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چهارةو افغان در استان كرمان بر پاي وضعيت كودكان كارگر ايرانيمقايسة
و دو راه سه جامعه( حقوق كودكةنام اصل پيمان 1)حل شناسي

3ناهيد رحيمي پوراناركي،2سيامك زند رضوي

)30/1/1390، تاريخ پذيرش7/6/1389تاريخ دريافت(

 چكيده
بةنام پيمان 1373جمهوري اسالمي ايران در سال طور مشروطه حقوق كودك را

در. است ندادهنداني صورتچاما در عمل براي تحقق اصول آن اقدام. پذيرفته است
باةنام اي پيمانت چند اصل پايهياين مقاله وضع كه آموزشمرتبط و كار كودكان
و مشاركت(اصلي هاي در زمينهةنام اصول پيمان همة ضامن تحقق ) بقاء، رشد، امنيت

ميكودكان است مورد براي اين پژوهش در استان كرمان انجام.گيرد بررسي قرار
دهكراستفاده) پرسان پرسان( برفي گيري گلولهش با نمونهيو از روش پيماه استشد
از( كودك كارگر 474. است و 411سال،18كمتر ةدر نه نقط)افغان63ايراني

ةدهند يج نشاننتا.اند حضوري قرار گرفتهةمورد مصاحب استان كرمان، شهري
بكم دستشدن معلق و، طور مشترك براي هر دو گروههيك حق، كودكان كارگر ايراني

در.دوم حقوق بيشتري معلق شده استةدر حالي كه براي كودكان دست. افغان است

: عرصـة شناسـي بـه چهـار ايدة تفكيـك جامعـه 2005اين مقاله اداي ديني است به مايكل بورووي كه در سال.1
و مردم اي، سياست شناسي حرفه جامعه .1387مراجعه شود به بورووي،. مدار را پيشنهاد كرد گذار، انتقادي

و عضو گروه.� و مسائل زنان روستايي-شهري مطالعات شناختيجامعه هاي پژوهشياستاديار گروه علوم اجتماعي
 srazavi@uk.ac.ir،دانشگاه شهيد باهنر كرمانو خانواده

 شناسي ارشد جامعه كارشناسي.�
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و اي، جامعه شناسي حرفه هاي مسئله در سه عرصة جامعهحل ادامه، راه شناسي انتقادي
مي جست مدار شناسي مردم جامعه .شود وجو

كودكان كودكان ايراني، حقوق كودك، استان كرمان، كودكان كارگر،:كليدي واژگان
.مدار شناسي مردم شناسي، جامعه افغان، جامعه

 مقدمه
توسط مجمع 1946در سال،شود صندوق كودكان ملل متحد كه اختصاراً يونيسف ناميده مي

و اين. عمومي سازمان ملل متحد به وجود آمد مجمع، يونيسف را موظف كرده است تا به دفاع
و با افزايش حمايت از حقوق كودكان بپردازد، به تأمين نيازهاي اساسي آنان كمك كند

نامة پيمان«راهنماي يونيسف. امكان شكوفايي كامل استعدادهايشان را فراهم سازد ها، فرصت
از» حقوق كودك مي. به اجرا درآمده است 1990است كه را كند حقوق كودكان يونيسف تالش

و معيارهاي بين به يونيسف،(المللي رفتار با كودك برقرار سازد عنوان اصول اخالقي پايدار
2003 .( 

و پيمان رغم وجود اين سازمان بين به  نامة حقوق كودك، در جهان امروز، نيروي كار المللي
شدن گيرد كه پيامد فوري آن، محروم كودكان به اشكال گوناگون مورد سوءاستفاده قرار مي

و  و آموزش براي دسترسي به امكان رشد طبيعي كودكان از صرف زمان الزم براي بازي، شادي
به. انساني است . راحتي قابل مشاهده نيست در مواردي استفاده از نيروي كار كودكان در جامعه،

و در هفت عرصه وهشي بيندر پژ المللي، انواع سوءاستفاده از نيروي كار كودكان شناسايي
شد طبقه :بندي

به. كار خانگي: اول و همسايگان مي كودكان در خانة اقوام در عنوان خدمتكار كار و كنند
و پيوسته، مقابل آن به طور نقدي يا جنسي دستمزد مي و در مواردي اين كار دائمي گيرند

ميبد .شود ون دريافت مزد انجام
مي. كار در صنايع: دوم تواند منظم يا نامنظم، رسمي يا غير رسمي، قانوني يا غير اين كار

و در مواردي فعاليت همراه با ساير اعضاي خانواده انجام مي .شود قانوني باشد
مي: سوم و به اتفاق تواند روي زمين كار در عرصة كشاورزي كه ساير اعضاي هاي خانوادگي

.خانواده يا براي ديگران انجام شود
نيروي كار كودكان بيشتر در معادن كوچك مورد استفاده قرار. كار در معادن: چهارم

.گيرد مي
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وجوي زدن كفش، جست رسمي، شامل مواردي همچون واكسكار در اقتصاد غير: پنجم
و مانند آن .زباله، دستفروشي

به: ششم هاي اين نوع سوءاستفاده از نيروي كار كودكان، در دهه.زعنوان كودك سربا كار
و منطقه اخير بيشتر مشاهده مي و از كودكان در منازعات محلي به شود عنوان سرباز استفاده اي

.شود مي
اين عرصه يكي از بدترين اشكال سوءاستفاده. كار كودكان در عرصة كارگري جنسي: هفتم

المللي رونق يافته هاي اخير در سطح بين چاق كودكان در دههاز كودكان است كه همراه با قا
).3: 2008المللي اتحاديه صنفي، كنفدراسيون بين(است 

ميةآمارها دربار و روشن نيست تعداد كودكاني كه در جهان كار كل. كنند دقيق تعداد
مي ميليون نفر 352كودكان كارگر در جهان حدود  يايي آنان در توزيع جغراف.شود تخمين زده

و در آفريقا61آسيا  و در آمريكا32درصد ميليون كودك 117حدود.درصد است7درصد
ميليون كودك ملزم به كار 200حدود،اين تعداداز. كارگر به كارهاي خطرناك مشغول هستند

سال مجبور به انجام كارهاي15ميليون كودك زير 111حدود،از اين ميان. اجباري هستند
با. طرناك هستندخ و طبق آمارهاي موجود توزيع سني كودكان مشغول به كار متفاوت است

و ورود تمام،افزايش سن اين كودكان مي احتمال ترك تحصيل  يابد وقت به بازار كار افزايش
).3: 2008المللي اتحاديه صنفي، كنفدراسيون بين(

در چنان در پژوهش ديگري كه 68تنها،سال9تا5گروه سنيدر،سطح جهان آمده است،
با مشغول بوده) تحصيل( درصد كودكان به طور خاص به فعاليت مناسب سن كودك و اند

به14تا10افزايش سن، اين نسبت به ترتيب در گروه سني  و در گروه سني67سال درصد
به17تا 15 مي43سال از نيمياين به آن معني است كه در حدود.يابد درصد كاهش

شوندمييعني آموزش محروم،كودكيةاز فعاليت خاص دور عمالً امروز، جهاندر كودكان
و كارول،( ).2004رابين

ويكتعداد كودكان كارگر در ايران حدود مي هزار نفر 600ميليون اگر. شود تخمين زده
از 915 و به خانه،سالگي18هزار كودكي را كه قبل ند به اينا داري مشغول ازدواج كرده

مي 550و ميليون2به در ايران كودكان كار مجموعه اضافه كنيم، 5/27حدود.دنرس هزار نفر
.)1/5/87:29 جامعه،ةروزنام( تحصيل هستندةدرصد از اين كودكان خارج از چرخ

ميليون نفر برآورد كرده است2/3پژوهشگري كودكان خارج از نظام آموزش را در ايران،
).108: 1389للهي، عبدا(
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و خيابان را در ايران برعهده دارند،گزارش مقامات مسئول ،كه كار ساماندهي كودكان كار
ميياز جمله در گزارش.نان بر اساس تابعيت والدين نيز توجه دارندآبه تفكيك 26كند اعالم

در.)16/2/87:13اتحاد ملي،(هستند خارجي عمدتاً افغان درصد كودكان مذكور از اتباع اين
يك حالي است كه تعداد افغان و هاي قانوني مقيم ايران و تعداد پناهندگان27ميليون هزار نفر

مي2تا5/1افغان غير مجاز بين  كم كه دست)111: 1389شهني،(شود ميليون نفر برآورد
از يك به18سوم آنان كمتر و عموماً والدينشان براي كسب درآمد كار كردن سال دارند

مي.كنند مجبورشان مي هزار نفر از كودكان اتباع 230شود كه تنها اين احتمال از آنجا تقويت
در نتيجه).28/5/87روزنامة ايران،(اند در مدارس ايران ثبت نام شده) عموماً افغان(خارجي 

و يكي از اولين گزينه ن به سوي بازار هاي پيش روي آنان، رفت اكثر آنان راهي به مدرسه ندارند
پس از آنكه دولت رسماً مدارس خودگردان افغان را تعطيل 1383اين امر در سال. كار است

و مدير كل وقت امور اتباع وزارت كشور استدالل كرد اگر ما به اين مهاجران غير قانوني«: كرد
و عظيمي از پناه ميجويان افغان به سوي ايران اجازه دهيم درس بخوانند، موج تازه » افتند راه

.، گسترش بيشتري يافت)15/8/87روزنامة اعتماد،(
اين امر شامل كودكان. اطالعات مربوط به كودكان كار در استان كرمان نيز نامشخص است

هاي ساكن استان كرمان تا حدودي آمار افغان. شود افغان شاغل در استان كرمان نيز مي
از مشخص و تا 140تر است ميهزار 250هزار شود كه حضور اكثر آنان قانوني نفر تخمين زده

و در نتيجه كودكانشان به مدارس راهي ندارند  به نقل از معاون اجتماعي فرماندهي(نيست
).13/2/88نامة استاني استقامت، انتظامي استان كرمان، هفته

مي با توجه به آنچه تاكنون عنوان شد، :ه كردتوان به موارد زير اشار به طور خالصه
 قابل رديابيامري كم در هفت عرصه،، دستكاركردن كودكان در جهان امروزسوءاستفاده از

از. توزيع اين كودكان در مناطق مختلف جهان يكسان نيست.است از آموزش اساساً آنانبرخي
ميرورسمي مح و آنانم م با افزايش سن از نظا اند، احتماالً شده آموزشةكه وارد چرخيمانند

كل جهان به حدود آموزشي خارج مي پديدة.رسدمي كودكان درصد50شوند كه اين نسبت در
از توزيع آنان در مناطق مختلف كشور اطالعي در دست. كار كودكان در ايران نيز رواج دارد

و در مجموع تقريباً به مدرسه نمي از ابتدا از اين كودكان تعدادي.نيست ميليون2/3 روند
ره ايران كودك در ميتحصيل را مي كنندا اين وضعيت. شوندو تعدادي از آنان وارد بازار كار

و در مدرسه ثبت نام احتماالً براي كودكان مهاجري كه حضورشان غير قانوني تلقي مي شود
.شوند نيز صادق است نمي
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را وضعيت كاركهن استآهدف اين پژوهش هاي قابلهدر عرص كودكان در استان كرمان
و تفاوت وضعيتو با فراتحليل انجام شده در سطح كشور مقايسه كندتوصيف مشاهده، 

بهرا كودكان كار در كرمان در عرصة دسترسي به آموزش رسمي، بودن يا افغان ايراني با توجه
و راه برپاية پيمان سه نامة حقوق كودك نشان دهد و آموزش كودكان را در درون حل مسئلة كار
و مردم شناسي حرفه عرصة جامعه .مدار بررسي نمايد اي، انتقادي

 پيشينة پژوهش
مي پژوهش رهاي مختلف در دهد كه استفاده از نيروي كار كودكان در كشو هاي گوناگون نشان

در. كند درجة اول امكان دسترسي اين كودكان را به آموزش محدود مي از جملة اين مطالعات
بالتين،(، چين)2006رونوكوالتو،(، بنگالدش)2002؛ سابرامانيان، 2005باكوث،(هندوستان 

.انجام شده است) 2006هانته،(و افغانستان) 2007
ان جهاني كار به سه دليل كار كودكان را در تضاد با چند پژوهشگر برپاية اسناد سازم

و: كنند آموزش آنان ارزيابي مي محروميت از فرصت حضور در مدرسه، اجبار براي ترك تحصيل
و طوالني عالوه بر حضور در مدرسه  و همكاران،(اجبار به انجام كارهاي سنگين : 1388توالئي

303.(
پس كارشناسان يونيسف در جمع مي از مقايسة يافتهبندي، : گيرند ها در سي كشور نتيجه

و توضيح داده مي شود دسترسي به آموزش ابزاري بسيار مهم براي ممانعت از كار كودكان است
و همراه با وجود امنيت كه اين آموزش در صورتي كارساز است كه مقرون به صرفه، باكيفيت

م). 2003يونيسف،(باشد  و پرورش در ايران نيز، پژوهشگران تعددي به اهميت آموزش
و راغفر، يزدان(باكيفيت دركاهش فقر كودكان اشاره دارند  و همكاران215: 1388پناه :؛ راغفر

مي از طرف ديگر، پژوهش). 1388 به هاي ديگري نشان دهند كه در يك كشور معين، دسترسي
دس. آموزش براي همة كودكان يكسان نيست ترسي براي كودكان به طوري كه در مواردي اين

مي. هايي همراه است مهاجر با محدوديت شده در آسيا توان به نمونة انجام از جملة اين مطالعات
و همكارانش. اشاره كرد) 2003بالوترا،(اي در آفريقاو نمونه) 1999كاماچو،( در ايران وامقي

بر48برپاية فراتحليل گستردة كشوري، مبتني بر  هاي اينكه جنبه سند پژوهشي، عالوه
33تا5/12اند، حضور كودكان مهاجر را از حدود گوناگون كار كودكان را مورد توجه قرار داده

و همكاران،(اند هاي ايران برآورد كرده درصد كودكان كارگر در خيابان ).1388وامقي
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و افغان(در پژوهش حاضر وضعيت كار كودكان مي) ايراني وشو در استان كرمان بررسي د
كنندة اين بررسي خواهد نامة جهاني حقوق كودك، چارچوب هدايت چهار اصل مرتبط، از پيمان

كه. بود  شمسي، 1373درسال دولت جمهوري اسالمي ايران اين امر از آن جهت اهميت دارد
وهب،را نامة حقوق كودك پيمان اصل چهار.اجراي آن را تعهد كرده است طور مشروط پذيرفته
كه پيمان ميدر پژوهش حاضر مورد نامه ازا، عبارتگيرد توجه قرار :ند
ةنامه را براي هريك از كودكاني كه در حوز كشورهاي عضو، حقوق مندرج در پيمان.2ةماد

و تضمين خواهند خواهند محترميتبعيض گونه هيچبدون،ندحضور دارها قضايي آن شمرد
.كرد

به.22ةماد و به كشور جديد پناهنده ناچار هر كودكي كه وطن خود را ترك كرده باشد
.كودكان زندگي كندةتواند مثل بقيب در كشور جديد بايد،شود

مي.28ة ماد و كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از آموزش به رسميت شناسند
ب استآموزش ابتدايي اجباري  همهو ميةطور رايگان در اختيار .گيرد كودكان قرار

و كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره.33ةدام كشي
انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به 

رساند، به رسميتباخالقي يا اجتماعي او آسيب سالمتي كودك يا رشد جسماني، ذهني،
.)1386، يونيسف(شناسند مي

و افغان به لحاظ: حال سؤال پژوهش اين است و تفاوت كودكان كارگر ايراني شباهت
و بر اساس  و دسترسي به آموزش، در استان كرمان چگونه است و وضعيت كار شرايط

چه هاي گوناگون جامعه عرصه  هايي براي اين مسئله وجود دارد؟حل راه شناختي

 شناسي پژوهش روش
از مجموعه. پيمايش استفاده شده استاز روش در پژوهش حاضر به هاي دادهاي مربوط

و 411( كودك كارگر 474باحضوريةمتغيرهاي عيني از طريق مصاحب در)افغان63ايراني
در فعا ليت انتخاب اين. آوري شده است جمع شهري استان كرمانةنقط9 هاي قابل مشاهده

 اين مناطق. ها نمود بيشتري دارد نقاط به اين دليل بوده است كه حضور كودكان كارگر در آن
و صوغان كرمان، بافت، جيرفت، سيرجان، كهنوج، رودبار، قلعه شامل ها داده. است گنج، عنبرآباد

در نيمة اول)ي دانشگاه پيام نورعمدتاً دانشجويان رشتة پژوهشگر(ديده را پرسشگران آموزش
تكميلها با مصاحبه زمانهمراها نامه پرسش گران مصاحبه.اند كردهآوري جمع 1388سال 
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مي چنان؛پرسان بوده است يا پرسان1برفي گيري گلوله روش نمونه.اند كرده ، دهد كه ببي توضيح
مي گيري گلوله در شرايطي از روش نمونه كه يافتن محل اعضاي جمعيت شود برفي استفاده

بي براي يافتن نمونه،بنابراين. دشوار باشد خانمان، كارگران مهاجر، مهاجران غير اي از افراد
و كه.توان به نحو مطلوبي از اين روش استفاده كردمي ...قانوني اين روش به اين صورت است

مي محل معدودي از جمعيت هدف را پيدا مي و سپس از آنان خواهيد كه اگر اطالعات كنيد
را در اختيار شما قرار دهند محل اعضاي ديگر آن جمعيت دارندةالزم را دربار تا بتوانيد آنان

فر گلوله.مورد مصاحبه قرار دهيد مي يند جمعآبرفي به .)406: 1384،ببي(شود آوري اطالق
حاصل به لحاظ آماري غير گيري از نوع غير احتمالي است، نتايج از آنجا كه اين روش نمونه

هاي نمونة مورد اما در پژوهش حاضر تالش شده است با مقايسة ويژگي. قابل تعميم است
مطالعه با فراتحليل كشوري، نشان داده شود نمونة نسبتاً بزرگ مورد بررسي از تنوع مناسبي 

و در نتيجه، يافته چند اين امر هموارههر. ها تاحدودي قابليت تعميم را دارند نيز برخوردار است
از جمله مواردي كه با ساختار كلي نمونه. هاي جدي اين پژوهش خواهد بود يكي از محدوديت

و با فراتحليل كشوري هم از عبارت اند خواني داشته مرتبط بوده :اند
شده در فراتحليل نسبت كودكان مهاجر كار در نمونة مورد مطالعه مشابه نسبت گزارش-

: 1388و همكاران، وامقي( درصد است5/12ر فراتحليل نسبت كودكان مهاجرد. كشوري است
اند كه نمونه از اين نظر مشابه درصد كودكان متولد افغانستان13در نمونة حاضر ). 366

.فراتحليل است
بي- شده در فراتحليل سواد در نمونه مورد مطالعه مشابه نسبت گزارشنسبت كودكان

و همكاران،(درصد است17تحليل نسبت اين كودكان حدود در فرا.كشوري است وامقي
بي17 در نمونة حاضر نيز).358: 1388 .سواد هستند درصد كودكان
نسبت كودكاني كه با خانواده در ارتباط هستند در نمونه مورد مطالعه مشابه نسبت-

ا.شده در فراتحليل كشوري است گزارش درصد گزارش شده80ز اين نسبت در فراتحليل، بيش
و همكاران،(است  درصدكودكان با والدين82شدة حاضر، در نمونة مطالعه). 367: 1388وامقي

.كنند خود زندگي مي
هاي كودكان كارگر با تركيب شده در استان كرمان به لحاظ فعاليت اما ساختار نمونة مطالعه

در چنان. چند نكتة اساسي است هايي دارد كه خود گوياي شغلي كودكان فراتحليل تفاوت كه
:نمونة كرمان تركيب شغلي كودكان به قرار زير است

1 Snowball sample 
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فروشي، ميوه: ها مشغول هستند درصد در عرصة خدمات به شاگردي انواع مغازه 60.3
و هاي عرضة محصوالت پالستيكي، فروشگاه فروشگاه ،...هاي مواد غذايي

و باغداري،درصد در عرصة خدمات گاوداري، زراعت 16.4
و اقتصاد غير رسمي مانند دستفروشي، واكس 15.4 و كارهاي كوچك زدن درصد دركسب
و ،...كفش
و پاك: درصد در صنايع مرتبط با پسته 5.6 ،...كردن، مغزكردن

.درصد به كار منزل براي ديگران اشتغال دارند 2.3
گزارش شده است) 359: 1388وامقي،(هرچند اين تركيب شغلي با آنچه در فراتحليل

و حفظ حقوق كودك، شباهت هايي دارد، از آنجا كه پژوهش حاضر بنا به مالحظات اخالقي
و مصاحبة داوطلبانه بوده است، از فعاليت هاي غير اخالقي يا غير محدود به اعالم آزادانة شغل

و از اين منظر با يافته اوت است كه در هاي فراتحليل متف قانوني پرسشي به ميان نيامده است
تن آن فعاليت و . فروشي كودكان گزارش شده است هايي مرتبط با دزدي، فروش مواد مخدر

و تا حد امكان، در حضور يك فرد مورد اعتماد عالوه بر آن، مصاحبه در محل كسب وكار كودك
و سؤاالت نيز محدود به پرسش يا او انجام شده است و از هر پرسش نگرشي هاي عيني بوده

.ير قابل فهم، به دليل حفظ حقوق كودك، اجتناب شده استغ
. به هرحال، تعميم نتايج پيمايش حاضر به كل كودكان كارگر استان كرمان مورد نظر نيست

در پژوهش حاضر هدف. تر در مناطق مختلف استان نياز دارد هاي دقيق زيرا اين امر به پژوهش
م دادن ويژگي آن است كه عالوه بر نشان و شرايط كار هاي و افغان شترك كودكان كارگر ايراني

و راه آنان، بر تفاوت . هاي ممكن آن بررسي شودحل هاي دسترسي ايشان به آموزش تأكيد شود

ها يافته
) برفي گلوله( گيري غير احتمالي در استان كرمان با روش نمونه مذكور نتايج حاصل از پيمايش

وةنقط9 در و انجام مصاحب استفاده از ابزار پرسشبا شهري استان كرمان باةنامه  حضوري
و 411( كودك كارگر 474 :به قرار زير است) افغان63ايراني
و 14• ؛اند درصد آنان پسر بوده86درصد كودكان كارگر مورد مصاحبه دختر
و 13• ؛اند درصد آنان متولد ايران بوده87درصد كودكان كارگر متولد افغانستان
و13د كودكان كارگر زير درص 25• ؛اند سال داشته18تا14درصد آنان بين75سال
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بي17• و ابتدايي را تمام كردهةدرصد دور31؛سواد هستند درصد كودكان كارگر 52اند
و دبيرستان شده ؛اند اما آن را رها كرده اند، درصد آنان وارد مقطع راهنمايي

درصد تحت15؛شاوندان خود هستنددرصد كودكان كارگر تحت سرپرستي خوي3•
و سرپرستي مادر به و در خانواده82تنهايي و مادر خود هستند اي درصد تحت سرپرستي پدر
 كنند؛مي متعارف زندگي

تادرصد كودكان كارگر داراي پدري5/27• وااي باسواد درجه هستند كه 5/72ست
.سواد هستندبي درصد آنان پدرانشان

درصد78و است اي باسواد درجهكه تا درصد كودكان كارگر داراي مادري هستند 22•
؛سواد هستندبين مادرانشانآنا

و از كار18؛اند درصد كودكان كارگر پدرشان را از دست داده 14• درصد داراي پدر بيكار
و  ؛درصد داراي پدر شاغل هستند68افتاده هستند

و داردرصد مادران شاغل17؛ اند انشان را از دست دادهدرصد كودكان كارگر مادر5/2• ند
؛دار دارند درصد مادران خانه5/80

مي5/30• وك درصد كودكان كارگر تنها كودكي هستند كه در خانواده كارگري 5/69ند
و برادر كارگر دارند ؛درصد كودكان كارگر خواهر

در6/5درصد كودكان در مشاغل خانگي،3/2• در4/15صنايع، درصد درصد
و4/16،)مشاغل غير رسمي(وكارهاي خرد كسب عر3/60درصد در كشاورزي صةدرصد در

؛ندا به كار مشغول)ها شاگردي مغازه عمدتاً(خدمات
مي5درصد كودكان3• درصد شش روز را در هفته به كار22؛كنند روز در هفته كار

وا مشغول كا درصد هفته75ند مياي هفت روز ؛كنندر
مي11درصد كودكان 41• و بيشتر در روز كار و ساعت تا59كنند ساعت10درصد آنان

؛ندا در روز به كار مشغول
و 4000درصد كودكان درآمدي باالي5/32• درصد آنان از درآمدي5/67تومان دارند

در 4000كمتر از  ؛روز برخوردارند تومان
در 21• ميييها خانواده درصد كودكان و كنند كه با خويشاوندان خود رابطه ندارند زندگي

؛درصد آنان با خويشاوندان در ارتباط هستند 79
ت درصد كودكان كارگر بر دريافت كمك 35• كيدأهاي گوناگون از خويشاوندان خود
و كرده ؛كنند درصد آنان كمكي از خويشاوندان خود دريافت نمي65اند
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مي كارگر به نوعي از كمكهاي كودكان درصد خانواده 27• و هاي دولت بهره 73برند
بي درصد آنان از اين كمك ؛اند بهره ها

شان اذعانهخانواديدرصد كودكان كارگر به سوء مصرف مواد مخدر در ميان اعضا 34•
و  ت66دارند .كنند ييد نميأدرصد استفاده از مواد مخدر را

و افغانكودكان كارگرةمقايس  ايراني
اين نسبت در ميان هستند،سال افغان11درصد كودكان كارگر زير4/25در حالي كه•

كي(است درصد8/8 فقطكودكان ايراني  ، سطح2=، درجة آزادي 28.07=دو ميزان
؛)474=، تعداد0= داري معني

ي اين نسبت برا،اند درصد كودكان كارگر افغان هرگز به مدرسه نرفته8/77كهيدر حال•
كي(است درصد8/14 فقط كودكان كارگر ايراني ، سطح1=، درجة آزادي 121.41=دو ميزان

؛)474=، تعداد0= داري معني
سوادند، اين نسبت براي كودكان كارگربي كامالً درصد كودكان كارگر افغان61در حالي كه•

كي(است درصد1/12 فقط ايراني ،0=داري، سطح معني3=، درجة آزادي 64.5=دو ميزان
؛)428= تعداد

درصد كودكان كارگر افغان داراي درآمد كمتر از دوهزار تومان در روز8/60در حالي كه•
كي(است درصد8/31اين نسبت براي كودكان ايراني،هستند ، درجة آزادي 16.97=دو ميزان

).312=، تعداد0= داري، سطح معني2=

و نتيجه  پيشنهادگيري
و همكارانش در اينجا يافته مي) 1388(هاي پژوهش استان كرمان با فراتحليل وامقي -مقايسه

و در ادامه پيشنهاداتي براي حل مسئلة كار كودكان عرضه مي .گرددشود
اين نسبت. وكار مشغول هستند دخترند ها به كسببخشي از كودكان كارگر كه در خيابان

و همكاران،(درصد است4/9و در فراتحليل كشوري درصد14در پژوهش كرمان  وامقي
مياين نسبت). 358: 1388 در ها نشان دهد كه در ايران به لحاظ فرهنگي حضور دختران
و احتماالً از نيروي كار آنان در عرصهخيابان هايي كه كمتر نمود بيروني ها كمتر پذيرفته است

.هاي مناسب است تر با روشهاي دقيقشود كه نيازمند پژوهش دارد استفاده مي
13اين نسبت در پژوهش كرمان. بخشي از كودكان كارگر در ايران متولد افغانستان هستند

و در فراتحليل كشوري و همكاران،(درصد گزارش شده است25درصد ). 366: 1388وامقي
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ي مادران آنان تابعيت ايران اند يا حتي در مواردبسياري از كودكان افغان در ايران به دنيا آمده
هاي خاص براي شناخت دهندة ضرورت پژوهش هاي فوق نشاندر نتيجه نسبت. را دارند

.وضعيت اين كودكان است
كه دهد كه آغاز سن كاركردن بسيار پايين است، چنانتوزيع سني كودكان كارگر نشان مي

از25در پژوهش كرمان و در فراتحليل كشوري، سال دارند13درصد كودكان كار كمتر
و همكاران،(اند درصد كودكان كار را تشكيل داده50سال12كودكان كمتر از : 1388وامقي

و تعدادي از هاي اين عرصه به شناسنامه مراجعه نمياما از آنجا كه در اغلب پژوهش). 358 شود
و برگة هويتي هستند، همواره تعيين سن اين با كودكان نيز فاقد شناسنامه و توزيع آن كودكان

.دشواري همراه است
در17اين نسبت در پژوهش كرمان. سوادند بخشي از كودكان كار كامالً بي و درصد

و همكاران،(درصد گزارش شده است17فراتحليل نيز  با اين حال، حتي ). 358: 1388وامقي
و عمالً نميدانند، عموماً سوادشان فاقد كيفيت كودكاني كه خود را باسواد مي توانند حتي است

و حساب به. كردن از آن استفاده كنند در عرصة خواندن، نوشتن احتماالً در عمل نوعي بازگشت
مي بي مي) 2003(كه مطالعة يونيسف افتد؛ چنان سوادي اتفاق .كنددر سي كشور آن را تأييد

مي شده در استان كرمان عمدتاً با پدر درصد كودكان كارگر مطالعه 82 -و مادر خود زندگي
و اين نسبت به نوعي با فراتحليل كشور هم كه كنند با80خواني دارد درصد كودكان كار را

و همكاران،(خانوادة خود در ارتباط تشخيص داده بود  ).369: 1388وامقي
مي چنان درصد اين كودكان را مادرشان سرپرستي15دهد، كه پژوهش كرمان نشان

نت مي و مادر به كاركردن وادار3يجه تنها كنند؛ در درصد كودكان كارگر به دليل نبود پدر
به. شوند مي و مادر، هردو يا تنهايي، بيشترين نقش را در فرستادن اين به آن معني است كه پدر

.كودكان به خيابان براي امرار معاش برعهده دارند
و5/72در پژوهش كرمان درصد آنان داراي مادر78درصد كودكان كارگر داراي پدر

و(درصد است5/85و3/91اين نسبت در فراتحليل كشوري به ترتيب. سواد هستند بي وامقي
).364: 1388همكاران، 

مياين نسبت مي ها نشان كنند دهد كه اكثر قريب به اتفاق اين كودكان با والديني زندگي
وضعيت فرزندان خود ندارند، هرچند از منظر گيري دربارة كه اساساً دانايي الزم را براي تصميم

.شوندعرفي در بسياري از جوامع والدين اختياردار كودك شمرده مي
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اين نسبت در فراتحليل كشوري. درصد كودكان داراي پدر بيكارند18در پژوهش كرمان
و همكاران،(درصد است38/23 اع) 361: 1388وامقي و زام كه پيامد آن افزايش فقر خانواده

.كودكان به خيابان است
4/68اين نسبت در فراتحليل. دارنددرصد مادران كودكان كار خانه5/80در پژوهش كرمان

و همكاران،(درصد است داربودن مادران به معني نداشتن درآمد خانه). 361: 1388وامقي
.مستقيم است كه احتماالً عاملي براي فرستادن كودكان به بازار كار است

و خواهراني دارند كه به كار اشتغال70پژوهش كرمان در درصد كودكان كارگر برادران
مي. دارند و نشان شدن اكثر دهد كه شاغل اين مسئله در فراتحليل كشوري بررسي نشده است

ميكودكان در خانواده، استثنا نيست؛ بلكه قاعده - اي است كه شامل ساير كودكان خانواده نيز
.شود

و به ميانگين در پژوهش مي5/7كرمان ساعات كار كودكان باالست در. رسد ساعت در روز
و همكاران،(ساعت اعالم شده است6فراتحليل ميانگين كار روزانه اين ). 359: 1388وامقي

و شرايط فراهم باشد، ساعات كافي ارقام نشان مي دهد كه اين كودكان حتي اگر خود بخواهند
.آورند وزش را به دست نميبراي حضور در عرصة آم

از) درصد5/67(پژوهش كرمان نشان داده است كه اكثر كودكان  4000درآمدي كمتر
در80با اينكه ). 1388هاي سال قيمت(تومان در روز دارند درصد ايشان با خويشاوندان

مي35ند، تنهاا ارتباط ر آنان هيچ دولت به اكث. توانند اميد كمكي از آنان داشته باشند درصد
يك) درصد73(رساند كمكي نمي هايي با سوءمصرف سوم اين كودكان در خانوادهو بيش از

مي مواد مخدر زندگي مي .سازد كنند كه اين امر عمالً فقر خانواده را به نوعي پايدار
سال11درصد كودكان كارگر زير25پژوهش كرمان نشان داده است در حالي كه بيش از

در نتيجه كودكان. درصد است8/8د، اين نسبت در ميان كودكان كار ايراني تنها افغان هستن
به. كنند افغان كار را از سنين بسيار پايين آغاز مي درصد78اين در شرايطي است كه نزديك

و آنان هرگز به مدرسه نرفته بي61اند كاماكو،(هاي اين نتايج با يافته. سوادنددرصد آنان كامالً
و يافته) 1999 هم) 2003بالوترا،(هاي در آسيا مسئلة عدم امكان ورود. خواني دارددر آفريقا

و در نتيجه رفتن به سمت بازار كار از سنين بسيار پايين، مورد توجه پژوهشگران در  به مدرسه
و همكاران،(ايران نيز قرار گرفته است  ).371: 1388وامقي

مي مرور نسبت و هاي فوق نشان ضعيت كودكان كارگر افغاني ساكن كرمان در مقايسه دهد
.تر است شان وخيماي شدن حقوق پايه با ساير كودكان كارگر استان از لحاظ معلق
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ايراني( عالوه بر آنكه كودكان كارگركه توان نتيجه گرفتمي شده ارائه هاي با توجه به يافته
ك)و افغان و مجبور به تحمل شرايط چنان دشواري هستند ه در عمل فرصت زيستن انساني

و به طور مشترك حق حمايت در برابر بهره كودكانه را از دست مي در)33ةماد(كشي دهند
ةماد(عالوه بر آن، حق دسترسي به آموزش،براي كودكان افغان. آنان معلق شده است مورد
ناديدهو به طور منظم عمالً نيز)22ةماد(حق برابري كودكان پناهنده با ساير كودكانو)28

.شود گرفته مي

 شناسي بحث برپاية سه عرصة جامعه
وحل شده در پيشينة پژوهش، راه هاي معرفي در اينجا برپاية پژوهش هاي مسئلة كار كودكان

مي فقر خانواده .گيردهاي آنان مورد كندوكاو قرار
و همكارانش پيشنهاد كرده كودكان بايد معطوف به هاي كاهش فقر سياست: اندراغفر

هاي قانوني از دستمزد سرپرست ارتقاي سطح رفاه سرپرست خانوارها از طريق حمايت
و بيمة بيكاري باشد . خانوارهاي محروم با تأكيد بر اصالح سطح دستمزدهاي حداقل

از سرمايه و طراحي سازوكارهايي كه حمايت و بهداشت گذاري در خدمات عمومي آموزش
و بهرهر را مشروط به شركت كودكان فقيرشان در آموزشفقي خانوادة مندي از هاي رسمي

و همكاران،(خدمات بهداشتي كند  و همكارانش ). 248: 1388راغفر نيز) 333: 1388(تواليي
ميحل جلوگيري از كار كودكان را افزايش درآمد خانواده راه و همكارانش. دانند هاي فقير وامقي

و ادغام شواهد دار، جمعهاي نظاماز آنجا كه هدف اصلي بررسيدهند نيز توضيح مي آوري
و برنامه هاي اجرايي در سياستموجود به منظور استفادة دستگاه هاي ريزي است، يافته گذاري

و رفاه اجتماعي براي مبارزه با پديدة اين مطالعه مبين ضرورت استفاده از سياست هاي حمايت
و به تر است كه مورد توجه مسئوالن امر كودكان خياباني در كشور قرار كودكان خياباني است

و همكاران،(گيرد  ).372: 1388وامقي
شده كه پژوهش حاضر نيز بر آنها هاي انجام عالوه بر پيشنهادهاي پاية برگرفته از پژوهش

نامة پيمان المللي، از جمله هاي بينتأكيد دارد، در اينجا، به طور خاص، پايبندي كامل به ميثاق
.شودحقوق كودك، به دولت جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد مي

اند، نامه در كشورهايي كه آن را امضا كرده نظر از عمل مجرمانة والدين، اصول پيمان صرف
حقوقي) قانوني يا غيرقانوني(؛ كودكان مهاجر)2مادة(بايد دربارة همة كودكان به اجرا درآيد 

را)22مادة(ان دارند برابر با ساير كودك ؛ همة كودكان بايد حق برخورداري از آموزش مناسب
و بايد در مقابل انواع بهره)28مادة(داشته باشند ).33مادة(كشي محافظت شوند؛
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و دانشگاهي شناسي حرفه آنچه تاكنون در مقاله آمد، برپاية سازوكارهاي عرصة جامعه اي
و ويژگيعهبناي دانش جام اين عرصه، سنگ. است هاي شناسي در همة مراكز علمي جهان است
ها، شناسي، اشاره به محدوديت ها، توجه دقيق به ابزارهاي روشدقت در نقل قول: آن

و اجماع در طرح پيشنهاد براي حل مشكالت اجتماعي استگيري در محدودة يافته نتيجه .ها
و بالندگي اين»ايشناسي حرفه جامعه«دهد كه ضروري است بورووي نشان مي براي رشد

و كاري كه در درون خود جامعه. رشته، خود را مورد نقد جدي قرار دهد شناسي شكل گرفته
مي» شناسي انتقادي جامعه«عنوان امروزه به مي. شودشناخته شود از منظر در ادامة بحث تالش
و برپاية پيش جامعه يفرض شناسي انتقادي بار ديگر بررسي شودكهاي آن، مسئلة كار كودكان
.شناسي مورد توجه قرار گيرد هاي ديگر جامعه هاي آن در عرصهحلو راه

شناسي انتقادي براي ورود به هر مسئله، از جمله كار كودكان، توجه فرض اول جامعه پيش
و بين آن. المللي است به كليت پديده در سطح تاريخي اين آن چيزي است كه بورووي از

ات به و عنوان و بازار مي» نئوليبراليسم«حاد دولت بهشناسان نشان داده جامعه: كند ياد رغم اند كه
و سلطه در جهان دائماً در حال افزايش است و آزادي، نابرابري در. طرح هر روزة شعار برابري

و همچنين 25 هربا استقرار دولتسال گذشته، با گسترش بازار هاي چه در حوزههاي خودكامه،
و حقوق مدني به دست آمده بود از دست رفته استامن . يت اقتصادي و ... در اغلب مواقع، دولت

اند؛ ائتالفي كه گاه نئوليبراليسم ناميده شده است بازار با هم برضد بشريت ائتالف كرده
و يك اقتصاددان منتقد بانك جهاني، جايگاه دولت). 171: 1387بورووي،( ها در اين اتحاد

و بازار را به شكل زير خالصه كرده استمسئلة اتح :اد دولت
و تسليم دولت ملي در حال عقب و مالي خود  شدن به جهاني نشيني از قلمرو اقتصادي

دولت ملي بيشتر در حال تبديل به نوعي موجوديت اداري است؛ جانشيني براي. فرامليتي است
با وظيفة اصلي آن امروزه عبارت است. داري فرامليتي سرمايه از ايفاي نقش مديري كارآمد

و برداشتن نظارت دولتي؛ فراهم  پذير هاي مناسب، انعطافكردن زيرساخت مأموريت آزادسازي
و تقويت امنيت عمومي به منظور ايجاد فضاي مثبت سرمايه گذاري براي كردن اشتغال

،(مؤسسات فرامليتي  د).46: 1384ريورو ر كشورهاي در چنين شرايطي جمعيت زير خط فقر
:توسعه رو به افزايش است درحال

از5، تنها 1999توسعة مورد مطالعه در سال كشور درحال 110از مجموع 20كشور كمتر
درصد جمعيت زير خط فقر40تا25كشور70درصد جمعيتشان زير خط فقر بوده است؛ در

و در  از كشور باقي35بوده است ز50مانده، بيش ير خط فقر زندگي درصد جمعيت كشور
).160: 1384ريورو،(كنند مي
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كه چنان. شود، چندان درخشان نيست وضعيت در كشورهاي نفتي، كه شامل ايران نيز مي
امروزه نفت تنها محصول اساسي است كه هنوز درآمد نسبتاً زيادي ايجاد: دهد ريورو توضيح مي

-اين درآمد را براي نوسازي اقتصاديكند، ولي كشورهاي توليدكنندة نفت فرصت استفاده از مي
مدت در نتيجه، اين كشورها در ميان). 109: 1384ريورو،(اند شان از نظر فناورانه از دست داده

مي جايگاهي همانند ساير كشورهاي درحال شدن اكثر مردم كنند كه همان رانده توسعه كسب
.اين كشورها به زير خط فقر است

شناسي شناسي انتقادي، پيشنهادات جامعه شد، از ديدگاه جامعهبرپاية آنچه تاكنون گفته
بردن سوءاستفاده از نيروي كار كودكان كه مستلزم دخالت اي دانشگاهي براي ازميانحرفه

و ايجاد انواع حمايت و خانوادهدولت و غيرمستقيم از آنان هايشان است، هاي مستقيم
چنيني در سه دهة اخير عمالً شنهادات ايندرخواستي خيرخواهانه است كه همانند همة پي

حاصل مانده است؛ رشد تصاعدي تقاضا براي نيروي كار اين كودكان در مناطق مختلف بي
و امريكاي التين را نشانة ناكارآمدي اين پيشنهادها قلمداد جهان، به  ويژه در آسيا، آفريقا

و توجه را به درك ضرورتمي و بين هايكارگيري سرمايهبه كنند از ملي المللي در استفاده
و در مواردي ويژگيكنند كه از بزرگساالن ارزان نيروي كار اين كودكان جلب مي هاي تر است
كه: اندكه چند پژوهشگر به آن اشاره كرده منحصر به فردي دارد؛ چنان در بازار رقابتي

به دستمزدها انعطاف مي پذير هستند، كار كودكان ج آساني ايگزين كار بزرگساالن شود؛ تواند
و ويژگي زيرا كودكان دستمزد كمتري دريافت مي هاي فيزيكي ممتازي كنند، فرمانبردارترند

گل براي مثال در فرش(دارند  و الماس از كودكان به دليل دارابودن بافي، چيني، معادن طال
مي انگشت و چاالك استفاده (كنند هاي ظريف و همكاران،) ).304-1388:312تواليي

و در ساختار بين برپاية پيش و توجه به كار كودكان در بستري تاريخي و فرض اول المللي
مي1افزايش تقاضا براي نيروي كار آنان، مدل شمارة  در بخش مياني مدل، انواع. شود پيشنهاد

/ روستايي؛ مهاجر/ شهري: نيروي كار كودكان متناسب با نياز سرمايه فهرست شده است
آنچه موجب. پسر/ غيرنظامي؛ دختر/ غيرقانوني؛ نظامي/غيررسمي؛ قانوني/ رمهاجر؛ رسميغي

و خاموش مي شود در سمت راست افزايش تقاضا براي يك يا چند نوع از اين نيروي كار ارزان
مي. مدل نشان داده شده است كوشد در سمت چپ مدل ساختارهايي نشان داده شده كه
: اين تقاضا را كاهش دهد كه شامل اقدامات واحدهاي سازمان مللآهنگ رشد رو به افزايش 

و جنبشهاي منطقهيونيسف، سازمان جهاني كار، اقدامات سازمان هاي اي، واحدهاي اتحادية اروپا
و حقوق بشري است .جامعة مدني
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1مدل شمارة

كودكان، توجه به كليت پديده در شناسي انتقادي براي ورود به مسئلة كار فرض دوم جامعه پيش
و بازار برپاية يك ساختار  سطح جغرافياي سياسي كشوري معين است كه در آن اتحاد دولت

و در بستر دورة تاريخي معيني خود را نشان مي و مسئلة عرضة نيروي كار سياسي، فرهنگي دهد
و نانوشته، سنتكودكان در اين سطح عينيت مي و قوانين نوشته و عرفهيابد راا هاي پذيرفتة آن

هرچند جزئيات آن نيازمند. در مدل شمارة دو اين سطح تحليل پيشنهاد شده است. بخشددوام مي
ميهاي ميداني گسترده است، در اينجا در حد فرضيهپژوهش .شودهاي قابل بررسي طرح

تقاضا براي نيروي كار كودكان
:به اشكال گوناگون متناسب با

 نياز بازار سرمايه
 روستايي/شهري
 غيرمهاجر/مهاجر
 غيررسمي/رسمي
 غير قانوني/قانوني
 غير نظامي/نظامي

 پسر/دختر

و اطالع :رسانيمستندسازي
اقدامات واحدهاي سازمان ملل همراه

و  تصويب قوانين حداقلي با تدوين
با بدون پشتوانة ايجاد حق اجرايي

 المللي ديدباني براي مجامع بين
و آگاه :يساز افشاگري

هاي حقوق اقدامات مربوط به جنبش
) حقوق كودكان–حقوق زنان(بشري 
 هاي كارگريجنبش

نياز سرمايه در بازار رقابتي به نيروي-
و قابل كنترل  كار ارزان، مطيع

از جابه- جايي سرمايه به لحاظ مكاني
 يك قاره به قارة ديگر

عرصة جايي سرمايه به لحاظ جابه-
توليد كاال يا خدمات با توجه به تقاضاي 

و نرخ سود  بازار
بيني نئوليبراليسم برپاية جهان سلطة-

و مقررات انعطاف زدايي از رابطة پذيري
و نيروي كار  صاحبان سرمايه

ـ منطقهگسترش درگيري- - هاي نظامي
و افزايش خانواده و اي هاي مهاجر

 پناهجو
اي از كار هاي تازهپديدآمدن عرصه-

و كودك كودكان به عنوان كارگر جنسي
 سرباز در كنار ساير اشكال سنتي

افزايش تقاضا

 براي نيروي كار

 كودكان

فشار در جهت

كاهش تقاضا

براي نيروي 

 كار كودكان
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سرمايه معرفي شده همانند مدل شمارة يك، در بخش مياني، انواع نيروي كار كودكان مورد نياز
در سمت چپ مدل. هايي كه بر استمرار عرضه مؤثرند پيشنهاد شده استدر سمت راست، پديده. است

اين. نيز ساختارهايي كه در جهت كاهش عرضة نيروي كار در سطح ملي تأثيرگذارند معرفي شده است
و به عوامل متعددي، از جملهبخش در همة كشورها به يك شكل عمل نمي هاي مدني، حق آزادي كند
و مانند آن وابسته است .بيان، حق ايجاد تشكل

2مدل شماره

عرضه نيروي كار كودكان
 روستايي–شهري
 غيرمهاجر–مهاجر
 غيررسمي–رسمي
 غير قانوني–قانوني
 غير نظامي–نظامي

 پسر-دختر

و اطالع :رسانيمستندسازي
در هاي بينهاي ميثاقبر پايههاي كارگري اتحاديههايفعاليت المللي

 جهت حفاظت از بازار كار بزرگساالن

و آگاه :سازي افشاگري
و واحدهاي ملي سازمان اقدامات مربوط به شبكه هاي دوستدار كودك

و   ...ملل، يونيسف

و خدماتيرانده- شدن اكثر ساكنان به سمت مناطق شهري بدون دسترسي به ابزارهاي توليدي
و كاهش نرخ بيكاري-  نياز به جذب سرماية خارجي با استدالل ايجاد اشتغال
كم زدايي از بازار عرضة نيروي كار، براي فراهم مقررات- و  توقع آوردن نيروي كار مطيع
 فشار بر كارگران مهاجر خارجي براي كنترل عرضة نيروي كار در بازار-
و فاقد بودجة- و نظارت در عرصة كار كودكانتدوين قوانين قابل تفسير  اجرايي
و ديده پذيرش مشروط پيمان- آن نامة حقوق كودك بدون تعريف سازوكار اجرايي  باني
 هراسي فشار بر كودكان كارگر با والدين مهاجر در جهت ايجاد جو بيگانه-
و اجراي طرح- هاي حمايتي صوري از آن دسته از كودكان كارگري كه در خيابان طراحي

.شوند شهرهاي بزرگ مرئي مي
و مالك كودكان مسئوليت تأمين زندگي،- تبليغ اين باور كهن كه والدين به عنوان صاحب

و رفاه آنان را برعهده دارند .آموزش
مي- .شود حضور كودكان كارگر به ضعف خانواده نسبت داده

كنترل صوري عرضه

نيروي كار كودكان
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ميشناسي انتقادي در تحليل پديده عرصة جامعه با همة قدرتي كه دهد، هاي اجتماعي نشان
امري كه از نظر. هاي عملي جايگزين استحلهاي الزم براي طرح راهمعموالً فاقد ظرفيت

مي شناسي مردم بورووي جامعه از. تواند به آن بپردازد مدار ارگانيك به طوري كه عالوه بر آنكه
ميي حرفهشناس هاي جامعهظرفيت و انتقادي به شكل شايسته بهره  گيرد، يك قدم به اي

و انساني نزديكحلراه ميهاي عملي، پايدار .شودتر
شناسي هاي جامعهمدار را در كنار ساير عرصه شناسي مردم بورووي، داليل پيشنهاد عرصة جامعه

:به شكل زير توضيح داده است
و تأكيد بر جامعه و پاسخ به خصوصيم شناسي مردم توجه سازي دار در واقع تاحدي واكنش

و پويايي جامعه همه و خير همگاني است شناسي مردم چيز است مدار منوط به احياي ايدة مردم
:هاي اين عرصه را به شرح زير خالصه كرده استاو ويژگي). 172: 1387بورووي،(
با اسي را در گفتشن مدار اين است كه جامعه شناسي مردم مقصود ما از جامعه« وگويي دوجانبه

هاي مدار ارگانيك در تعامل مستقيم با گروه شناسي مردم جامعه. هاي مردمي قرار دهدگروه
و فعالمردمي . اند اي قرار دارد كه محلي، قابل مشاهده مدار ارگانيك شناسي مردم بين جامعه...
آهاي مورد مطالعهو گروه مياش ديالوگي برقرار است كه به با طرح. شودموزش متقابل منتهي

بهشناسي مردم ايدة جامعه از مدار در واقع درصددم به اين قبيل ارتباطات ارگانيك عنوان بخشي
و تثبيت شده گروه... مان اعتبار ببخشم شناسي زندگي جامعه هاي مردمي مقوالتي سيال بوده

هم. نيستند هاي مردمي نقش در خلق اين گروه بنابراين، ما بايد به خاطر داشته باشيم كه
و هم در دگرگون ساختنشان ).172-173: 1387بورووي،(» داريم

مسئلة كار كودكان در سطح محلي، در اينجا استان كرمان، از منظر3در مدل شمارة
مي شناسي مردم جامعه و تقاضاي نيروي كار در عمل در اين. شودمدار تحليل از آنجا كه عرضه

ميسطح عيني هاي قبلي در بخش مياني بازار، انواع نيروي كار كودكان يابد، همانند مدلت
آن. نشان داده شده است در قسمت راست داليل عرضة نيروي كار معرفي شده است كه عمدة

در سمت چپ اقدامات ادارة كل بهزيستي. حاصل پژوهش ميداني كرمان گزارش شده است
و انجمن دوستداران كودك كرمان عنوان متولي امر استان كرمان به و خيابان كودكان كار
. گزارش شده است
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3مدل شماره

و تقاضاي بازار عرضه

 نيروي كار كودكان

 روستايي–شهري

 غيرمهاجر–مهاجر

 غيررسمي–رسمي

 غير قانوني–قانوني

 پسر- دختر

اقدامات اداره كل بهزيستي استان كرمان

آوري كودكان كارگري جمعهاي اجراي طرح-

ميخيابان كه در به كنند، تقسيمها كار بندي آنان

و مهاجر و غيركودكان با والدين ايراني ، قانوني

 قانوني

 اقدامات انجمن دوستداران كودك كرمان

و مهارتبرگزاري كالس-  آموزي هاي آموزشي

آموزش كودكان براي بلندكردن صدايشان،-

رساني توسط خود آنان در مورد همراه با اطالع

و مشكالت  شانمسائل

سازي كودكان با رويكرد هاي توانمندپروژه-

و پژوهش مشاركتي  آموزش

در ايجاد حلقه- هاي حمايتي از افراد داوطلب

و خيابان  اطراف كودكان كار

درداليل والدين براي عرضه نيروي كار كودكان
 بازار

 فقر-
 افتادگي افراد بزرگسال بيكاري، از كار-
هاي تأمين اجتماعي از بيكاران، نبود حمايت-

و  ...بيماران
يا نبود امكان ورود كودكان به محيط- هاي آموزشي

به پايين ويژه براي كودكان بودن كيفيت آموزش
 مهاجر

شده با قوانين موجود وجود باورهاي كهن تركيب-
و مالك كودكان والدين به هاآن. عنوان صاحب

و بايد به شيوه هاي صاحب نيروي كار او هستند
گوناگون فروش نيروي كار خود در بازار دين خود را 

و به كار اجباري وادار شوند . به والدين ادا نمايند
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از آنجا كه نويسندة اول اين مقاله از اعضاي انجمن مذكور بوده، توانسته است در چهارسال
و اي را در حلقه... گذشته، با همكاري جمعي از اعضاي انجمن، دانشجويان، پزشكان، خبرنگاران

.1اطراف سيصد نفر از كودكان كار در شهر كرمان ايجاد كند

 منابع
به) 1388(اداس،كن و پژوهش عملي مشاركتي عنوان يك رويكرد آموزش انتقادي، ترجمه

و همكاران،  :اسناد مدرسة آزاد مشتاق، قابل دسترسي در نشانيتلخيص سيامك زندرضوي
http://www.bachehayemoshtagh.blogfa.com/  7/1/1390تاريخ مراجعه 

.انتشارات سمت:نتهرا،)1(هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش)1384(رلاي،بب
و تلخيص نازنين شاهركني،»مدار شناسي مردم دربارة جامعه«) 1387(بورووي، مايكل ، ترجمه
.168- 1:201، دورة هشتم، شمارة شناسي ايران مجله جامعه

و همكاران و رفاه اجتماعي«) 1388(تواليي، حسين فصلنامة رفاه،»رابطة كار كودك با توسعه
.301- 336:، زمستان35ره، سال نهم، شمااجتماعي

و همكاران گانة شهر تهران در سال22سيماي فقر كودكان در مناطق«) 1388(راغفر، حسين
.221-249:، زمستان35، فصلنامة رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره»1387

.16/2/87:13 روزنامة اتحاد ملي،
.»آموزان خارجي نام دانش هزار تومان براي ثبت«،60-28/5/87:6:40روزنامة ايران،
.»مدارس خودگردان كودكان افغان ادامه دارد تعطيلي«،15/8/87:14روزنامة اعتماد،

نشر:، ترجمة كامران رحيميان، تهرانآميز كودكان آموزش محبت) 1389(روزنبرگ، مارشال
.اختران

، ترجمة محمود ويكم بيستافسانة توسعه، اقتصادهاي ناكارآمد قرن) 1384(ريورو، اسوالدود
.نشر اختران: زاده، تهران عبداهللا

سالنامة،»قصة ناگفتة كودك افغان، خداحافظ ايران، سالم افغانستان«) 1389(شهني، مينا
.111: 1390، شرق

مي1 مدار شناسي مردم اي از جامعهشود تا اين طرح به عنوان نمونه در پيوست طرح مدرسة آزاد مشتاق معرفي
و تالشي باشد براي معرفي عملي شناسي قرار هاي گوناگون جامعه مورد توجه همكاران در عرصه گيرد

.مدار برپاية ديدگاه بورووي در ايران شناسي مردم جامعه
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و پرورش در سالي كه گذشت«) 1389(عبداللهي، شيرزاد ، سالنامة شرق،»نگاهي به آموزش
1390 :109-108.
و مي هر دانش) 1386(يليام گالسر، نشر:، ترجمة مهرداد فيروزبخت، تهرانتواند موفق شود آموز

.رسا
و همكاران در مرور نظام«) 1388(وامقي، مروئه مند مطالعات كودكان خياباني در دهة اخير

،35، سال نهم، شمارة فصلنامة رفاه اجتماعي،»)شدن كودكان فقر، عامل خطر خياباني(ايران 
.337-378:نزمستا

تاريخ /http://www.bachehayemoshtagh.blogfa.comوبالگ مدرسة آزاد مشتاق،
 5/1/1390مراجعه 

.»اتباع خارجي در استان كرمان«،13/2/88:4نامة استاني استقامت، هفته
و حسين راغفر يزدان هاي فقر كودكان در بين جمعيت محاسبة شاخص«) 1388(پناه، محدثه

و شهري  .189-35:219، سال نهم، شماره فصلنامة رفاه اجتماعي،»)1363-1386(روستايي
. انتشارات اميركبير:تهران،حقوق كودكةنام پيمان)1386( يونيسف
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 پيوست
 طرح مدرسة آزاد مشتاق

يك 1385در سال ، انجمن)مهد سبز( هاي انجمن اندازي يكي از طرح سال از راه پس از گذشت
مواجه شد كه تمايل داشتند مجدداً دورة) كودك30(با تعداد نسبتاً قابل توجهي از كودكان

با همكاري. كودكان، مهاجران فاقد كارت شناسايي بودنداين. دبستاني را در مهد باشند پيش
هاي آزاد مشتاق در حاشية مهد سبز شكل گرفت كه هدف اصلي آن، داوطلبان انجمن، كالس

در سوادآموزي به كودكان بازمانده از تحصيل بود كه براي تعدادي از كودكان پذيرفته نشده
با واندن، نوشتن، حسابخ(نظام آموزش رسمي، امكان آموزش دورة ابتدايي  كردن، آشنايي

و مهارت مي) هاي زندگي علوم .آورد را فراهم
كه پس از گذشت چهارسال، هنوز هم متقاضيان اين آموزش ها، عموماً كودكاني هستند

اند يا آنكه كارت اقامت دارند، اما توانايي پرداخت والدين آنان مهاجران افغان فاقد كارت اقامت
و دوسوم باقي ها را خانواده سوم هزينهيك. دولتي را ندارندشهرية مدارس  مانده هاي اين كودكان

مي را انجمن به روش مي هاي گوناگون تأمين و تالش كند با تعمق بر مشكالت موجود كند
با. تري براي اين كودكان فراهم شود مدارس، امكان آموزش مناسب و مصاحبه مشاهدة مقدماتي

موزان در سطح شهر نشان داد، تعدادي از كودكان در مدارس فعلي چيزآ تعدادي از دانش
نه. هايشان در زندگي واقعي آنان كاربردي ندارد آموزند، يا آموخته زيادي نمي با در نتيجه، تنها

و ظرفيت خود در مدرسه ظاهر نمي مي همة توان از شوند، بلكه تعدادي ترك تحصيل كنند يا
و مي مدرسه اخراج يا مردود حل اين مسائل در مدرسة آزاد چرا چنين است؟ راه. شوند مشروط
 مشتاق چه خواهد بود؟

و) 1386(هاي ويليام گالسر شناسيم، نظريه بهترين راهي كه براي توضيح اين وضعيت مي
مي. است) 1388(و كن اداس) 1389(مارشال روزنبرگ با: دهد گالسر توضيح كودكان

وي برپاية تنبيه، تهديد، مقايسهشناسي كنترل بيرون روان وادار ... شدن، مورد مؤاخذه قرارگرفتن
و حفظ مي به يادگيري و عموماً براي كردن مطالبي شوند كه عمالً در زندگي آنان كاربردي ندارد
به. هاي همان دروس مفيد است گذراندن امتحان يك اداس در پژوهش عملي مشاركتي عنوان

ميرويكرد آموزش انتقادي،  و باالتر در چنين شرايطي، خانواده: دهد توضيح هاي طبقة متوسط
مي به كمك كودكان خود مي و وضعيتي را كه نوع فعاليت شتابند؛ از آنان حمايت هاي كنند؛

و برايشان بيهوده جلوه مي كند، با وعدة آيندة شغلي خوب اين مدارس براي كودكان ايجاد كرده
مي پس از كسب مدارك اين مدارس، اما اوضاع كودكان طبقات پايين،. كنند قابل تحمل
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و مهاجران فقير، كه عموماً از حمايت خانواده براي فعاليت اقليت اي برخوردار هاي مدرسه ها
رفتن را از دنياي مطلوب اين كودكان، آرام آرام، مدرسه. خورد نيستند، به گونة ديگري رقم مي

ر ذهني خود خارج مي ميكنند؛ مدرسه را و ها كنند يا اگر بمانند، در مدرسه برچسب تنبل
بي بي و و شكست كاره مي آينده و طعم اين شكست را تا پايان عمر با خود حمل خورده خورند
مي مي و به كودكاني غمگين تبديل اي برپاية ديدگاه چه بايد كرد؟ ايجاد مدرسه. شوند كنند

و آمو مي زش محبتروزنبرگ، متكي بر ارتباط بدون خشونت حل اين تواند راه آميز كودكان
و ساير كاركنان. مشكل باشد در اين نوع مدرسه، اصل بر كيفيت باالي رابطة معلمان، مدير

:اما اين رابطه چگونه بايد باشد؟ براساس. آموزان است مدرسه با دانش
و عشق متقابل؛•  احترام همراه با دوستي
بر• و ساير كاركنان قوانين مورد توافق دانشانضباط همراه با برابري، متكي آموزان، معلمان

 مدرسه؛
به• و خالقانة آموخته آموختن همراه با  ها؛ كاربردن فوري، مفيد
و دوستي در ميان دانش•  آموزان، ايجاد رابطة متكي بر برابري، همدلي

 به طوري كه كنترل بيروني براي آموختن، جاي خود را به كنترل دروني براي آموزش
و همة اعضاي مدرسه ميان قدرت حمايت روش و قدرت تنبيهي تمايز هاي آموختن بدهد كننده

.نتيجه اين شد كه پاية مدرسة آزاد مشتاق بر اصول فوق قرار گرفت. قائل شوند
و مهارت هدف مدرسة مشتاق كاربردي شده است؛ بينش اساسي، هاي آموخته كردن سواد

و همة اينها در قالب كار كردن است؛ آموختن براي تفريح حل مسئله براي شادشدن است؛
و پژوهش عملي مشاركتي، كه كودكان خودشان آن را خلق مي و استمرار گروهي كنند

به مي مي بخشند و معلم نقش تسهيل كار و هماهنگ رود از. كننده را دارد كننده در اين مسير،
مي روش در مدرسة مشتاق به ميدان آوردن.دشو هاي مختلفي براي آموزش كودكان استفاده

و بهبود رابطة والدين با فرزندان اهميت اساسي دارد خانواده و. ها آموختن از محيط اطراف
به طور. كننده است دانند نيز تعيين درگيركردن كودكان با مسائلي كه خودشان آنها را مهم مي

و همة حاميان مدرسة  آزاد مشتاق در فرآيندي خالصه، انجمن دوستداران كودك كرمان
و براي چهارساله سعي كرده اند نشان دهند كه اين نگاه به آموزش كودكان در عمل موفق است

و  كودكاني كه عمالً به سرماية فرهنگي در خانوادة خود دسترسي كمي دارند مفيد است
و مي اي برنامهتواند در راه تغيير اساسي نظام آموزشي ايران حرفي براي گفتن داشته باشد

و آزمون .شده پيشنهاد كند عملي
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به 300در مركز اين دايرة عظيم 1389در سال كودك فاقد شناسنامة3عالوة كودك،
در مدرسة آزاد مشتاق وجود دارند كه عمدتاً به دليل نداشتن) خانواده عضو مراكز شبه(ايراني 

و براي آموختني محروم شدهبرگة قانوني اقامت والدين، از حق حضور در نظام آموزش رسم اند
و نوشتن بدون دريافت مدرك رسمي به ما پيوسته .اند خواندن

و هيئت مديرة انجمن دوستداران كودك حلقة اول حاضر در اطراف اين بچه ها، اعضا
و امر گذار آموزش پيش اند كه پايه كرمان و علمي در استان كرمان هستند دبستاني امروزي

و  و امكان نظارت تخصصي باسوادكردن اين كودكان را در مهد كودك سبز آغاز كردند
و بخشي از هزينه مشتاق را فراهم آورده مجوزهاي قانوني مدرسة آزاد هاي مدرسه را پرداخت اند

و: حلقة دوم در اطراف اين كودكان كادر اجرايي مدرسه است. كنند مي دو مدير، دو معاون
و تواني عظيم، امر آموزش كودكان را برعهده  و عشق شانزده معلم ثابت كه با پاداشي اندك

و دائماً درحال آموختن هست و دانش.نددارند آموختة داوطلب، توانا، حلقة سوم، ده دانشجو
و منظم كه اكثراً معلم كودكان شيفت عصرند كه عمدتاً كودكاني هستند كه تمام و پيگير وقت

و حلقة چهارم، گروهي از هنرمندان، روزنامه. اند وقت به كارگري مشغول پاره نگاران، عكاسان
هاي كردن آموخته كاربردي اي خود را براي حرفه هاي طراحان داوطلبي هستند كه مهارت

و عمالً صداي كودكان را در قالب عكس، نقاشي، فيلم، كودكان در اختيار آنان قرار مي دهند
و سرود دسته مي نمايش خالق كه. كنند جمعي بلند حلقة پنجم تعدادي از پزشكان هستند

اي در عرصة طب داخلي، هاي دوره عاينهم. آورند براي كودكان خدمات پزشكي رايگان فراهم مي
و دندان چشم و غير نقدي پزشكي از خدمات اين گروه است؛ ايشان كمك پزشكي هاي نقدي

حلقة ششم در اطراف كودكان مشتاق، اعضاي فعال. آورند محدود اما مؤثري را نيز فراهم مي
و فيلم، آسيب كانون و كانون ياري هاي دانشجوييِ عكس دانشگاه شهيد باهنر گران شناسي
مي اند كه ضمن اطالع كرمان و بلندكردن صداي اين كودكان، آنان را محترم شمرند، رساني

و برگزاري نمايشگاه عكس را براي اين كودكان در دانشگاه همراهي مي و امكان بازديد كنند
بل. شهيد باهنر فراهم كردند و ندمدت در حلقة هفتم دانشجوياني هستند كه با حضور مستمر
و مطالعة موردي، وضعيت اين كودكان كنار اين كودكان، با روش هاي پژوهش عملي مشاركتي

و افق را بررسي مي مي هاي دانش جامعه كنند از آن جمله، پنج(دهند شناسي را گسترش
و يك دانشجوي دانشجوي كارشناسي پژوهشگري، دو دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي

).د آموزش رياضي هستندكارشناسي ارش
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 معرفي طرح
و كودكانِ كردن زمينة شكوفايي ظرفيت فراهم: هدف كلي هاي كودكان در مقطع ابتدايي

.سال17-6بازمانده از تحصيل در گروه سني 

 اهداف اختصاصي
و نوشتن به كودكان.1  سال برپاية منابع رسمي آموزش ابتدايي؛9-6آموزش سواد خواندن
و نوشتن به كودكان آموزش سواد.2 از17-10خواندن سال بازمانده از تحصيل با استفاده

 منابع متنوع؛
پيگيري پيشرفت كودكان براي رسيدن به سطح قابليت بدون استفاده از ابزارهاي كنترل.3

و امتحان(بيروني  ؛...)هاي معمول، مقايسه
ونگاري، عكا روزنامه: اي به كودكان مذكور هاي حرفه آموزش مهارت.4 ؛...سي، نقاشي
 پژوهش عملي مشاركتي؛ شناسي آموزش فرآيندهاي مشاركتي به كودكان بااستفاده از روش.5
و.6 و مستندكردن فرآيندهاي مذكور با كمك كودكان، معلمان، دانشجويان در ... مكتوب

و: هاي گوناگون قالب .نوشته، فيلم، عكس ... 
س: جامعة هدف هر17-6ني كودكان بازمانده از تحصيل در مقطع سال شامل كودكاني كه به

و والدين آنان آمادگي دارند در قبال آموزش دليل در نظام آموزش رسمي پذيرفته نشده اند
و نوشتن بدون دريافت مدرك تحصيلي رسمي به كودكان، متعهد شوند  روز در هفته5خواندن

. ساعت آنان را به كالس هدايت كنند3كم هر روز دست
و قابل تمديد5: طرح دورة زماني .سال

هزار ريال براي 500هر خانواده به ازاي هر كودك مبلغ. كمك والدين.1: نحوة تأمين هزينه
ده يك مي سال تحصيلي هزار 250اند كودكاني كه پدر خود را از دست داده. كند ماهه، پرداخت

ت 300، از 1389در سال(پردازند ريال مي به 220نها كودك حاضر در مدرسه، كودك قادر
) گرنت(اعتبار ويژة.3؛)موردي(مند به طرح كمك افراد عالقه.2؛)اند پرداخت شهريه بوده

.دانشگاه شهيد باهنر كرمان به مسئول طرح در انجمن به مبلغ دوازده ميليون ريال در سال
در مقدمه(نفر20مدير، دو معاون، هر كالس يك معلم، مجموعاً: نحوة تأمين نيروي انساني

).توضيح داده شد
.اعضاي هيئت مديرة انجمن دوستداران كودك كرمان:نظارت تخصصي
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مورخ32539/9انجمن دوستداران كودك كرمان براساس نامة شمارة: مجوزهاي قانوني
از استانداري كرمان، پس از نزديك به هفت سال پيگيري، پروانة فعاليت دريافت 8/7/1387

ازق اهداف اعالمطب. كرده است و حمايت شدة انجمن، شناسايي كودكان محروم از آموزش
.هاي جاري است آنان، در زمرة فعاليت

متر در خيابان زريسف در شهر 700ساختماني دوطبقه با مساحت تقريبي: مكان مدرسه
. كرمان، اجاره شده است

 دستاوردهاي مقدماتي
و پسر در دو شيفت 1.300 و3ت هر شيف(كودك دختر ، در پاية اول)روز در هفته5ساعت

مي در پايه. اند تا چهارم ابتدايي مشغول به تحصيل و چهارم تالش شود هر سال هاي سوم
.خود كودكان بر اين امر اصرار دارند. كودكان دو پايه را تمام كنند

و در ويژه2.17 و مصور كردند اي محلي اي به پيوست نشريه نامه كودك فكرهايشان را مكتوب
.به چاپ رساندند

و آثارشان در دو نمايشگاه كودك هنر عكاسي را آموخته3.27 و سطح شهر(اند به) دانشگاه
.نمايش در خواهد آمد

و كارشناسي ارشد جامعه دو دانشجوي دوره.4 و هاي كارشناسي شناسي، كار تحقيقي
و از دستاوردهاي پايان خود در دانشگاه شهيد باهنر نامة خود را با كمك كودكان مذكور آماده

هاي باني فعاليت اش كار ديده نامه يك دانشجوي كارشناسي ارشد ديگر براي پايان. اند دفاع كرده
پنج دانشجوي دورة. هاي موجود در دست انجام دارد مدرسه را از منظر انواع مشاركت

خود با كمك كارشناسي پژوهشگري براي كار تحقيقي خود، هركدام در يك كالس، پژوهش
.كنند معلمان پيگيري مي

و تحصيل كودكان تهيه كرده يك فيلم.5 ساز كرماني فيلم مستندي از شرايط زندگي، كار
.نامه دريافت كرد از نمايندة صليب سرخ تشويق 1388اين فيلم در جشنوارة رشد سال. است

با آقاي عباس سياحي، يكي از بنيان.6 همكاري مؤسسة گذاران سوادآموزي مدرن در ايران،
و دانشجويان داوطلب كارگاه آموزشي تكنيك هاي خيرية صنعتي در كرمان براي معلمان

و سريع برگزار كرده است سوادآموزي كودك .محور
:هاي مدرسة آزاد مشتاق به وبالگ گروهي مدرسه مراجعه شود براي آگاهي از جزئيات فعاليت
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