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جامعه و دولت نقش به توجه با مختلف كشورهای در امروزه مقدمه:  
رفاه »نظام مفهوم كودكان، همهجانبه رشد جهت مناسب شرایط تأمین در
كودک«مطرحمیشود.تامدتزمانطوالنی،مأموریتنظامهایرفاهكودک
پاسخگوییویژهبهنیازهایكودكانیبودكهبهعنوانآزاردیده،موردغفلت
واقعشدهویادرخطركودکآزاریگزارششدهبودند.امابهمروردركشورهای
مختلف،گروههایمتنوعتریازكودكانتحتپوششقرارگرفتند.دركشور
مایكیازاولینقدمهابرایایجادساختارونظامرفاهكودک،مشخصشدن
گروههایهدفنظامرفاهكودکاست.لذااینمطالعهبهدنبالشناساییانواع
كودكاندروضعیتمخاطرهآمیزاستكهدرحالحاضردستگاههایمختلف
بهآنهاخدماتیویژهایارائهمیدهندوهمچنینبهدنبالشناساییكودكانی

استكهعالوهبراینهابایدموردتوجهویژهقراربگیرند.
روش: اینمطالعهكیفیدردومرحلهانجامگرفت.درمرحلهاول،جامعه
به ابتدا نمونهگیری و بوده كودكان كلیهصاحبنظرانحوزه شامل پژوهش،
صورتهدفمندوگلولهبرفیشروعشدوبهتدریجبهصورتنمونهگیری
نظریتازماناشباعدادهها)56مصاحبه(ادامهپیداكرد.درمرحلهدوم،كلیه
اسنادمرتبطباقوانین،مقرراتوسیاستهایكشوروهمچنیناسنادمرتبطبا
خدماتبهگروههایمختلفكودكانباروشكتابخانهایجمعآوریشدند.
درنهایت184سندسیاستگذاریو327سندبهصورتتمامشماریمورد
MAXQDAبررسیقرارگرفتند.دادههایمرتبطباهردومرحلهدرنرمافزار

)2018(باروشتحلیلمحتوایكیفیتحلیلشدند.
یافته ها: گروههایكودكانیكهدرحالحاضرازدیدقوانینوسیاستهایاتوسط
دستگاههایمختلفحاكمیتیابعادمختلفنیازهایشانبایدبهصورتویژهمورد
توجهقرارگیرد،متشكلاز96زیرگروهو22گروههدفكلیبهدستآمدهو
طبقهبندیشدند.همچنینمجموعكودكاندروضعیتمخاطرهآمیزویانیازمند
توجهویژهكهبایدتحتپوششخدماترفاهكودکدرایرانواقعشوند،شامل

مجموعهایمتشكلاز123زیرگروهو23گروهطبقهبندیشدند.
بحث: تبیینوطبقهبندیمجموعهگروههایهدفیكهباتوجهبهشرایط
اجتماعی،رفاهیواقتصادیكشورنیازمندخدماتویژهازجانبنهادهای
رفاهیهستند،میتواندیكچارچوبمناسببرایبرنامهریزی،هماهنگیو
عدمموازیكاریسازمانیوبینسازمانیدرپوششانواعگروههایكودكان

توسطنهادهایمسئولفراهمكند.
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Intorduction: Nowadays the concept of the child welfare 
system is defined in different countries due to the role 
of government in providing an appropriate context for 
the comprehensive development of children. In Iran, 
there is no defined child welfare system, and one of the 
first steps to establish the system is to identify its target 
group. Therefore, this study seeks to identify different 
types of at risk or in need children in which government 
should provide them with special services.
Method: This qualitative study was conducted in two 
phases applying conventional qualitative content analy 
sis. In the first phase, content analysis was applied to in-
depth semi-structured interviews conducted with child 
welfare experts.  In the second phase, content analysis 
was utilized to analyze the laws, regulations, and policies.
Findings: In this study, current and proposed target 
groups of the child welfare system in Iran were cate 
gorized. Currently, 22 categories and 96 subcategories 
of in need children are given special attention in poli 
cies or by various government agencies. In addition, the 
proposed target group were categorized into 23 catego 
ries and 123 subcategories. Both of these target groups 
were classified into three types of risky situations: risky 
situations related to individual factors; risky situations 
related to family factors, and risky situations related to 
structural social, economic, and cultural factors. 
Discussion: Defining and classifying the target groups of 
child welfare systems, could lead to an integrated and co 
ordinated structure and framework for policy and service 
planning in the organizational and inter organizational 
levels to cover comprehensively all of the at risk children.
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Extended Abstract
Introduction: Nowadays the concept of the child welfare system is defined in dif 
ferent countries due to the role of government and society in providing an ap 
propriate context for the comprehensive development of children. The main role 
of the child welfare system is to ensure the safety and wellbeing of children and 
adolescents whose families do not meet or protect their needs. Also, in a more 
preventive and universal approach, child welfare includes the development of so 
cial facilities and contexts in which all children are given a fair and sufficient 
opportunity to develop their potential abilities. Given the historical trend of child 
welfare systems in various countries, their main mission is to respond specifically 
to the needs of children who have been reported as abused or neglected. In recent 
decades, this limited view has faced many criticisms, so as a result, more and more 
varied groups of at-risk children have been addressed by child welfare services 
in different countries. Which groups of children in what severity, need, and harm 
should be covered by child welfare systems, are defined specifically in each coun 
try according to its laws and policies. In Iran, there is no structured and defined 
child welfare system, and one of the first steps to establish the system is to identify 
and define its target group. Therefore, this study seeks to identify different types 
of at-risk or in-need children in which government and public agencies should 
provide them with special services rather than a general population of children.

Method: This qualitative study was conducted in two phases. In the first phase, 
conventional qualitative content analysis was applied to in-depth semi-structured 
interviews conducted with child welfare experts in Iran. Purposeful and theoretical 
sampling was used until data saturation was gained by 56 qualitative interviews. 
The interviews were analyzed simultaneously using MAXQDA 2018 software.  In 
the second phase, conventional qualitative content analysis was utilized to analyze 
the laws, regulations, and policies in addition to documents relating to children’s 
services to determine and categorize the existing target groups. The sample in 
cluded all of the valid laws, regulations, policies (184 ones), and also all the formal 
documents relating to children’s services provided by the government (327 ones), 
which were analyzed using MAXQDA 2018 software. The Ethics Committee of 
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the University of Welfare and Rehabilitation Sciences verified this study (code: 
IR.USWR.1397.080).

Findings: This study, defined and categorized current and proposed target groups 
of the child welfare system in Iran. Currently, 22 categories and 96 subcategories 
of at-risk or in need children are given special attention in laws and policies or by 
various government agencies; in other words, they are the current target groups 
of the child welfare system of Iran. In addition to identifying and classifying the 
existing target groups of the child welfare system in Iran, as a result of analyzing 
in depth interviews with experts and also reviewing the experiences of other coun 
tries, the proposed target groups should be addressed by child welfare services in 
Iran were defined and classified. The proposed children who should be considered 
at risk or in need and consequently should benefit from the special attention and 
services of the child welfare system were categorized into 23 categories and 123 
subcategories. Both of these target groups were analyzed in the context of the so 
cio-ecological perspective and classified into three types of risky situations: risky 
situations related to individual factors, risky situations related to family factors, 
and risky situations related to structural social, economic, and cultural factors. 
The main categories of proposed target groups in these three classifications are 
reported in the following table.
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Table: The main categories of proposed target groups of the child welfare system in 
Iran

Classification Main Categories

the risky situa 
tions related to 
individual fac 

tors

1 orphaned children or children with inappropriate caregivers
2- sick or disabled children or children with physical, men 
tal and, behavioral disorders
3- children with educational problems 
4- abused and neglected children
5- child labors and street children
6  children without identity
 7  children in contact with the justice system 
8- children with at risk behavior 
9- children at risk of cyber and online crimes 

the risky situa 
tions related to 
family factors

10  children in poor and low income families 
11- children in families with disabled or sick members or with 
members who have physical, mental, and behavioral disorders
12- children in families involved in social problems 
13  children in families with single parent
14- children in families with members in conflict with the law
15- children in troubled, broken, or rebuilt families 

the risky situa 
tions related to 

structural social, 
economic, and 
cultural factors

16  children in disadvantaged, slums, at risk, or isolated 
regions
17  children in rural eras and children of nomads 
18  children at risk or confronting natural and man made 
accidents and disasters
19  Immigrant or refugee children
20- children subject to racial, sex, religious, or language 
discrimination
21  children at risk or involved in child marriage

23  other kinds of at risk children
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Discussion: Defining and classifying the target groups of child welfare systems, 
the children need special attention and services, could lead to an integrated and 
coordinated structure and framework for policy and service planning in the orga 
nizational and inter organizational levels to comprehensively cover all of the at 
risk or in-need children by the responsible agencies, specifically the State Welfare 
Organization of Iran. This framework by the optimal management of the available 
resources not only could prevent the parallel and non integrated services to some 
of these children, but also could prevent ignoring and neglecting some of these 
groups. However, it is noteworthy that due to the multiple and various groups of 
defined at-risk or in-need children in Iran, the role of preventive and universal 
measures and policies, especially establishing a comprehensive and efficient pub 
lic welfare and social security system is increasingly emphasized.
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مقدمه
امروزهكودكانبهعنوانسرمایههایانسانینگریستهمیشوندكهرشدوتوسعهجوامع
درگروتكاملوشكوفاییهمهجانبهكودكاناست.درطیزمان،رشدوتحوالتجوامعدر
حوزههایمختلفاقتصادیواجتماعیوهمچنینتغییردرنگرشبهانسان،موجبدگرگونی
درنوعنگاهبهكودکودورهكودكیشدهاست.ازطرفدیگر،اینگروهازاعضایجامعه
هموارهجزءآسیبپذیرتریناقشارجامعهمحسوبشدهكهبهدالیلمختلفقادربهحفاظت
باتوجهبه لذا نیازبهحمایتبزرگساالنبهخصوصوالدینخوددارند. نبودهو ازخود
حساسیت،گستردگیوتنوعنیازهایكودكان،باوجوداینكهوالدینعنصراصلیپرورشو
حمایتازكودكاندرنظرگرفتهمیشوند،جامعهنیزدرتمامیسطوحخودنسبتبهاینمسئله
مسئولیتدارد.درواقعتأمینشرایطمناسبجهترشدهمهجانبهكودک،ازعهدهوالدین
بهتنهاییخارجاستوالزماستكهازجانبدولتها،تشكیالتمدنیوجامعهنیزحمایتهایی

صورتپذیرد.باتوجهبهنقشدولتوجامعه،مفهوم»نظامرفاهكودک«مطرحمیشود.
باتوجهبهتاریخچهوتحوالتاینحوزهمیتواندونوعتعریفازنظامرفاهكودکارائهداد.
دریكنگاه،خدماترفاهكودکزمانیكهسایرخدماتپیشگیرانهوهمگانیتر)مانندآموزش
وبهداشتهمگانیوتسهیالتوكمكهایمالیورفاهیعمومی(پاسخگوینیازهانبودهاند،
بهعنوانآخرینراهپاسخگوییدیدهمیشوند.درواقعنقشاصلینظامرفاهكودکاطمیناناز
ایمنی،ثباتوآسایشكودكانونوجوانانیاستكهخانوادههایشاننیازهایشانراتأمیننمیكنند
یاازآنهامحافظتنمیكنند.لذاباتوجهایندیدگاه،بهصورتفزایندهایتوجهنظامرفاهكودکبه
برنامههاییمعطوفاستكهبرایپیشگیریازكودکآزاریوغفلتهستند)پكورا1وهمكاران،

2010؛ملونومككارت2005،2؛انجمنملیمددكاراناجتماعیآمریكا2005،3(.
1. Pecora
2. Mallon and Mccartt
3. National Association of Social Workers
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نیزوجوددارد ازرفاهكودک،نگاهپیشگیرانهتروهمگانیتری این،تعریف بر عالوه
كهمعتقداسترفاهكودکشاملایجادامكاناتوشرایطاجتماعیاستكهدرآنبهتمام
كودكانفرصتمناسبوكافیبرایشكوفاییتواناییهایبالقوهشاندادهمیشود.ایندیدگاه
پیشگیریوخطِر برای تدوینیكچارچوبسیاستگذاری را رفاهكودک اصلی هدف
آسیبرانتیجهكمبوددسترسیهمگانیبهخدماتوحمایتهایاجتماعیوروانیمیداند

)كدلواستنلی2015،1(.
گروههدفنظامهایرفاهكودکدركشورهایمختلفعمدتاباعناوینیچون»كودكان
نیازمند«،»كودكاندرگیرمشكل«و نیازویژ«،»گروههایخاصكودكان«،»كودكان دارای
»كودكاندرمعرضخطریاوضعیتمخاطرهآمیز«نامیدهشدهاند)كنجینونینتن2011،2؛
اسكیونس2011،3؛گیلبرت2012،4؛بارن5وهمكاران،2014؛گاالنو2015،6؛كنت7و
عدالت و آموزش كودک، وزارت 2018؛ آمریكا8، رفاه اطالعات مركز 2016؛ همكاران،
پایگاهاطالعرسانیپژوهش جنسیدانمارک2018،9؛وزارتخانوادهوكودک2018،10؛

رفاهكودکكانادا2019،11(.
ازطرفدیگر،بادرنظرگرفتندوتعریفعنوانشدهازنظامرفاهكودکوهمچنینبا
نگاهتاریخیبهآن،میتوانپیبردكهتامدتزمانطوالنی،گروههدفنظامهایرفاهكودک،
كودكانیبودندكهبهنهادهایمحافظتازكودک12بهعنوانموردآزاروغفلتواقعشدهیا
درخطرآنگزارششدهبودند.امادردهههایگذشتهانتقاداتزیادیبهنظامرفاهكودکبا
اینرویكردمحدودبهمحافظتازكودكانآزاردیدهواردشدهاست،ازجملهاینانتقادات

1. Keddell and Stanley  2. Knijn and Nijnatten 3. Skivenes
4. Gilbert    5. Barn   6. Galanou
7. Kenneth   8. USA Welfare Info
9. Minister for Children, Education and Gender Equality of Denmark
10. Ministry of Children and Families 11. Canadian Child Welfare Research Portal
12. Child Protection
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بدرفتاری ازكودكانیكهمورد تواناییسیستمدرشناساییگروههایمحدودی به میتوان
واقعشدهبودند،اشارهكرد.درواقعباتوجهبهنادیدهگرفتنعواملگستردهومتعددخانوادگی
تأمیننمیشد،توسطسیستم اساسیشان نیازهای ازكودكانكه اجتماعی،بخشزیادی و
قابلشناساییومداخلهنبودند.همچنینگرایشسیستمبهاولویتبندیومداخلهدرجدیترین
وخطرناکترینگزارشهاازكودكانبود،لذااینانتقادواردشدكهنظامرفاهكودکزمانیوارد
عملمیشودكهكودکآسیبجدیوعیاندیدهباشد.درواقعالزماستاینمواردزودترو
پیشازرسیدنبهبحرانشناساییشوند)كراسانتاور2004،1؛كنجینونینتن،2011؛دیزایرو

آدریانسس2011،2؛اسكیونس،2011؛هستبك2011،3؛پوسو2011،4؛پارتن2011،5(.
كشورهای بهمرور كودک، رفاه نظام هدف گروه بودن محدود به انتقادات درنتیجه
آزاروغفلتواقعشده( )نهصرفًاكودكانمورد ازكودكان متنوعتری مختلف،گروههای
راتحتپوششقراردادند.براینمونهدركشورهایمختلفمانندآلمان،نروژ،دانمارک،
كودكان مانند خطر معرض در كودكان گروههای انواع كانادا و انگلستان سوئد، فنالند،
ساكندرمناطقحاشیهایوپرخطر،كودكاندارایسرپرستبیكار،كودكانخانوادههای
فقیر،كودكانوالدینتنها،كودكانمهاجروپناهنده،كودكانوالدینسوءمصرفكنندهمواد
مخدروالكل،كودكانوالدینزندانییادارایسوءسابقه،نوزادانمادرانمبتالبهافسردگی
پساززایمان،نوزادانباوزنپایینهنگامتولد،كودكانوالدیندارایمشكالتسالمت
روان،كودكاندارایعملكردضعیفتحصیلی،نوجواناندارایسابقهبزهكاریو...همگی
2011؛ هستبك، 2011؛ )اسكیونس، شدند دیده كودک رفاه زیرمجموعهخدمات بهمرور
پارتن،2011؛هایزواسپرت2012،6؛ولف7وهمكاران،2011؛شیرنوهامالیان2011،8؛

1. Crosson-Tower  2. Desair and Adriaenssens  3. Hestbæk
4. Pösö   5. Parton    6. Hayes and Spratt
7. Wolff   8. Schieren and Hämäläinen
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كوزواوهورت2011،1؛سوئیفت2011،2؛استیر2016،3(.البتهدرحالحاضر،هنوزهم
به محدود كودكشان رفاه عمدهخدمات بخش استرالیا و كانادا آمریكا، كشورهاییچون
و بدرفتاری مورد كه است كودكانی به یعنیخدمترسانی كودک، از محافظت خدمات

غفلتواقعشدهاند)كوجانولون2012،4؛سوئیفت،2011؛بریك2011،5(.
همچنینبامرورسیاستهایكشورهایمختلفمیتوانعنوانكردكهسهگروهكودكان
عمده در بدسرپرست كودكان و سرپرست بدون كودكان واقعشده، غفلت و آزار مورد
كشورهامخاطباصلینظامهایرفاهكودکمحسوبمیشوند.عالوهبراینگروهها،هر
كشورباتوجهبهوضعیتفرهنگی،اقتصادی،رفاهیواجتماعیخود،سایرگروههارانیز

تحتپوششقرارمیدهد.
دررابطهباخدماتنظامرفاهكودک،بهصورتخالصهمیتوانعنوانكردكهاقدامات
بیشتر )در غفلت و آزار تكرار از پیشگیری به مداخالتمحدود از رفاهكودک نظامهای
مواردجداكردنسریعكودکازخانوادهزیستیوانتقالویبهخدماتمراقبتجایگزین(
تاتالشبرایتوانمندیومشاركتخانوادهزیستیوارائهخدماتپیشگیرانهوارتقاییبه
نینتن،2011؛دیزایروآدریانسس، كودکوخانوادهدرحالتحولبودهاست)كنجینو
استیر،2011؛كوزواوهورت، پوسو،2011؛ 2011؛اسكیونس،2011؛هستبك،2011؛

2011؛ولفوهمكاران،2011(.
دررابطهبامفهومنظامرفاهكودکدرایران،میتوانعنوانكردكهدرایرانباوجود
در انواعكودكاندروضعیتهایمخاطرهآمیز، به متعدد قوانینودستگاههایخدمترسان
مقایسهباكشورهایمختلف،ازنظاموساختارسیاستگذاریوخدماترسانیتعریفشده،

یكپارچهوهماهنگ»نظامرفاهكودک«برخوردارنیست.همانطوركهعنوانشد،كودكاندر

1. Cocozza and Hort  2. Swift  3. Staer
4. Kojan and Lonne   5. Berrick
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وضعیتهایمخاطرهآمیزمخاطباصلینظامرفاهكودکهستند.ازاینرودرتعریف»كودكان
دروضعیتهایمخاطرهآمیز«درایران،میتوانبهماده3قانونحمایتازاطفالونوجوانان
كه میداند احوالی و اوضاع را مخاطرهآمیزكودک كهوضعیت كرد اشاره مصوب1399
طفلیانوجوانرادرمعرضبزهدیدگییاورودآسیببهسالمتجسمی،روانی،اجتماعی،
اخالقی،امنیتویاوضعیتآموزشیویقراردهدوموجبمداخلهوحمایتقانونیاز
طفلونوجوانشود.اینقانونهمچنینبرایوضعیتهایمخاطرهآمیزكودكان14مصداق

آوردهاست.
انواع بهصورتضمنی میتوان ایران، در كودكان به شده ارائه خدمات با رابطه در
خدماتمطرحشدهدرقوانینداخلیووظایفنهادهایمختلفحمایتیورفاهی)مانند
سازمانبهزیستیكلكشور،وزارتآموزشوپرورش،كمیتهامدادامامخمینی)ره((،برای
براینمونهدرقوانینی انواعگروههایكودكاندرمعرضآسیبرامورداشارهقرارداد.
چوناصل21قانوناساسی،ماده1و4قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی
)1383(،قانونحمایتخانواده)1391(،قانونحمایتازكودكانونوجوانانبیسرپرستو
بدسرپرست)1392(ودرنهایتقانونحمایتازاطفالونوجوانان)1399(بهاینكودكان
اشارهشدهاست.الزمبهذكراستكهقانونحمایتازاطفالونوجوانان)1399(باتوجهبه
نوآوریهاییكهدرحوزهپیشگیری،شناسایی،ارائهخدماتوپیگیریبرایانواعكودكاندر
وضعیتهایمخاطرهآمیزراداردرامیتوانبهعنوانبسترقانونیبرایایجادساختارهماهنگ

ویكپارچهنظامرفاهكودکدركشوردرنظرگرفت.
بامفهومرفاه رابطه ازمعدودمطالعاتصورتگرفتهدر  برنكاتذكرشده، عالوه
كودکدركشور،مطالعهتكفلیوهمكاران)2020(استكهدربامقایسهاسنادوقوانین
بارویكردهایرفاهكودکموجوددركشورهایمختلفمشخصشدكهنظامرفاه ایران
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كودکدرایرانبه»رویكردمحافظتازكودک1«گیبلرت)1997(وگیلبرتوهمكاران
)2011(نزدیكاست.یعنیبخشعمدهقوانینایرانرویكردشانمداخلهباهدفمحافظت
ازكودِکدرشرایطخاصدربرابرآسیببیشتروپسازبروزآسیببركودکاستو

مداخالتدولتنیزعمدتًاباابزارهایقانونیونهرویكردحمایتیهمراهاست.
درمطالعهپیشرو،باتوجهبهپیماننامهحقوقكودک،منظوراز»كودک«هرفردزیر18
سالاست.همچنینباتوجهبهمرورمنابعكشورهایمختلف،مطالعاتپیشیندرموردایران
وقانونجدیدحمایتازاطفالونوجوانان)1399(میتوانتعریفپیشرورابهعنوان
ایران،شامل »نظامرفاهكودکدر اینمطالعهدرنظرگرفت: ایران«در »نظامرفاهكودک
مجموعهایازسیاستهاوخدماتمداخلهایوپیشگیرانهحاكمیتی)شاملقوایسهگانه(ویا
خدماتواگذارشدهازجانبحاكمیتبهبخشغیردولتیاستكهبرایكودكانآسیبدیده
یادرمعرضآسیبوهمچنینخانوادههایآناندرتأمیننیازهایكودكانوجوددارد.این
خدماتزمانیارائهمیشوندكهخدماتهمگانیوعمومیموجوددرجامعهپاسخگوی
نیازهایكودکیاخانوادهبرایتأمیننیازهایكودکنباشند.طبققانونحمایتازاطفال
ونوجوانانمصوب1399سازمانبهزیستیكشورمتولیاصلیشناسایی،پذیرش،حمایت،
با مستقیم وهمكاری نظارت با كه است كودكان از گروه این توانمندسازی و نگهداری
سیستمقضاییوظایفخودراانجاممیدهد.همچنینسایردستگاههایحاكمیتیوعمومی

موظفبههمكاریباسازمانبهزیستیدرچارچوبوظایفخودهستند.«
كشور، در كودک« رفاه »نظام مشخص فرایند و ساختار ایجاد برای قدمها اولین از
مشخصشدنگروههدفآناست.همانطوركهدرتعریفباالآمدهاست،مخاطبنظام
قانون اینكه باوجود یادرمعرضآسیبهستندو ایرانكودكانآسیبدیده رفاهكودک
حمایتازاطفالونوجوانانچهاردهوضعیتمخاطرهآمیزرابرایكودكانتعریفكردهاست

1. Child protection 
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اماانتقاداتبهاینقانوننشاندهندهجامعنبودنمجموعهتعریفشدهازكودكاندروضعیت
مخاطرهآمیزاست)راغفرویوسفوند،2017؛هدایتوهاشمی،2017(.لذاالزماستكه
باتوجهبهروندتاریخیرفاهكودکدركشورهایمختلف،نگاهفراگیرتروپیشگیرانهتری
بهاینگروهازكودكاننیازمندخدماترفاهیصورتبگیرد.عالوهبراین،درحالحاضر
نهادهایمختلفدولتیوغیردولتیخدماتمداخلهایوپیشگیرانهپراكندهوگاهیموازی
كودكان این از گروههایی میدهند، ارائه آسیب معرض در كودكان مختلف گروههای به
نهادهایمختلفیخدمتمیگیرندودرطرحهایمختلفموردتوجهبودهاند از همزمان
)مانندكودكانكاروخیابان(ودرطرفمقابلگروههاییهستندكهمغفولواقعشدهاند

)مانندكودكاندرمعرضقاچاقانسان(.
لذااینمطالعهبهدنبال-1شناساییانواعكودكاندروضعیتمخاطرهآمیزاستكهدر
قوانینوسیاستهایكشوربهلزومخدماتویژهبهآنهاتوجهشدهاستویادرحالحاضر
دستگاههایمختلفحاكمیتیوعمومیبهآنهاخدماتیویژهومجزاازعمومكودكانارائه
میدهندوهمچنینبهدنبال-2شناساییكودكانیاستكهعالوهبراینگروههایكودكان
زمینهساز میتواند هدف، گروه یكپارچه تعریف این بگیرند. قرار ویژه توجه مورد باید
نقشها حیطه شدن مشخص و كودكان این امور به رسیدگی در نهادها بیشتر هماهنگی
ارائهخدمات در پراكندگی و موازیكاری از تا باشد بعدی قدمهای در نهادها ووظایف

پیشگیریكندومانعازمغفولماندنگروههاییازكودكانازخدماتموردنیازباشد.

روش
محتوای تحلیل روش از و رفت پیش كیفی رویكرد با و مرحله دو در مطالعه این
كیفیقراردادیدرهردومرحلهاستفادهشد.اینمطالعهبرایپیداكردن»گروههایهدف
ابتدا ایران، در كودک رفاه نظام پیشنهادی« جامِع هدف »گروههای همچنین و موجود«
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سراغصاحبنظراندردانشگاههاونهادهایمختلفخدمترسانرفتهاست.سپسباكمك
یافتههایمرحلهاولوجهتتكمیلآنها،اسنادمرتبطباقوانین،سیاستهاوخدماتمرتبط

بااینكودكانراتحلیلكردهاست.
درمرحلهاول،مشاركتكنندگانپژوهشمرحلهاول،شاملكلیهصاحبنظراندانشگاهی،
سیاستگذاران،برنامهریزان،مدیرانذیربطوكارشناساناجراییمرتبطباحوزهكودكان
بهویژهكودكاندروضعیتمخاطرهآمیزدرسازمانهایحاكمیتی،عمومیوغیردولتیبودند
اینحوزهبرخوردارهستند.معیارهایورود ازتجربهوسابقهپژوهشیواجراییدر كه
متخصصانبهمطالعهعبارتانداز:كلیهافرادیكهدانش،تخصصیاتجربهمرتبطباارائه
خدماترفاهكودکراداشتهباشند.درواقعالزماستكهصاحبنظران1.تخصصوتجربه
حداقلپنجسالكاربرنامهریزی،مدیریتییااجراییدرزمینههایمرتبطبارفاهكودكانرا
داشتهباشد؛ویا2.حداقلتجربهیككارپژوهشیدرحوزههایمرتبطبارفاهكودكانو
یامقالهمعتبردراینزمینهداشتهباشند.نمونهگیریابتدابهصورتهدفمندوگلولهبرفی
شروعشدوبهتدریجبهصورتنمونهگیرینظریادامهپیداكرد.درنهایت56مصاحبهبا
صاحبنظرانتازماناشباعدادهها)پلیت1وبك2010،2(صورتگرفت.برایجمعآوری
دادههاازمصاحبهنیمهساختاریافتهبااستفادهازسؤاالتبازكهمحورهایاصلیآن)گروه
هدفموجودومغفولنظامرفاهكودکباتوجهبهقوانینونهادهایمختلفخدمترسان(
مشخصبودوهمچنینپرسشنامهاطالعاتجمعیتشناختیاستفادهشد.بهجزیكمصاحبه
كهتلفنیصورتگرفت)بهدلیلمشكالتهماهنگیسازمانیبرایمصاحبهحضوری(،باقی
مصاحبههادرشهرتهرانبهصورتحضوریودرمحلخدمتصاحبنظرانانجامشدند.

میانگینمدتزمانمصاحبهها42دقیقهبود.برایتحلیلدادهها،مصاحبههاباتوجهبهفرایند

1. Polit
2. Beck
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تحلیلمحتوایكیفیالووكایناز1)2008(ودرنرمافزار(MAXQDA)2018تحلیلشدند.
درمرحلهدوم،برایتحلیلاسنادمرتبطباقوانین،مقرراتوسیاستهایكشوروهمچنین
اسنادمرتبطباخدماتبهگروههایمختلفكودكانروشتحلیلمحتوایكیفیقراردادی
و مقررات قوانین، كلیه شامل مطالعه دوم مرحله پژوهش واحدهای  شد. گرفته بكار
سیاستهایمرتبطباكودكاندركشور)قانوناساسی،سندچشماندازجمهوریاسالمیایران
درافق1404هجریشمسی،سیاستهایكلینظام،قوانینمصوبمجلسشورایاسالمی،
شوراهای مصوبات و قضاییه قوه مصوبات وزیران، هیئت مصوب مقررات و آییننامهها
)برنامهها، كودكان مختلف گروههای به باخدمات مرتبط اسناد كلیه وهمچنین كشور2(
دستگاههای تفاهمنامههای و آییننامهها شیوهنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، طرحها،
حاكمیتیوعمومی(بودهاست.نمونهگیریقوانین،مقرراتوسیاستهایكالنوهمچنین
اسنادمعتبرتازمانانجاممطالعه)خرداد1399(باتوجهبهشرایطورودتعیینشدهبهصورت
تمامشماریبودهاست.درنهایتحجمنمونهقوانین،مقرراتوسیاستهایكالن،184سند

وحجمنمونهاسنادمرتبطباخدماتشامل327سندبدستآمد.
برایجمعآوریدادههادراینمرحلهازروشكتابخانهایاستفادهشد.برایجمعآوری
اسنادمرتبطباقوانین،كلماتكلیدیمرتبط)مانندطفل،اطفال،كودک،نابالغ،دانشآموز
و...(درسامانههاوپایگاههایمرتبطباقوانینومقرراتدركشور3جستجوشدند.عالوه
براین،برایجمعآوریقوانینوهمچنیناسنادمرتبطباخدماتبهكودكان،بهپایگاههای

1. Elo and Kyngas
2.شورایعالیانقالبفرهنگی،شورایعالیكار،شورایاجتماعیكشور،شورایعالیاداری،شورایعالیآموزشوپرورش
3سامانهقوانینمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی)http://rc.majlis.ir/fa/law(،پایگاهملیاطالعرسانیقوانینومقررات
كشور)معاونتحقوقیریاستجمهوری()/http://www.dotic.ir/   http://www.qavanin.ir   http://law.dotic.ir(،پایگاهروزنامه
رسمی)/http://www.rrk.ir/Laws(،سامانهاطالعرسانیمجمعتشخیصمصلحتنظام)/http://maslahat.ir(وپایگاهملیقوانینو

)http://healthcode.behdasht.gov.ir/approvals/(مقرراتسالمتوزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشكی

http://rc.majlis.ir/fa/law
http://www.dotic.ir/
http://www.qavanin.ir
http://law.dotic.ir/
http://healthcode.behdasht.gov.ir/approvals/
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اطالعرسانیدستگاههایمرتبط1مراجعهشد.درنهایتنیزبرایاطمینانازجمعآوریتمامی
علمی اطالعات پایگاههای در مرتبط كلیدی كلمات كودكان، با مرتبط مقررات و قوانین
معتبر2موردجستجوواقعشدندوباتوجهبهمقاالتدراینحوزه،مجموعهقوانین،مقررات
وسیاستهایمرتبطباكودكانتكمیلشد.باتوجهبهتعامالتصورتگرفتهبادستگاههای
مذكور،مجموعهاسنادمرتبطباخدماتبهانواعكودكاننیزتكمیلشد.لذاتمامیاسناد
یافتشدهدرنرمافزارMAXQDA)2018(باروشتحلیلمحتوایكیفیقراردادیباقواعد

وچارچوبازپیشتعیینشدهتحلیلشدند.
برایاطمینانازقابلیتاطمینان3واستحكام4یافتههایاینمطالعه،بهچهارمعیارقابلیت
اعتبار5،قابلیتانتقال6،قابلیتاعتماد7وقابلیتتأییدوتصدیق8معرفیشدهتوسطلینكلن
بادرگیر وگوبا9)1985(توجهشدهاست.دردومرحلهكاركیفیاینمطالعه،محققان
شدنطوالنیمدتبادادههاوصرفزمانكافیبرایجمعآوریوتجزیهوتحلیلدادهها؛
بهكارگیریروشهایچندگانهجهتجمعآوریاطالعات)مصاحبهباصاحبنظرانوتحلیل
اسناد(؛مصاحبهباتعدادباالیافراد؛تحلیلتعدادباالیاسنادوبازبینیدادههاوكدگذاریها
اطمینان برای كنند. حاصل اطمینان دادهها اعتبار از تا كردهاند تالش مطالعه، تیم توسط
ازقابلیتانتقال،انتخابمشاركتكنندگانباتنوعوگوناگونیباالدرتجربهوتخصص

1.معاونتامورزنانوخانوادهریاستجمهوری،شورایفرهنگیاجتماعیزنانوخانواده،سازمانبهزیستیكلكشور،
آموزشوپرورش، وزارت وزاتخانه(، این اجتماعی آسیبهای امور دفتر )وهمچنین اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت
وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشكی،وزارتدادگستری،قوهقضاییه،سازمانزندانهاواقداماتتأمینیوتربیتیكشور،
شهرداریتهران،وزارتامورخارجه،ستادمبارزهباموادمخدر،ستادكشوریكنترلومبارزهبادخانیاتوكمیتهكشوری

كنترلایدزسازمانهاللاحمروكمیتهامدادامامخمینی

2.جهاددانشگاهی)/https://www.sid.ir(،بانكاطالعاتنشریاتكشور)/https://www.magiran.com(،پرتالجامععلوم
)https://www.noormags.ir/(وپایگاهمجالتتخصصینور)http://ensani.ir/fa(انسانی

3. Trustworthiness  4. rigor  5. Credibility
6. Transferability  7. Dependability 8. Confirmability
9. Lincoln and Guba
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درانواعدستگاههایحاكمیتی،عمومیومردمنهادوبستردانشگاهیومشمولیتباالدر
انتخاباسنادمرتبطباكودكانموردتوجهقرارگرفت.برایاطمینانازقابلیتاعتمادیافتهها،
تمامیدادههایاولیهحاصلازمصاحبههاواسناد،درتماممراحلبادقتنگهداریشدهو
دردسترسبودهوهستندولذاامكانبازگشتچندبارهبهدادههایاولیهبرایاطمیناناز
فرایندجمعآوریوتحلیلوجودداشتهاست.همچنینجلساتباتیممطالعهجهتبحثو
بررسیفرایندجمعآوریوتحلیلدادههادرحینانجامكاروتعیینیكچارچوبیكسان
وهماهنگ،بهعنوانراهكاریبرایافزایشقابلیتاعتمادمطالعهصورتگرفتهاست.در
نهایتبرایاطمینانازقابلیتتأییداینمطالعه،عالوهبرثبتدقیقفرایندكار،تعدادیاز
مصاحبههاوهمچنیناسنادوكدهایاستخراجشدهدراختیارتیممطالعهقراردادهشدو

صحتاینكدگذاریهاموردبررسیوبازبینیقرارگرفتند.
در كه است بزرگتر پژوهشی ازیكطرح بخشی مطالعه این كه است ذكر به الزم
باشناسه توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه اخالق كمیته در مورخ1397/7/14 جلسه

IR.USWR.1397.080تصویبوتأییدشدهاست.

یافته ها
درمرحلهاول،تعداد56مصاحبهكیفیباصاحبنظراندرسازمانهایدولتیچونسازمان
و ایران در یونیسف چون غیردولتی و قضاییه قوه و آموزشوپرورش وزارت بهزیستی،
سازمانهایمردمنهادحوزهكودکوهمچنیندانشگاههایمختلفصورتگرفت)جدول

شماره1(.
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جدول )1( ویژگیهای دموگرافیک مشارکت کنندگان
%ابعاد

68زنجنسیت
98باالی10سالسابقهدرحوزهكودک

مدرکتحصیلی

44دكتریوباالتر
16دانشجویدكتری
35كارشناسیارشد

5كارشناسی

رشتهتحصیلی
25مددكاریاجتماعی

2/23روانشناسی
8/51سایر)جامعهشناسی،حقوق،پزشكی،رفاهو...(

درمرحلهدوم،مجموعهاسنادیكهموردتحلیلقرارگرفتندشامل184سندمرتبطبا
قوانین،مقرراتوسیاستهایكالنوهمچنین327سندمرتبطباخدماتبهانواعكودكان
دردستگاههایمختلفبودند.درجداولشماره2و3اطالعاتیكلیمرتبطباایناسنادو

مرجعتصویبكنندهیادستگاهتدوینكنندهآنآمدهاست.
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جدول )2( مجموعه نهایی قوانین، مقررات و سیاستهای کالن تحلیل شده
تعداد اسنادعنوان و مرجع سند

1سندقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،مجلسخبرگان1358واصالحاتبعدی)1368(
1سندچشماندازجمهوریاسالمیایراندرافق1404هجریشمسی،1382/8/13،ابالغرهبری

سیاستهایكلینظامابالغ
رهبری

سیاستهایكلیبرنامهسومتوسعه،1378/03/01

9سند

سیاستهایكلینظامدردورهچشمانداز،1382/8/12
سیاستهایكلیبرنامهچهارمتوسعه،1382/09/11
سیاستهایكلیبرنامهپنجمتوسعه،1387/10/21

سیاستهایكلیایجادتحولدرنظامآموزشوپرورش
كشور،1392/02/05

سیاستهایكلیجمعیت،1393/02/03
سیاستهایكلیبرنامهششمتوسعه،1394/4/9

سیاستهایكلیخانواده،1395/06/13
سیاستهایكلیسالمت،1393/1/18

قوانینعاممصوب
مجلسشورا

قانونمدنی،مجلسشورایملی1307/2/18

3سند قانونمجازاتاسالمی،مجلسشورایاسالمی1392/2/1
قانونآییندادرسیكیفری،مجلسشورایاسالمی
/1392/12-اصالحیه1393/7/8و1394/3/24

6سندقوانینبرنامههایتوسعهمصوبمجلسشورایاسالمی
68سندقوانینخاصمصوبمجلسشورایاسالمی

26سندمصوباتهیئتوزیران
13سندمصوباتقوهقضاییه

2سندرأیوحدترویهدیوانعالیكشور
55سندمصوباتشوراهایكشور

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar2
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جدول )3( مجموعه اسناد تحلیل شده مرتبط با خدمات به کودکان 
تعداد اسناددستگاه تدوین کننده سند

3سندوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی
100سندسازمانبهزیستیكشور
4سندوزارتدادگستری

91سندوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكی
85سندوزارتآموزشوپرورش

6سندمعاونتامورزنانوخانوادهریاستجمهوریووزارتآموزشوپرورش
1سندوزارتامورخارجه

1سندقوهقضاییه
1سندكمیتهملینماد

1سندكمیتهملیشیرمدرسه
1سندوزارتبهداشت،سازمانبهزیستیووزارتآموزشوپرورش

1سندوزارتآموزشوپرورشوبهزیستی
8سندوزارتآموزشوپرورشووزارتبهداشت
6سندجمعیتهاللاحمرجمهوریاسالمیایران

2سندكمیتهامدادامامخمینی
1سندشورایشهرتهران
6سندشهرداریتهران

1سندكمیتهكشوریكنترلایدز
8سندستادمبارزهباموادمخدر

ازتحلیلمصاحبهباصاحبنظران،تحلیلقوانین،مقرراتوسیاستهایكالنوهمچنینتحلیل
اسنادمرتبطباخدماتبهكودكان،باتوجهبهتعریفموجودازنظامرفاهكودکدرایران،مجموعه
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كودكانیكهدرحالحاضرمشمولخدماترفاهكودکدركشورمیشوند،شناساییوطبقهبندی
شدند.الزمبهذكراستكهگروههایكودكانیكهازدیدگاهصاحبنظراندرحالحاضرمشمول
توجهودریافتخدماتویژههستند،مبناییبرایشناساییقوانینواسنادمرتبطباكودكانبودند
وبرایافزایشدقتواعتبارمطالعه،مجموعهگروههایهدفموجودتنهامستندبراسنادمعتبر
)قوانین،مقرراتوسیاستهایكالنوهمچنیناسنادمرتبطباخدماتبهكودكان(گزارششدند.
لذاگروههایكودكانیكهدرحالحاضرازدیدقوانینوسیاستهایاتوسطدستگاههایمختلف
حاكمیتیابعادمختلفنیازهایشانبایدبهصورتویژهموردتوجهقرارگیرد،متشكلاز96

زیرگروهو22گروههدفكلیبدستآمدوطبقهبندیشدند.
عالوهبرشناساییوطبقهبندیگروههایهدفموجودنظامرفاهكودکدركشور،با
كمكمصاحبهباصاحبنظران،تجاربسایركشورهاوباتوجهبهتعریفموجودازنظام
رفاهكودکدرایران،كودكانیكهعالوهبرگروههایموجود،بایدتحتپوششخدماترفاه
كودکدرایرانواقعشوند،نیزاستخراجوطبقهبندیشدندكهشاملمجموعهایمتشكلاز
123زیرگروهو23گروههدفكلیازكودكاندروضعیتمخاطرهآمیزویانیازمندتوجه
ویژهاستكهبایدازتوجهوخدماتویژهنظامرفاهكودکبهرهمندشوند)جدولشماره3(.
بومشناختی-اجتماعی1 رویكردهای به توجه با گروههایهدف مجموعه این دوی هر
)178(وبادرنظرگرفتننوعوضعیتهایمخاطرهآمیزدرسهطبقه»وضعیتمخاطرهآمیزمرتبط
باعواملفردی«،»وضعیتمخاطرهآمیزمرتبطباعواملخانوادگی«و»وضعیتمخاطرهآمیز
مرتبطباعواملساختاریاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی«طبقهبندیشدندكهدرجدولشماره
3همراهباتعدادارجاعاتبهآنهادرمصاحبهها،قوانین،مقرراتوسیاستهایكالنوهمچنین
اسنادمرتبطباخدماتبهكودكانمشخصشدهاست.درمقایسهمیانگروههایهدفموجود

وگروههایهدفیكهبایدموردتوجهقراربگیرندمیتواننكاتزیررامطرحكرد.
1. Socio ecological perspective
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آنها	 به اینمرحله اسنادموردبررسیدر از بودندكههیچیك ازكودكان گروههایی
مقررهوسیاستكالنیوهمچنینهیچ قانون، واقعهیچ بودندودر نكرده اشارهای
مشخص صورت به گروه این به توجه لزوم از دستگاهها سطح در طرح یا برنامه
كودكان واقعشدهاند: اشاره مورد صاحبنظران توسط تنها و نمیكند پشتیانی ویژه، و
از رهاشده كودكان زباله؛ تفكیككننده و گرد زباله كودكان یاخشونت؛ شاهدجرم
مورد سابقه كودكی در والدینشان كه كودكانی سرپناه؛ بی خانواده با كودكان اعدام؛
آزارواذیتواقعشدندارند؛كودكانباوالدیندارایسابقهكیفری؛كودكانوالدین
دارایسابقهدرخواستطالق؛كودكانخانوادههایچندهمسری؛كودكانخانوادههای
درگیرطالقعاطفی؛كودكانیكهباوالدیزندگیمیكنندكهازدواجمجددكردهاست؛
كودكان موقت؛ ازدواج درگیر مردان و زنان كودكان موقت؛ ازدواج حاصل كودكان
ساكنمناطقمینگذاریشده؛كودكاندرگیرمنازعاتواختالفاتداخلیایران)مانند
بارداریزودهنگام؛كودكاندر اقوامكولیها؛كودكاندرگیر قبیلهای(؛كودكان قومیو
مواد از دردشان تسكین برای كه )كودكانی آسیبرسان فرهنگی آدابورسوم معرض
زن، به زن مانند قبیلهای قومی سنتهای درگیر دختر كودكان میشود، استفاده مخدر
كودكانحاصلازدواجهایمصلحتیوسنتی،كودكاندختردرمعرضیادارایتجربه
ناقصسازیجنسییاختنهدختران(؛كودكاندرگیراستثمارآموزشیخانوادهوسیستم
آموزش؛كودكانمهاجربینشهرییاروستابهشهرودرنهایتكودكاندرمعرضانواع

آلودگیهایزیستمحیطیدرمحیطهایصنعتییاكشاورزی)سموم(.
هدف	 گروههای با آن مقایسه و مختلف كشورهای هدف گروههای مرور همچنین

پیشنهادیتوسطصاحبنظرانوموردتوجهدراسنادكشور،نشاندادكهاینمجموعه
ازجامعیتبسیارباالییبرخورداراستوتنهاسهگروهزیرازاسنادومصاحبههابه
دستنیامدهبودندامادرنظامهایرفاهیكشورهایمختلفموردتوجهویژهقراردارند:
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كودكاندرمعرضقلدریدرمدارس؛كودكاندرخانوادههایبزرگوپرجمعیتودر
نهایتكودكانتحتفرزندخواندگیغیرقانونیوثبتنشده.

جدولشماره3شاملهممجموعهگروههدفموجودوهمگروههایهدفپیشنهادی	
است.درواقعباحذفگروههایهدفكهتعدادقوانینوبرنامههایاشارهكنندهبهآن

)0(ذكرشدهاست،گروههایهدفموجودنظامرفاهكودکبدستمیآیند.

جدول )3( گروههای هدف پیشنهادی برای نظام رفاه کودک )ق: قانون- ب: برنامه- م: مصاحبه(

مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

دی
فر
مل
عوا
با
بط

مرت
یز
هآم
طر
خا
تم

ضعی
و
1-كودكان
دارایمشكل
سرپرستی

)بیسرپرستو
بدسرپرست(

)24(ق،)28(ب،كودكانبدونسرپرست
)23(م

)4(ق،)4(ب،)6(مكودكانفرزندخوانده

)1(ق،)7(ب،)4(مكودكانتحتمراقبتخانوادهجایگزین

)1(ق،)11(ب،)2(مكودكانتحتمراقبتموسسهایبهزیستی

)0(ق،)3(ب،)7(مكودكانترخیصشدهازمراقبتموسسهایبهزیستی

)2(ق،)9(ب،)6(مكودكانفراریازخانه

كودكانبدسرپرستیابدونسرپرستمؤثریا
دارایسرپرستفاقدصالحیت

)4(ق،)17(ب،
)19(م
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

دی
فر

مل
عوا

با
بط

مرت
یز

هآم
طر
خا
تم

ضعی
و

2-كودكان
دارایبیماری،
معلولیتیا
اختالالت

جسمی،ذهنی،
روانیو
رفتاری

كودكاندارایمعلولیتواختالالتجسمی،
ذهنیوداراینیازهایویژهواستثنایی

)24(ق،)25(ب،
)27(م

كودكاندارایبیماریهایخاص،مزمنو
حادوصعبالعالجونادریاكودكانبیماربا

بستریهایطوالنیمدتومداوم
)5(ق،)27(ب،

)17(م

)0(ق،)2(ب،)1(منوزاداننارس
)0(ق،)19(ب،)1(مكودكانبااختاللرشدوتكامل

كودكاندچارسوءتغذیهوكاهشوزنشدیدیا
)2(ق،)16(ب،)5(ماضافهوزنشدیدیاباالگویتغذیهنامناسب

كودكانمبتالبهایدزوHIVیاكودكانمبتالبه
)0(ق،)11(ب،)9(مبیماریآمیزشی

كودكانبااختالالتروانپزشكی:انواع
اختالالتروانی،سلوک،نافرمانیومقابلهجویی،

دوقطبی،افسردگی،اضطرابی،سازگاری
)0(ق،)6(ب،)24(م

كودكانبانارضایتیجنسیتییاماللجنسیتی
)1(ق،)0(ب،)7(م)ترنسكشوال(

)0(ق،)12(ب،)8(مكودكانبااختاللطیفاتیسم
)1(ق،)9(ب،)5(مكودكانبااختاللیادگیری

)0(ق،)3(ب،)1(مكودكانبااختالالتزبان،گفتار،لكنتوارتباط
)0(ق،)5(ب،)7(مكودكانبااختاللبیشفعالیونقصتوجه
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

دی
فر

مل
عوا

با
بط

مرت
یز

هآم
طر
خا
تم

ضعی
و

3-كودكان
دارایمشكالت

تحصیلی

)9(ق،)24(ب،كودكانمحرومیابازماندهازتحصیل
)22(م

كودكانبافقرآموزشیوكمبودفرصتهای
یادگیرییابدوندسترسیبهآموزشهایاولیه

وپیشدبستانی
)1(ق،)1(ب،)1(م

كودكانباضعفتحصیلییاتجدیدیو
)3(ق،)1(ب،)1(معقبافتادگیتحصیلی

)0(ق،)1(ب،)0(مكودكانباحضورنامنظموتامرتبدرمدرسه

4-كودكان
موردخشونت،
آزاروغفلت

واقعشده

كودكاندرمعرضآزاروغفلتیاخشونت
خانگی

)10(ق،)39(ب،
)37(م

)5(ق،)6(ب،)9(مكودكاندرمعرضآزارجنسی
كودكانبكارگرفتهشدهدرخریدوتهیهمواد

)0(ق،)1(ب،)0(ممخدرمصرفیاعضایخانواده

كودكانیكهمسئولیتمراقبتازفردیدیگری
)سالمند(رابرعهدهدارندیاكودكانبا
مسئولیتوكاربیشازحددرخانه

)0(ق،)2(ب،)3(م

كودكاندرمعرضانواعخشونتهایمحیطی،
خشونتدردریافتخدماتبهداشتیو

آموزشی،ورزشی...
)5(ق،)1(ب،)2(م

)0(ق،)0(ب،)5(مكودكانشاهدجرمیاخشونت
)0(ق،)9(ب،)5(مكودكانشاهدخشونتخانگی

)0(ق،)0(ب،)0(مكودكاندرمعرضقلدریدرمدارس
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

دی
فر

مل
عوا

با
بط

مرت
یز

هآم
طر
خا
تم

ضعی
و

5-كودكانكار
وخیابان

كودكانكاروموردبهرهكشیاقتصادی)مزرعه،
كارگاه،كولبر،كارخانگی(

)12(ق،)19(ب،
)28(م

كودكانخیابانییاكودكانكاروخیابانیا
كودكانمتكدی

)6(ق،)19(ب،
)28(م

)4(ق،)3(ب،)4(مكارگرنوجوان)باالی15سال(
)0(ق،)0(ب،)4(مكودكانزبالهگردوتفكیككنندهزباله
)4(ق،)0(ب،)2(مكودكانموردبهرهكشیواستثمارجنسی

بهرهكشیازكودكاندرتولیدوقاچاقمواد
)4(ق،)0(ب،)6(ممخدرودزدی

6-كودكان
بدوناسناد

هویتی

كودكانبدوناسنادهویتیوشناسنامهایرانی
یامادرایرانیوپدرغیرایرانییاكودكان

مجهولالهویه
)6(ق،)4(ب،)16(م

7-كودكاندر
تماسباقانون

كودكانبزهكاریاكودكانناقصقوانینكیفری
یاكودكانساكندركانوناصالحوتربیت

)15(ق،)4(ب،
)15(م

كودكانمعارضقانون9-15سالكهتحت
)0(ق،)1(ب،)5(ماقداماتتأدیبیوتربیتیقرارمیگیرند

)1(ق،)1(ب،)7(مكودكانباسابقهبزهكاری
)0(ق،)1(ب،)4(مكودكانمحكومبهقصاص)درانتظاراجرایحكم(

)0(ق،)0(ب،)2(مكودكانرهاشدهازاعدام
)3(ق،)0(ب،)1(مكودكاندرگیرفراینددادرسیوقضایی

)6(ق،)0(ب،)2(مكودكانبزهدیده
)10(ق،)0(ب،)7(مكودكانمورددزدی،خرید،فروش،اجارهوقاچاق
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

دی
فر

مل
عوا

با
بط

مرت
یز

هآم
طر
خا
تم

ضعی
و

8-كودكان
دارایرفتارهای

پرخطر

كودكاندرگیرمصرفسیگار،سایرانواع
دخانیات،موادمخدرومحرکیاكودكان
درمعرضخطرمصرفموادمخدریانوزاد

متولدشدهبامسمومیتبهموادمخدر

)4(ق،)24(ب،
)20(م

كودكاندرگیرمصرفالكلیاكودكاندر
)0(ق،)7(ب،)1(ممعرضخطرمصرفالكل

كودكاندرگیرودرمعرضرفتارهایپرخطر
)2(ق،)14(ب،)5(م)جنسی،اعتیادو...(

كودكاندرمعرضآزاربهخود،خودكشییابا
)0(ق،)10(ب،)3(مسابقهخودكشی

9-كودكاندر
معرضجرائم
رایانهایو

آسیبهایفضای
مجازیو
رسانهای

كودكاندرگیرجرائمرایانهایوآسیبهای
)3(ق،)1(ب،)6(مفضایمجازی-رسانهواطالعات

گی
واد

خان
ل
وام

اع
طب

رتب
زم

آمی
طره

خا
تم

ضعی
و

10-كودكان
درخانوادههای
فقیرونیازمند

كودكانخانوادههایفقیریادهكهایپایین
جامعه

)4(ق،)28(ب،
)28(م

كودكانتحتپوششنهادهایحمایتییاكودكان
)0(ق،)8(ب،)0(مخانوادههایتحتپوششنهادهایحمایتی

)1(ق،)3(ب،)2(مكودكانوالدینازكارافتادهوناتوان
)0(ق،)1(ب،)4(مكودكانوالدینبیكار

)0(ق،)1(ب،)1(مكودكانباوالددارایشغلفصلیوناپایدار
)1(ق،)1(ب،)1(مكودكانباوالدینسالمندوكهنسالنیازمند

)0(ق،)0(ب،)2(مكودكانباخانوادهبیسرپناه
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

گی
واد

خان
ل
وام

اع
طب

رتب
زم

آمی
طره

خا
تم

ضعی
و

11-كودكاندر
خانوادهباعضو
)والد(بیمار،
معلولیادارای
اختاللجسمی،
ذهنیوروانی

كودكاندارایوالدین)عضویازخانواده(
مبتالبهانواعمعلولیتجسمی،ذهنیوروانی
یابیماریخاصومزمنوصعبالعالجیا

انواعاختالالتروانپزشكییادرمعرضخطر
خودكشییاباافسردگیپساززایمانمادر

)4(ق،)20(ب،
)21(م

نوزادانمادرانمبتالبهایدزوHIVیاكودكان
HIV0(ق،)11(ب،)3(مباعضویازخانوادهمبتالبهایدزو(

كودكانیكهوالدینشاندركودكیسابقهمورد
)0(ق،)0(ب،)2(مآزارواذیتواقعشدندارند

12-كودكان
درخانواده

درگیرآسیبهای
اجتماعی

كودكاندرخانوادهبا
عضو)والد(معتادبه
دخانیات،موادمخدر،
روانگردانوالكل

كودكاندارایوالدین
)عضویازخانواده(
بااعتیادزیانآوربه
الكل،موادمخدرو
روانگردانوقمار
یانوزادمادرمعتادو
مصرفكنندهسیگار
وشیردهیاكودكان
والدیندرمعرض
خطراعتیادبهمواد

مخدروالكل

)2(ق،)31(ب،
)35(م

كودكاندرمعرضدود
مواددخانییاكودكان
بافردمصرفكننده
سیگاردرخانواده

)0(ق،)10(ب،)0(م

)1(ق،)1(ب،)0(مكودكانباوالدیاوالدینمتكدی

كودكانباوالدیاوالدینبیخانمانو
)0(ق،)1(ب،)1(مكارتنخواب

كودكاندارایوالدیندرگیرفحشا
)1(ق،)3(ب،)5(م)روسپیگری(

)1(ق،)3(ب،)1(مكودكانخانوادههایآسیبپذیروآسیبزا
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

گی
واد

خان
ل
وام

اع
طب

رتب
زم

آمی
طره

خا
تم

ضعی
و

13-كودكاندر
خانوادهتك

والد

)3(ق،)7(ب،)10(مكودكانیكهیكیازوالدینشفوتكردهاست

)0(ق،)2(ب،)5(مكودكانباوالدمتوارییامفقوداالثریارهاكرده

كودكانتكسرپرستیاتكوالدیاوالدتنها
یازنسرپرستخانواریاپدرسرپرستخانوار

)6(ق،)11(ب،
)16(م

)2(ق،)0(ب،)4(مكودكانخارجازدواج

14-كودكاندر
خانوادهباعضو
درمعرض

مجازاتقانونی

كودكانیكهیكییاهردووالدشحبسابد،
زندانیودرگیرقانوناستیاكودكانبافرد

زندانیدرخانواده
)7(ق،)10(ب،

)16(م

كودكانیكییاهردووالدشمحكومبهاعدام
)2(ق،)0(ب،)2(ماست

كودكانمتولدشدهدرزندانیاكودكانساكن
)1(ق،)1(ب،)4(مدرزندانهمراهمادر

)0(ق،)0(ب،)3(مكودكانباوالدیندارایسابقهكیفری

15-كودكان
درخانوادههای
پرچالش،

ازهمگسیختهو
بازتشكیلشده

كودكانطالق)درگیرفرایندطالق،پساز
طالق(

)6(ق،)12(ب،
)22(م

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكانوالدیندارایسابقهدرخواستطالق

)1(ق،)3(ب،)5(مكودكاندرخانوادهپرچالشوازهمگسیخته

)0(ق،)0(ب،)2(مكودكانخانوادههایچندهمسری

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكانخانوادههایدرگیرطالقعاطفی

كودكانیكهباوالدیزندگیمیكنندكهازدواج
)0(ق،)0(ب،)4(ممجددكردهاست

)0(ق،)0(ب،)2(مكودكانحاصلازدواجموقت

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكانزنانومرداندرگیرازدواجموقت
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

گی
رهن

وف
ی

صاد
اقت

ی،
ماع

جت
یا

تار
اخ
س
مل
عوا

با
بط

مرت
یز

هآم
طر
خا
تم

ضعی
و

16-كودكان
مناطقمحروم
ویاپرخطر

كودكانساكندرمناطقمحروم،حاشیهای،
پرخطروپرآسیب،اسكانغیررسمییامناطق
الزمالتوجهمانندچادرنشینی،كپرنشینی،

زاغهنشینی،كورهپزخانهها

)6(ق،)39(ب،
)30(م

17-كودكان
ساكنمناطق

مرزی،
روستاییو

عشایر

)1(ق،)2(ب،)3(مكودكانساكندرمناطقمرزی

)9(ق،)30(ب،)8(مكودكانروستایی

)8(ق،)22(ب،)2(مكودكانعشایر

)0(ق،)9(ب،)2(مكودكانمدارسشبانهروزی

18-كودكاندر
معرضحوادث
وسوانحطبیعی
وانسانساخته

كودكاندرشرایطاضطرارییاكودكاندرگیر
حوادثوبالیا

)2(ق،)12(ب،
)11(م

)2(ق،)0(ب،)2(مكودكانتحتتأثیرجنگ

كودكانشهدا،مفقودین،اسرا،آزادگان،
جانبازانورزمندگانیاكودكانخانوادههای

قربانیجنگ
)12(ق،)6(ب،)1(م

)3(ق،)0(ب،)2(مكودكانسرباز

)0(ق،)0(ب،)3(مكودكانساكنمناطقمینگذاریشده

كودكاندرگیرمنازعاتواختالفاتداخلی
)0(ق،)0(ب،)1(مایران)مانندقومیوقبیلهای(

19-كودكان
مهاجرویا
پناهنده

كودكاناتباعخارجی،مهاجرانوپناهندگانیا
كودكانبدونتابعیت

)6(ق،)15(ب،
)28(م
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

20-كودكاندر
معرضتبعیض

بهدالیل
جنسی،قومی،
مذهبیوزبانی

كودكاندرمعرضتبعیضبهدالیلمختلف
)1(ق،)0(ب،)0(مجنسیت،قومیتومذهب

كودكاندرمعرضتبعیضجنسییاكودكان
دختر

)8(ق،)36(ب،
)11(م

)4(ق،)6(ب،)1(مكودكاندارایزبانغیرفارسییادوزبانه

)3(ق،)3(ب،)9(مكودكاناقلیتهایقومیومذهبیایرانی

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكاناقوامكولیها

21-كودكاندر
معرضازدواج

زودهنگام

)2(ق،)4(ب،)22(مكودكانمتأهل

)0(ق،)2(ب،)9(مكودكانبیوهومطلقه

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكاندرگیربارداریزودهنگام

)1(ق،)0(ب،)0(مزنانخانهدارزیر18سال

)0(ق،)2(ب،)2(مكودكانباوالدیاوالدینخیلیجوان

22-كودكان
درمعرض
آدابورسوم
فرهنگی
آسیبرسان

كودكانیكهبرایتسكیندردشانازمواد
)0(ق،)0(ب،)1(ممخدراستفادهمیشود

كودكاندختردرگیرسنتهایقومیقبیلهای
)0(ق،)0(ب،)1(م)مانندزنبهزن(

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكانحاصلازدواجهایمصلحتیوسنتی

كودكاندختردرمعرضیادارایتجربهناقص
)0(ق،)0(ب،)7(مسازیجنسییاختنهدختران
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مقوله 
تعداد ارجاعاتزیرطبقهطبقه اصلینهایی

23-سایر
كودكاندر
وضعیت
مخاطرهآمیز

)5(ق،)6(ب،)2(مكودكانباهوشونخبه

)4(ق،)6(ب،)1(مكودكانچندقلو

كودکحاصلازمداخالتكمكبارور)لقاح
)1(ق،)1(ب،)1(ممصنوعی،رحماجارهای(

)0(ق،)1(ب،)0(مكودكانناخواسته

كودكانآسیبپذیروآسیبدیدهیاالزمالتوجه
)0(ق،)12(ب،)0(میادرمعرضخطر

كودكاندارایوالدینبیسوادیاباسطح
)0(ق،)7(ب،)5(متحصیلیوآگاهیپایین

)1(ق،)0(ب،)2(مكودكانوالدینشاغلوپرمشغله

كودكاندرگیراستثمارآموزشیخانوادهو
)0(ق،)0(ب،)1(مسیستمآموزش

)1(ق،)3(ب،)0(مكودكانایرانیساكنخارجازكشور

)0(ق،)0(ب،)1(مكودكانمهاجربینشهرییاروستابهشهر

كودكاندرمعرضانواعآلودگیهای
زیستمحیطیدرمحیطهایصنعتییا

كشاورزی)سموم(
)0(ق،)0(ب،)2(م

)0(ق،)0(ب،)0(مكودكاندرخانوادههایبزرگوپرجمعیت

كودكانتحتفرزندخواندگیغیرقانونیوثبت
)0(ق،)0(ب،)0(منشده
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بحث
از كامل مجموعه دو شامل كودک، رفاه نظام هدف گروه برای مطالعه این یافتههای
گروه سه به مخاطرهآمیزشان وضعیت نوع به توجه با كه میشود كودكان از گروههایی
عوامل با مرتبط مخاطرهآمیز »وضعیت فردی«، عوامل با مرتبط مخاطرهآمیز »وضعیت
خانوادگی«و»وضعیتمخاطرهآمیزمرتبطباعواملساختاریاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی«
طبقهبندیشدهاند.گروهاولشامل22گروهكلی)96زیرگروه(ازكودكانیكهمیشودكه
درحالحاضربهاستناداسنادموردبررسی،پشتوانهرسمیبرایمشمولیتآنهاوجوددارد
ودرواقعمیتوانگفتكهحتیاگرهنوزبرنامهوخدمتویژهومشخصیبرایشاندر
عملتعریفنشدهباشدامابهپشتوانهاسنادموردبررسیمشمولدریافتخدماتمیشوند
ونهادهایمسئولدربرابرآنهامسئولیتدارند.گروهدومشاملمجموعهانواع23گروه
بایدتحت ایرانكه اقتصادی باتوجهبهوضعیتفرهنگی،اجتماعیو هدفیمیشودكه
پوششخدماترفاهكودکواقعشوند.نكتهقابلتوجهدرمقایسهایندومجموعه،جامعیت
نسبیكودكانمشمولتوجهویژهدراسنادموردبررسیاینمطالعهدرمقایسهباگروههای
هدفكشورهایمختلفاست.پیشنهادهایجامعصاحبنظرانكمككردكهحدودبیست
گروههدفبه96گروههدفموجوداضافهشودوسپسدرمقایسهباگروههایهدف
مجموعه بتوان تا شد اضافه مجموعه این به دیگر هدف گروه سه تنها دیگر كشورهای
كاملی)متشكلاز123زیرگروه(ازكودكانیكهنیازاستبهاستناداسنادپشتیانداخلی،
قرار كودک رفاه نظام ویژه توجه مورد كشورها سایر تجارب و پیشنهادهایصاحبنظران

بگیرند،بهدستبیاید.
لذادركناراینموضوعكهجامعیتقوانینوسیاستهایكشوررامیتواننقطهقوتی
دروجودزیرساختمناسببرایخدماترفاهكودکدانست،بایدبهایننكتهنیزتوجه
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كردكهدركشورهاییكهرویكردهایپیشگیرانهوغیرآسیبیدارند،بهمرورتعریفمصادیق
دقیقكودكاندروضعیتمخاطرهآمیزدرسیاستهاوقوانیناینكشورهاكمرنگشدهاست،
دیدگاه شدن محدود به منجر میتواند دقیق تعریف این كه دارد وجود اعتقاد این زیرا
وقوع از پس رویكرد ترویج همچنین و كودكان مخاطرهآمیز وضعیتهای به تصمیمگیران
آسیبشود.درواقعاینكشورهاهرشرایطیكهرشدوتكاملهمهجانبهكودكانراتهدید
به ملزم را رفاهكودک نظام و كرده تعریف موقعیتمشكلدار را بیندازد بهخطر یا كند
دیزایرو نینتن،2011؛ و )كنجین برایرفعآنوضعیتمیدانند پیشگیرانه ارائهخدمات
آدریانسس،2011؛اسكیونس،2011(.حتیبهصورتمشخصدركشورسوئد،مصادیقو
شرایطكودکآزاریوغفلتدرقانوناینكشورتعریفدقیقنشدهاستتامحدودیتیدر
شناساییكودكاننیازمنددریافتخدماتباتوجهبهبستراجتماعیوخانوادگیشانایجاد

نكند)كوزواوهورت،2011(.
الزمبهذكراستكهایندیدگاهبهمرورودرنتیجهترویجحقوقكودکورویكردهای
كودکمحوردراینكشورهابدستآمدهودربسترآگاهیوحساسیتباالیمردمونهادها
بهحقوقكودكانقراردارد.امادرعمدهكشورهاچونایرانكههنوزهمدرسطحعمومیو
همدرسطحمدیرانوتصمیمگیران،چنینحساسیتباالورویكردارتقاییبهتأمیننیازها
وتكاملكودكانوجودندارد،ضرورتتعریقدقیقتروضعیتهایمخاطرهآمیزومصداقهای

مشخصترتصمیمگیریاحساسمیشود.
درنهایتباتوجهبهیافتههاونكاتمطرحشدهمیتوانعنوانكردكهتبیینوطبقهبندی
مجموعهگروههایهدفیكهباتوجهبهشرایطاجتماعی،رفاهیواقتصادیكشورنیازمند
برای مناسب چارچوب یك میتوان هستند، رفاهی نهادهای جانب از ویژه خدمات
كودكان گروههای انواع پوشش برای را بینسازمانی و سازمانی هماهنگی و برنامهریزی
توسطنهادهایمسئولبهویژهسازمانبهزیستیفراهمكندتابامدیریتبهینهمنابعموجود
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دراینحوزه،نهتنهامانعازارائهخدماتموازیوغیریكپارچهبهبعضیازگروههای
هدفشود،بلكهمانعازغفلتونادیدهگرفتهشدنگروههایدیگریازكودكاننیازمند

دریافتخدماتشود.
باتوجهبهتعددوگستردگیگروههایهدفمطرح امانكتهقابلتوجهایناستكه
تأمین و رفاه نظام یك ویژه به و وهمگانی پیشگیرانه سیاستهای و اقدامات نقش شده،
اقداماتو این نبود زیرا میگیرد. قرار تأكید مورد بیشازپیش كارآمد و فراگیر اجتماعی
رویكردمیتواندمنجربهورودحجمباالییازتمامانواعكودكاندروضعیتهایمخاطرهآمیز
بهنظامخدمترسانیودرنتیجهكاهشاثربخشیوحتیفروپاشیآنویامحدودشدنآن

بهكودكاندربدترینوشدیدترینشرایطمخاطرهآمیزشود.
ازمهمترینمشكالتومحدودیتهایاینمطالعه،نبودتعریفمشخصازمفهومرفاه
كودکدرسیاستهایرسمیكشورودرنتیجهبرداشتهایگوناگونازآنبود.لذابههنگام
مصاحبهباصاحبنظرانتالشمضاعفشدتاتعریفاولیهرفاهكودکمعرفیشودودیدگاهها
ونظراتآنهادرچارچوباینتعریفقراربگیرد.دررابطهباقوانینواسنادمرتبطبارفاه
كودکنیزباتالششدتاتمامقوانینحوزهكودکبامشمولیتحداكثری،درچارچوب
اینتعریفتحلیلشوند.همچنینباتوجهبهاینكهدركشورمجموعهمنسجمیبرایاسناد
مرتبطباكودكانوجودنداردودستگاههایبسیارمتعددیهمدراینحوزهفعالهستند،

تالششدتاازروشهاومنابعمختلفاینمجموعهكاملوجامعباشد.
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