جنایی

های متعدد حذف اجتماعی در سرتاسر جهان چالهجهان چهارم از دل سیاه. دنادر ارتباط ،اندتأسیس شده

خط صحرا  یقایی زیرزمین، مانند کشورهای آفر ۀجهان چهارم مناطق وسیعی از کر. پدیدار شده است

اما این جهان را تقریباً در هر کشور و در  ،شودآمریکای التین و آسیا را شامل می ۀو مناطق فقرزد

های فقیرنشین شهرهای این جهان از محله. توان دیددر این جغرافیای حذف اجتماعی نیز می یهر شهر

های فرانسوی در شمال آفریقا، ار حومهجوانان بیکاز یا انبوهی  ،های اسپانیاییبومیآمریکا، برون

ها ساکنان جهان چهارم را میلیون. شودهای ابرشهرهای آسیا تشکیل میو زاغه ،های بوسیای ژاپنمحله

در  آنان. دندهسواد تشکیل میو بی ،القلب، بدنام، بیمارخانمان، زندانی، بزهکار، روسپی، قسیبی

و در برخی شرایط بهتر، اقلیت قرار دارند دیگر در اقلیت  اند و در برخیبرخی مناطق در اکثریت

به فزونی است و حضور آنان هر روز  جا روها در همهاما شمار آن ،دهندکوچکی را تشکیل می

های رفاهی داری اطالعاتی و فروپاشی سیاسی دولتجریان کنونی سرمایه زیرا ،شودتر مینمایان

 . دشومیباعث تشدید حذف اجتماعی 



 
 هاچالهیاهس ینمودار مدل نظر (۲)ه شکل شمار

 ۀتهای پیشرفکه تکنولوژی ،ایکاستلز معتقد است بین منطق بازار نامحدود در اقتصاد جهانی شبکه

 ۀوسعت ۀدرواقع در حوز. کودکان کار پیوندی ساختاری وجود دارد ۀو پدید ،ندنکاطالعاتی آن را تقویت می

منطقی  عنوان واکنششویم که گسترش کار کودکان را بهاقتصادی اغلب با این دیدگاه کارشناسان مواجه می

. دکنو آن را تأیید می ،کندها میکه در شرایط خاص منفعتی نصیب کشورها و خانواده پذیرد،یبازار م

 ۀکن شدن گستردوامع و ریشهها و جعوامل عرضه و تقاضا باید فروپاشی دولت ۀهمچنین به هر دو مجموع

کشی مفرط های بهرهعنوان سرچشمهو راهزنی را به ،گیرجنگ، قحطی، بیمارهای همه سبببهها جمعیت

سوادی به بیکاری، فقر و نهایتاً محرومیت اجتماعی ازطرفی نیز بی. حذف و نابودی کودکان اضافه کنیم

 . دشمیمنجر 

 کار کودک ۀاجتماعی ایجادکنندهای اقتصادی و عوامل و زمینه

های کار کودکان نقش و فرهنگی در ایجاد زمینه ،عوامل اقتصادی، اجتماعی ،1براساس دیدگاه مندلویچ

 .توسعه علت افزایش این پدیده فقر و ضعف در وضعیت اقتصادی استدر کشورهای درحال. بسزایی دارند

نبود . دورشمار مییافته یکی دیگر از این عوامل بهشده در کشورهای کمترتوسعههای تثبیتهمچنین سنت

انی گذروالدین برای ممانعت از بطالت و وقت استزیربنای اقتصاد قوی موجب شده نبود آموزش رسمی و 

 2.ها باشندکودکانشان درصدد یافتن شغلی مناسب برای آن

امل عو ،با درآمد پایین یشورهایتحلیلی در ک ۀشبک ۀعرض کند که بابیان می 3دیدگاه ُردجر و استندینگ
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بر عتقاد و ا شودمیگرفته نخست ساختار فرایند تولید و بازار کار درنظر  ۀدر بحث از دست .ردرفتاری خُ 

کنند و وظیفه می اعضای خانواده درجهت بقا و انسجام اجتماعی انجام ۀدر جوامع اولیه هم این است که

ذیری در پکار قسمتی از فرایند جامعه ،دیگرت عبار به. کنندکودکان نیز به فراخور ظرفیتشان کار می

براساس دیدگاه ایشان، گرچه فرایندهای صنعتی شدن و شهرنشینی در . رودشمار میگونه جوامع بهاین

ها کاسته مدت از میزان کار آنهایی از کار کودکان شده، درطوالنیاولیه موجب افزایش در گونه مراحل

 زیرا ،دوم سخن از نقش خانواده و یا خانوار در نحوه و الگوی کار کودکان است ۀدر بحث از دست. است

طور کلی سه عامل در به. ای در اشتغال کودکان و عدم آن داردکنندهبُعد و ساختار خانوار نقش تعیین

 :با درآمد پایین دخیل است یافزایش میزان فعالیت کودکان در کشورهای

ها در سنین فرزندان این خانواده بیشتر   است و یافته شرایطی که در آن نرخ باروری کاهش (الف

 ؛نوجوانی و آغاز جوانی هستند

ل ساخانوارهایی که کارگر بزرگ احتمال کار کودکان در اهای صنعتی شغلی خانوارها بپایگاه (ب

 ؛کندویژه خوداشتغالی کار میکشاورزی و خدماتی و بهبخش اصلی در 

 .های مهم فعالیت کودکان استکنندهاز تعیینکه درآمد خانواده و همچنین تحصیالت والدین  (ج

 ۀو آن را به دو دست اندکردهعوامل کار کودکان را از دیدگاه اقتصادی بررسی  1گروتائرت و کانبور

ار ک ۀعرض ۀکنندعوامل تعیینازنظر ایشان، : اندنمودهعوامل عرضه و عوامل تقاضای کار کودك تقسیم 

 :اند ازعبارت کودك

ازسوی خانوار  به کار وقت کودك چگونگی تخصیص :اندازۀ خانوار و تخصیص زمان (1

 بهعمدتاً بستگی دارد که و والدین وی  ،اندازه و ساختار خانوار، امکانات تولیدی کودك به

ته ، وابسعمدتاً مادر ،جایگزینی کار بین کودك و والدین وی ۀخانه و بازار کار و درج وضعیت

 .ای در اشتغال کودکان داردعد خانوار نقش عمدهبنابراین بُ  .است

ن ازسوی کار گماردن کودکابه ۀدلیل عمد :احتمال ازدست دادن شغل های خانوار بهواکنش (2

و احساس شرایط و ازسوی دیگر مدیریت بهتر است سو افزایش درآمد خانوار ها از یکخانواده

 .لحاظ ازدست دادن درآمدخطر به

 : اندقرار ذیلنیز به تقاضای کار کودك ۀکنندعوامل تعیین

 .کندمیتعیین را درآمد خانوار  درخود نقش اشتغال  ۀنوببازار کار به :ساختار بازار کار (1

 2.ذاردگتواند جانشین افراد بالغ شود تأثیر میمیزان فناوری بر حدودی که کودك می :وریافن (8

 راهکارهای اجرایی کاهش کار کودک

می و های قوپیرامون و تبعیض علیه برخی از گروه ـ نامتوازن در کشور مبتنی بر الگوی مرکز ۀتوسع

امروزه بسیاری از . بخشی از مردمان این سرزمین استمذهبی یکی از عوامل اصلی فقر و محرومیت 

منظور پیدا کردن کار و های قومی خاص بهها و کودکان از مناطق پیرامونی و با اکثریت گروهخانواده

درست . کنندمهاجرت می شهرهاو دیگر کالن صورت دائم یا موقت به تهرانهای زندگی بهتأمین حداقل

متوازن تأکید شده است، اما هنوز در  ۀاقتصادی و اجتماعی کشور بر توسع ۀعهای توسدر برنامه است که

 ،بودجهومانند سازمان برنامه ،ریزبرنامهنهادهای  بنابراین. این سرزمین شاهد نابرابری ژرفی هستیم هپهن

ا های تبعیض مثبت رطرح ،مناطق حاشیه ۀمنظور توسعبه ،هایشانبرنامه و سایر نهادهای حاکمیتی باید در

های این مناطق امروزه یکی از کانون زیرادنبال کنند تا شاهد میزانی از توسعه در این مناطق نیز باشیم، 

 .منشأ کار کودکان هستند درنتیجهمهاجرت و 

ه های اقتصادی متصل بدر بسیاری از مناطق پیرامونی کشور و حتی درمیان طبقات پایین فرصت( 8

تحصیل کودکانشان حوزۀ ها در خانواده ،که تحصیل به اشتغال منجر نشودزمانی. ک استآموزش اند

به اشتغال  گذاری برگشت ندارد واین سرمایهکنند در آینده تصور می زیراکنند، گذاری نمیسرمایه
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. شودهای عمر کودک میهای آنان و سالهدر رفتن سرمایهد و درنهایت باعث بهانجامنمیفرزندانشان 

رنهایت ند و داتحصیل آنان مخالف ۀکنند و با ادامها از تحصیل کودکانشان حمایت نمیاست که خانواده چنین

 شودیکنند تحصیل به اشتغال منجر نمفکر می والدین ،گونه که گفته شدهمان. کنندرا به کار تشویق می هاآن

ن هایی که کودکاکه شغلدرحالی ،شودها میآن آموزی در کار عملی است که سبب ارتقای شغلیحرفه و این

مانی و جس و ناخوشایند زاست و پیامدهای منفیکه از همان کودکی سنگین و آسیبکنند اول اینانتخاب می

ها کودکان آن شدن محض بیکاراین مشاغل همیشگی نیست و به کهاین دوم ؛همراه داردبه یدروانی شد

و  دلیل سختی کاراین مشاغل به کهاین و سوم ؛کاری را تجربه خواهند کردمعیوب فقر و بی ۀهمچنان چرخ

عوارض جسمی زیادی چنین افرادی دارد و  دنبالبهورود زودهنگام به بازار کار بازنشستگی زودهنگام 

ساب حتحصیل یک گزینه به ۀکودکان نیز ادام حتی برای خود  . کنندسالی تجربه میرا در جوانی و میان

. شودمیپذیر نتحصیل امکان ازطریق ،ازجمله پیدا کردن کار ،دانند دستیابی به اهدافشانچراکه می ،آیدنمی

برای منع کار کودکان و ، با تحصیلمرتبط ویژه مشاغل به ،توجه به اشتغال در این مناطق بنابراین

 .استتحصیل ضروری  ازطریق ادامۀتوانمندسازی آنان 

های جامع برای مبارزه با ریزی برنامههای آنان در طرحی ملی و پیشناسایی کودکان کار و خانواده( 1

دیدگان حمایت از آسیب ۀدر ایران وظیف. یکی از راهکارهای اساسی است هافقر و توانمندسازی خانواده

موریت أهایی که مگر سازماناین سازمان با کمک و همکاری دی .سازمان بهزیستی است ۀاجتماعی برعهد

اجتماعی، وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی،  امداد، سازمان امور ۀنظیر کمیت ،حمایتی و آموزشی دارند

باید کودکان درمعرض خطر، بازمانده از  ،وپرورشو آموزش ،امور اتباع خارجه ۀوزارت اقتصاد، ادار

ز ها را اهای ایشان آنو ازطریق توانمندسازی خانواده ندو محکوم به کار اجباری را شناسایی ک ،تحصیل

 های تحصیلها، تأمین هزینهاین مسیر با بهبود وضعیت اقتصادی خانواده. کار اجباری نجات دهد ۀچرخ

 . میسر خواهد شد خانوارو اشتغال سرپرستان  ،کودکان

 

 نقل قول های میدانی در خصوص کودکان کار 

ایی بار جدهند جابهیکی دیگر از کارهای بسیاری سختی که کودکان انجام می :دستیچرخجایی بار با جابه

ها و درکنار برخی از مسائل، مانند سد معبر کردن و جروبحث با عابران پیاده و تنش. دستی استبا چرخ

ی روار پیادهآید، یکی از مخاطرات اصلی این کوجود میدعواهایی که میان خود  کودکان در جریان کار به

ی خوبهای او هنوز بهبرای کودکی که اندام. جایی بار سنگین استهمراه جابهبسیار زیاد درطول روز به

ه اش با مشکل مواجفیزیکی شود رشدجایی حجم بار زیاد باعث میاند و درحال رشد هستند، جابهنکردهرشد 

تردد های شلوغ و پرکودکان معموالً در خیابان این. هایش آسیب ببیندشود و ستون فقرات و سایر استخوان

فروش و خیابانی، با سایر رانندگان کنند و بنابراین ممکن است، همانند کودکان دستمرکز شهر کار می

ها قرار دارند و دود زیادی ها درطول روز درمعرض انواع آلودگیهمچنین آن. وارد تنش و درگیری شوند

 :از این کودکان دربارۀ مخاطرات کارشان چنین روایت کردندگروهی . کنندرا استنشاق می

 .کنهکشی، این اذیت میریزی، میذاری روی چرخ توی این گرما، عرق مییه تُن بار می



 
 (عکس از پژوهش)کش در بازار بزرگ تهران تصویری از کودکی چرخ

گن این کشور ایم، میایرانیگن ما ذارن، میکنن؛ اآلن بار باشه، نمیلُرا و ُکردا اذیت می

 .گه کشور مال خودشونهزور می. مال خودمونه

  

 .کشی خیلی سختهناراحتیم، این چرخه، این چرخه، چرخ

  

شی، مثالً داری رد می. دنآن به آدم فحش میخودشون می. کنمبا ایرانی خیلی دعوا می

کنه چرخت رو پرت می زنه به چرخت،زنه؛ بار داره، میده یا به چرخت میهُلت می

 .وراون

  

اعت صبح س. شیخونه خسه می. شه، بار سنگینآدم زیاد اذیت می. آدم اذیته، بارش سنگینه

 .نُه باید بلند بشی بیای اینجا

  

نجاه کنم، شکرای صدکیلویی پجا میکیلویی رو جابهکیلویی و برنجای چهلروغنای بیست

 .شهاغون میشون سنگینه دیگه، آدم دهمه. کیلویی



 
 (عکس از پژوهش)کش در بازار گل امام رضا تصویری از کودکی چرخ

شوند ساعات کار طوالنی و عمدۀ مخاطراتی که کودکان در کارواش با آن مواجه می :کار در کارواش

ها، و در برخی موارد نقص صورت ایستاده، استنشاق بوی مواد تمیزکننده و کار با آنخوابی، کار بهکم

رات طروایت کودکان شاغل در این صنف دربارۀ مخا. دلیل ناتوانی در استفاده از ابزار کار استعضو به

 :گونه بودکارشان این

یکی تازه اومده بود، زد شلنگ، زد چشاش ترکوند، چشاش رو کور کرد؛ هنوزم 

 .بیمارستانه

  

ش آبه، همه. ش سر پا هستیمکنیم، همهسخت هم هست؛ از هفت صبح تا َده شب کار می

 .کنهبوی کف دیگه حال آدم رو خراب می

  

. شهگن، آدم ناراحت مییه وقتایی چیزی می. کشیممیکنیم، ماشینش رو جارو تروتمیز می

 .کنهکارمم یه وقتایی بد برخورد میصاحاب

کودکان در این شکل از کار مخاطرات . گردی یکی از بدترین اشکال کار کودکان استزباله :گردیزباله

ام دلیل وجود اجسشتان بهبریده شدن دستان و انگ: اند ازها عبارتاهم آن. کنندبسیار زیادی را تجربه می

های آلوده و گندیده، استشمام ها، دست کردن در داخل زبالهبُرنده مانند سوزن، شیشه، و غیره در داخل زباله

ها الهجایی بار یا زبروی طوالنی همراه با جابهخصوص در تابستان، پیادههای زباله بهبوی بسیار بد سطل

های خطرناک، کار در گرما و قربانی جرم شدن، اسکان در مکانصورت کتفی، تجربۀ انواع خشونت به

ها و و سرما، ساعات کار طوالنی و خستگی مفرط، وارد شدن به داخل سطل زباله یا خم کردن سطل

. دشونای که در نتیجۀ این کار متحمل میتر آزار روانیها و از همه مهمامکان افتادن سطل زباله بر روی آن

 :های کارشان چنین بودگرد دربارۀ مخاطرات و سختیکودکان زباله روایت برخی از



خوابی داره، باید آدم زیاد راه بره؛ هی این آشغاال رو کول کنه، هی راه سختیاش دیگه بی

 .بره

  

 .کنهرو عصبانی میدیگه حاال خواب کم آدم 

  

 .کنهها آدم رو خفه میبوی سطال و زباله

  

شیم تا بعد صبح ساعت شیش پا می. کنیمه صبح تا نُه شب کار میسختیش اینه از صبح، دَ 

ما باز یه مش مثالً . مونتونیم یه سیم کارت بگیریم، زنگ بزنیم خونهنمی. کنیمَده کار می

 .آد تو دسکنی توش همۀ چیزای گندیده میکنی، دس میمی

  

بُره، با یه دستم که می. دیگهبُرن، بُره؛ این چیزای تیز دست میمون دستمون میما همه

 بندمشکنم، میها پیدا میای از زبالهلته پارچه

  

ها، این ماسکا زیاد شدن، ما هم که دسکش نداریم، دستمون ریم سر سطل زبالهاآلن که می

 .خوره بهشمی

 :یکی از متخصصان نیز دربارۀ مخاطرات این کار گفت

مجبورن رو بیارن به مواد مخدر که ساعات کارشون . محیط مناسبی نیست، چون ساعات کار زیاده

ی ها نیست که توباره و نظارت عمومی بر بچهدر حوزۀ پسماند شرایط بهداشتی اسف. بیشتر بشه

. دتر بودهها بگفتن شرایط توی کارگاهکردن میتوی گاراژها با کودکان که صحبت می. خیابان حداقله

 .کرده و گودها از این نظر بهترنبدرفتاری می بدتر از این لحاظ که خیلی کارفرما



 
 (عکس از پژوهش)آباد شده توسط کودکان در منطقۀ جنتآوریهای شهری جمعتصویری از زباله

: کند عبارت است ازمخاطرات مهمی که کودکان را در این صنف تهدید می: های چوب و نجاریکارگاه

هایی که دلیل کار با دستگاهکار، بریدگی و نقص عضو بهجایی بار سنگین، سروصدای زیاد محیط جابه

سازی در سازی و مبلروایت تعدادی از کودکان شاغل در کابینت. ها را نداردکودک مهارت استفاده از آن

 :این باره چنین بود

 .وکوله هستشه، چون کجشه؛ خیلی هم زود قطع میاگه این انگشتم زیرش بره، قطع می

 .لی سختهاز این نظر خی

  

 .یه بار آسیب رسونده، پام رفته دیگه

 

 .ذاریم اینجا، اینا سختهکنیم میهمینا رو بلند می

 دیدگی شود، برخی ازتواند باعث آسیبها بسیار دشوار است و میاز آنجا که کار با برخی از دستگاه

ز روایت یکی ا. دهندا را نمیهکارفرمایان متوجه این موضوع هستند و به کودک اجازۀ کار با این دستگاه

 :کودکان شاغل در نجاری مؤید همین نکته است

داداشم  یه بار دست. کنه، با همۀ اینا باید کار کنیمبُره، اینم نوار میبا دستگاه نجاری که می

من رو زیاد ... . جوری کنه، دستش رو زدهرو زده؛ خواست چیزا رو، آشغاال رو این

 .برهگه دستت رو میکار میصاحابذارن برم، نمی



 
 (عکس از پژوهش)آباد تصویری از نوجوانی شاغل در یک کارگاه چوب در منطقۀ اسماعیل

همراه دارد کار در بازارهای گل و یا یکی دیگر از کارهایی که برای کودکان مخاطراتی به :فروشیگل

د همراه داردرکل این نوع کار در مقایسه با کارهای دیگر مخاطرات کمتری به. فروشی در معابر استگل

ایت میزانی از حماند، همیشه جذب این کار شده های خویشاوندیو از آنجا که بیشتر کودکان براساس شبکه

 ها برای کودکان خوشایند است ودر این کار حتی گاهی سروکار داشتن با گل. کننداجتماعی را دریافت می

ها همانند سایر اشکال دیگر کار در خیابان مخاطراتی برند، اما فروختن گل در خیاباناز این کار لذت می

 :رب ناخوشایند این کار چنین بودروایت کودکان از مخاطرات و تجا. 1همراه داردرا به

 .ش زیر آفتابه، سختهفروشی همهگل

  

 .جا کنی، دیگه سختناینجا باید این چرخا رو هم جابه

  

 .کارم، ُخب سخته دیگهمن ُگلم می

  

 .ما باید ساعت چاهار صبح از خواب پاشیم کار کنیم، سختیش اینه

  

ی کنمثالً خاکش رو که عوض می. دارهای کنی، یه حس دیگهخوبه؛ وقتی گلدون عوض می

 .شون چقدر باهاش عمر کنهگی این گلدون رو مشتری ببره خونهیا گلدونش رو، می

  

 نتیجه گیری 

 روابط جنسیتی، و قومیتی هایتبعیض مهاجران، هایشبکه ها،آن بر نظارت و قوانین اجرای هنحو

 سن زیر کودکان کار ایران، کار قانون برپایۀ. هانگرش و هاارزش و ،(سکونت محل) اسکان قدرت،

 شماری. کنندمی کار سال پانزده زیر کودکان از زیادی شمار که آنیم شاهد اما است، ممنوع سال پانزده

 در کار مانند دارند، فعالیت رسمی بخش در دیگر تعدادی و غیررسمی اقتصاد بخش در هاآن از

                                                           
 حقوق کودکان و نوجوانانحمایت از انجمن ، یغمای کودکی، (0122) و همکاران احمدی، کامیل، 1



 و بلورسازی هایکارخانه غذایی، مواد هایفروشگاه آجرپزی، هایکوره تولیدی، هایکارگاه

 متأسفانه اما. هااین مانند اموری و ها،گلخانه و گل هایبازار کشاورزی، بخش در کار سازی،شیشه

 زنندمی دور را کار قانون عمالً  کارفرمایان درنتیجه و ندارند کارها این بر نظارتی کار وزارت بازرسان

 نند،کمی رجوع کار محل به نظارت منظوربه بازرسان کهزمانی حتی. کنندمی استفاده کودکان کار از و

 صالات نقاط ایجاد به نیز مهاجران هایشبکه. کنندمی پنهان مختلف هایشیوه به را کودکان کارفرمایان

 یبرخ کودکان بودیم، شاهد که گونههمان. کندمی فراهم کودکان کار برای را زمینه مقصد و مبدأ بین

 ای هستند هرات اهل بیشتر گردهازباله مثال برای. دارند فعالیت بیشتر کارها از برخی در هاقومیت

 هایهشبک اهمیت از نشان شواهد این. اندکردستان استان اهل غالباً  کنندمی کار بارتره در که کودکانی

. ستا کودکان کار علل از دیگر یکی جنسیتی و قومیتی هایتبعیض. دارند کار به اتصال در مهاجرت

 هخالص آن به فقط اما است، نامتوازن توسعۀ الگوی همان تأثیر تحت قومیتی هایتبعیض از بخشی

 رخیب به آنان دستیابی و برندمی رنج ساختاری هایتبعیض از زنان و اقوام از برخی ایران در. شودنمی

 هگذشت دهۀ چند در کهآن با ایمبوده شاهد یا است شده محدود نظامی و اقتصادی، سیاسی، هایفرصت از

 دسترسی زمینۀ در زیادی ساختاری موانع با آنان است کرده رشد شدتبه خانوار سرپرست زنان نرخ

 محدودیت جز نیست چیزی ساختاری هایتبعیض نتیجۀ. هستند همچنان و اندبوده مواجه هافرصت به

. ستا گرمداخله عوامل از دیگر یکی نیز قدرت روابط. بیشتر فقر درنتیجه و هافرصت به دسترسی

 در انینقو زدن دور و غیررسمی بخش در کارگر و کارفرما بین رابطه تنظیم برای قوانین نبود دلیلبه

 همچنین .کنندمی استثمار را آنان درواقع و کنندمی سوءاستفاده کار نیروی از کارفرمایان دیگر هایبخش

 هرگونه درصورت و است قدرت منشأ کار کودکان هایخانواده درنظر کارفرما که شود ذکر است الزم

بر این اساس و برپایۀ آمارهای  .گیردنمی قرار او دربرابر و دهدمی حق کارفرما به خانواده آزاری

کار های هزار کودک دراثر آسیب 55طور متوسط در هر سال ، به5002المللی کار در سال سازمان بین

های غیرجسمی های جسمی، با آسیببر آسیبکودکان کار، عالوه (592: 5832کالنتری، )کنندفوت می

. ذارندگناپذیری برجای میناپذیرند و پیامدهای جبرانها ترمیمرو هستند که معموالً این آسیبنیز روبه

اً بر یادگیری آنان، خصوص شوند و این مسئلهبرای مثال کودکان کارگر از بُعد شناختی دچار ضعف می

رشد عاطفی کودکان نیز دراثر کار در شرایط سخت روانی مختل . گذارددر دوران تحصیل، تأثیر می

ها نفس، دلبستگی خانوادگی، و عشق و دوستی در آننفس کافی، اعتمادبهشود و احساساتی مانند عزتمی

شوند که با سنشان تناسب هایی میها و اضطرابهمچنین دچار انواع افسردگی این کودکان. بیندلطمه می

دلیل ندیدن آموزش الزم و نداشتن قدرت ندارد، و با داشتن مسئولیت کاری در یک کارگاه کوچک، به

اند که این اضطراب همراه همیشگی آنان در زندگی خواهد ریزی، در محیط کار مدام مضطرببرنامه

 . بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نویسنده ۀدربار

آیکرو دانشگاه حقوق لندن از « ناموس» ۀجایز ۀبرند ،شناس اجتماعی و پژوهشگرمردم ،احمدی کامیل

(IKWR )بخش ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه جورج  بنیاد جهانى صلح «صلح» ۀجایز ۀو برند

شناسی اجتماعی از دانشگاه کنت انگلستان است و مدارک آموختۀ رشتۀ مردموی دانش .واشنگتن است

را  بکروش تحقیق، سیاست در خاورمیانه و مطالعات صلح از دانشگاهای مدرسۀ اقتصاد لندن، و برک

و مسائل مرتبط با  ،هااجتماعی، اقلیت ۀتوسع حوزۀ در این محقق هایپژوهش .نیز دریافت کرده است

که  انددهو کوردی چاپ ش ،های انگلیسی، ترکی استانبولی، فارسیبه زباناست و  و کودکان جنسیت

 :اندقرار ذیلبه

که  "داب و رسوم مزوپوتامیاآ شناسی بهنگاهی مردم" نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیهکتاب 

 به نام سنتکتاب . در استانبول ترکیه منتشر شد 8112در سال   Etkim press ازسوی انتشارات

در سال  Un Cut Voices Pressکه ازسوی انتشارات " وهشی جامع درباب ختنه زنان در ایرانژپ"

به زبان فارسی در تهران  0125به زبان انگلیسی در آلمان و ازسوی انتشارات شیرازه در سال  8105

 جاژوهشی جامع درباب ازدوپ" طنین سکوتکتاب . چاپ شد و در سازمان ملل از آن رونمایی گردید

 8102در سال  Nova Science Publisher, Incکه ازسوی انتشارات "زودهنگام کودکان در ایران

 تهران به زبان فارسی در 0121در نیویورک به زبان انگلیسی و ازسوی انتشارات شیرازه در سال 

پژوهشی جامع " ای بر روی آبخانهکتاب . منتشر شد و در دانشگاه اکسفورد از رونمایی به عمل آمد

 در 0122 سال در شیرازه نتشاراتا ازسوی که" درباب صیغه محرمیت و ازدواج موقت  در ایران

 گردیالهزب پدیدۀ کنترل و گیریپیش شناخت، درباب پژوهشی" یغمای کودکیکتاب  .منتشر شد تهران

منتشر  0122که حاصل کاری مشترک با انجمن حمایت از حقوق کودکان بود در سال  تهران در کودکان

در سالهای اخیر حوزه مطالعه کامیل احمدی کودکان کار و اقلیتهای قومی و جنسی بود و در . گردید

رباب دگرباشان در دپژوهشی " شهر ممنوعههمین راستا پژوهشهای همسو را انجام داده است که کتاب  

در لندن به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شد ه  8102که ازسوی انتشارات مهری در سال  "ایران

با محوریت  پژوهشی جامع درباب هویت و قومیت" از مرز تا مرزکتاب های . است از آن جمله است

ت مسازگاری و مقاوو کتاب " پژوهشی جامع بر باب ازدواج سفید در ایران"، خانه ای با در باز " صلح

نگاری تصویری از قوم - و مقاومتهای جنسیتی ها، تفاوتمصرف رسانه" دربین نوجوانان مهاباد

در لندن به زبان های فارسی و  8180و 8181مهری در سال های  که توسط انتشارات" کردستان ایران

 یکودک ردپای استثمار در جهانکتاب . انگلیسی به چاپ رسیده است از دیگر این پژوهشها می باشد

زمان با روز جهانی ، هم8180که در سال " اشکال، علل و پیامدهای کار کودکانپژوهشی جامع درباب "

  .صورت نسخۀ الکترونیکی و به زبان فارسی منتشر شدمبارزه با کار کودکان ازسوی آوای بوف به

 درحالر کودکی هایی درخصوص ختنۀ مردان، زنا با محارم، و آزار جنسی داز این نویسنده پژوهش

. های اجتماعی قرار خواهد گرفتمندان حوزهمندان و دغدغهزودی در دسترس عالقهتدوین است که به

 .های مختلف فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده استهمچنین مقاله های متعددی از ایشان در نشریه
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