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 چکیده

یابد که نیرویی جمعی آگاهانه برای کنترل آن تشکیل شود و در ریسک و کنترل آن، زمانی معنی می
دوره کودکی بنا به جایگاهی که در . اندیشی کنند مورد چگونگی کنترل آن ریسک فکر کنند و چاره

زوکارهای شناسایی، کنترل و ارائه سا. های خاص خود را داردچرخه زندگی هر فرد دارد، ریسک
سواالت . های دوره کودکی همواره موردنظر سیاستگذاران اجتماعی بوده استمعین در باب ریسک

اصلی این پژوهش از این قرار هستند که از چه زمانی در ایران اتفاقات و رخدادهایی که کودکان را 
شوند؟ بندی میهدست ها در چه قالبی قابلعنوان ریسک شناخته شدند؟ این ریسککند، بهتهدید می

این مقاله، با روش . اندها اعمال شدهای برای کنترل این ریسکهای اجتماعیتاکنون چه سیاست
بنا به شواهد . کندهای کودکان در ایران را بررسی میاسنادی و تاریخی، فرایند توجه به ریسک
طور کلی به. ه امیرکبیر یافتتوان در دورها در ایران را میتاریخی، خاستگاه شناسایی و کنترل ریسک

. های ثانویهقابلیتی و ریسک-های اساسیریسک. کنندها کودکان را تهدید میدو دسته از ریسک
توان دوران  در ایران می. های ثانویه تقدم دارندلحاظ زمانی به ریسکقابلیتی به-های اساسیریسک

ای کودکان دانست؛ دورانی که بالیا و هشروع توجه به ریسکصدارت امیرکبیر را بزنگاه و نقطه
هایی عنوان پدیدهرخدادها، صرفا به خداوند و زندگی الهی و دینی نسبت داده نشدند و به

. ها تعبیه شدهایی در جهت کنترل آنکه، سیاست تر این بینی و پیشگیری معرفی شدند و مهم پیش قابل
. بندی کردقابلیتی دسته-های اساسیالب ریسکتوان در قشده را میهای شناخته این دسته از ریسک
ها تا اوخر ها و کنترل آنتوجه به این ریسک. ها سازوکار خاص خود را داردکنترل این ریسک
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موردتوجه  طور رسمی به  13 های ثانویه مطرح شد و در سال های کودکان، یعنی ریسکبه ریسک
ها و ها، پیشتر در غرب مطرح شده بود و سازمانبحث از این دسته از ریسک. قرار گرفت
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 مقدمه
: شویم کههای پژوهشی و غیرپژوهشی با این گزاره مواجه میها و نوشتهاغلب در سخنرانی

وان عنطور بالقوه بهکند که به هر کودک بهاین گزاره بیان می. «کودکان آینده هر کشوری هستند»

تردید  که صورت بالفعل پیدا کند، بی این توان بالقوه، برای این. شودای انسانی نگاه میسرمایه

ها، بر این مبنا یکی از وظایف دولت. نیازمند فرایندهای تربیتی، آموزشی و مراقبتی جدی است

موزشی، های آای از سیاستهای جامعه است که البته این کنترل، در شکل مجموعهکنترل ریسک

یابد که در ذیل چتر بزرگتر  خصوص سیاست نظام تامین اجتماعی بروز می بهداشتی و به

های دوره کودکی  بدیهی است اگر نسبت به ریسک. گیرندهای اجتماعی قرار می سیاست

ها در دوره جوانی و سیاستگذاری و مدیریت الزم وجود نداشته باشد، در عمل این ریسک

تر مواجه نموده و های تازه فراد را رها نکرده و خانواده و جامعه را با ریسکبزرگسالی نیز دامن ا

های این پژوهش پرسش. سازند در نهایت فرایند توسعه و نظم اجتماعی را با اختالل مواجه می

-گیرند و کنترل ریسکبندی قرار میهای کودکان در چه قالب و دستهاز این قرارند که ریسک

ها چیست؟ از چه پذیرد و سازوکار کنترل این ریسک گونه صورت میهای خاص کودکان چ

نگاه شد و به تبع آن، « ریسک»عنوان  زمانی در کشور، به خطرات و اتفاقات متوجه کودکان به

ها چگونه بوده ها و کنترل آنها معطوف شد؟ سازوکار این ریسکاذهان به کنترل این ریسک

 است؟ 

گیری نظام رفاهی دانند و شکل یسک را محصول دورة مدرن میهای علوم اجتماعی، ر نوشته

تا از انسان در »اند های اجتماعی دانسته های رفاهی را پیامد وجود ریسک و به تبع آن، دولت

های ناشی از تغییر و  شدن و ریسکهایی چون بیماری، ناتوانی، بیکاری، مطلقه مقابل ریسک

شدن شاهد تضادهای در دورة صنعتی (.51: 133 دنز، گی)تحوالت ناگهانی دیگر حمایت کنند 

در دورة ( 133 )های مختلف اجتماعی هستیم لیکن به تعبیر الریش بک طبقاتی در بین گروه

به . مدرنیتة ثانویه یا متاخر، شاهد نوع جدیدی از تضادها هستیم و آن تضادهای ریسکی است

صورت نابرابر تقسیم های مختلف بهیا در بین گروهتنها منابع و ابزار تولید و مزا این معنی که نه

. اندصورت نابرابر تقسیم شده های مختلف جامعه بهها نیز در بین گروهشده بلکه ریسک

های های موجود در بین گروهمندان و جوانان، از ریسکهای موجود در بین مردان، ثروت ریسک

به همین خاطر، . ین و فرودستان متفاوت استمندان، معلولپذیری چون زنان، کودکان، سالآسیب
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ها است، باید عملکرد  ترین اهداف آن، کنترل و جبران این ریسک دولت رفاه که یکی از مهم

هدف این مقاله، . ها داشته باشدها در برابر این ریسکای در حمایت از گروهمتفاوت و منصفانه

. ها استت مربوط به کنترل و مدیریت آنهای کودکان و اقداما بررسی خاستگاه توجه به ریسک

اتفاقات و رخدادهایی که  برای زندگی کودکان حالت خطر و آسیب را دارند در قالب مفهومی 

طور که در باال گفته شد، کودکان نسبت به سایر  همان. اندهای کودکان نام گرفتهبه نام ریسک

پذیری کودک، توجه به ماهیت آسیب با. های متفاوتی مواجه هستند اعضای هر جامعه با ریسک

های  کودکان با ریسک. های کنترلی مناسبی نیز از جانب جامعه و دولت اعمال شود باید شیوه

ها ورود پیدا کند لذا فقط به دو دسته از  تواند به همه ریسک این مقاله نمی. فراوانی مواجه هستند

های بهداشت، تغذیه،  ریسک)یتی قابل -های اساسیهای پرشمار کودکان، یعنی ریسکریسک

توجهی و بدرفتاری  سوءاستفاده فیزیکی، بی)های ثانویه و ریسک( سرپناه، آموزش و پرورش

روش . پردازدو سازوکار کنترل آنها در بین کودکان می و نیز نحوه( کشی جنسی عاطفی، بهره

  .تاریخی است -پژوهشی مورد استفاده در این نوشته روش بررسی اسنادی

 طرح مساله 
طور  همان. بریمپذیر را در مورد کودکان به کار میپرسش آغازین این است که چرا واژة آسیب

های موجود در جامعه مواجه های متفاوتی با ریسکصورت دانیم، کودکان در جامعه به که می

کن مم. ممکن است ماهیت ریسک، شبیه باشد اما نحوة مواجهه با آن متفاوت است. شوندمی

چون بیماری، مشکل اقتصادی و غیره وجود داشته باشد اما احتمال  است در جامعه، ریسکی هم

ها توانایی مقاومت بیشتری که هر کودک در مقایسه با یک بزرگسال در برابر این نوع ریسک این

 دلیل شرایطی که در طورکلی، کودکان به توان گفت که به بنابراین می. تر است داشته باشد، کم

. پذیرتر هستندهایی از این دست، آسیبجامعه با آن مواجه هستند، حداقل نسبت به ریسک

اطمینان از عدم. هایی است که کودکان با آن درگیر هستنداطمینانمنظور از ریسک کودکان، عدم

اطمینان از داشتن  اطمینان از داشتن تغذیه مناسب، عدم داشتن بهداشت مناسب و سالمت، عدم

پیوندد یا به تحصیل که کودک به جمع کارگران می اطمینان از این و تربیت مناسب، عدم آموزش

شود یا خیر و که با کودک بدرفتاری جسمی، عاطفی و جنسی می اطمینان از این پردازد، عدممی

ریسک به معنای این است که وقوع هر یک از . گیرندها، ریسک نام میاطمینان این عدم. غیره
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میزان این احتمال در بین افراد با توجه . الوقوع استاقات و رخدادها برای کودکان محتملاین اتف

 . به عوامل متفاوت، مختلف است

های ریسک(  : بررسی هستندهای کودکان در دو بخش کلی قابلطورکلی، ریسک به

ره دارد که های بنیادین و نیازهای اساسی اشا اطمینان ها به عدمقابلیتی؛ این ریسک-اساسی

ماندن کودک، بهداشت و توان به زندهها میدر این دست از ریسک. کودکان با آن مواجه هستند

ها های ثانویه یا نوظهور؛ این ریسکریسک( 1سالمت، آموزش و پرورش و غیره اشاره کرد، 

های نوع ریسک. توجهی به کودک است شامل سوءاستفاده عاطفی، جنسی، جسمی و اهمال و بی

های از نوع بدرفتاری، تقدم دارند لحاظ زمانی بر ریسک قابلیتی، به-های اساسیاول یعنی ریسک

های کودکان، در قالب توجه و کنترل جمعی برای کنترل ریسک های دستهو اولین حرکت

(. 194 ؛ فرمانفرمائیان،  13 محمدی و قایینی، )قابلیتی به وجود آمد -های اساسیریسک

هایی مطرح شدند که پس از های ثانویه و ریسکعنوان ریسک وع بدرفتاری، بههای از نریسک

عنوان سطحی باالتر و  قابلیتی و به-های اساسیشدن اطمینانی نسبی در مورد ریسکحاصل

ها،  این ریسک(. 141 ؛ گلیکن، 141 وامقی، )گرفتند ها موردتوجه قرار میجدید از ریسک

ها مسائلی این. با آن مواجه هستند( یعنی کودکان)فراد خاصی هایی هستند که ا اطمینان عدم

در بعضی از کودکان، احتمال . که افراد با آن مواجه شوند، وجود دارد هستند که احتمال این

تر  ها زیاد و در بین برخی کودکان این احتمال کم اطمینان ها و عدم شدن با این ریسکمواجه

عنوان ریسک مطرح هستند و به تبع آن،  ها بهاست که این اما چیزی که مشترک است این. است

ها جلوگیری نشود،  اطمینان البته اگر از وقوع این عدم. اطمینان به دنبال دارند برای همه افراد عدم

 .  ای در سطوح خرد و کالن برای جامعه به وجود خواهد آمدمشکالت عدیده

 روش تحقیق
های نظری  منظور بررسی نوشته و مدارک تاریخی به در این پژوهش، از روش بررسی اسناد

به . های کودکان در جامعه ایران استفاده شده است موضوع  و نیز بررسی سیر توجه به ریسک

تر به مطالعات  پردازند، کممحققانی که به سیاست اجتماعی می(  14 )گفته الکاک و همکاران 

                                                           
؛ 141 وامقی، :  ها به منابع ذیل مراجعه نماییدبرای کسب اطالعات از جزئیات و تعریف این ریسک   

 131 ؛ عبادی، 131 زاده، ؛ قاسم141 مدنی،
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اما یکی از . های فعلی جامعه روبرو هستنداستها غالبا با سیآورند چراکه آنتاریخی روی می

ویژه برای پژوهش به)مسائلی که موجب لزوم استفاده از مطالعات تاریخی در سیاست اجتماعی 

هایی در گذشته متوجه بهزیستی و چه مخاطرات یا تهدید: شود، این پرسش است کهمی( حاضر

ه اندازه با موارد امروزی تشابه یا تفاوت اند؟ و این مخاطرات و تهدیدها تا چرفاه افراد بوده

که در ادبیات  عبارتی ریسک، چیزی استمخاطره یا به(  14 )دارند؟ به زعم الکاک و همکاران 

 . شودمی عنوان مشکالت اجتماعی شناخته سیاست اجتماعی معموال به

 پیشینه موضوع
جتماعی پدید آمد و سپس وارد منزلة موضوعی محوری در اواخر قرن بیستم در علوم ا ریسک به

دولت رفاه به شکلی طراحی شده بود تا از انسان در مقابل اتفاقاتی مثل . علوم سیاسی شد

های بیماری، ناتوانی، بیکاری و ریسک ناشی از تحوالت ناگهانی طبیعی مانند سیل و ریسک

غییر بودن جهان و ت همگام با مدرنیته قابل(. 51: 133 گیدنز، )زلزله و غیره را پوشش دهد 

در این دوره همزمان با تغییرات (.  9: 141 جعفری، )تسخیر طبیعت توسط انسان مطرح شد 

عنوان  بنیادین در زمینه نگرش انسان غربی نسبت به جهان پیرامون خویش، موضوع ریسک به

 . توان آنها را تخمین زد، مورد توجه قرار گرفتپیشامدهایی که می

یا چیزی که  منزلة خطر بالقوه در آینده مالحظه شده سک یعنی چیزی که بهری»به گفته گیدنز 

کنید، اتفاق  ای که شروع میخواهید در نتیجه جریان عملی احتمال دارد اتفاق بیافتد اما نمی

این امر به معنایِ . در قرون وسطا مفهومی از ریسک وجود نداشت(.  51: 133 گیدنز، )« بیافتد

در قرون . که چرا ریسک با حادثه و خطر متفاوت است ستگی دارد و اینب« ریسک»اصطالحیِ 

اند و با توضیحی که نامیم روبرو بوده می« ریسک»هایی که ما آن را وسطا مردم با بیشتر پدیده

دادند، مثل اعمال خدا، خوشبختی، بخت و اقبال یا قضا و قدر، ریسک را محاسبه  برای آن می

ایدة . ترین سیستم تفسیری مردم در قرون وسطا بوده استدر اساسیایدة قضا و ق. کردند می

این . کند از گذشته جدا شود و آینده را تسخیر کند شود که جامعه که تالش میریسک مطرح می

های سنتی در فرهنگ. دهدحرکت برخاسته از جمع در کنترل رخدادها، به معنای ریسک قوام می

شد و در دوره سنتی، آینده به مانند گذشته تصور می. داردمفهومی از آینده و ریسک وجود ن

با ظهور مفهوم ریسک، این ایده برآمد که (.  5: 133 گیدنز، )شدند شبیه یکدیگر انگاشته می
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امنیت از دنیای اطراف ناشی . انسان باید مسئولیت امنیت فردی و جمعی خود را برعهده گیرد

های  به همین خاطر توسعه اولیه دولت. دهدرا شکل می شود بلکه حضور فعاالنه انسان آننمی

. کندپردازد بلکه امنیت را برای مردم فراهم می مندکردن رفتار آدمی نمیرفاهی چندان به قانون

« رودناپذیر است؛ بنابراین مفهوم بیمه با ایده ریسک پیش می ایده امنیت از مفهوم بیمه تفکیک»

تغییر مفهوم خطر به مفهوم ریسک یا مخاطره با ورود به دورة  طورکلی به(. 59: 133 گیدنز، )

این مفهوم با مفهوم مراقبت در پیوند است و به معنای ارائه کمک و حمایت از . مدرن آغاز شد

طور مستقل  افرادی است که قادر به مدیریت تمام کارهای روزانه نیستند که برای زندگی به

. راد معلول و همچنین افراد مسن به مراقبت نیاز دارندهمه کودکان، بسیاری اف. ضروری است

دهندگان خصوصی فراهم شود یا همچنین طور رسمی و توسط دولت یا ارائه تواند بهمراقبت می

وسیله خانواده، دوستان یا همسایگان فراهم شود و به  صورت غیررسمی تواند بهاین مراقبت می

از کودکان ممکن است مواردی از این دست را در سیاست مراقبت (. 515: 1113اُسیناید، )

 : برگیرد

مراقبتی که منجر . وسیله والدین باشدشده بهتهیه و تدارک مراقبتی که مکمل امکانات فراهم -

 خصوص در سنین رشد کودک شود؛به کاهش استرس و فشار به

مل سیستم که مک( اندخصوص کودکانی که به سن مدرسه نرسیدهبه)فعالیت برای کودکان  -

 نرمال آموزشی باشد؛

 منظور تسهیل مشارکت بخشی از والدین در بازار کار؛ مراقبت به -

عنوان فعالیتی قانونی؛ سیستمی خاص در رابطه با برخورد با مشکالتی  حمایت از کودکان به -

هیل، )کاری در مورد کودکان، سوءاستفاده از کودک و بزهکاری کودک چون غفلت و اهمال

1111 : 51) . 

طورکلی نیازهای کودکان به دو دسته  های کودکان یا بهتر بیان شد، ریسکطور که پیش همان

ای مهم برای موضوع حقوق کودکان نیز مساله. شوندقابلیتی و ثانویه تقسیم می -عمده اساسی

توانند به رشد و پیشرفت دست یابند که کودکان زمانی می(.  14 ریج، )سیاست اجتماعی است 

های برخورداری از غذا، سرپناه، آموزش، مراقبتقابلیتی چون عدم -های اساسیریسکاز 

(. 191: 1113چاپینگ، )سالمت مناسب و حمایت و راهنمایی بزرگساالن در امان باشند 

های های رفاهی کودک، زمانی توسعه پیدا کردند که شاهد شکست خانواده و سیستمسیاست
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جای ها اغلب بهاند اما آنهای رفاهی تا حد زیادی باقی ماندهبرنامهاین . مراقبتی کودکان بودیم

مدت (. 199: 1113چاپینگ، )ها، بر محافظت از کودکان تمرکز داشته است تقویت خانواده

سیستم رفاه کودک از . انددار بودهطوالنی است که مددکاران اجتماعی، در زمینه رفاه کودک زمام

طور  های ثانویه بهگر شد و مباحث مربوط به ریسکی اجتماعی جلوهدر مددکار 11اوایل قرن 

های ثانویه ، اولین انجمن در راستای طرح ریسک335 در سال . قانونی و رسمی مطرح شدند

ها به این انجمن. منظور مقابله با خشونت علیه کودکان، در نیویورک به وجود آمد کودکان، به

کاری در مورد کودکان و طرح این موارد وءاستفاده و اهمالدنبال جستجوی مواردی از قبیل س

سیاست . کردندگذاری برای حفاظت از رفاه کودکان طرفداری میدر دادگاه بودند و از قانون

عنوان  سیستم رفاهی کودک به. ایجاد شده است« سیستم رفاهی کودک»رفاهی در قالب واژه 

کودکان از طریق تضمین امنیت،   یستیگروهی از خدمات است که هدف آن، ارتقای بهز

چاپینگ، )شان است منظور مراقبت موفق از فرزندانها بهدستیابی به ثبات و تقویت خانواده

، سوءاستفاده 9کاریمثل اهمال)عنوان صدمه جدی  به 1و1مفهوم بدرفتاری با کودک(. 193: 1113

اصلی و یا  5در و مادر یا سرپرستاز طریق پ( فیزیکی، سوءاستفاده جنسی و سوءاستفاده عاطفی

کاری و غفلت از کودک، شکست سرپرست منظور از اهمال. شودپرستاران کودک تعریف می

های تغذیه، سرپناه، مراقبت: های اولیه برای کودک چونکودک در فراهم آوردن و تدارک نیاز

و چالشی حمایت از کودک نیز مقوله (. 193: 1113چاپینگ، )عاطفی و سرپرستی است 

های سازمانی موثر و کارا است ها و شیوه گذاری، رویهمالحظه است که نیازمند قانون قابل

(Mcneish and etc, 2002:208 .) 

                                                           
1 Well-being 

2 Child maltreatment 

 . 141 و مدنی،   141 وامقی، :  با کودک و تعارف آن، به منبع ذیل مراجعه نمایید برای آشنایی با انواع بدرفتاری  1
4 Neglect 

5 Caregiver 
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 در ایران   تحول تاریخی حمایت از کودک

کوبی را به تصویب رساند و در سال خان امیرکبیر که نگران جان کودکان بود، قانون آبله تقیمیرزا

در »: اعالم شد اتفاقیه وقایعکردن مردم از خطر بیماری آبله، در روزنامه سی برای آگاهشم 114 

شود که اکثری را هالک ممالک محروسه، ناخوشی آبله عمومی است که اطفال را عارض می

اند که در طفولیت از طور یافتهاطباء چاره این ناخوشی را به این... شود کند، یا کور و معیوب می

زحمت خوب آورد و بیآن طفل چند دانه آبله بیرون می. کوبنددارند و به طفل میآبله برمی گاو

این سیاست امیرکبیر را شاید بتوان اولین حرکت در (. 3 : 131 محمدی و قایینی، )« شودمی

های بهداشتی سیاست انتشار آموزش. قابلیتی کودکان دانست-های اساسیجهت کنترل ریسک

شمسی از جمله توجهات قشرهای باالیی و میانی  141 ی کودکان دبستانی در سال هادر کتاب

الصحه، کودکان را به های حفظکتاب. جامعه به بهداشت و سالمت کودکان در آن دوره بود

همراه با بازشدن نخستین . خواندرعایت نکات اولیه بهداشتی در زندگی روزمره فرا می

ن آسوری و ارمنی، اندیشه دگرگونی در زندگی کودک ایرانی های نو برای کودکاآموزشگاه

و  111 دبستانی در سال گذاری نخستین کالس آمادگی برای کودکان پیشبنیان. پدیدار شد

های توجه به در جلفای اصفهان از نخستین نشانه  19 همچنین کودکستان کانانیان در سال 

ویژه بعد از انقالب ر اواخر دوره قاجار و بهد. ها بوددبستانی در آن سالآموزش کودک پیش

چون رشد بهداشت در جامعه،  های اجتماعی و فرهنگی همزمان با دگرگونیمشروطه و هم

های نو، بهترشدن کیفیت های کشنده، بهبود تغذیه کودکان، افزایش آموزشگاهپیشگیری از بیماری

ن و پدران، زندگی کودک ایرانی آموزش و پرورش و باالرفتن سطح آگاهی شماری از مادرا

های شناخته شده در مورد در این تاریخ عمده ریسک. ای یافتکنندهانداز امیدوارکم چشم نیزکم

هایی هرچند پراکنده در جهت کنترل قابلیتی است و حرکت-های اساسیکودکان، همان ریسک

 (. 14-11: 131 محمدی و قایینی، )گرفت ها صورت میآن

آنان . گونه حقوق شهروندی برخوردار نبودندکودکان از هیچ 111 ی آغازین دهه هادر سال

ترین ماندگی جامعه ایران بودند و از آشکارترین و اساسیدستی و عقبنخستین قربانیان تنگ

                                                           
؛ 135 حسینی ، : های کودکان در غرب به منابع ذیل مراجعه نماییدبرای کسب اطالع از تاریخ روند ریسک   

 .    111و دیگران،  ؛ هورواث131 ؛ قایینی و مجمدی،  14 ؛ شیخ، 131 کمالی و ایران، 
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در ایران (. 15:  13 محمدی و قایینی، )ای نداشتند ماندن بهره حقوق انسانی حتی حق زنده

کشی جسمی از کودکان به سال بهره ین قانون مربوط به کنترل ریسکصورت رسمی، اول به

شود؛ اما در این دوره از  ثانویه محسوب می گردد که اشارة کوچکی به ریسکمیباز 111 

قابلیتی در اولویت بودند و کودکان نیاز به تامین نیازهای -های اساسیکشور، هنوز کنترل ریسک

های نماینده دولت از سوی والی کرمان و بلوچستان در پی تالشاین قانون . تر داشتنداساسی

های بافندگی کرمان انگلیس در منطقه برای حمایت از کودکان و نوجوانان شاغل در کارگاه

سازی زندگی های بهینهها، با الگوبرداری از برنامهدر این سال(.  1 : 135 حسینی، )وضع شد 

گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند و با اجرای در غرب تالش کردند تا در نخستین 

اداره کل صحیه مملکتی  119 در سال . های پیشگیری، کودکان را از کام مرگ نجات دهندبرنامه

 111 در سال . کوبی شوندهای تهران آبلهتصمیم گرفت که همه شاگردان دختر و پسر مدرسه

ودکان و نوزادان به تربیت پرستار برای منظور حمایت از ک جمعیت شیر و خورشید سرخ به

. ها پرداخت که با بهداشت و تندرستی کودکان پیوند نزدیک داشتها و درمانگاهبیمارستان

همچنین تشکیل جمعیت حمایت از کودکان کر و الل از سوی جمعیت شیر و خورشید نشانه 

 (. 95:  13 محمدی و قایینی، )توان و ناتوان بود توجه به کودکان کم

ومیر کودکان نقش بنیادی داشت، انستیتو علمی و هایی که در کاهش مرگاز دیگر سازمان

واکسن همگانی و گسترش قرنطینه در مرزهای کشور  111 از سال . بهداشتی پاستور ایران بود

ژ در انستیتو پاستور، بسیاری از پزشکان متخصص .ث.با ایجاد بخش ب 115 از سال . آغاز شد

فرزندان خود بر ضد سل ( واکسن)کوبی  ها را به مایهویژه در تهران، خانوادهکودکان به

هاری، تیفوس و  هایی چون طاعون، حصبه، افزون بر این، برای پیشگیری بیماری. فراخواندند

نخستین بیمارستان کودکان با گنجایش  1 1 در سال (. همان)غیره نیز کارهای زیادی انجام شد 

 4 1 نوایان در بنگاه حمایت از مادران و نوزادان و بی. دکان بنیاد نهاده شدچهار تخت برای کو

 . به دستور محمد رضا پهلوی تشکیل شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای . ش 119 در سال 

ته کمی 114 در سال . المللی کمک به کودکان را بنیان نهاددیده از جنگ، صندوق بینآسیب

المللی کودکان سازمان ملل متحد ایرانی استمداد ملل متحد به نفع کودکان وابسته به صندوق بین

با هدف کمک به مادران و کودکان  114 یونیسف همچنین در سال . گذاری شدپایه( یونیسف)
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سازمان . درآمد به یاری سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی شتافتهای فقیر و کمخانواده

برای مبارزه با بیماری کچلی کودکان درمانگاه  114 اهی خدمات اجتماعی در سال شاهنش

اندازی های اکابر توسط نماینده ایران در یونسکو راهکالس 113 در سال . پرتوتابی را بنیان نهاد

ها در این دوران به سود کودکان و نوجوانان کارگری بود که به سبب شد و گسترش این کالس

توان ذهنی، افراد کم 113 تا سال . بهره مانده بودندصف نیروی کار، از آموزش بیپیوستن به 

در . کردندداری میآباد گردآوری و نگهسرپرست را در مرکز امیندیوانگان، گدایان و کودکان بی

ها از به پیشنهاد سازمان ملل متحد و سازمان خدمات اجتماعی، جداسازی این گروه 113 سال 

 (. 53-53:  13 محمدی و قایینی، )ای داده شد شد و به آنان آموزش جداگانههم آغاز 

در . شودژ می.ث.و مربوط به برنامه تلقیح ب  11 اولین کمک یونیسف به ایران در سال 

های یونیسف به جمع کمک. یونیسف اقدام به تاسیس نمایندگی در ایران نمود 111 سال 

فهرست . میلیون دالر بوده است 1 بالغ بر  199 بتدا تا آخر سال های مختلف در ایران از ابرنامه

های شیر کنی ماالریا، تاسیس کارخانهریشه: به شرح زیر است 199 ها تا آخر سال پروژه

های آمیزشی، تغذیه در مدارس، انستیتوی سازی محیط، مبارزه با بیماری پاستوریزه، بهداشت و به

فرمانفرمائیان، )ژ .ث.آموزشگاه خدمات اجتماعی و تلقیح ب، (تربیت معلم)تغذیه، فرهنگ 

 194 :1 .) 

ها و چون بلدیه ها و نهادهای نوپای شهری همها، برخی سازمانگونه تالشافزون بر این

گذاری نهادهای عنوان شهروند به بنیان شمارآوردن کودک بهها برای نخستین بار با بهخیریه

بنیاد گذاشته شد به برپایی  111 بلدیه تهران که در سال . دخدماتی ویژه کودکان پرداختن

جمعیت شیر و . چون پرورشگاه و شیرخوارگاه برای کودکان پرداخت ای همهای خیریهسازمان

در ایران بنیان نهاده شد، توانست در  111 خورشید وابسته به صلیب سرخ جهانی، که در سال 

کنترل (. 33: 159 گیلمور، )های اساسی بردارد ان گامهای کودکها و بیماریراستای کاهش رنج

مطرح و ( قابلیت)های پیشگیرانه ها در غالب سیاستهای متوجه کودکان در این دورهریسک

قابلیتی ابتدایی -های اساسیها، از کنترل ریسکهمچنین سیر کنترل این ریسک. شدنداجرا می

و سپس در اواخر دوره قاجار و اوایل دورة ومیر و بهداشت کودک و مادر شروع  مانند مرگ

چنینی تسری پیدا پهلوی به مباحث و مراحلی چون آموزش، کار و سن کار کودک و مباحث این

المللی برای نخستین بار در سال منظور مقابله و کنترل ریسکِ کار کودک، در مجامع بین به. کرد
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های رین سن پذیرش کودکان در کارگاهت نامه کمشمسی، مقاوله 143 میالدی برابر با  4 4 

سال نباید در نهادهای  9 کودکان زیر »نامه، بیان شده بود که در این مقاوله. صنعتی تعیین شد

صنعتی عمومی و خصوصی، همچنین نباید در نهادهایی که فقط اعضای یک خانواده در آن کار 

منظور کنترل این  در ایران به. (51:  13 محمدی و قایینی، )« کنند، مشغول به کار شوندمی

، به فرمان والی کرمان و بلوچستان 111 ها، یعنی ریسک کار کودکان، اولین بار در سال ریسک

سال  1 تر از  سال و دختران کم 3تر از  دربارة جلوگیری از کار کودکان در ایران، کارِ پسران کم

 113 آزمایشی و سرانجام در سال  شکلیبه 115 کار، در سال نخستین طرح قانون. ممنوع شد

ترن سن کارآموزی را ده  سال و کم 1 ترین سن کار را  صورت رسمی به تصویب رسید که کمبه

 (.  51: همان)سال تمام تعیین کرد 

، با اصالح برخی مواد قانون کار از جمله تعیین هفت ساعت کار برای کودکان 113 در سال 

از جمله (. 51: همان)د حقوق کودکان کارگر برداشته شد سال، گام دیگری به سو 1 تا  1 

بدین جهت، درون سیاستی که . سوادی بودکرد، بیهای دیگری که کودکان را تهدید میریسک

برای کنترل این تهدید اندیشیده شد، حق آموزش برای همه کودکان، از جمله حقوقی بود که، 

مبنی . ش 141 ده سه قانون اساسی معارف مصوبه با استناد به ما 111 های آغازین دهه در سال

هرچند (. 131:  15 صدیق، )بودن آموزش برای همه ایرانیان، به رسمیت شناخته شد بر اجباری

که تاکنون این آموزش همگانی تحقق نیافته است و بسیاری از کودکان شهر و روستا به سبب 

 . اندسواد ماندهبهره ببرند و همچنان بیاند از این حق قانونی خود اشتغال به کار نتوانسته

های نو که بیشتر در جوامع غربی رواج منظور تندرستی کودکان و نوجوانان، ورزش به

ای گذاری ادارة ویژهو بنیان   1 گذاری انجمن پیشاهنگی و تربیت بدنی در سال داشت، با پایه

در این دوره . ه ایران راه یافتبه جامع 1 1 به نام تربیت بدنی در وزارت فرهنگ در سال 

 (. 51:  13 محمدی و قایینی، )آموزش و اجرای ورزش در مدارس اجباری شد 

های کودکان در ایران از دوره پهلوی به بعد و سازوکار کلی کنترل  تطور ریسک

 ریسک

ز آنان ا. گونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند، کودکان از هیچ111 های آغازین دهه در سال

در سال »بنا به آمار داده شده . ای نداشتندماندن بهره ترین حقوق انسانی حتی حق زندهابتدایی
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تا  5کودک  91 کودک یک تا چهار سال،  331کودک زیر یک سال،  1   تنها در تهران  111 

های حصبه و وبا در میان فراگیری بیماری. سال جان سپردند 5 تا  1 کودک  95 سال و  4

« کشی شهرهای ایران افتادندکارگزاران به فکر لوله  11 ن چنان گسترده بود که در سال کودکا

های مختلفی چون اسهال، آبله و غیره شانس بسیاری از کودکان از بیماری(. 43: 159 گیلمور، )

ماندن و  ترین ریسک در کمین کودکان، ریسک زندهاولین و اساسی. ماندن داشتندکمی برای زنده

آمار »: منتشر کرد 111 روزنامة آینده ایران در دی ماه . های مسری کشنده بودال به بیماریابت

یکی از دالیل عمده . میرندسالگی می 3درصد کودکان ایرانی قبل از رسیدن به  53دهد نشان می

ومیر کودکان، ندادن شیر مادر به طفل است و دیگری، داشتن والدین معتاد، مریض و یا  مرگ

های یافتند که در سالاگر کودکان شانس این را می(.  13 :93محمدی و قایینی، )« ر استفقی

ها و های گوناگون نجات یابند، در چنگال کار سخت در کارگاهنخست زندگی از دام بیماری

های کوچک خانگی کودکان کارگر بیشتر در کارگاه 111 در آغاز دهه . شدندکشتزارها اسیر می

در  115 تا  1 1 های با رشد صنایع در ایران در فاصله سال. کردندها کار میخانهو قالیباف

ها به صنایع نساجی ها کارخانه کوچک و بزرگ برپا شد که بیشتر آنهای کوچک، ده کنار کارگاه

درصد از آنان را زنان و کودکان تشکیل  1/91از کل کارگران آن دوره، حدود . اختصاص داشتند

بافی نیز از نیروی کار عالوه بر صنعت نساجی، صنعت قالی(. 1 : 154 کیهان، )دادند می

، 114 تا  113 های برد به شکلی که از کل کارگران در سالای بهره میکودکان به شکل گسترده

-بنابراین از ریسک(. 131 : قایینی و محمدی)دادند درصد را زنان و کودکان تشکیل می 5/41

. عنوان نیروی کار بود ها بهکشی از آندر آن دوره با آن سروکار داشتند، بهرههایی که کودکان 

های سوادی بود که در سال هایی که کودکان با آن مواجه بودند، بیهمچنین از دیگر ریسک

-های اساسیبنابرآنچه گفته شد، عمده ریسک. اقداماتی در کنترل آن شد 111 آغازین دهه 

های مربوط به خصوص قبل از انقالب در معرض قرار داده بود، ریسک بهقابلیتی که کودکان را 

ای با های پراکندههرچند که فعالیت. سوادی و کارِ کودک بودماندن، سالمت، تغذیه، بی زنده

در همین دوره، در غرب . ها انجام گرفتمنظور کنترل این ریسک توجه به شرایط آن دوره به

که کودکان با مباحثی اساسی  ودکان شناخته شده بود و با وجود اینهای ثانویه در مورد کریسک

های جهانی روبرو بودند اما ادبیات مربوط به خصوص در جنگ چون غذا و سرپناه و غیره به

منظور کنترل این  هایی بههای ثانویه کودکان نیز شکل گرفته بود و به دنبال فعالیتریسک
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های گیری ادبیات در مورد ریسکدر ایران شکل. ای بودندصحنه ها از طریق قوانین پشتریسک

بدرفتاری با »کم ادبیات  در این دوره بود که کم. گرددبرمی  13 ثانویه به بعد از انقالب و سال 

سوءاستفاده از )بدرفتاری با کودک . و انواع آن در متون و قوانین کشوری مطرح شد« کودک

این عبارت اشاره به نوعی از . ها وجود دارددرون خانواده ای جدی درعنوان مساله به  (کودک

. وسیلة بزرگساالن خشونت خانگی اشاره دارد، اما معموال به خشونت در مقابل کودکان به

هرگونه رفتاری که منجر به )کاری توجهی و اهمال بی: گیردمیبدرفتاری اشکال مختلفی را دربر

آسیب )کشی فیزیکی ، سوءاستفاده یا بهره(شودودک میایجاد اختالل جدی در سالمت یا رشد ک

-زدن، تکانزدن، لگداین امر شامل ضربه. شود فیزیکی به کودک که عمدی و آگاهانه انجام می

درگیر )کشی جنسی ، بهره(شود دادن و اعمال متعدد دیگری است که در مورد کودک اعمال می

طور کامل قادر به درک این روابط  ها بهکه آنهای جنسی کردن کودکان و نوجوانان در فعالیت

عملی که )، سوءاستفاده عاطفی (ای رضایت آگاهانه داشته باشندنیستند تا برای انجام چنین رابطه

وسیلة بدرفتاری  گذارد که این اثر بهتاثیر شدیدی بر رفتار و احساسات کودک در حال رشد می

 (. 111-111: 1111مور، ( )شودعاطفی پایدار ایجاد می

آزار جسمی ( الف: )عبارت دیگر اگر بدرفتاری با کودک را به دو دسته عمده تقسیم کنیمبه

توجهی اشاره به کودکی دارد که رفاه یا  آزار جنسی؛ آزار جسمی و بی( ب)توجهی و و بی

دلیل فعالیت یا غفلت والدین یا هر شخص دیگری که مسئولیت  سالمت جسمی و روحی او به

دیدگی رفاه یا سالمت کودک  آسیب. او را برعهده دارد، آسیب دیده یا تهدید شده استرفاه 

ضربه جسمی یا روانی به کودک وارد کند یا  - »افتد که والد یا مراقب کودک، زمانی اتفاق می

تواند شامل آثاری باشد که در اثر تنبیه جسمی بسیار شدید در او اجازة آن را بدهد؛ این مورد می

در  -1مرتکب تجاوز جنسی به کودک شود یا اجازه ارتکاب آن را بدهد،  -1ماند، ی میباق

حالی که به لحاظ مالی توان انجام آن را دارد یا بودجه الزم برای این کار به هر طریق در اختیار 

ها قرار گرفته است، از تدارک امکانات کافی در خصوص خوراک، پوشاک، فضای آموزشی آن

های های پزشکی خودداری کند؛ مراقبتیا مراقبت( ه قوانین دولتی تعریف کرده استچنان کآن)

                                                           
است که با توجه به « سوءاستفاده از کودک»در زبان فارسی انجام شده،  Child abuseای که از عبارت ترجمه   

بدرفتاری با »کند، به همین خاطر نگارنده از عبارت ای که باید معنی کالم را منتقل نمیکه این عبارت به گونه این

 .   کندمی برای این عبارت استفاده« کودک
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پزشکی که قوانین،   درمانی پزشکی یا غیر-بهداشتی کافی عبارتند از هرگونه مراقبت بهداشتی

گونه سرپرستی یا مراقبت کافی را آن -5کودک را رها کند،  -9اجازه یا اختیار آن را داده است، 

آزار (. 11 : 141 گلیکن، )« اند، برای کودک تامین نکندن موضوعه مشخص کردهکه قوانی

برداری از کودک که البته مجموعه وسیعی از رفتارها را جنسی نیز عبارت است از تجاوز یا بهره

آمیز گیرد؛ شامل تجاوز به عنف، تجاوز توسط محارم، انواع رفتارهای شهوانی و تحریکدربرمی

 (. 11 : همان)سال و غیره  9 با کودک زیر 

عنوان  هایی برای کودکان برشمرده شده که بهطبق اعالمیه حقوق کودک، نیازمندی

قابلیتی دارند که شامل داشتن  -ها جنبه اساسی این ریسک. های کودکان نیز مطرح است ریسک

، حمایت (توجهیکاری و بیاهمالعدم)نام و ملیت،  نیازمندی کودک به محبت و حمایت مادر 

از کودک در برابر امراض و حفظ سالمتی او، نیاز به غذا، مسکن مناسب و آموزش و پرورش که 

از نیازهای اساسی وی است، نیازمندی کودک به بازی و تفریح، نیاز به حمایت اجتماعی بدون 

مند گردد، عدم اشتغال های اساسی حق خویش بهرههیچ تبعیضی تا بتواند از حقوق و آزادی

کودک به کار و مراقبت  شایسته از کودکانی هستند که نقایص جسمانی و روانی و اجتماعی 

 (. 5-9: 194 فرمانفرمائیان، )دارند 

سطوح کالن )های اجتماعی را به دو بخش نهادها  طورکلی، خدمات رفاهی و سیاست اگر به

شوند که نی مربوط میهای کال تقسیم نماییم؛ نهادها به بخش  های هدفو گروه( گذاری سیاست

گیرند  کنند و مفاهیمی کالن و کلی را در برمی ها به آن ورود پیدا می ها و دولت اغلب حکومت

بخش دیگر در برگیرنده افراد و . مانند مراقبت اجتماعی، فقر، مسکن، خدمات سالمت و غیره

در اغلب . غیره استهای هدف جزیی شامل سالمندان، خانواده، معلولین، زنان و کودکان و  گروه

رسانی رفاهی از بخش دوم موارد، در جامعه توجه و نقطه شروع حرکت برای خدمات

به دیگر سخن، توجه به افراد و (. ترنهادها و مفاهیم کالن)به بخش اول است ( های هدف گروه)

های کالن و تصمیمات نهادی در مورد  پذیر جامعه سرآغاز رسیدن به بخش های آسیب گروه

غالبا توجه به بخش دوم و اهداف و . معه بوده است و بخش دوم به بخش اول تقدم داردجا

ها را مجاب نموده تا به  ها و دولت خصوص حکومت های جزیی بوده است که جامعه و به گروه

اما سوال این است که سازوکار این فرآیند . های کالن وارد شوند گذاری بخش اول یعنی سیاست

                                                           
1 Target Groups 
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های خاص و محروم جامعه از قبیل  هایی که در مورد گروه اریخ اولین حرکتچیست؟ در طول ت

عبارتی نهادهای  پوستان، زنان، کودکان و غیره شده، در قالب افراد و نهادهای میانجی یا بهسیاه

گویند سیاست اجتماعی، سیاستی کالن و از باال به پایین  که می بر خالف این. مدنی بوده است

عبارتی  یاست اجتماعی از طریق فشارهای اجتماعی از پایین به باال و بهاست اما همین س

تر، فشارهای از پایین اغلب در قالب توجه افراد و طور دقیق به. نهادهای مدنی شکل گرفته است

یعنی توجه )ها و خدمات رفاهی که در باال گفته شد  نهادهای مدنی جامعه به بخش دوم سیاست

ها منجر به  به وجود آمده است و در ادامه، همین فعالیت( پذیر خاص آسیبهای  به اقشار و گروه

از   هاپس، اغلب توجه به گروه. مردان به مساله شده استها و توجه دولت گذاریایجاد قانون

. تر شده استهای کالنگیری سیاستجانب نیروهای پایین دست جامعه شروع و منجر به شکل

ها به کودکان از جانب افراد و خیرین و بعضا نهادهای مردمی بوده در ایران نیز اولین توجه

های این شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیت شدن آنچه حقوق کودک نامیده میقانونی. است

گرفت برخاسته از بیشتر کارهایی که در این دوره انجام می. افراد و نهادهاست

برای نمونه خانم گریس وشیرنی . ارهای دولتیکهای فردی بوده است تا راه خودانگیختگی

به ایران آمد، با دیدن وضعیت نابسامان بهداشتی کودکان به فکر   11 امریکایی که در سال 

زاده ایرانشهر و فواد بیک افرادی چون کاظم. گذاری کانون بهداشت کودکان در ایران افتادبنیان

ها و آبادی، با نوشتن گزارشیحیی دولت. تندهایی برداشهای خود در این جهت گامبا فعالیت

جمعیت پرورش کودک را  119 های مختلف در باب کودکان، نزهت اردشیر که در سال طرح

که آموزش و پرورش  111 بان در سال به کمک زنان خیرخواهی راه انداخت و جبار باغچه

بینا را در تهران را بنیان کودکان کر و الل و همچنین جمعیت حمایت از کودکان کر و الل و نا

نمونه دیگر آن در ایران، . ها و افراد در این زمینه هستندهای گروههای فعالیتنهاد از جمله نمونه

المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد انجمن حمایت از کودکان وابسته به صندوق بین

انجمن ملی ایرانی حمایت ،  11 گذاری شد و در سال پایه 114 است که در سال ( یونیسف)

ها و های بهداشتی، کنترل بیماریاین انجمن فعالیت خود را با انجام طرح. کودکان نام گرفت

به انجمن ملی حمایت کودکان تغییر نام یافت و  114 در سال . ای کودکان آغاز کردبهبود تغذیه

ر دستور کار خود در اهداف خود، همکاری و تشریک مساعی با موسسات دولتی و ملی را د

                                                           
1 Groups 
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های اصلی این انجمن بر دو پایه پیشگیری و برنامه(. 91: 141 محمدی و قایینی، )قرار داد 

های پرورشی و روانی کودکان به همین دلیل، برای از میان برداشتن نارسایی. سازی استوار بود به

تر و راهنمایی و المها و نیز پدیدآوردن محیط پرورشی و اجتماعی سو پیشگیری از این نارسایی

ای از های سودمند و تشکیل مجموعهپشتیبانی از همه کودکان، به اجرای یک رشته برنامه

مردان را نیز توانست که دولت 51و  91این انجمن، در دهه . موسسات خیریه ضروری پرداخت

و تغذیه مجاب به همکاری کند؛ به این ترتیب که سازمان برنامه، برای بهبود وضعیت بهداشت 

برپایی ». آموزان، هرساله مبلغ شش میلیون ریال برای هزینه اجرایی آن در نظر گرفتدانش

اندازی کارخانه شیر پاستوریزه تهران برای پخش شیر میان مادران و آموزشگاه بهیاری، راه

شناسی و همکاری و احترام به  که به هدف تقویت حس وظیفه) کودکان، تشکیل پلیس مدرسه 

، برپایی مراکز مشاوره روانی مادر و کودک، کانون اصالح و (ها شکل گرفتن در مدرسهقانو

های این انجمن است از دیگر فعالیت« هاتربیت، مدرسه کودکان دیرآموز برای پرورش آن

های اجتماعی توزیع یکسانی  های کودکان در بین طبقات و گروه تردید، ریسکبی(. 91: همان)

های باالی جامعه، کودکان و نوجوانانی جای داشتند که در دربار و یهدر ال. نداشته است

داران بزرگ زندگی داران، بازرگانان و زمینهای فرادست ارتشی و دولتی، سرمایهخانواده

وبیش از امکاناتی برخوردار بودند که کودکان  این گروه از کودکان و نوجوانان کم. کردند می

های ارتشیان، کارمندان های میانه، در خانوادهکودکان طبقه. ه داشتندها در جهان بهرسطح آن هم

آینده ایران را این کودکان . پایه، بازاریان و بازرگانان خرد، اصناف و فرهنگیان جای داشتندمیان

های اجتماعی و سیاسی رقم زدند که بیش از هرگروه دیگر وارد دانشگاه شدند یا به جنبش

زمین جای داران خرد و روستاییان بیتر، کودکان طبقه کارگر، زمینپایین در جایگاه. پیوستند

کودکان این گروه از . مند بودندچون بهداشت و آموزش بهره ترین امکاناتی هم داشتند که از کم

تری خواندند که کیفیت آموزشی بسیار نامناسبهای دولتی درس میها در آموزشگاهخانواده

ها و ر از خود داشتند و از جنبه درمانی و بهداشتی زیر پوشش درمانگاهنسبت به طبقة باالت

ها یا امکانات تفریحی نداشتند یا این آن. های دولتی با امکانات ناچیز قرار داشتندبیمارستان

آبادهای های جامعه، کودکان حلبیترین الیهدر پایین. ها بسیار ناچیز بودامکانات برای آن

های اجتماعی در ایران به های دردناک دگرگونیای داشتند که قربانیان پیامدپیرامون شهرها ج

کودکان . به بعد، در حاشیه شهرها فزونی یافت 91این جریانِ جمعیت، از دهه . رفتندشمار می
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این . ها اندیشیده نشده بودشدند که کنترلی برای آنهایی تهدید میوابسته به این الیه با ریسک

کشی تهدید هایی چون بهداشت و سالمت، آموزش و تربیت، کار و بهرهریسککودکان با 

تنها از هیچ نه( های جامعهترین الیهپایین)این کودکان (. 9 : 155 مرکز آمار ایران، )شدند  می

ها سوءاستفاده چیان مواد مخدر هم از آنکاران و قاچاقحقوقی برخوردار نبودند بلکه خالف

میزان مواد غذایی مصرفی مانند . سواد در بین آنان از اوضاع خوبی نداشت میزان. کردندمی

های طبقات پایین شهر و همچنین تغذیه کودکان، آشکارا مشکل بدغذایی و پروتئین در خانواده

کمبود پزشک کودکان و فراگیری . دهدسال را بازتاب می 9تا   غذایی کودکان به ویژه  کم

نکردن اصول بهداشتی در خانواده و بدی های ناشی از رعایتاریهای کودکان و بیمبیماری

: 151 یوسفی، حاج)ها و مشکالت کودکان این بخش از جامعه بودند  تغذیه از جمله ریسک

نبودن های پیشین، در دسترسومیر کودکان در دوره های اصلی مرگیکی از علت(. 13

های عفونی و واگیردار بود، اما در این بر بیماریکردن کودکان در براهای الزم برای ایمن واکسن

ها به ومیر آن های بهداشتی در زمینه واکسیناسیون کودکان، نرخ مرگدوره با گسترش فعالیت

بیش   19 نسبت به سال   15 زیرا نرخ واکسیناسیون در سال . گیر کاهش یافتای چشمگونه

در این دوره رو به بهبودی گذاشت، همچنان وضعیت کار کودکان اگرچه . از ده برابر شده بود

. شدندبافی به کار واداشته میچون قالی هایی همجمعیت بزرگی از کودکان و نوجوانان در کارگاه

 5-1کودکان قالیباف از »: آمده است  19 در گزارشی از کودکان قالیباف در روزنامه کیهان سال 

بهداشتی، صبح تا شب، بدون نور و غذای   ر غیرنشینند و در محیط کاسالگی پشت دار قالی می

ها، کودکان شوند و پدر و مادر باف پس از ازدواج سر زا تلف میدختران قالی. کنندکافی کار می

 (.  19 روزنامه کیهان، )« فروشندبافی به ارباب میتومان برای قالی 111ساله خود را با  5-1

چون دوره پیشین از دو عامل بنیادین درونی و  هم 51و  91جایگاه کودکی در ایران دهه

چون  های جهانی همترین تاثیر مربوط به سازمان در نگاه بیرونی مهم. است بیرونی تاثیر پذیرفته

عامل درونی یعنی تحول جایگاه کودک و . یونیسف در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بود

ر این دو دهه، زندگی کودک شهرنشین ایرانی بر د. مفهوم کودکی نیز در ایران نقش مهمی داشت

گسترش طبقه میانه . های سده گذشته، وارد دوره جهشی خود شدها و پیشرفتپایه دگرگونی

در . سازی بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی به دگرگونی در زندگی کودکان انجامید شهرنشین و به

تنها امکانات آموزشی، بلکه  میانه به باال، نهاین دوره برای کودک ایرانی شهرنشین وابسته به طبقه 
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در این . اند، فراهم شدهای جامعه در حال توسعههنری و سرگرمی که نشانه-امکانات فرهنگی

بودن امکانات دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانه مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم

ها ان خود بیشتر اهمیت دهند و به خواستها به زندگی کودکزیستی و فرهنگی سبب شد تا آن

برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل . شان توجه کنندو حقوق

هایی چون کم گفتمان کودک با گزاره ها بود که کمدر این دهه. گسترده آن مطرح شد

کل گرفت های بازی کودک و عرضه گسترده پوشاک کودکان شهای کودک، مکان کتابخانه

های اساسی متوجه منظور کنترل ریسک، به91در دهه (. 15-19: 141 محمدی و قایینی، )

گذاری شدند و هایی موسوم به سپاه دانش، سپاه بهداشت پایه کودکان بعد از انقالب سفید، گروه

وزش ها این بود که کودکان روستایی از امکانات آمیکی از اهداف آن. به روستاها فرستاده شدند

در (. 14-13: همان)مند شوند و پرورش و همچنین خدمات اولیه بهداشتی و واکسیناسیون بهره

وبیش  یکی از نهادهای کم. این دهه باال رفتن بهداشت مادر و کودک تنها به شهرها محدود نماند

در  نخستین گروه از سپاهیان بهداشت. گذار در این زمینه در روستاها، سپاه بهداشت بودتاثیر

 . عازم روستاها کشور شدند 191 سال 

های گذشته کمی بهبود یافته بود، اما همچنان جمعیت گرچه وضعیت کار کودکان از سال

در این وضعیت که . های تاریک و نمور بودندزیادی از کودکان مشغول کار در کارگاه

ها از کار، درد و رنج تن آنشان نیاز فراوان داشتند، بازداشدرآمد به کار کودکانهای کم خانواده

با . ساز نبودجا چاره های معطوف به فرد در اینبنابراین سیاست. کاستاین کودکان را نمی

که کار کودکان را محدودتر ( ایصحنه قوانین پشت)شدند همه، پیوسته قوانینی تصویب می این

یل شوراهای حمایتی در به تصویب قوانین و تشک 114 برای نمونه، وزارت کار در سال . کنند

در پی آن، شورای ویژه زنان و کودکان . راستای محدودکردن کار کودکان و زنان پرداخت

ایجاد شرایط مساعد برای وضعیت کار زنان و کودکان و نیز راهنمایی »تشکیل شد که هدف آن 

 193 ال در س(. 35: 133 هرمزی و حاجیها، )« های کارگر در مورد مسائل مختلف بودخانواده

مجلس شورای ملی، قانون تشدید مجازات کارفرمایان کودکان کارگر را تصویب کرد که 

سال تمام را به هر عنوان در کارگاه  1 تر از  مقرر گردید که کسانی که اطفال کم»موجب آن  به

« سال و پرداخت غرامت محکوم گردند  ماه تا  1بافی به کار بگمارند، به حبس تادیبی از  فرش

تاثیر نبودند اما تاثیری خیلی زیادی هم این قوانین، اگرچه در وضعیت کودکان بی(. 13 : همان)
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، به (بضاعتی خانوادهاغلب فقر و بی)این قوانین توجه خود را از علت این پدیده . نداشتند

چنین قوانینی، شاید نرخ کودکان کارگر را . کردند معلول یعنی صرفا کار کودک معطوف می

. ها تاثیر چندانی نداشتنددادند اما در وضعیت زندگی و معیشت و بهبود وضعیت آنمیکاهش 

کرد که از شدت تنگدستی، ای ایجاد نمیاین قانون تقریبا هیچ بهبودی در وضعیت خانواده

 . کردکودک خود را به کار وادار می

 های ثانویه و سازوکار کنترل آنظهور ریسک: بعد از انقالب
حقوقی، کودکانی را که در معرض انواع بدفتاری و سوءاستفاده قرار دارند کودکان در  در قلمرو

. کنندقوانین مدنی با سازوکار قانونی از چنین اطفالی حمایت می. نامند معرض خطر می

دیدگی و همچنین اتخاذ دیدگیِ اطفال، ناظر بر اطفال در معرض خطر بزهپیشگیری ثانویه از بزه

در قوانین مدنی به . دیدگی استر جهت جلوگیری از ورود مجدد طفل به حیطة بزههایی داقدام

شده است و کودکان را به کودکانی که در معرض خطر  بندی از کودکان دست زدهنوعی از دسته

این تقسیم بندی از این نظر ایراد . اندهستند و کودکانی که در معرض خطر نیستند، تقسیم کرده

تر  دلیل عواملی چون طبقه، جنس و عوامل دیگر، کم ای از کودکان بهست دستهدارد که ممکن ا

تر باشد و برخی ها محتملها برای آندر معرض ریسک و خطر باشند و کنترل برخی از ریسک

پذیرتر باشند؛ اما همه کودکان چه از طبقه ها باشند و آسیبکودکان، بیشتر در معرض این ریسک

. شوندتماعی و چه از طبقات پایین، در معرض ریسک محسوب میباالی اقتصادی و اج

صورت قطعی  توان از پیش در مورد برخی وقایع و رخدادها بهخاصیت ریسک این است که نمی

از . در واقع این نوع پیشگیری، بیشتر معطوف به کودکان در معرض خطر است. صحبت نمود

ه با ذکر مصادیقی از وضعیت کودکان در قانون مدنی است ک 31  جملة این قوانین، مادة 

بینی ضمانت اجرایی سلب حق معرض خطر، در حقیقت به پیشگیری توجه نموده و با پیش

رود، دیدگی وی میدیدگی طفل یا تکرار بزهحضانت از پدر و مادر در شرایطی که احتمال بزه

دلیل  اطفالی هم که به در مورد. به نوعی پیشگیری در جهت حمایت از اطفال اقدام کرده است

توان با مداخله زودرس از نداشتن سرپرست در معرض سوءاستفاده و بدرفتاری قرار دارند، می

ها در جامعه دیدگی آندیدگی اولیه یا تکرار بزهرسمی از بزهطریق نهادهای رسمی و غیر

قانون حمایت از »ن به توااند میبینی شدهاز جملة قوانینی که به این منظور پیش. جلوگیری کرد

(. 131: 141 وامقی، )اشاره کرد « سرپرستقانون زنان و کودکان بی»و « کودکان بدون سرپرست
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همچنین قوانین مدنی ایران، با مقرر ساختن سازوکارهایی خاص نظیر حضانت، والیت، الزام به 

اند تا مانع از در هانفاق اطفال، وصایت، قیومیت، و فرزندخواندگی به حمایت از اطفال پرداخت

. ها شوندمعرض خطر قرارگرفتن سالمت روانی و اخالقی و جسمی و وضعیت اجتماعی آن

دیدگی و هم در چارچوب پیشگیری اولیه اقدامات فوق، هم در قالب پیشگیری ثانویه از بزه

 .تحلیل و بررسی هستند قابل

ارائه شود مصادیق آزار کودکان و  آزاریکه تعریفی از کودکدر قوانین کیفری، غالبا بدون آن

جرایم علیه اشخاص و »، فصلی با عنوان 135 در سال .  ها تعیین شده استسوءاستفاده از آن

، که در آن برخی از جرایم علیه اطفال مورد توجه قرار گرفته، در فصل هفدهم این قانون «اطفال

منظور حمایت از کودکان و  عدد، بههای مت، تحت تاثیر عوامل و یافته 13 در آذر . حفظ گردید

های ثانویه کودکان در هایی در باب کنترل ریسکآزاری، شاهد مطرح شدن بحثکاهش کودک

هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه »در این قانون برای اولین بار، اعمالی نظیر . کشور بودیم

سمی کودکان، گرفتن عمدی سالمت و بهداشت روانی و ججسمی و روحی کودک، نادیده

منظور  کشی و بکارگیری کودکان بهها، هرگونه خرید و فروش، بهرهممانعت از تحصیل آن

این قانون بدین جهت که (. 54: 134 زینلی، )جرم محسوب شدند « ارتکاب اعمال خالف

را وارد متون حقوق کیفری ایران کرد و به تعریف و ذکر « آزاری کودک»نخستین بار، اصطالح 

این قانون دربردازنده ادبیاتی در مورد کودکان . آن پرداخت، بسیار حائز اهمیت استمصادیق 

طور رسمی وجود  بود که تا قبل از آن، چنین مباحثی در متون و گفتمان مربوط به کودک به

 (: 133-131: 141 وامقی، )نداشت 

 به متون کیفری ایران؛« آزاریکودک»ورود اصطالح »  -

سال؛ بر اساس  3 های مربوط به این قانون به دیدگیر حوزه بزهافزایش سن طفولیت د  -

های اند از حمایتسال تمام شمسی نرسیده 3 این قانون، کلیه اشخاصی که به سن   ماده 

 شوند؛ مند میمقرر در این قانون بهره

شوند؛ بر اساس این قانون، هرگونه آزاری محسوب میانگاری رفتارهایی که کودکجرم  -

زدن به کودکان، شکنجه جسمی و روحی آنان، و نیز هرگونه خرید و و آزار و صدمه اذیت

منظور ارتکاب اعمال خالف، جرم تلقی شده و  کشی و به کارگیری کودکان بهفروش، بهره

 برای آن مجازات تعیین شده است؛
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از آزاری این قانون، کودک 5آزاری؛ بر اساس ماده جنبه عمومی بخشیدن به جرم کودک -

 جرایم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد،

آزاری و تعیین ضمانت اجرا؛ کلیه افراد و موسسات و کردن گزارش موارد کودکاجباری -

داری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، به محض نحوی مسئولیت نگه مراکزی که به

نی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات آزاری، مراتب را برای پیگرد قانومشاهدة موارد کودک

 .  «کنندقضایی اعالم می

این تحوالت درباره کودکان به این معنی بود که در بعد از انقالب شاهد تغییرات و گسترش 

کودک صرفا مسائل  هایکه، ریسکمعنیبه این. هستیم« کودکان در معرض ریسک»مفهوم 

شدن در قوانین های ثانویه نیز با مطرحو ریسکشود  ای و غیره محسوب نمیبهداشتی و تغذیه

گیری در همین جهت، همچنین شاهد شکل. اندهای کودکان اضافه شدهبه جمع دیگر ریسک

که ریشه اولیه ( 131 زینلی، )هستیم  131 اولین انجمن حقوقی حمایت از کودکان در سال 

انجمن »های همین انجمن یعنی توان در پیگیریرا می« قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»

 . جستجو کرد که یک نهاد مدنی بود« حمایت از حقوق کودکان

ماده بود که  4ابالغ گردید شامل   13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 

طورکلی به مواردی چون ممنوعیت هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سالمت جسم  به

گیری کشی و به کاررا به مخاطره بیاندازد، ممنوعیت هرگونه خرید و فروش، بهرهها و روان آن

گرفت و هرکدام از منظور ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق، و غیره را در بر می کودکان به

طبق آمارهای (. 44 -43 :  14 شیخ، )شوند عنوان جرم خصوصی محسوب می موارد فوق به

تا  1 هزار کودک  131اکنون طور رسمی مشغول کار هستند که هم بههزار کودک  111»رسمی 

عنوان کارگر فصلی مشغول به کار  هزار کودک نیز به 111صورت ثابت و حدود  ساله به 9 

بر اساس آمارهای منتشرشده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در (. 1:  14 شیخ، )« هستند

ساله، سه  3 تا  1 ار افراد متعلق به رده سنی هز 151میلیون و  1 از مجموع » 135 سال 

صورت  هزار کودک به 311هزار کودک خارج از چرخه تحصیل و یک میلیون و  111میلیون و 

سال از تحصیل محروم و  3 درصد جمعیت کودکان زیر  1 یعنی )« مستقیم درگیر کار بودند

« دار کودک خانه»کودک با عنوان  هزار 5 4در حدود (. 1:  14 شیخ، ( )اندمشغول به کار بوده

ها دختران و مابقی را پسران هزار نفر آن 419توسط مرکز آمار ایران ثبت شده است که حدود 
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های خانگی و بدون دریافت مزد مشغول به کار بوده و این کودکان در محیط. دهندتشکیل می

 (. 9:  14 شیخ، )رسند در عین حال شاغل به نظر نمی

اند، درصد توانایی درس خواندن نداشته 11وبیش  ود در کشور این است که کمواقعیت موج

یعنی اقدام برای کنترل (. 141: تاکالنتری و کیانی، بی)یعنی از هر ده کودک ایرانی دو تن 

همچنین به گزارشات . ها داردقابلیتی، فاصله زیادی تا کنترل کامل آن-های اساسیریسک

نفر  19 هزار و  111میلیون و  3 ساله،  4 تا  1آموزان مار دانشوزارت آموزش و پرورش، ش

به سخن . اندنفر از آنان از امکانات تحصیلی محروم بوده 115هزار و   3 بوده که پنج میلیون و 

آموز، امکان آموزان، یعنی دو تن از هر هفت دانشدرصد از کل دانش 11وبیش  دیگر، کم

کودک شاغل   1هزار و  113ساله نزدیک به  9 تا  1 گروه سنی  همچنین از. اندتحصیل نداشته

ساله نیز یک میلیون و  4 تا  5 در گروه . اندکودک با وضع نامشخص شده 935هزار و  111و 

های صنعت، کشاورزی، اند که بیشترین آنها در بخشنفر شاغل بوده 94 هزار و  953

 (.  همان) کردندفروشی، ترابری و تعمیرات کار می خرده

شیوع کلی خشونت »های ثانویه در کشور شده، منظور بررسی ریسکهای که بهدر پژوهش

از میان . درصد گزارش شده است 19درصد و  11خانگی با کودکان در دو مطالعه بررسی و 

انواع خشونت نسبت به کودکان در خانواده، در برخی از مطالعات خشونت جسمی و در 

ای، خشونت جنسی و در هیچ مطالعه. اندروانی باالترین شیوع را داشته تعدادی دیگر خشونت

ترین شیوع در برخی مطالعات مربوط به آزار  کم. انگاری باالترین شیوع را نداشته استیا سهل

. است انگاری بودهجنسی و در برخی مربوط به آزار جسمی و در یک مطالعه مربوط به سهل

 1/53آموزان مقطع دبیرستان تهران تا درصد در دانش 3 /5ات از شیوع آزار جسمی در مطالع

ها شیوع خشونت در استان. آباد گزارش شده استآموزان مقطع راهنمایی خرمدرصد در دانش

آموزان مقطع راهنمایی در دانش 1/53آموزان دبیرستانی بم تا درصد در دانش 1/11جسمی از 

درصد در کودکان مقطع  5/19روانی در مطالعات از  شیوع آزار. آباد گزارش شده استخرم

. آباد گزارش شده استآموزان مقطع راهنمایی خرمدرصد در دانش  1/4راهنمایی نهاوند تا 

درصد در اصفهان و مربوط به کودکانی که با خط  9/9شیوع خشونت جنسی در مطالعات از 

مقطع راهنمایی شهر تهران گزارش  در در کودکان 19/ اند تا آزاری تماس گرفتهتلفن کودک

درصد در  5/11درصد در اصفهان تا  9/9ها از شیوع این نوع از خشونت در استان. شده است
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درصد در   5/1انگاری از شیوع سهل. آباد برآورد شده استکودکان مقطع راهنمایی خرم

در . گزارش شده است آموزان دبیرستانی تهراندر دانش 9/11کودکان مقطع راهنمایی نهاوند تا 

درصد در کودکان  19درصد در کودکان مقطع راهنمایی نهاوند تا   5/1ها شیوع این امر از استان

با وجود مطالعات اندک در این زمینه، نتایج نشان . مقطع راهنمایی اهواز برآورد شده است

عمدتا . شودال میدهد که اغلب آزار نسبت به کودک در خانه و از جانب افراد خانواده اعم می

 (. 141- 14: 141 وامقی،)« پدر، پس از وی مادر و نهایتا برادران

های اجتماعی و بهداشتی کودکان موارد زیر است که زیرمجموعه از جمله شاخص

ها در ایران دهند که بررسی این ریسکگیرند و نشان میقابلیتی قرار می -های اساسی ریسک

 :هاستنیازمند بازنگری در برنامه

در پژوهشی نشان داده شده است که : سال محروم از زندگی با والدین 5 کودکان زیر  - 

درصد از کودکان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد از نعمت  9تا  1حدود 

 اند؛  زندگی با خانوادة کامل محروم

همراه با دریافت  سال به کار 9 تا  9هزار نفر از کودکان  151در کشور حدود : کار کودکان -1

 های زنجان، قزوین و آذربایجان غربی در صدر فهرست قرار دارند؛استان. مزد اشتغال دارند

دبستانی نزدیک به نیم  های پیشمیلیون کودک واجد آموزش 1 از : دبستانی آموزش پیش -1

و  استان اردبیل، سیستان و بلوچستان. دبستانی شرکت دارند های پیشمیلیون نفر در آموزش

 ایالم در صدر فهرست قرار دارند و کماکان روستاها از شهرها فاصله زیادی دارند؛ 

سالة سیستان و بلوچستانی به مدرسه راه  1 تا تا  1درصد کودکان  11بیش از : سواد -9

. آذربایجان غربی، کرمان و مناطق روستایی نیز در این زمینه دچار چالش هستند. اندنیافته

-آموزان زیادی از مقطع راهنمایی آذربایجان غربی از ادامه تحصیل بازماندهبرابر آمار، دانش

ساله و باالتر با سواد هستند، اما میزان  1درصد جمعیت  31در ایران هرچند بیش از . اند

در سیستان و بلوچستان این . متوسط سطح سواد، در حدود کالس پنجم ابتدایی است

هنوز نیمی از دختران و زنان روستایی سیستان . یابدمتوسط تا کالس دوم ابتدایی کاهش می

این دسته از (. 51- 5: تابابایی، بی)سواد هستند و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بی

افتند که توان کنترل این هایی اتفاق میقابلیتی، اغلب در خانواده-های اساسیریسک

مواردی تا حدودی نیاز به قوانین  در چنین. شان ندارندها را برای کودکان ریسک
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مثال در قانون اعالم . ها وجود داردمنظور کنترل این ریسک گذاری بهای و قانونصحنه پشت

که اعالم شود  شود که تحصیالت کودکان تا پایان مقطع دبیرستان رایگان است یا این

-صحنه به قوانین پشتتوان صرفا اما نمی. ها و غیره ممنوع استاستخدام کودکان در کارگاه

. پردازند و دستی در اجرا ندارندای صرفا به کلیات میصحنه قوانین پشت. ای اتکا کرد

گیری نگاه مجرمانه در مورد افراد ای هرچند ضروری هستند، اما به شکلصحنه قوانین پشت

موارد  در بسیاری. انجامدمی( شان بدرفتاری انجام دادندمثال والدینی که در مورد کودک)

ها کردن سازوبرگ زیستی برای کودکان یا از سر ناآگاهی خانوادهتمایل والدین در فراهمعدم

بایست توانایی خانواده است که میدلیل عدم که به بایست آموزش ببینند و یا ایناست که می

های کودکان صرفا در بدرفتاری ریسک. ای اجرا شودها قوانین جلو صحنهدر مورد آن

وسیله آموزش و آگاهی رسانی، در کنار  توان بههای ثانویه را میریسک. شودصه نمیخال

های سازوکار در مورد ریسک. ای کنترل نمودای و جلوصحنهصحنه ایجاد قوانین پشت

کردن ها و همچنین فراهمای مرتبط با ماهیت آنصحنه قابلیتی نیز با قوانین پشت-اساسی

است؛ چراکه تربیت و آموزش و پرورش کودک در خالء  (91:  111رُز، )  عوامل محیطی

بلکه ناشی از شرایط و بسترهایی چون مسکن، اشتغال، درآمد، انسجام . گیردشکل نمی

ها، منابع جامعه های بازی، مدارس، کلینیک اجتماعی خانواده، اجتماع محلی، امکانات، زمین

 . کننده هستندنها تعیینای در تامین آصحنهو غیره است که قوانین جلو

 گیری نتیجه
ها در هایی کودکان، نحوه مواجهه و کنترل آنهدف این مقاله، بررسی خاستگاه و گذشته ریسک

ها نحوی آناتفاقات و رخدادهایی که کودکان با آن در ارتباط هستند و به. ایران دورة معاصر بود

وجه تمایز ریسک با . گذاری شده استن نامهای کودکاکنند در قالب عبارت ریسکرا تهدید می

خطر این است که، در مقوله خطر، چیزی به نام کنترل و مواجهة آگاهانه با آن وجود ندارد و با 

توان اتفاقات و ظهور مفهوم ریسک، توجه اذهان به این سمت جلب شده است که می

ها را کنترل نمود و درصدد کان آنافتد، شناسایی و تا حد امرخدادهایی را که برای بشر اتفاق می

 . کاهش اثرات آن رخداد برآمد

                                                           
1 Family & Environmental factors 
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های جامعه است که البته این کنترل، در شکل نظام ها، کنترل مخاطرهیکی از وظایف دولت

های انسانی در اگر از این سرمایه. یابدهای اجتماعی بروز میتامین اجتماعی و در قالب سیاست

عنوان  ها بهامعه به خوبی حمایت نشود، در درجه اول حقوق آنهای موجود در جبرابر مخاطره

توان آیندة خوبی نیز برای آن کشور شده و در در درجه دوم، نمیگرفتهشهروندان جامعه، نادیده

شوند و برای خود و جامعه مشکالتی را به وجود ها میچرا که آنان مغلوب مخاطره. متصور شد

گیر آنها پذیر بودن در کودکی، در جوانی و بزرگسالی دامنبه سخن دیگر آسیب. آورند می

هایی است که کودکان با آن درگیر  اطمینان منظور از ریسک و مخاطره کودکان، عدم. خواهد شد

مفهوم ریسک، بعد از مدرنیته متولد شد به این معنی که از این دوره، بسیاری از وقایع . هستند

های ریسک. ها را کنترل نمودتوان آنرو میاشته شدند و از ایندارای منشائی انسانی و زمینی انگ

هایی که بر اساس سن، جنس، طبقه، ریسک. تهدیدکنندة بسیار متنوعی در جهان وجود دارند

 . شوندبندی میپذیر بودن یا نبودن و عوامل دیگر تقسیم آسیب

پذیر جامعه،  ی آسیبهاهای یکی از گروهبندی ریسکدر این پژوهش، به بررسی و دسته

اطمینان  اطمینان از داشتن بهداشت مناسب و سالمت، عدم عدم. یعنی کودکان پرداخته شده است

که  اطمینان از این اطمینان از داشتن آموزش و تربیت مناسب، عدم از داشتن تغذیه مناسب، عدم

که با کودک  این اطمینان از پردازد، عدمپیوندد یا به تحصیل میکودک به جمع کارگران می

-ها، ریسک نام می اطمینان این عدم. شود یا خیر و غیرهبدرفتاری جسمی، عاطفی و جنسی می

ریسک به این معنی است که وقوع هر یک از این اتفاقات و رخدادها برای کودکان . گیرند

. ت استمیزان این احتمال در بین افراد با توجه به عوامل مختلف، متفاو. الوقوع هستند محتمل

های عصر خود افتاد؛ اتفاقات و خطرهایی که تا همگام با مدرنیته، انسان به فکر کنترل ریسک

شدند و به همین دلیل عنوان وقایعی از جانب خدا و نیروهایی ماورائی تلقی می قبل از مدرنیته به

معناست ره بدینمخاط. گیرندها، مخاطره نام می اطمینان این عدم. ها نبودکسی به فکر کنترل آن

الوقوع است؛ هرچند که میزان  که وقوع هر یک از این اتفاقات و رخدادها برای کودکان محتمل

طورکلی،  به. ها و عوامل مختلف، متفاوت استاین احتمال در بین کودکان با توجه به متغیر

 :بررسی هستند های کودکان در دو بخش کلی قابلمخاطره



 

 

 

 

 

 8931، شماره دو، پاییز و زمستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   212 
 

 

های بنیادین و نیازهای  اطمینان ها به عدماین مخاطره: بلیتیقا -های اساسیمخاطره(   

توان به ها میدر این دست از مخاطره. اساسی اشاره دارد که کودکان با آن مواجه هستند

 .ماندن کودک، بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش و غیره اشاره کرد زنده

عاطفی، سوءاستفاده جنسی،  ها شامل سوءاستفادهاین مخاطره: های ثانویهمخاطره( 1 

های های نوع اول یعنی مخاطرهمخاطره. کودک است توجهی بهکشی جسمی، و اهمال و بی بهره

های های از نوع بدرفتاری، تقدم دارند و اولین حرکتلحاظ زمانی بر مخاطره قابلیتی، به -اساسی

-های اساسیل مخاطرههای کودکان، در قالب توجه و کنترجمعی برای کنترل مخاطره دسته

 (.194 ؛ فرمانفرمائیان، 141 قایینی و محمدی، )قابلیتی به وجود آمدند 

برای کنترل این . ، فکرها به کنترل و جبران و پیشگیری آن متمرکز شد«مخاطره»با معنا یافتن 

یا )های خصوصی و کنش عمومی کنش افراد و بنگاه. ها، شاهد دو نوع کنش هستیممخاطره

های عمومی توان کافی در مقابله با مخاطرات، پای دولت یا ارگاندلیل عدم نوع اول به. (دولتی

 .    کندرا به عرصه باز می( هامثل شهرداری)

های هایی با نام سیاستویژه در بریتانیا و امریکا، از قرن بیستم به بعد سیاستدر غرب، به

های رفاه کودک، سعی در با ایجاد سیستم هاشکل گرفت که این سیاست  معطوف به رفاه کودک

های معطوف به سیاست(. 1115هس، کارتمالون و مک)های کودکان داشتند کنترل مخاطره

عنوان  کودک بهسیستم رفاه. را به وجود آورد 1، سیستمی به نام سیستم رفاه کودک1کودکانرفاه

. کودکان طراحی شده است 9رفاهمنظور ارتقای بهزیستی و  ای از خدمات است که بهمجموعه

منظور مراقبت موفق از کودکان خود سعی  ها بهاین سیستم با ایجاد تامین امنیت و تقویت خانواده

ای کودک، مجموعهعبارتی، سیستم رفاه به(. 1113چاپین، )در دستیابی به بهزیستی کودکان دارد 

سالمت، آموزش، تغذیه و غیره تا  ها از تامین پایداراز خدمات را برای کودکان و خانواده

های جسمی، جنسی، اهمال و عاطفی با کودکان، مانند بدرفتاری 5جلوگیری از بدرفتاری

 .دربردارد

                                                           
1 Child welfare policy 

2 Child welfare policy 

3 Child welfare system 

 .  ترجمه شده است« بهزیستی و رفاه»عنوان  به Well-beingی واژه  9
5 Child maltreatment 
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ها، چه های آنکودک، موظف است برای کودکان، جوانان و خانوادهرفاه سیستم عمومی

هایی که کنند و چه آنفت میدریا  خدمات در خانهکنند و هایی که با خانواده خود زندگی می آن

دادن به وضعیت زمینة بهداشت و کنند، شرایطی برای ساماندریافت می 1خدمات خارج از خانه

های مقابله با خشونت خانگی وپرورش و برنامه ودرمان، آموزشمصرف مواد، بهداشترفاه، سوء

 . فراهم آورد

هایشان معطوف به د که بخشی از برنامهکننهایی فعالیت میها و ارگاندر ایران نیز سازمان

دار فعالیت در عنوان طالیه ها، سازمان بهزیستی کشور بهکودکان است و از بین این سازمان

های سازمان بهزیستی ها و برنامهدر ادامه به بررسی مختصری از فعالیت. ارتباط با کودکان است

. پردازیمدر ارتباط با کودکان می( تهرانجا شهرداری  در این)کشور و همچنین فعالیت شهرداری 

ونهم قانون اساسی ویکم و بیستمنظور تحقق مفاد اصول سوم، بیست سازمان بهزیستی کشور به

پذیر جامعه هایی است که اقشار آسیبکلی، کنترل مخاطرهطور کشور، تشکیل شد و هدف آن به

 .  ها مواجه هستندآن اعم از کودکان، زنان، اقشار فرودست و افراد ناتوان با

. دار فعالیت در حوزه کودکان استمعاونت امور اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور عهده

ارائه خدمات مختلف به کودکان )این معاونت با فعالیت چهار دفتر؛ امورکودکان و نوجوانان 

وجوانانی که مراقبت و پرورش کودکان و ن)خانواده ، امور شبه(های فرودستحاضر در خانواده

، امور زنان و (اندطور موقت یا دائم از سرپرستی موثر والدین خود محروم شدهبنابر دالیلی به

و دفتر امور ( پذیر در زمینه تحصیلی و تغذیههای آسیبارائه خدمات به افراد و گروه)خانواده 

سازی کودکان اجتماعی و مراکز شناسایی و توانمندشامل اورژانس )دیدگان اجتماعی آسیب

 . 1پردازدبه انجام وظیفه در حوزة مذکور می( خیابانی

                                                           
  IN-home services :تواند به راحتی در خانه خود در کنار زیابی اولیه، مشخص شد که کودک میاگر پس از ار

والدین باقی بماند و زندگی کند، سیستم عمومی رفاه کودکان مسئول به انجام برخی امور در داخل خانه برای 

 (.1115هس، کارتبرای اطالع بیشتر نک به مالون و مک)ی وی است کودک و خانواده

  Out- home services :ی خود امنیت ندارد، نمایندگان آژانس هنگامی که تشخیص داده شود که کودک در خانه

گیرند؛ با این تفاوت که حضانت قانونی و فیزیکی کودک را هم در رفاه کودک، حفاظت از کودک را برعهده می

 (.همان)گیرند اختیار می

و همچنین   WWW.Behzisti.irتوانید به وبگاه  ت، میهای و شرح خدمابرای اطالع بیشتر از کم و کیف برنامه  1

 . توانید به مجموعه مقاالت همایش پنجاه سال مددکاری اجتماعی در ایران، مراجعه نماییدمی

http://www.behzisti.ir/
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به مواردی  11و   1، 1که در قوانین آن، در ماده  از سوی دیگر، شهرداری باتوجه به این

تعلیمات اجرایی و تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت »چون 

های بیمارستان و شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کالس مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمان،

اشاره شده «  صاحب و سرراهیداری کودکان بیسوادی، کودکستان، باغ کودکان، نگهمبارزه با بی

هایی در کل و یک سازمان به فعالیتفرهنگی در  قالب دو اداره-است، ذیل معاونت اجتماعی

ای تحت عنوان انجام برنامه)کل بانوان ها شامل ادارهاین بخش. پردازدزمینه کودکان می

شهروندی  کل آموزش، اداره(های شهر برای همه کودکان صفر تا چهار سال شهر تهران غنچه

سازی در وپرورش و زمینهتدوین محتوای آموزشی در چارچوب کتاب درسی و ارائه به آموزش)

و در پایان، سازمان رفاه، ( «کودک تهران، شهر دوستدار»انداز طرح خصوص تحقق چشم

ارائه خدمات و فعالیت در زمینه کودکان در معرض و )های شهروندی  خدمات و مشارکت

 . هستند( دیدة اجتماعی با تاکید بر کودکان کارآسیب

کند و صورت خُرد عمل می شناختی، سازمان بهزیستی کشور، بهطورکلی، از منظر روش به

ها و های مبتنی بر فرد هستند با این توضیح که در اغلب برنامهیاستهای آن بیشتر سسیاست

هایش کند و سیاستعنوان افرادی خارج از ساختار خانواده نگاه می هایش، به کودکان، بهفعالیت

های آن، با تاسی از غالب بر فعالیت رویکرد علمی. ترتیب خُرد و معطوف به فرد استبه همین

های ها و فعالیتسیاست. شناسانه و مددکارانه استر فرد، رویکرد روانهمان سیاست مبتنی ب

ها را از برای افرادی هستند که ممکن است صرفا آن 1این سازمان بیشتر در پی ایجاد تور ایمنی

های همچنین فعالیت. کندها نجات دهد و همانند چتر حمایتی عمل نمیشدن در مخاطرهغرق

و یا آزمون شرایط است؛ با این توضیح که افراد  1استطاعت مالی سازمان، مبتنی بر آزمون

-شرایطی چون بدسرپرست. بایست دارای شرایطی خاص نیز باشندکننده خدمات، میدریافت

با این . هایی از این دستشدن و ویژگیعنوان کودک کار شناخته بودن، بهسرپرستبودن یا بی

، نوعی سازگاری دیده های اجرایی آنمان و فعالیتشده برای سازحساب، بین قوانین تعریف

وظایفی . گیر شهرداری استای که خالف آن، گریبانمساله. خوانی دارندشود و به نوعی هممی

هایی که اکنون انجام بایست انجام دهد و نیز فعالیتکه شهرداری در ارتباط با کودکان می

                                                           
 . با اصالحات بعدی 119 قانون شهرداری، مصوب سال    

2 Safety net  

3 Mean-test 
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دلیل نداشتن نقشه راهی در  شهرداری اغلب به. رندخوانی داتر با قوانین مصوب، هم دهد، کم می

های مختلفی را برگزار ها و برنامههای مختلف، طرحارتباط با فعالیت در حوزه کودکان، در دوره

انداز، مدت وجود چشمدلیل عدم تدوین سیاستی کلی در ارتباط با کودکان و عدم کند، اما بهمی

ای و ضربتی اجرا و پس از زمانی اندک، صورت دوره عضا بهها، اغلب کوتاه و بزمان این برنامه

 .گیردرسد و هدفی دیگر را در این رابطه پیش میبه اتمام می

 
 

هایی که در گیر کودکان است، همچنین سیاستهایی که گریباندر ابتدای بحث، به مخاطره

های رفاه کودک و سیستم ستشوند و بحث سیاگیری و اجرا میها، تصمیمارتباط با این مخاطره

ها، ارتباطی وجود دارد که درک و فهم این ارتباط، نیازمند بین این مقوله. رفاه کودک اشاره شد

مدت و هایی کوتاهانداز و ضمانت اجرایی است و نه برنامهتدوین تخصصی متنی قانونی، چشم

ل تمام کودکان است و نه قشر شده و همچنین نیازمند شموتعیینریزی ازپیش برنامهاز روی عدم

 .خاصی از کودکان

قابلیتی و ثانویه در ایران از -های اساسیسیر تاریخی ریسک»این پژوهش در دو بخش کلی 

در غرب، اولین توجهات به . بندی شدصورت« دوره امیرکبیر تا بعد از انقالب اسالمی

صورت  از خشونت و به در قالب جنبش پیشگیری 334 های ثانویه کودکان، از سال  ریسک

قانونی در بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت و این امر، آغازی بر روند تصویب کنوانسیون 

توان در قابلیتی را می-های اساسیهای کنترل ریسکدر ایران نیز اولین رگه. کودکان بود

کان از های کودهای امیرکبیر جست، به همین خاطر مبدا حرکت، توجه و کنترل ریسکسیاست
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صورت  قابلیتی از دورة امیر کبیر به-های اساسیریسک. دوره امیرکبیر قرار داده شده است

اولین ریسک در آن دوره، ریسک بهداشت و فوت . پراکنده مورد توجه و کنترل قرار گرفت

کوبی وجود بهداشت مناسب در آن دوره بود که امیرکبیر با ابالغ دستور آبلهدلیل عدم کودکان به

در اواخر دوره قاجار و به ویژه بعد از انقالب . به کودکان سعی در کنترل آن ریسک داشت

های اجتماعی و فرهنگی از قبیل رشد بهداشت در جامعه، زمان با دگرگونیمشروطه و هم

های نو، بهتر شدن های کشنده، بهبود تغذیه کودکان، افزایش آموزشگاهپیشگیری از بیماری

رورش و باال رفتن سطح آگاهی شماری از مادران و پدران، زندگی کودک کیفیت آموزش و پ

های از دوره پهلوی اول به بعد، کنترل ریسک. ای یافتکننده انداز امیدوارکم چشم ایرانی کم

. تر کنترل شدندشدههای سالمت و آموزش بیشتر و سازماندهیقابلیتی به ویژه ریسک-اساسی

از . مطرح بودند( بعد از انقالب اسالمی) 31ان دوره تا ابتدای دهه ها از هماین دست از ریسک

توان به فعالیت انجمن ترین آن می طور رسمی و به دالیل متفاوت که از مهم ، به31ابتدای دهه 

گذاری های ثانویه و کنترل آن از طریق قانونحمایت از حقوق کودکان اشاره کرد، ادبیات ریسک

زوکار کلی در توجه به کودکان به این ترتیب بوده است که در ابتدا ورود سا. در ایران مطرح شد

ها باعث جلب توجه به مباحث کودک شد و سپس ها و فعالیت آن NGOها و بعضا افراد، خیریه

-ها و سازمانافراد، خیریه. ها به مساله مذکور جلب شدمردان نیز در پی این فعالیت توجه دولت

کسب سود و منفعت بخش خصوصی برای فعالیت در لیل ناتوانی و یا عدمد های مردمی اغلب به

در این . یابندکه کال حضور نمی کنند و یا اینصورت ناقص حضور پیدا می حوزه کودکان، یا به

ای صحنه دولت نیز از دو طریقِ ایجاد قوانین پشت. شودمیان، حضور دولت پررنگ می

وارد ( گذاری و مصوبه و طرح و تصویب بودجهسیاست)ی او قوانین جلوصحنه( گذاری قانون)

نمودن هر نوع بدرفتاری یا اهمال و سوءاستفاده در مورد کودکان، در قانونی اعالم  غیر. شودمی

بودن، بدین معنی است که برای قانونی  این اعالم غیر. گیرد ای قرار میصحنه راستای قوانین پشت

کردن کار کودکان که در آن، قانونی اعالم  مثال غیر. شودته میفرد خاطی، مجازاتی در نظر گرف

شود و کودک نیز از فردی که دست به استخدام کودکی زده است بر حسب قانون مجازات می

است و ( مثال فردِ کارگر)های معطوف به فرد عنوان سیاست چنین اقداماتی، به. شودکار بیکار می

تواند اقدام دیگر می. آیدوجود نمیشرایط زندگی کلی کودک بهدر این نوع رویکرد، بهبودی در 

های معطوف به خانواده در هایی در جهت بهبود وضعیت فرد باشد که سیاستاعمال سیاست
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های دولتی، توان گفت با اعمال سیاستدر مثال کودک کارگر، می. گیرند این راستا قرار می

شود خانواده کمک کرد و این بهبود شرایط، باعث می توان به بهبود اوضاع شغلی و اقتصادی می

عنوان با در نظر گرفتن خانواده به. که کودک زین پس از جانب خانواده مجبور به کار نشود

های ها به دو علت اقدام به کنترل ریسکتوان گفت که خانوادههای کودکان، میمنشاء ریسک

قوانین )گذاری توان با قانونه که میاول، عدم تمایل خانواد. کنندشان نمیکودکان

دوم، . ها جلوگیری کردها از وقوع این ریسکسازی خانواده، آموزش و آگاه(ای صحنه پشت

ای و اعمال هایی معطوف به خانواده و قوانین جلوصحنهتوان با سیاستتوان خانواده که میعدم

. ها جلوگیری کردوقوع این ریسکها، از های پیشگیرانه و جبرانی در مورد خانوادهسیاست

توان دلیل عدم تمایل و ناآگاهی خانواده و چه بهدلیل عدم چه به)زمانی که ریسک کودک 

طور مثال، بدرفتاری عاطفی  به. شودکنترل نشود، این ریسک در طول زمان بازتولید می( خانواده

نوان والد، نقش بازتولیدکننده ع شود که کودک نیز در سن بزرگسالی بهوالدین با کودک باعث می

 .     ای برای کودک خود بازی کندرا در مورد چنین بدرفتاری
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