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 «کاری در کودکان کار بزه »

 

 کاری در کودکانعوامل بزه

اگر فردی در محیط خانواده از نظر رفع نیازهای اساسی جسمی و روانی مانند نیازهای عاطفی ارضا نشود، احتمال  

زیاد دارد در آینده به رفتار ضداجتماعی دست بزند. نبود محبت، ارتباطات صمیمی و تفاهم متقابل از عوامل مؤثر 

پدر و مادر محروم مانده یا درست اشباع نشده است، در بزه کاری کودکان و نوجوانان است. کودکی که از محبت 

ها، آمادگی دارد. بسیاری از تندخویی گونه انحرافیکند و برای هراحساس حقارت، کمبود و محرومیت میدر خود 

مکتب  .گیردا، از محرومیت از محبت سرچشمه میهها و ناسازگاریها، افسردگیها، حساسیتبازیها، لجخشونت

 : کند. پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله می فرمایدر محبت به کودک سفارش و توصیه میاسالم ب سازانسان

 «. ها مهربانی کنیدکودکان را دوست بدارید و با آن»

 : لیه السالم می فرمایدامام صادق ع

 «. اش را به دلیل شدت محبتی که به فرزندش دارد، مورد مرحمت قرار می دهدخدا بنده»
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  فقر 

 .فقر، یکی از عوامل مهم انحرافات، از جمله دزدی و اخالقی در مردم به ویژه در کودکان و نوجوانان است

شود ناشی از فقر است که موجب عدم اطمینان اجتماعی می ها و بر آورده نشدن تمایالتبیشتر محرومیت

سوادی، عقب افتادگی، جهل و بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی .را نادیده گرفتتوان آنو نمی

ها و ی و جسمی، حتی در سطح جهانی، جنگهای روحعدم بهداشت کافی و انواع بیماری خرافات،

 .ها ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر داردخونریزی

 مسکن 

یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است. خانواده 

ای هقها یا اتاکاران خردسال در زاغهتر بزهبیش

کنند و شرایط بسیار مخروبه و کثیف زندگی می

ضای نامساعد و غیر بهداشتی دارند و همه اع

 .کنندخانواده در یک اتاق زندگی می

 موجب …نبود تغذیه و پوشاک کافی و مناسب و

 هاآن و شودمی آنان خودخواهی و عصبانیت ضعف،

 .کشاندمی کاریبزه سوی به را

 مهاجرت 

ده ها و مقررات اجتماعی شاعتقادی به نظامن در شهرها گرفتار سرگردانی و بیفرزندانشا برخی مهاجران و

ها نشان دهنده آن است که انواع جرایم از قبیل سرقت و رابطه بررسی .شوندو به انواع انحرافات کشیده می

صحیح و کافی از  کاری و نبود تعلیم و تربیتنامشروع در میان مهاجران بیش از دیگران است و فقر، بی

 .عوامل مهم آن است

 یعوامل خانوادگ  

 تر نسبت به برخی دیگر، سبب تر والدین به فرزندان و توجه کمتبعیض در خانواده و توجه بیش :تبعی

  .شوداحساس نفرت و بدبینی در کودک می ایجاد عقده کمبود و

 ها در جامعه اعمال خشونت و خشونتشناسان معتقدند که ریشه اصلی جنایات و برخی روان :خشونت

  .شودهای روانی در آنان میهای بدنی است که باعث ایجاد عقدهتنبیه

 



 دی دی   ِ راز
 

3 
 

 

  ه گرفته شدن نیازها انطباق آنان با کودک و نوجوانان و نادیدباال بودن سن والدین و عدم  ن:سن والدی

  .کاری باشدتواند از عوامل بزهها میو تمایالت آن

 فرهنگ و آگاهی  سطح و روندهایی که با زمان پیش نمیخانواده ن:سوادی والدیبی ماندگی و عقب

قدیمی و کهنه زندگی را  آنان نسبت به مسائل پرورشی و علمی پایین است فرزند آنان نیز با راه و رسم

فعاالنه در آورد. کودک و خانواده باید نی فرزندان با جامعه را فراهم میدهند و ناسازگاری رواادامه می

  .امور اجتماعی سهیم باشند

 ترین علل ناکامی، ولگردی، عقب افتادگی در مدرسه و اجتماع و مرگ پدر یا مادر یکی از مهمی: یتیم

  .های روانی استکاری و سایر بیماریکاب بزه و تبهارت

 در کودکان گسستگی خانواده تاثیری مسلم و قطعی در بروز رفتارهای ضد اجتماعی ش: طالق و کشمک

دارد، جدایی کودک از والدین به خصوص مادر 

فی سالم و موجب ناتوانی در برقراری رابطه عاط

شود. طالق و گسیخته صحیح به هنگام بلوغ می

 شدن خانواده خیلی بیش از نزاع میان زن و

کاری آنان شوهر موجب ناراحتی اطفال و بزه

استثنایی ارتکاب جرم به شمار  شود و از عللمی

  .آیدمی

 وجود والدین در منزل،  ده:غیبت والدین از خانوا

ها دارد و حضور نداشتن هر یک از آن به خصوص مادر نقش موثری در تربیت عاطفی و روانی کودکان

  .شودیتی و اختالالت عاطفی در کودک میباعث ایجاد مشکالت ترب

 والدین یا یکی از اعضای خانواده و زوال اخالقی آنان، ارتباط مستقیمی با انحراف انحراف  ن:انحراف والدی

 .کودکان و نوجوانان دارد

 

 هاارزش تربیت خانواده  

معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و  ها وگذار شخصیت، ارزشلین پایهاده اوخانو

 به محیط خود، تحت تاثیر موازین اجتماعی وواکنش کودک نسبت  .خط مشی زندگی آینده فرد دارد

 . است زرگ شدهها بفرهنگی گروهی است که در میان آن
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شده و به نوعی سرمشقی برای او کنند از محبت وی برخوردار آورده میهای کودک را برتمام کسانی که نیازمندی

بعضی از دانشمندان  .آزمایدرا می ی از جمع و خوب و بد جامعهشوند و در تماس با دیگران است که تقلید، پیرومی

محیط را به دو محیط عام شامل تمام اوضاع و اصول و مقتضیات عمومی و اجتماعی و محیط خاص شامل محدوده 

پاشیدگی خانواده دستی و از همسوادی و تهیکنند و بیمانند مدرسه و محیط کار تقسیم میوی فردی و اطرافیان 

 .داننددکان و نوجوانان میمهم انحراف کورا از علل 

های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب در کودکان به وجود آورد و تواند تمام ویژگیخانواده است که می بنابراین

 .تمام حاالت و رفتارهای دوران بلوغ چه اجتماعی و چه ضد اجتماعی ریشه در تجربیات دوران کودکی دارد

ترین شود که بزرگلی شناخته میواحد اجتماعی است به عنوان یک نیروی مترین خانواده در عین حال که کوچک

ترها اطمینان داشته چه کودک از خانواده محبت ببیند و به محبت بزرگچنان مقام ها را در جامعه بشری دارد.

باشد به محیط پیرامونش اعتماد کامل 

این صورت همه خواهد داشت در غیر 

اک خطرنکننده و چیز برای او ناراحت

 .شودخواهد بود و سبب اضطراب او می

روانشناسان بر این باورند، کودکی که از 

لحاظ عاطفی رشد نیافته، توانایی تحمل 

رنج و عذاب یا به تعویق انداختن ارضای 

دارد و این مستقیم تمایالت خود را ن

ترین علل محرومیت عاطفی از مهم

گو نبودن به نیازها، پاسخ . کاری استبزه

گذارد. اثیرهای مخربی در آنان به جای میحوصلگی و در ناراحتی نگه داشتن کودکان و نوجوانان، تشان دادن بین

تواند موجب اختالالت عاطفی شود که سمانی و عاطفی کودک قرار گیرد میهر عاملی که در برابر رشد سالم ج

های روانی آشکار ، پرخاش و نابسامانیگیریه شکل خصومت، نفرت، آزردگی، خردههمواره ریشه جرم است و ب

 .شودمی
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 کاریعوامل روانی در بزه  

ذاری و گو تمایلی برای دوست داشتن، ارزش دانند و گرایشکار، خود را افرادی نا مطلوب مینوجوانان بزه

 .ها عموما افرادی آشفته، درهم، نامطمئن و متغیر هستنداحترام به خود ندارند. آن

در تمرکز  مشکالت رفتاری ، مشکل .بینی کنندپیشکار آینده را در کودکی توانند افراد بزهروانشناسان می

 .ها وجود دارد که در واقع بازتاب مشکالت عاطفی آنان استو مشکالت تحصیلی در آن

 

 کارخصوصیات شخصیتی افراد بزه  

کاری، و میزان باالی اقدام به بزه دهد، میان بهره هوشی پایینبسیاری از مطالعات تجربی نشان میامروزه 

خواندگی پذیرفته کانی که کمی پس از تولد به فرزنددر میان کود .همبستگی مداوم و پایداری وجود دارد

تر به الگوی رفتار والدین اصلی آنان نزدیک بود تا والدین قیم، اند، بزهکاری و جرایم در بزرگسالی بیششده

کاری ه باشد که عوامل ژنتیکی احتماال نقش غیرمستقیم در زمینه ارتکاب بزهشاید این یافته موید این نکت

 .دارد

 کاریبررسی زندگی کودکان کار و علت ابتال به بزه

شناسان قرار گرفته شناسان و جامعههای گوناگون مورد بررسی جرمبزه کودکان کار موضوعی است که از جنبه

کاری کودکان و نوجوانان کار دیدگی و بزههای بیشتری از بزهتوسعه با جنبهکه هر روز جوامع رو به است و با آن

کار موثری برای شوند اما هنوز راهرو میروبه

کنی این آسیب اجتماعی اجرا نشده ریشه

 .است

از سالیان دور تا همین نیم قرن پیش،  

تنها مشارکت کودکان در اقتصاد خانواده نه

شده ز اصول پذیرفتهنکوهیده نبود بلکه یکی ا

که چرا در آمد اما اینجوامع به حساب می

کنند تا از های گذشته کشورها تالش میدهه

 رده و ـری کـوگیـار جلـان به کـودکـاشتغال ک
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  .شناسان جویا شدشناسان و جرمشناسان، جامعهقوانینی در این مورد وضع کنند، موضوعی است که باید از روان

شان نزدیک بود. دختران ور در ایران، سن بلوغ عرفی فرزندان خانواده به سن بلوغ شرعیچندان دهای نهدر سال

شد و ها فراهم میکم زمینه ازدواج آنتر با مشاغل خانگی شده و کمراهی بیشسالگی آماده هم 14تا  9از حوالی 

کردند اما داری فعالیت میدام سالگی در کنار خانواده در اموری مانند زراعت و 15پسران هم اگر چه تا پیش از 

خانه و در حد مکتب ها معموالتحصیل آن .شدندتری وارد عرصه کار و زندگی میطور جدیپس از بلوغ به تقریبا

به تحصیل داشتند در کنار همان کار روزانه در مشاغل موروثی و دبستان بود و اگر پسرانی بودند که عالقه 

ها را چندان مصداق استثمار آن پرداختند؛ بنابراین اشتغال کودکان و نوجوانان نهمیخانوادگی، به ادامه تحصیل 

 .شان بودداشت و نه مانعی برای رشد و شکوفایی

های اخیر تعریف کودکان کار تغییر کرده است و فعالیت شغلی کودکان و نوجوانان نیز حال در دههبا این

شود. وقتی از واژه بزه در مورد کودکان کار تر اوقات منجر به بزه میدچارمعضالت فراوانی شده است که در بیش

 .کنیمکاری کودکان صحبت میدیدگی و بزهکنیم از دو مفهوم گسترده و متفاوت بزهصحبت می

 

  دیدگی؛ نخستین معضل کودکان کاربزه

گیرد که این صدمه قرار می واسطه رفتار دیگران قربانی شده است و مورد آسیب یادیده کسی است که بهبزه

تواند روحی یا جسمی باشد. گاهی ها میآسیب

حتی ممکن است فرد براثر حوادث و بالیای 

طبیعی مورد آسیب قرار بگیرد و نیازمند یاری 

روانی یا  -های روحیدیگران باشد. این آسیب

جسمی و جنسی ممکن است برای فرد پیامدهای 

عریف ساده سخت و طوالنی داشته باشد. یک ت

هم وجود دارد، اگر در اثر یک خسارت قطعی، 

آسیب به تمامیت شخصی وارد آمده باشد و اکثر 

افراد جامعه نیز به این مسأله اذعان کنند، آن 

 .دیده استبزه شخص
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  کاری کودکان کار، معضلی جدی و انکارناپذیربزه

آبادی، دهکاری است. آقای محمدعلی حاجیهستند، بزهرو که کودکان و نوجوانان با آن روبه دومین آسیب جدی

 کار را به کودکان الصاق کرد چراکه ازتوان با صراحت عنوان بزهشناسی دانشگاه قم معتقد است که نمیاستاد جرم

گذار آن را منع کار شخصی است که با انجام کاری یا ترک کار دیگر مرتکب رفتاری شود که قانوننظر حقوقی بزه

این استاد  .ها برخورد قضایی صورت بگیردها آینه رخدادهای جامعه هستند نباید با آنه است اما چون آنکرد

ها را دیدگی کودکان و نوجوانان تمرکز کرده، انواع آنکند که باید بیش از هر چیز بر موضوع بزهکید میانشگاه تدا

هایی که کودکان و نوجوانان کار را گی را در میان آسیبدیدها شویم. او چهار بزهدیدگی آنبشناسیم و مانع بزده

 .کندتر از بقیه موارد ارزیابی میکند، مهمتهدید می

 

کند، نخستین موضوعی که کودکان کار را تهدید می

در مشاغلی مانند  استفاده جنسیتی است. معموالسو

شود تا بیشتر جلب ها استفاده میگری از دختربچهتکدی

کشی و از پسران هم در کارهای سخت بهرهترحم کنند 

های که به کودکان کار لطمه شود. دومین خطر جدیمی

اشخاص  ، آزار و اذیت جنسی است. معموالکندجدی وارد می

گر کودکان و نوجوانان کار را به بهانه استخدام سواستفاده

کنند و کنند و پس از مدتی به ایشان تجاوز میجذب می

ها را مجبور به د و ارعاب یا وعده حقوق باالتر آنسپس با تهدی

 .کنندشان میهای غیرانسانیسکوت و ادامه همراهی با خواسته

ها در باندهای قاچاق انسان است. این دیدگی کودکان کار، قرار گرفتن آنشناس، سومین بزهبه گفته این جرم 

 .افتندم شیادان تجارت انسان میبودن در دا کودکان در صورت فقدان خانواده یا بدسرپرست

 شوند و برخی پسران هم بهبرخی دختران در قالب ازدواج و در حقیقت برای فروش به کشورهای دیگر برده می

سفانه در برخی مواقع اعضا اچنین متشوند. همشورها فروخته میعنوان نیروی کار یا همان بردگی مدرن در دیگر ک

 .رسدبه فروش می ...و ها نیز مانند کلیهو جوارح آن
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گری است که در پایتخت ها برای تکدیفروش آن و کند، خریدچهارمین بزهی که آینده این کودکان را تهدید می

گری کنند و از تکدیهای مافیایی کار میها هستیم. این کودکان برای شبکهخودمان روزانه شاهد یکی دو نفر از آن

 .شودن نمیشان رقم چندانی نصیب خودشاروزانه

  کار مقابله با بزه کودکان کار چیست؟راه

وجود  کاری کودکان کار چیست و چرا بادیدگی و بزهدر برابر بزه گیریپیشهای مقابله و حال باید پرسید که راه

دهی و حمایت کودکان کار وجود دارد هرروز تعداد بیشتری از این های مختلفی که برای سامانها و سمنارگان

 ؟بینیمویژه پایتخت میان را در سطح شهرهای بزرگ و بهکودک

 

کار بلندمدت به دهد. راهمدت را برای مبارزه با بزه کودکان کار ارائه میکار بلندمدت و کوتاهشناس دو راهاین جرم

  مین رفاهات یزی کالن برای ازبین بردن فقر،ریا و آن هم برنامهوری آرمانی است و بیشتر شبیه به رکانظر او راه

های زندگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی در حد یک زندگی متوسط و ایجاد عدالت در تمام عرصه

 .است

مدت شیوه مناسبی برای برخورد مناسب با این پدیده در شرایط فعلی است. بدیهی است که این کارهای کوتاهراه

 .ای متنوع باید متفاوت باشندهکارها در شهرهای کوچک و بزرگ و با فرهنگراه

تواند ین رسانه ملی نیز میچنکار موقت باشد. همتواند یک راهطور مثال در مناطق پرتراکم، کنترل جمعیت میبه

تر از کودکانشان داشته باشد زیرا این یک سازی اقشار ضعیف اجتماعی برای حمایت بیشثری در آگاهونقش م

ای که برخی شهروندان آن درگیر فقر و مشکالت اقتصادی کشورهای رو به توسعه واقعیت انکارناپذیر است که در

قطعا در شرایطی که  .شوندآوران کوچک خانواده محسوب میعنوان نان یا اعتیاد هستند کودکان و نوجوانان به

و با اتکا به  توان صورت مساله را پاک کردآور خود و خانواده خود هستند در هیچ کجای دنیا نمیکودکان نان

دیدگی کودکان، کاری و بزهتوان عالوه بر مبارزه با بزههای جهانی منکر وجود چنین کودکانی شد اما میکنوانسیون

کنشی و  گیریپیششناسی دو شیوه از وقوع بزه در نظر گرفت. ازدیدگاه جرم گیریپیشاقداماتی را نیز برای 

 .ثر واقع شودوتواند مواکنشی می گیریپیش

کنشی  گیریپیشها بخشی از انواع ها و حکومتهای کالن توسط دولتگیریپیششناسایی و جلوگیری از بزه و 

 واکنشی اما هدف اصلی، هموارکردن مسیر برای جلوگیری از بزه در نظام حقوقی و قوانین  گیریپیشاست. در 
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توانند با ست. مراجع باالدستی قضایی میچنین اعمال تدابیر و قوانینی برای جلوگیری از بزه اکیفری و هم

 .اجرایی از سواستفاده از کودکان کار ممانعت کنند گیریپیشقضایی و  گیریپیشتقنینی،  گیریپیش

 سالمت نیوز :منبع

 رازکننده: روابط عمومی موسسه خیریه نیکوکاران  هیته

 

 

 

 

 

 


