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با هم برای کودکان

قاسم حسنی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار

 این روزها همه ی ما شاهد آن هستیم  که تعداد کودکانی که در میادین و تقاطع های شهر 
مشغول به کارند، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این درحالی است که کودکانی که 
در خیابان ها به کار مشغولند، تنها بخشی از جمعیت کودکان  کار هستند. چرا که بخش های 
دیگری از کودکان کار، در کارگاه ها، منازل، مزارع، بنادر، گودهای تفکیک زباله و غیره و به 

دور از دایره ی دید عموم به کار می کنند. 
حقوق  از  آنان  محرومیت  نشانه ی  و  بوده  مضموم  کودکان،  کار  اشکال  همه ی  چه  اگر 
کودکی شان است و به طور معمول برای آنان با آسیب و بهره کشی همراه است، ولی در این 
 میان بخش هایی از کار کودکان وجود دارد که آسیب های جدی تری را برای آنان به همراه 

دارد .
به طور مثال کافی است  کودک زباله گردی را تصور کنیم  که روزها پیش چشمان ما  در 
میان  در  است،  مشغول  زباله  از سطل های  زباله  جمع آوری  به  شهر  خیابان های  و  کوچه 
گودهای غیرقانونی جمع آوری و تفکیک زباله که به طور معمول در حاشیه ی شهرها هستند 
و در میان جمعی از بزرگساالن شب ها را سپری می کند، در آن صورت در خواهیم یافت 
که همین یک شغل به تنهایی چه مقدار از آسیب ها را می تواند برای آن  کودک به همراه 
داشته  باشد، دور بودن از آغوش  خانواده و محرومیت از مهر و عاطفه ی پدر و مادر، زیستن 
در  گرفتن  قرار  ایمنی،  و  بهداشتی  مسلم  از ضرورت های  محرومیت  و  ناامن  در شرایطی 
معرض خشونت های محیطی و انواع سوءاستفاده ها  که به طور معمول  از ویژگی های چنین  
محیط هایی است، عدم برخورداری از تغذیه ی مناسب و فرصت های الزم برای بازی، تفریح 
نشاط و آن چه که الزمه ی بهداشت فردی و رشد و بالندگی کودک است، همگی از اثرات 

زیان بار پدیده ی زباله گردی بر زندگی کودکان است. 
همان طور که شاهدیم زباله گردی کودکان، خود به تنهایی مجموعه ای از آسیب هایی را برای 
آنان  به همراه دارد که در برخی موارد تمام عمر بر زندگی کودک سایه انداخته و جراحات 

ناشی از آن هرگز  در روح و روان  کودک ترمیم  نمی شود. 
ختم  زباله گردی  به  تنها  کودکان  برای  کار  اشکال  بدترین  دامنه ی  آن که  دیگر  نکته ی   
نمی شود و مشاغل دیگری نظیر کار کودکان در قهوه خانه ها، کار درکارگاه های زیرزمینی 
قاچاق  و  کولبری  در  کودکان  فعالیت های  غیره،  و  سیلک  چاپ  شبانه ی  کارگاه های  یا  و 
ترانزیت مواد مخدر  از کودکان در خرید و فروش و  استفاده  بنزین،  از جمله قاچاق  کاال 
استفاده از کودکان در فعالیت های زشت انگارانه و یا به کار گماردن آنان در مصادیق کار 
اجباری و بردگی جنسی کودکان، استفاده از کودکان در درگیری های مسلحانه، همه و همه 

جلوه هایی از بدترین اشکال کار کودکان هستند.
در منظر جهانی،  بدترین اشکال کار کودکان به جنبه هایی از کار کودک اطالق می شود که 
عالوه بر محرومیت کودک از حقوق خود، او را در معرض آسیب های جبران ناپذیر جسمی 

روحی، روانی و اخالقی نیز قرار می دهد. 
از این رو ست که سازمان جهانی کار در هفدهم ژوئن سال 1999 با تصویب مقاوله نام ی 
شماره ی 18۲ خود، با موضوع اقدام برای محو فوری بدترین لشکال کار کودک، مسئولین 
کشورهای عضو را بر همت گماردن در شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودک در کشور 
از تصویب این  تا اکنون که قریب ۲3 سال  متبوع خود مکلف کرده است، ولی متاسفانه 
مقاوله نامه می گذرد، کماکان جهان شاهد به کارگیری کودکان در بدترین اشکال کار است 

و نهادهای بین المللی ناظر نیز در بسیاری از موارد این موضوع را به سکوت گذرانده اند.
البته نا گفته  نماند از سال گذشته ی میالدی سازمان ملل متحد کشورهای عضو را دعوت به 
اقدام  جدی در این زمینه کرده و از آنان خواسته اقدامات بنیادینی را برای محو کار کودک 
مانند  متحد،  ملل  سازمان  نهادهای عضو  که   آن جا  از  ولی  دهند  تا سال ۲0۲5 صورت 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خود سهمی را در این مسئله به عهده نگرفته اند و 
در عرصه ی سیاسی بین المللی نیز کماکان در بر همان پاشنه ی پیشین می چرخد به نظر 
می رسد برنامه ی دعوت از کشورهای جهان برای محو کار کودک توسط آن سازمان، بیشتر 

از آن که یک برنامه ی عمل اجتماعی باشد، یک  شعار و مانور سیاسی است. 
ولی آن چه که مسلم است چه سازمان ملل متحد و اعضای آن اقدام جدی  در مسیر حذف 
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کار کودک صورت دهند و چه ندهند، کودکان اصلی ترین سرمایه های جوامع بشری هستند 
و بدون چاره اندیشی برای تامین شرایط زیستی با کرامت برای آنان، دست یابی به فردایی 
بهتر برای هیچ یک از کشورهای جهان تحقق یافتنی نیست و جهان آینده، تنها در صورتی 
می تواند عاری از خشونت بوده و صلح و آرامش پایدار را تجربه کند که از همین امروز اقدام 
جدی برای حفظ کرامت انسانی کودکان  و ایجاد بسترهای دسترسی برابر به ضرورت های 

زیستی الزم برای همه ی آنان را فراهم کند.
عمل  برنامه ی  و  ملی  اهتمام   شکل گیری  نیازمند  این  مسیر،  در  موفقیت  است  بدیهی   

مشترک در میان همه ی ظرفیت های دولتی، غیردولتی در همه ی کشورهاست. 
و اگر بخواهیم در مورد کشور خودمان صحبت کنیم این که  هنگامی  که صحبت از اهتمام 
ملی برای حل مسئله ای می کنیم، ضرورت حضور موثر و سازمان یافته ی مردمی در قالب 
تشکل های خودانگیخته ی خویش در کنار دستگاه های ذیربط دولتی برای حل آن مسئله ی 
کودکان  کار  مانند  موضوعی  در  مثال  طور  به  که  چرا  است.  اجتناب ناپذیر  امری  خاص 
تشکل های غیردولتی بدون تمایل و خواست دستگاه های مرتبط دولتی نمی توانند قدم هایی 
جدی به سمت محو بنیادین کار کودک بردارند، چرا که در اساس تشکل ها دسترسی به 
ابزارهای تقسیم عادالنه ی ثروت و رفع فقر و در نتیجه ایجاد  تغییرات بنیادین در شرایط 
کودکان را در اختیار ندارند و همه ی تشکل های غیردولتی فعال در زمینه ی مبارزه با کار 
کودک در ایران، به این  موضوع واقفند که ضمن پیگیری و مطالبه ی مستمر حقوق کودکان 
آن جایی که اقبالی از سوی دولت ها نشان داده می شود، باید در کنار آنها قرار گرفته و با 
به اشتراک گذاشتن تجربیات میدانی خود به شناخت هر چه بهتر مسئله به آنان کمک  
کنند و در اجرای موفقیت آمیز طرح های اجرایی درستی که برآمده از این شناخت بوده و 

تامین کننده ی منافع کودکان است، یاری گر دولت ها باشند. 
سال  بیستمین  پایانی  ماه های  در  اکنون  که  کار،  کودکان  از  حمایت  انجمن  این رو،  از 
با  مبارزه  و  کودکان  از  »حمایت  توامان،  بعد  دو  بر  همواره  دارد،  قرار  خود  فعالیت های 
کار کودک« تاکید ورزیده است و با تمام  توان  تالش کرده آموزش و حمایت هایی را که 
می توانسته اند کاهنده ی مشکالت  کودکان  باشند را به کودکانی که به آنان دسترسی داشته 
است ارایه دهد و از دیگر سو با نگاهی معطوف به همه ی کودکانی که گرفتار چرخه ی کارند 
تالش کرده درباره ی راه حل ها و ضرورت هایی که می توانند در گستره ی پهناور، نجات بخش 
کودکان از چرخه ی کار باشند نیز اندیشیده و هرگاه فرصتی برای بیان این ضرورت ها یافته 
در حد توان خویش برای تشریح چرایی آن و متقاعد کردن مسئوالن امر، بدان امید که 

گره گشای مشکالت  کودکان بیشتری باشد کوشیده است. 
و  انجمن  مسئوالنه ی  تالش های  از  سال  بیست  که  اکنون  شد،  اشاره  که  همان طور 
از  اعم  انجمن  انسانی  ظرفیت های  همه ی  می گذرد،  آن  کننده ی  امیدوار  اثربخشی های 
نیروهای پر تالشی که به طور مستقیم در بخش های اجرایی آن درگیر کارند و یا همه ی 
داوطلبان و حامیانی که فداکارانه در کنار انجمن قرار گرفته و سپری کردن این مسیر دشوار 
را میسر کرده اند، با حضور و از خودگذشتگی های خویش،  بیش از هر زمان دیگری بر این 
اصل تاکید دارند که انجمن حمایت از کودکان کار هم مانند دیگر تشکل های غیردولتی 
فعال در این عرصه، سرمایه ی اجتماعی ارزشمندی است که حفظ و هدایت آن می تواند 
دریچه ی امیدی باشد رو به فردایی بهتر برای همه ی کودکانی که سرنوشت آنان قربانی 

نامالیمات زندگی شده است.

در منظر جهانی، بدترین اشکال 
کار کودکان به جنبه هایی از کار 
کودک اطالق می شود که عالوه 
بر محرومیت کودک از حقوق 
خود، او را در معرض آسیب های 
جبران ناپذیر جسمی روحی، 
روانی و اخالقی نیز قرار 
می دهد. 
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منابــع انســانی انجمــن حمایــت از کــودکان کار؛ ســربازان مصمــم 
مبــارزه بــا کار کــودک 

زهــرا زمانــی؛ عضــو هیــات مدیره و مدیــر مرکز بــازار انجمن حمایــت از کــودکان کار

»باید دنیا را کمی بهتر از آن چه تحویل گرفته ای تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب 

خواه با باغچه ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی

و اینکه بدانی
اگر حتا فقط یک نفر

با بودن تو
ساده تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق بوده ای...«1

انسان های زیادی کودکان کار را در خیابان ها و چهارراه ها، بازارهای محلی، پاساژها، معابر 
بازار و ... دیده اند. نگاه و توجه افراد به این موضوع متفاوت است. اینکه برخی افراد، کار 
کودک را بهنجار می دانند و بعضی دیگر نابهنجار، گروهی از دیدن آسیب به کودکان به 
شدت ناراحت می شوند و برخی از دیدن کودکان کار ناراحت شده و تعدادی هم، احساس 
کار  کودکان  کنار  از  راحتی  به  که  افرادی  هستند  هم  هنوز  خوشبختانه  ندارند.  خاصی 
بی تفاوت، عبور نمی کنند و در گوشه ای از ذهن خود به شرایط این گروه از کودکان فکر 
پرسش ها  این  به  پاسخگویی  دنبال  به  و  می شود  مطرح  برایشان  پرسش هایی  و  می کنند 
و  با کمی جست  می شود.  ایشان  دل مشغولی  و  دغدغه  از  بخشی  کار،  کودکان  و  برآمده 
جو در مورد کودکان کار با سازمان مردم نهادی مثل انجمن حمایت از کودکان کار آشنا 
می شوند و به عنوان حامی، داوطلب و یا پرسنل موظف به انجمن ملحق می شوند. داوطلبان 
و پرسنل موظف به عنوان منابع انسانی مبارزه با کار کودک، انجمن را در رسیدن به اهداف 
یاری می کنند و این گونه به دغدغه ی خود در خصوص کودکان کار پاسخ مستقیم می دهند.  
داوطلبان و کارکنان به عنوان منابع انسانی، یکی از با ارزش ترین سرمایه های انجمن حمایت 
از کودکان کار هستند. کارکنان متاثر از ارزش های درونی سازمان هستند و از این ارزش ها 
برانگیخته می شوند. براساس ماموریت انجمن، ماهیت عدالت محور و فارغ از تبعیض آن 
اهمیت به کودکان و کارکنان جزو ارزش های ذاتی آن بوده است. شفافیت وظایف و روابط 
پاسخگویی به نظرات، ارتقای مهارت های کارکنان سبب شده تا میزان وفاداری و تعهد باالتر 
برود. همچنین سیستم قرارداد، جبران خدمت و وضعیت بیمه نیز در انجمن شفاف است. 

اتکا به حمایت های مالی مردمی، تاخیر در پرداخت  پایدار و  به دلیل نداشتن منابع مالی 
دستمزدها، تنها مساله ای است که انجمن برای این  سرمایه ی ارزشمند، با  آن روبروست. 
تجربه ی بیست ساله ی فعالیت انجمن نشان داده که در سرزمین ما، افرادی که به فعالیت 
نهاد  از سوی  ایشان  دستمزد  و  دریافت حقوق  و  آسیب  حوزه ی  در  متخصصان  حرفه ای 
مردمی، اعتقاد داشته باشند بسیار محدود است. از طرف دیگر انجمن برای هزینه کرد منابع 
مالی خود اصول و اخالق حرفه ای را به انجام می رساند. به گونه ای که وجه واریزی از سوی 
حامیان در زمینه ای که به انجمن اعالم کرده باشند، به طور قطع هزینه خواهد شد و طی 
گزارش های شفاف به حامی مورد نظر از طریق مبادی ارتباطی از سوی انجمن اطالع رسانی 
خواهد شد. همچنین انجمن برای هزینه کرد باقی منابع مالی به الویت های هزینه  ی کودکان 
)اجاره ساختمان  و سازمان ها  افراد  به  قانونی  تعهدات  آموزشی،  و  زمینه های حمایتی  در 
بیمه ی پرسنل، قبوض و ...( را پرداخت کرده و در نهایت پرداخت حقوق و دستمزد را به  

انجام  می رساند.
یکی از پرسش هایی که همواره در خصوص منابع انسانی انجمن مطرح می شود این است 
که چرا انجمن در بخش های اجرایی تنها از نیروهای داوطلب کمک نمی گیرد و خود را با 
چالش پرداخت حقوق و دستمزد روبرو می کند و نیروهای متخصص استخدامی می کند؟ 
انجمن مراجعه می کنند  به  و  را در دست گرفته  نیروهای داوطلب که قلب خود  فعالیت 
بسیار مفید و اثربخش است اما به دلیل اینکه نیروهای داوطلب در ساعات اداری در مشاغل 
شخصی مشغول هستند و تعهدات دیگری دارند مانع از این می شود که حضور مستمر و 

1 گابریل گارسیا مارکز 

انجمن نیروهای متخصص را 
برای ارایه ی خدمات تخصصی 
و حرفه ای استخدام می کند و 
کودکان کار را که فرصت های 

بسیاری درزندگی از ایشان 
گرفته شده است را معطل نگه 

نمی دارد
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موثری داشته باشند و تنها می توان در امور فوق برنامه که ساعاتی کوتاه در هفته را در بر 
می گیرد از خدمات ایشان بهره برد. انجام امور تخصصی در بخش های آموزشی و حمایتی 
در رابطه با کودکان موضوعی است که نیاز به استخدام نیروهای متخصص را بسیار ضروری 
و دارای اهمیت است. زیرا کودکان دارای آسیب و آسیب دیده نیاز به حضور و همراهی و 
درمان نیروهای متخصص دارند. از این رو انجمن نیروهای متخصص را برای ارایه ی خدمات 
تخصصی و حرفه ای استخدام می کند و کودکان کار را که فرصت های بسیاری درزندگی از 
ایشان گرفته شده است را معطل نگه نمی دارد. جالب است بدانید که نیروی موظف انجمن 
با شرایطی چون حداقل حقوق وزارت کار و پرداخت های معوق، خالصانه روزانه در مراکز 
همچنین  می کنند.  ارایه  کودکان  به  را  خود  تخصصی  خدمات  و  می یابند  حضور  انجمن 
براساس اینکه انجمن برای ارایه ی خدمات تخصصی به گروه هدف، مراکز خود را در مناطق 
آسیب دیده ی تهران و شهر بم تاسیس کرده است، تردد مستمر منابع انسانی در این مناطق 
صورت می گیرد، که این موضوع در توان هر فردی نیست و هر کسی چنین  انتخابی را 
نخواهد کرد. این افراد توانایی این را دارند تا با حقوق و مزایای بهتر با همین میزان کار در 
موسسات انتفاعی در مناطقی به دور از آسیب کار کنند. با توجه به موارد گفته شده، نشان 
می دهد که پرسنل انجمن به صورت نیمه  داوطلب مسیر مبارزه با کار کودک را در حال طی 
کردن هستند و تنها عشق و انگیزه ی حمایت از کودکان کار است که ایشان را به ادامه ی 

کار در انجمن دلگرم می کند. 
منابع انسانی داوطلب و موظف )نیمه داوطلب( انجمن هستند که موجب تحقق برنامه های 
استراتژیک شده و دستیابی به بیانیه ی ماموریت و چشم انداز انجمن را ممکن می سازند. 
منابع انسانی انجمن از این نظر سرمایه نامیده می شوند که دارای انگیزه ی متفاوتی در مقایسه 
با همتاهای شان در سازمان های انتفاعی هستند. در واقع افرادی که انرژی و بخشی از عمر 
خود را صرف پاسخگویی به نیاز اثرگذاری اجتماعی و حل مساله ی  اجتماعی کار کودک 
که دغدغه ی ایشان است، می کنند. منابع انسانی انجمن به میدان آسیب های اجتماعی از 
نزدیک ورود کرده و با همراهی و همدلی ویژه ای که با مسولیت پذیری همراه است در مسیر 
سخت مبارزه با کار کودک وارد می شوند و در بسیاری از موارد با دست های خالی با کودکان 
آسیب دیده، همراه می شوند که جز خدا حامی دیگری ندارند. ایشان به خوبی متوجه هستند 
که رها کردن کودکان کار، کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب، در شرایط دشواری که 
در آن قرار دارند، چه اثرات زیانباری برای کودک، سالمت جسم و روح وی و در آینده برای 
جامعه خواهد داشت. بنابراین احساس مسوولیت کرده و ارزش های مبارزه با کار کودک و 

انجمن حمایت از کودکان کار بخشی جدایی ناپذیر از هویت شخصی وی می شود. 
از  انجمن حمایت  نگارنده در  به ده سال تجربه حضور  اجمالی  نگاهی  با  به عبارت دیگر 
کودکان کار می توان این گونه گفت که درصد باالیی از منابع انسانی مشغول در انجمن به 
خاطر دغدغه و حمایت از کودکان کار در انجمن حضور  دارند. البته در مواردی هم پیش 
ناچار  به  تعویق در دریافت حقوق متاسفانه  از  ناشی  به خاطر فشار  افراد  آمده که برخی 
انجمن را ترک کرده و فعالیت اجتماعی خود را به بخشی دیگر از اجتماع منتقل می کنند 
و این امر نشان از کادرسازی اجتماعی انجمن دارد. درصد کمی از پرسنل و داوطلبان نیز 
تنها برای ایفای شغل به انجمن مراجعت کرده و گاهی با تکمیل رزومه و یافتن شغلی بهتر 

انجمن را ترک می کنند. 
نظر به اینکه فقدان منابع مالی پایدار امکانات الزم در خصوص تامین اقتصادی منابع انسانی 
را همواره با مشکل مواجه می سازد، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا در بحران های 
اقتصادی کنونی نیز می توان مانند گذشته منابع انسانی را به همراه داشت؟ پاسخ بسیار بدیهی 
است از این رو انجمن در جست و جوی منابع مالی پایدار برای برون رفت از بحران های 
اقتصادی است، زیرا تغییر منابع انسانی کنونی انجمن که افرادی حرفه ای کارکشته و آموزش 
دیده  براساس اصول و ارزش های انجمن هستند با نیروهای جدید، نیازمند صرف هزینه های 

بسیاری برای استخدام و تربیت نیروهای جدید و موضوع جانشین پروری است. 
منابع انسانی انجمن در حمایت از کودکان و حقوق مربوط به ایشان سخت کوشانه تالش 
می کنند و تا محقق شدن اهداف شان آرامش نمی پذیرند. برنامه هایی که منابع انسانی انجمن 

در محورهای حمایتی، آموزشی  و ترویجی دنبال می کنند عبارتند از:
 حمایتی:

که  بسیار  آسیب  دارای  کودکان  با  موثر  ارتباط  گرفتن  چون  روانشناسی  خدمات  ارایه ی 
با  ایشان  روانشناختی  آسیب های  درمان  و  نیستند  بزرگساالن  به  کردن  اعتماد  به  قادر 
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موارد  در  و  درمانی  دارو  قصه درمانی،  درمانی،  بازی  تخصصی چون  روش های  از  استفاده 
الزم بستری در بیمارستان پیگیری می کنند. در طی بیست سالی که انجمن فعالیت کرده 
است، نتایج حاکی از آن است که ارتباط بسیار خوبی بین کودکان و منابع انسانی انجمن 
در بخش های مختلف شکل گرفته و نتایج موثر بودن روابط را تایید می کنند. همچنین در 
بخش مددکاری اجتماعی مشکالت مختلفی چون رایزنی و مقابله با اهداف سودجویانه ی 
خطرناک  کارهای  انجام  از  کودکان  کردن  جدا  و  کودک  کار  ساعات  کاهش  کارفرمایان، 
کارهای خطرناک، سوء  در  درگیر شدن  مختلف چون  بحران های  در  کودکان  از  حمایت 
راستای حل مشکالت  پیگیری حقوقی در  استفاده ی جنسی،  تجاوز و سوء  مواد،  مصرف 
هویتی و .... پیگیری امور بهداشتی و درمانی برای درمان کودکان با مراجعات پزشکی، دارو 

درمانی، بستری، جراحی و...
 آموزشی:

برای  تالش  و  باال  سنین  در  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  آموزش  چون  آموزشی  اهداف 
در  ایشان  ثبت نام  برای  بسیار  رایزنی های  و  پرورش  و  آموزش  سطوح  به  ایشان  رساندن 
مدارس دولتی و حمایت های بسیار برای پیشگیری از بازمانده شدن ایشان از تحصیل تا 

مقطع دیپلم و ثبت نام ایشان در دانشگاه را در کارنامه ی کاری خود دارد. 
 ترویجی:

اهداف ترویجی شامل برگزاری مراسم و رویداد برای مبارزه با کار کودک، تولید محتوا و 
ادبیات مبارزه با کار کودک برای ارتقای آگاهی عمومی در خصوص مساله ی کار کودک 
با  انجام رایزنی های مختلف  با کار کودک و مطالبه گری های اجتماعی و قانونی،  و مبارزه 

سازمان ها و موسسات مختلف و نهادهای دولتی و جهانی و ...
الگوی  که  ایران  در  است  بوده  نهادی  قدیمی ترین  انجمن  گفت  می توان  کلی  صورت  به 
عملی در زمینه ی مبارزه با کار کودک و حمایت از کودکان کار به صورت تخصصی ارایه ی 
کرده است الگوی عملی حمایتی- آموزشی براساس نیاز کودکان کار، کودکان آسیب دیده 
و در معرض آسیب که اکنون با تجربه ی بیست سال دانش و تجربه ی خود برای حمایت از 
کودکان آمیخته شده است. این الگوی عملی نیز توسط منابع انسانی ارزشمند و متعهدی که 
همواره از دور و نزدیک در کنار انجمن بوده و هستند طراحی، حفظ و به یادگار مانده است. 
منابع انسانی انجمن در طول سال های فعالیت انجمن در حال جابه جایی بوده و به دالیل 
انتقال  فعالیت شده اند.  به  در سایر سطوح جامعه مشغول  و  انجمن جدا شده  از  مختلف 
دانش، تجربه و تخصصی که نتیجه ی حضور ایشان در انجمن بوده است به سایر سطوح 
اجتماعی، جزو افتخارات انجمن در زمینه ی پرورش منابع انسانی متخصص و کادرسازی 
اجتماعی آن به شمار می رود. البته اغلب نیروهای یاد شده در زمان های مورد نیاز مجدد 
در انجمن حضور یافته و به صورت موظف یا داوطلب خدمات مورد نیاز را ارایه می دهند 
که نشانگر این است که همواره انجمن حمایت از کودکان کار بخشی از هویت شخصی و 

اجتماعی ایشان است. 
در پایان قدردانی می کنم از زحمات ارزشمند تمامی منابع انسانی متعهدی که از سال 1381 
تا کنون در هر یک از بخش های انجمن به ارایه ی خدمات به کودکان کار و در معرض آسیب 
پرداخته اند. که اگر نبود جانفشانی های آنان اینک انجمن پناهگاه امن کودکان و سازمان 
مردم نهاد خوشنام و مورد اعتماد مردم نبود. به امید روزی که همه ی کودکان مشغول بازی 

شادی و تحصیل باشند و منابع انسانی انجمن با فقدان گروه هدف در جامعه مواجه شوند.

الگوی عملی در زمینه ی مبارزه 
با کار کودک و حمایت از 

کودکان کار به صورت تخصصی 
ارایه ی کرده است الگوی عملی 

حمایتی- آموزشی براساس 
نیاز کودکان کار، کودکان 

آسیب دیده و در معرض آسیب 
که اکنون با تجربه ی بیست 

سال دانش و تجربه ی خود برای 
حمایت از کودکان آمیخته شده 

است. این الگوی عملی نیز 
توسط منابع انسانی ارزشمند 
و متعهدی که همواره از دور 

و نزدیک در کنار انجمن بوده 
و هستند طراحی، حفظ و به 

یادگار مانده است.
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گزارش عملکرد اجرایی انجمن حمایت از کودکان کار در سال 1۴00
»بر کسی پوشیده نیست که برنامه ریزی و توجه ویژه به کودکان یکی از شاخصه های اصلی 
توسعه ی پایدار به شمار می آید و بهروزی و سعادت جوامع در گرو میزان توجهی است که 
به کودکان و مسایل آنان می شود و نیز می دانیم که نابسامانی های ناشی از تحوالت سیاسی 
اقتصادی و اجتماعی بیشترین فشار را بر طبقات فرودست جامعه وارد می آورد و در این 
میان کودکان این طبقات در معرض بیشترین فشار ناشی از این نابسامانی ها قرار دارند که 
پدیده ی کار کودکان و محصول چنین فرآیندی است. اگر چه پدیده ی کار کودکان در کشور 
از دیرباز وجود داشته است ولی در سال های اخیر ما با رشد روز افزون و چشمگیر این پدیده 
در اشکال مختلف روبه رو هستیم و نیز به دلیل پیچیدگی های خاص کالن شهرها  کودکان 
کارگر عالوه بر آسیب جسمی با آسیب های بی شمار دیگری مواجه هستند که در گذشته ی 
مواجه  آسیب ها  این  با  کمتر  طایفه ای  و  خانوادگی  ساختار  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  دور 
بودند. اثرات مخرب و ابعاد رو به گسترش این آسیب ها به حدی است که هرگونه تأخیر در 
چاره اندیشی می تواند، پیامدهای ناگوار جبران ناپذیری را بر زندگی این کودکان و سالمت 
و امنیت جامعه داشته باشد. طی سال های اخیر در ایران سازمان ها و نهادهای مختلفی در 
این خصوص آغاز به فعالیت کرده اند. یکی از این نهادها، انجمن حمایت از کار کودکان کار 
است که به عنوان یک نهاد مستقل مردمی با پشتوانه ي حمایت و فعالیت داوطلبانه ی اعضا 
و با هدف حمایت از کودکان کار و خیابان که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و نیز 
تالش در راستای تحقق کودک و قوانین جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با حقوق کودکان 
برای حمایتی هرچه اساسی تر از این کودکان الزم است، ضمن مطالعه و آگاهی از تجارب و 
راهکارهای جهانی همواره ویژگی ها  و شرایط بومی محل زندگی آنان را نیز در نظر گرفت. 
از محله هایی که بخش قابل  از کودکان کار مرکزیت خود را در یکی  انجمن حمایت  لذا 

توجهی از کودکان آن کار می کنند، قرار داده است.
چرا کار کودکان؟

طی بیش از دو سال فعالیت داوطلبانه ی آموزشی- حمایتی در میان کودکان کار و خیابان 
این  ویژگی های  و  حساسیت ها  نیازها،  روحیات،  با  بیشتر  آشنایی  و  غار  دروازه  محله ی 
کودکان، آموختیم که حمایت از کودکان جز با به رسمیت شناختن هویت انسانی آنان میسر 
نیست. کودکانی که شأن و هویت انسانی آنان نادیده گرفته شده است و محروم از دنیای 
شیرین کودکی، ناگزیر از چهره ي خشن فقر، جهل، گرسنگی، تعدی و تجاوز هستند. در 
میان نسبت دادن القاب و عناوینی چون خیابانی، فراری و... ستم دیگری است که می تواند 
در تمامی عمر بر شخصیت آنان سایه انداخته و مدار بسته زندگی شان را دچار تسلسل کند. 

واژه ي خیابان و خیابانی در جامعه ما مترادف با ولگردی و بی خانمانی است.
بر  آن  نامطلوب  بازتاب  اثر  و  سو  یک  از  جامعه  عمومی  افکار  نزد  واژگان  این  ارزشی  بار 
و  به منظور حفظ حرمت  تا  بر آن داشت  را  ما  از سوی دیگر،  شخصیت کودکان محروم 
شأن انسانی کودکان، بر خالف آن چه متداول است، واژه ی خیابان را در نام گذاری به کار 
نبرده اند و  نام »کودکان کار« را برای تمامی این کودکان اعم از آنهایی که محل کارشان 

در خیابان ها، کارگاه ها، منازل و... بوده، برگزینیم.«1
متنی که خواندید، بیست سال پیش در خبرنامه ی شماره ی یک انجمن حمایت از کودکان 
کار به چاپ رسیده بود. در این متن ما دلیل انتخاب نام انجمن حمایت از کودکان کار را 
با شما در میان گذاشتیم. حاال از آن روزها بیست سال گذشته است. ما در کنار هم تمام 
قد برای کودکان کار ایستادیم و بیست سال علیه کار کودک مبارزه کردیم. مبارزه ای که 
صلح محور بوده و با حمایت از کودکان همواره همراه بوده است. در طول این سالیان ما با هم 
تلخکامی ها، نومیدی ها، شادی ها، موفقیت کودکان مان که امروز کودکان کار دیروز هستند 
را طی کردیم. گام به گام صبوری و تالش کردیم تا انجمن جان مان، با اعتقاد بر باور محو 
کار کودک شرافتمندانه و انسان دوستانه فارغ از هر تبعیضی بتواند بیش از 13 هزار کودک 
کار را در آغوش خود داشته باشد و مسیر زندگی ایشان را تغییر دهد. بتواند ادبیات مبارزه 
با کار کودک تولید کند، با الگوی عملی و تخصصی خود، راه روشنی را برای تمامی کودکان 

کار که دستش به آنها نمی رسد، تولید کند.
مامن  و  میزبان  مرکز  پنج  در  حاال  ولی  داشت  را  مولوی  مرکز  انجمن  پیش  سال  بیست 
کودکان کار، کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب است. ما در انجمن حمایت از کودکان 
کار  از حمایت و پشتیبانی داوطلبان، حامیان و پرسنل خود، قدردان شما عزیزان هستیم. 

حمایت از کودکان 
جز با به رسمیت شناختن
 هویت انسانی آنان 
میسر نیست.
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با  مبارزه  ادامه ی مسیر  برای  ناچار  به  ما همچنان، حتا  و  دارد  ادامه  این مسیر  متاسفانه 
ادامه می خوانید گزارش عملکرد اجرایی در  باید امیدوار باشیم. آن چه که در  کار کودک 
محورهای حمایتی و آموزشی و خدمات مستقیم به گروه هدف انجمن در سال 1400 است 

که به همت معاونان، مدیران مراکز و مسئوالن بخش های اجرایی انجمن تهیه شده است.

محور حمایتی
براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( و سازمان جهانی کار تحت عنوان 
»کار کودک، برآوردهای جهانی ۲0۲0، روندها و مسیر پیش رو« در دنیای امروز، کار کودک 
پایای جهانی تبدیل شده است. آخرین برآوردهای جهانی تخمین می زند  به یک مشکل 
که در آغاز سال ۲0۲0، حدود ۲۲۲ میلیون کودک درگیر کار و فعالیت  اقتصادی بوده اند 
که 160 میلیون )63 میلیون دختر و 97 میلیون پسر( از این موارد را می توان مصداق کار 
کودک نامید. به عبارتی از هر 10 کودک یک نفر درگیر کار کودک است. به طور تقریب 
سالمت  مستقیم  به طور  که  بوده اند  مخاطره آمیزی  کارهای  درگیر  کودکان  این  از  نیمی 

امنیت و رشد اخالقی آنان را در معرض خطر قرار می دهد.
طی چهار سال گذشته منتهی به سال ۲0۲0، علی رغم کاهش درصد کودکان کار و کودکان 
درگیر در کارهای مخاطره آمیز، قدر مطلق تعداد این کودکان به ترتیب هشت و شش و 

نیم میلیون نفر افزایش یافته است.
فقر  اثر  بر  سال ۲0۲۲  آخر  تا  کودک  میلیون   9.8 از  بیش  که  می دهند  نشان  تحلیل ها 
ناشی از همه گیری کوید- 19 مجبور به کار خواهند شد. از طرفی، کاهش پوشش حمایت 
اجتماعی می تواند تاثیری فزاینده بر کار کودک داشته باشد و بر عکس، افزایش پوشش 
حمایت اجتماعی می تواند مسیر کاهش کار کودک را تسهیل کند. حمایت های اجتماعی 
آثار فقر بر خانواده ها را کاهش داده و آنان را از درآمدهای حاصل از کار کودکان بی نیاز 
مناسب  رشد  برای  را  شرایط  و  می سازد  مهیا  را  کودکان  تحصیل  ادامه  شرایط  می سازد، 
کودکان آماده می کند. علی رغم اثربخشی حمایت های اجتماعی در کاهش کار کودک، حتا 
پیش از همه گیری کوید - 19 نیز به طور تقریب سه چهارم کودکان در جهان از خدمات 
حمایت های اجتماعی محروم بوده اند. در فقدان حمایت های اجتماعی، بهداشت و تغذیه ی 

کودکان نادیده گرفته می شود و سالمت کودکان هم در معرض خطر قرار می گیرد.
نکته ی قابل توجه در این گزارش آن است که کار کودکان به طور غالب همراه با بازماندگی 
از تحصیل است به طوری که بیش از یک چهارم کودکان 5 تا 11 ساله و بیش از یک سوم 

کودکان 1۲ تا 14 ساله درگیر کار کودک از مدرسه محرومند.
در کشور ما، شرایط اقتصادی و بحران های منطقه ای مزید بر علت بوده است. رشد مهار 
گسیخته ی تورم و نرخ روزافزون بیکاری، جمعیت بیشتری از کودکان را در معرض کار و 
آسیب قرار داده است و این درحالی است که کشور همچنان از نبود سیستم حمایتی رنج 
می برد. عالوه بر آن، مناقشات سیاسی کشور همسایه )افغانستان( و ناامنی های حاصل از آن 
روند مهاجرت به ایران را افزایش داده است. مهاجرین بی پناهی که زندگی خود را از دست 
داده اند اغلب به ناگزیر کودکان را به کار می گمارند. در واقع بقای این خانواده به کار کودکان 

وابسته است که در شرایط بسیار سختی کار و زندگی می کنند.      
حوزه ی خدمات اجتماعی در انجمن حمایت از کودکان کار بر آن است تا به کمک حامیان 
از  و  پوشش دهد  را  اجتماعی  بستر حمایت  در  موجود  از خالء های  بخشی کوچک  خود 
شدت آسیب های ناشی از شرایط بر کودکان گروه هدف بکاهد. فعالیت های این حوزه در 

سه رشته ی مددکاری اجتماعی، روان شناسی و سالمت ارایه می شود.

   الف: مددکاری اجتماعی
فعالیت های خیریه ی سنتی در کاربرد  با  فعالیت های اجتماعی دانش محور  تفاوت اصلی 
دانش مددکاری اجتماعی است. مددکاری اجتماعی تداوم فعالیت خیریه نیست بلکه تحولی 
در فعالیت های نیکوکارانه است و نقطه ی عزیمت آن ورود مبانی علمی در این حوزه است.

امروزه مددکاری اجتماعی به عنوان تخصصی بین رشته ای و براساس یافته های حاصل از 
است  توانسته  اجتماعی  ویژه در حوزه ی آسیب های  به  علمی  تجارب  و  مطالعات، شواهد 
مسیرهایی امیدبخش را بگشاید. بسته های مداخالتی مددکاری اجتماعی ترکیبی از روش ها 
اجتماعی  شرایط  هدف،  گروه  یا  فرد  مشکل،  نوع  حسب  بر  که  است  متنوع  رویه های  و 
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اقتصادی و فرهنگی به صورت منفرد یا ترکیبی به کار گرفته می شوند.
در شرایط حاضر، بخش بزرگ گروه هدف را کودکان مهاجر و پناهنده تشکیل می دهند 
تعارض  و  تفاوت  ابعاد،  همه ی  در  فقر  است.  آنان  مشکالت  از  یکی  تنها  کودک  کار  که 
فرهنگی، سازگاری در کشور میزبان، پذیرش در کشور میزبان، عدم پذیرش اجتماعی در 
دوره ی پرمخاطره ی بلوغ و نوجوانی به ویژه بر پیچیدگی مشکالت افزوده است. مهاجرت و 
اقامت غیرقانونی و فقدان اوراق هویتی این گروه را از حقوق انسانی و شهروندی محروم و 
دسترسی به حمایت های قانونی را غیرممکن می سازد. در چنین وضعیتی، تامین نیازهای 
اقتصادی به تنهایی رفع کننده مسایل این گروه نیست و تالشی مضاعف برای برون رفت 
از سیاه چاله های سر راه این کودکان محروم ضرورت می یابد و این میسر مگر با تکیه بر 
دانش، مهارت، هنر مددکاری اجتماعی و همکاری تیمی گروه های کاری انجمن نمی شود.

سال 1400 همچنان به دلیل همه گیری کرونا، تاثیرات مخربی بر وضعیت سالمتی تحصیلی 
و معیشتی کودکان و خانواده های تحت حمایت داشت. با این وجود استفاده از تجربیات 

سال گذشته سبب شد آمادگی بیشتری برای مواجهه با این مسایل وجود داشته باشد.
مشکالتی نظیر بیماری و هزینه های باالی درمان کودکان و خانواده ها بر اثر کرونا، فوت 
ناشی از کرونا و تاثیرات مخرب آن برای خانواده و بیکاری مقطعی والدین به دلیل شرایط 
قرنطینه سبب شد تا متاسفانه بیش از پیش با موضوع ورود کودکان به چرخه ی کار روبه رو 

باشیم.
تعداد زیاد مراجعات برای ثبت نام و شرایط نامناسب کودکان از لحاظ اقتصادی و آموزشی 
سبب شد ناچار به پذیرش تعداد زیادی از کودکان و جلوگیری از بازماندگی آنها از تحصیل 
باشیم. در این میان مجازی شدن آموزش مدارس دولتی، عدم دسترسی کودکان به تلفن 
و  مجازی  فضای  از  کنترل  بدون  و  رویه  بی  استفاده ی  مخرب  تاثیرات  هوشمند،  همراه 
همچنین آزاد شدن زمان کودکان برای اشتغال به کار تمام وقت، سبب شد تا کودکان 

بیشتری در معرض بازماندگی از تحصیل قرار بگیرند.
از  دسته  آن  توانست  انجمن  اجتماعی  مددکاری  تیم  گذشت،  که  سالی  در  خوشبختانه 
کودکانی که به دلیل مشکل اقتصادی و عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند در معرض 

بازماندگی قرار گرفته بودند را شناسایی و از بازماندگی این کودکان جلوگیری کند.
تداوم طرح  با  نیز  مجازی  فضای  از  کودکان  استفاده ی  بر  نظارت  عدم  همچنین مشکل 
آموزش مجازی متمرکز و حضور روزانه ی کودکان در انجمن برای استفاده از تبلت ها و 
پشتیبانی تحصیلی با همکاری تیم آموزشی انجمن مرتفع شد. بنابراین مشکل کودکانی که 
به دلیل مجازی شدن آموزش و بی اهمیتی این موضوع از دید والدین مشغول به کار بیشتر 
شده بودند کنترل و سعی شد تا حد امکان حضور کودکان در کالس ها فراهم و کودکان از 

فرصت رشد و برقراری تعامل با یکدیگر بهره مند شوند.
همچنین در سالی که گذشت شاهد همکاری بیشتر دفاتر کفالت در صدور کارت حمایت 
تحصیلی برای کودکان اتباع بدون مدرک بودیم ولی متاسفانه در صدور این کارت ها به 

موضوع سنی کودکان و پایه های تحصیلی آنها بی توجهی شده است.
همچنان برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف، به خصوص کارگاه پیشگیری از کودک آزاری 
آموزش مهارت فرزندپروری و مهارت های زندگی برای والدین، در برنامه ی کار مددکاران 

اجتماعی مراکز قرار داشته است.
در حوزه ی بهداشت و درمان نیز واحد مددکاری اجتماعی انجمن توانسته است با همکاری 
و  اقدام  آنها  والدین  و  15سال  باالی  کودکان  عمومی  واکسیناسیون  برای  واحدها  سایر 
همچنین پیگیری های مربوط به موارد بستری، جراحی، تامین و پرداخت هزینه های درمان 
و سایر اقدامات الزم برای کودکان و تا حد امکان خانواده های تحت پوشش را در برنامه ی 

کار خود قرار دهد.
در رابطه با مشکالت اقتصادی خانوارها، پرداخت کمک های معیشتی، توزیع کاالی اساسی 
زندگی، پرداخت کمک هزینه ی زندگی به شرط منفک شدن کودکان در معرض آسیب 
شدید از کار و همچنین توزیع پوشاک شب عید میان همه ی کودکان محصل در مراکز و 
کودکان واجد شرایط در مدارس دولتی انجام و برای بهبود شرایط کودکان تالش کردیم.
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گزارش عملکرد اجرایی مددکاری اجتماعی

ــوع و دســته  ــه تفکیــک مراکــز و برحســب ن ــی مراجعــات کــودکان ب نمــودار )1( فراوان
ــه مشــاهده می شــود مشــکل اقتصــادی کمــاکان  ــان ک ــه را نشــان می دهــد. چن مراجع
ــاز  ــن نی ــت و ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــز را ب ــه ی مراک ــت در هم ــترین فعالی بیش
پررنگ تریــن نیــاز کــودکان در ســال 1400 بــوده اســت. بعــد از آن آمــوزش و نیازهــای 
آموزشــی بســیار پررنــگ اســت. در ســال 1400 درمــان نیــز جایگاهــی در بخــش نیازهــا 
پیــدا کــرده اســت. بخشــی از نیازهــای آموزشــی کــودکان تحــت حمایــت از طریــق ورود 
کــودکان بــه نظــام آمــوزش رســمی تامیــن می شــود و بــرای کودکانــی کــه شــرایط ورود 
بــه مــدارس رســمی را ندارنــد، امکانــات موجــود در مراکــز آمــاده و در اختیــار اســت کــه 

ــوان مشــاهده کــرد. مشــروح ایــن خدمــات را در بخــش گــزارش آموزشــی می ت

تفــاوت فاحــش خدمــات بیــن مرکــز همــه ی کــودکان و ســایر مراکــز ناشــی از آن اســت 
کــه تعــداد کــودکان تحــت حمایــت ایــن مرکــز کمتــر از ســایر مراکــز اســت و در ســال 
ــر عکــس، مرکــز  ــر کــودکان پیش دبســتانی و پایــه ی اول اســت. ب گذشــته تمرکــز آن ب
ــکیل  ــر تش ــای باالت ــان و پایه ه ــش را نوجوان ــتر مراجعان ــازار بیش ــز ب ــاوران و مرک خ

می دهنــد.  
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ــا نمــودار)1( کــه  ــی مراجعــات خانواده هــا را نشــان می دهــد. مشــابه ب نمــودار)۲( فراوان
مربــوط بــه مراجعــات کــودکان بــود، مشــکل خانــواده بیشــتر اقتصــادی اســت و درمــان و 
آمــوزش بــرای خانواده هــا از فراوانــی کمتــری برخــوردار اســت امــا نســبت مســایل حقوقی 
بیشــتر اســت. مرکــز بــم بــا شــرایط ویــژه اش گروهــی بســیار فقیــر را تحــت حمایــت دارد. 
ــد.  ــوان دی ــت زده می ت ــک مصیب ــهر کوچ ــن ش ــی ای ــن را در حواش ــر خش ــره ی فق چه
ــای اقتصــادی  ــر حمایت ه ــز ب ــز متمرک ــن مرک ــای ای گرچــه بخــش مهمــی از فعالیت ه
اســت امــا تــا تامیــن نیازهــای بنیادیــن کــودکان فاصلــه ی بســیار زیــاد اســت و اگــر اقدام 
موثــر و ریشــه داری صــورت نگیــرد بــر دامنــه و وســعت مشــکالت افــزوده خواهــد شــد. 
خانواده هــای فقیــر و بیــکاری کــه بیشــتر درگیــر ســوء مصــرف مــواد مخــدر نیــز هســتند 
بــا نــرخ بــاالی زاد و ولــد بــر تعــداد کــودکان محرومــی می افزاینــد کــه خــود در آینــده 

کــودک کار و آســیب تولیــد خواهنــد کــرد.  

عــالوه بــر مراجعــات مســتقیم بــه مــددکاری، هریــک از واحدهــای عضــو تیــم حمایتــی 
ــش روی  ــکالت پی ــا مش ــه ب ــود در مواجه ــای خ ــد فعالیت ه ــز در فرآین ــی نی و خدمات
مــوارد را بــه مــددکاران اجتماعــی ارجــاع می دهنــد. واحــد آمــوزش بــا توجــه بــه نقــش 
اهمیــت و وســعت عملکــرد یکــی از بخش هــای پرچالــش اســت کــه مــوارد بیشــتری را 
ــترین  ــه بیش ــد ک ــان می ده ــودار )3( نش ــد. نم ــاع می دهن ــز ارج ــددکاران مراک ــه م ب
ــا  ــه غیبت ه ــیدگی ب ــه رس ــی از جمل ــکالت  آموزش ــر مش ــوزش ب ــد آم ــات واح ارجاع
تاخیرهــا، عــدم مشــارکت، افــت تحصیلــی و .... متمرکــز اســت. در مرکــز بــم بــه دالیــل 
شــرایط ویــژه و غلبــه نظــام آمــوزش رســمی ارجاعــات بیشــتری دیــده می شــود کــه بــه 

ویــژه بیشــتر ناشــی از تعطیلــی مــدارس و آمــوزش غیرحضــوری اســت.
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ــاز  ــه نی ــد و پاســخگویی ب ــرژی ایــن واحــد صــرف مراجعــات جدی بخشــی از زمــان و ان
مراجعینــی اســت کــه تمایــل بــه اســتفاده از خدمــات مراکــز دارنــد. نمــودار)4( فراوانــی 
ــد  ــر می آی ــودار ب ــن نم ــه از ای ــان ک ــد. چن ــان می دهن ــات را نش ــته از مراجع ــن دس ای
ــا  ــال 1400 ب ــه در س ــی را دارد ک ــترین فراوان ــی بیش ــای آموزش ــت حمایت ه درخواس
توجــه بــه مهاجــرت ناگهانــی تعــداد زیــادی از خانواده هــای کشــور افغانســتان بــه دنبــال 
تســلط طالبــان بــر آن کشــور ایــن درخواســت بــه شــدت افزایــش یافــت. مرکــز مولــوی و 
مرکــز خــاوران در ایــن بعــد فراوانــی مراجعــه ی بیشــتری دارد در حالــی کــه مراکــز بــم 
بــازار و همــه ی کــودکان در زمــره ی مراکــز مــورد تقاضــا نبــوده اســت. متاســفانه ظرفیــت 

مراکــز پاســخگوی نیازهــای جامعــه ی محلــی نیســت.

ــرا  ــال اج ــن مداخــالت در ح ــز و در حی ــات روان شناســی در مراک ــس از شــروع خدم پ
ــی در  ــا همراه ــد و ی ــای جدی ــایل و نیازه ــه مس ــیدگی ب ــور و رس ــی ام ــری برخ پیگی
اجــرای مداخــالت روان شــناختی بــه مــددکاری اجتماعــی ارجــاع داده می شــود. 
همــکاری مطلــوب بیــن دو بخــش مــددکاری اجتماعــی و واحــد روان شناســی تضمیــن 
کننــده ی توفیــق بیشــتر در دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر بــرای هــر کــودک اســت. 
خدمــات درمانــی و خدمــات مشــاوره در مرکــز بــازار و خدمــات مشــاوره در مرکــز مولــوی 
ــی اســت. ســایر  ــی بیشــتری دارد و خدمــات حقوقــی در کلیــه ی بخش هــا حداقل فراوان
ــد. ــابهی برخوردارن ــب مش ــور تقری ــی به ط ــراف از فراوان ــن گ ــات در ای ــای خدم بخش ه

نمــودار )6( نشــان می دهــد کــه بیشــترین مراجعــات واحــد مــددکاری بــه ترتیب مســایل 
اقتصــادی، آمــوزش و مشــاوره اســت. در واقــع فقــر حاکــم بــر خانــواده عمده ترین مشــکل 
ــه خــود اختصــاص می دهــد. در رتبــه ی  ــه 50 درصــد مراجعــات را ب اســت و نزدیــک ب
ــروه  ــودکان گ ــت. ک ــودکان اس ــل ک ــه ی تحصی ــوزش و ادام ــایل آم ــکالت مس دوم مش

ــد.  ــا تحصیــل را رهــا کرده ان ــا وارد نظــام آموزشــی نشــده اند و ی هــدف ی



15

 
 

w
w

w
.a

pc
l.o

rg
.ir

pr
@

ap
cl

.o
rg

.ir
گزارش

عمده تریــن مشــکالت مربــوط بــه مســایل اقتصــادی خانــواده، ضــرورت اشــتغال بــه کار 
ــی  ــای پرجمعیت ــژه در خانواده ه ــه وی ــودکان ب ــل ک ــاالی تحصی ــای ب ــودکان، هزینه ه ک
کــه چندیــن کــودک حضــور دارنــد، عــدم بــاور و پایبنــدی خانواده هــا بــه حــق مســلم 
ــی  ــی آت ــل در شــرایط اقتصــادی اجتماع ــش تحصی ــوزش و ارزش و نق ــه آم ــودکان ب ک
کــودک اســت. مــددکاران اجتماعــی تــالش می کننــد بــا رفــع موانــع از جملــه حمایــت 
ــت  ــورد اهمی ــا در م ــاع خانواده ه ــل و اقن ــای تحصی ــن هزینه ه ــواده، تامی ــی از خان مال
ــازند.  ــا س ــی مهی ــام آموزش ــه نظ ــودکان ب ــرای ورود ک ــه را ب ــودکان زمین ــل ک تحصی
ــد  ــوب 1399 و تاکی ــان مص ــودکان و نوجوان ــت از ک ــون حمای ــب قان ــم تصوی علی رغ
ــگاری ممانعــت از تحصیــل از ایــن ظرفیــت  ــر ضــرورت تحصیــل کــودکان و جرم ان آن ب

حقوقــی هنــوز اســتفاده نشــده اســت.

ــی در  ــددکاری اجتماع ــالت م ــی و مداخ ــام ارزیاب ــه نظ ــد ک ــان می ده ــودار)7( نش نم
پنــج مرکــز انجمــن از یــک منطــق و روال واحــد تبعیــت می کنــد و تفــاوت بیــن مراکــز 

بیشــتر ناشــی از جمعیــت تحــت حمایــت و ترکیــب جمعیتــی آن اســت.

خدمــات مشــاوره ای بــه تفکیــک محورهــای تخصصــی قابــل دســته بندی اســت. 
ــاز هــم شــاهد آن  ــش می دهــد. ب ــز نمای ــن دســته بندی را برحســب مراک نمــودار)8( ای
ــی بیشــتری  ــا آمــوزش فراوان هســتیم کــه خدمــات مشــاوره ای در حوزه هــای مرتبــط ب
دارد و ایــن امــر ناشــی از وضعیــت گــروه هــدف و نیــاز آنــان بــه آمــوزش اســت. اغلــب 
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مراجعه کننــدگان بــه بخــش مــددکاری متقاضــی ســوادآموزی، ادامــه تحصیــل یــا ورود 
بــه نظــام آموزشــی هســتند و یــا مــددکاران بــر ادامــه ی تحصیــل آنــان اصــرار می ورزنــد. 
همبســتگی منفــی قــوی بیــن ادامــه تحصیــل و کار کــودکان وجــود دارد. کودکانــی کــه 
ــه ســمت کار، آســیب اجتماعــی و بزهــکاری ســوق  ــاز می ماننــد بیشــتر ب از تحصیــل ب
ــه  ــرای خــروج از چرخــه ی فقــر اســت. ب پیــدا می کننــد. از طرفــی تحصیــالت راهــی ب
همیــن دالیــل گــروه مــددکاری اجتماعــی آمــوزش و ادامــه تحصیــل را بخــش مهمــی 
ــرای  ــل را ب ــه تحصی ــند مســیر ادام ــد و می کوش ــرار می دهن ــا و مداخــالت ق از برنامه ه

کــودکان تســهیل کننــد.

مرکــز بــم بــا خانواده هــای پرجمعیــت کم توانــی، کار می کنــد کــه بی توجــه بــه 
شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خــود نــرخ فرزنــدآوری باالیــی دارنــد در حالــی 
کــه ظرفیــت ایفــای نقــش والدینــی و تامیــن نیازهــای بنیادیــن کــودکان را ندارنــد. بــا 
همــه ی مشــکالتی کــه در ایــن مســیر وجــود دارد تــالش می شــود ســطح اطالعــات ایــن 
دو گــروه ارتقــا یابــد و نگــرش آنــان تغییــر کنــد. مرکــز مولــوی در ســال 1400 پذیــرای 

تعدادزیــادی از کــودکان اتبــاع تــازه وارد بــود.

گرچــه نــرخ اعتیــاد در خانواده هــا نســبت بــه ســایر اقشــار باالســت امــا مشــکل جــدی 
انجمــن عــدم دسترســی بــه مراکــز درمــان اعتیــاد بــه ویــژه بــرای اتبــاع اســت. از طرفــی 
اعتیــاد در خانــواده اغلــب انــکار می شــود و در صــورت افشــا نیــز والــد مصــرف کننــده 
ــه فرآینــد درمــان نیســت. بنابرایــن کمــی عملکــرد در ایــن حــوزه ی  ــه ورود ب حاضــر ب
تخصصــی بیشــتر ناشــی از ناتوانــی تیــم تخصصــی فعلــی انجمــن در تشــخیص، اقنــاع و 

درمــان اعتیــاد اســت. بــا ایــن وجــود مرکــز بــم همچنــان بــا اعتیــاد درگیــر اســت.

ــز در  ــددکاری نی ــروه م ــای گ ــترین پیگیری ه ــه بیش ــد ک ــان می ده ــودار)10( نش نم
حــوزه ی آمــوزش و مربــوط بــه پیگیــری غیبت هــا و تــرک تحصیــل بــوده اســت. مرکــز 
بــازار در ایــن زمینــه بیشــترین فراوانــی را دارد. دلیــل آن اســت کــه بیشــترین جمعیــت 
ایــن مرکــز را کــودکان و نوجوانــان چرخ کــش یــا فعــال در بــازار تشــکیل می دهــد کــه 
ــت  ــد. مخالف ــت می پردازن ــای نهض ــوادآموزی در پایه ه ــه س ــود را ب ــت خ ــی از وق بخش
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــش رو، موانع ــادی پی ــکالت اقتص ــزه و مش ــدان انگی ــان، فق کارفرمای
فرآینــد را متوقــف می ســازد و پیگیــری بــرای بازگشــت بــه مســیر ســوادآموزی ضــرورت 
ــد. در پیگیــری درمــان، مرکــز خــاوران تعــداد باالیــی دارد کــه بیشــتر ناشــی از  می یاب
فقــر عمومــی جمعیــت آن مرکــز اســت. بخــش عمــده ی پیگیری هــای حقوقــی مربــوط 

ــاع اســت. ــرای اتب ــی ب ــه تکمیــل اوراق هویتــی به خصــوص کارت تحصیل ب
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جدول)1(: موارد خاص اورژانسی برای واحد مددکاری اجتماعی

مــوارد خــاص و اورژانــس گرچــه ممکــن اســت از نظــر فراوانــی انــدک باشــند امــا از نظــر 
شــدت مــواردی زمــان بــر و نگــران کننــده هســتند. نمــودار )11( نشــان می دهنــد کــه 
یکــم؛ تنــوع موضوعــات بــه نســبت زیادنــد و دوم به طــور عمــوم مســایلی جــدی هســتند.

 اعتیــاد را نمی تــوان اورژانــس تلقــی کــرد و به طــور معمــول از مــوارد مزمنــی اســت کــه 
نــرخ شکســت در آن هــم زیــاد اســت. خوشــبختانه بــه اســتثنای مرکــز بــم کــه فراوانــی 
اعتیــاد کــودکان بــه نســبت زیــاد اســت و مرکــز مولــوی و همــه ی کــودکان بــا یــک و 
دو مــورد، در ســایر مراکــز مــوردی مشــاهده نشــده اســت. امــا اعتیــاد عضــوی از خانــواده 
ــاله ای جــدی  ــدران اســت  مس ــواده و پ ــر خان ــر پســران بزرگت ــز ب ــه بیشــتر متمرک ک
اســت. دوازده مــورد اعتیــاد خانــواده نمی توانــد نشــانگر واقعیــت پدیــده ی ســوء مصــرف 
ــای  ــایع در خانواده ه ــده ای ش ــه پدی ــت آن اســت ک ــروه باشــد و واقعی ــن گ ــواد در ای م

هــدف اســت کــه اغلــب مخفــی یــا انــکار می شــود. 

همیــن وضعیــت را در مــورد کــودک آزاری و خشــونت هــم بایــد ذکــر کنیم. کــودک آزاری 
در معنــای کلــی آن و در اشــکال مختلــف فیزیکــی، روانــی، غفلــت و جنســی متاســفانه 
ــت  ــوان غفل ــکل آزار را می ت ــایعرترین ش ــد. ش ــان می مان ــه پنه ــی دارد ک ــی باالی فراوان
ــورد  ــوزش م ــه و آم ــالمت، تغذی ــی، بهداشــت و س ــاد عاطف ــواده در ابع ــرد. خان ــر ک ذک
ــد. اســتفاده  ــد و در فرهنــگ گــروه هــدف بســیار طبیعــی می نمای ــرار می گیرن غفلــت ق
ــی و  ــه بدن ــن، تنبی ــر، توهی ــه خــودی خــود کــودک آزاری اســت. تحقی از کار کــودک ب
محــدود کــردن از روش هــای تربیتــی کــودکان تلقــی می شــود. از مــوارد حــاد می تــوان 
ــرار کــودکان از منــزل اشــاره کــرد کــه به طــور معمــول در خانواده هــای متشــنج  ــه ف ب
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ــده اســت و  ــر و نگــران کنن ــن موضــوع بســیار جدی ت ــران ای ــرای دخت روی می دهــد. ب
عواقــب ناگــواری را بــه دنبــال دارد.

نمــودار )1۲( نمایانگــر تعــداد افــرادی اســت کــه توســط واحــد مــددکاری اجتماعــی بــه 
ــا  ــی بیشــتری دارد ام ــی ارجــاع شــده اند. تعــداد ارجاعــات کــودکان فراوان مراکــز درمان
گاهــی خانواده هــا از ایــن خدمــات بهره منــد می شــوند. هرچــه هزینه هــای دارو و 
ــد و  ــش می یاب ــن افزای ــات انجم ــه خدم ــدف ب ــروه ه ــاز گ ــد، نی ــش می یاب ــان افزای درم
در ســال گذشــته بــار زیــادی از ایــن مســیر بــر انجمــن تحمیــل شــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه برابــر قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان وزارت بهداشــت و درمــان موظــف 
بــه ارایــه ی خدمــات بهداشــتی و درمانــی رایــگان بــرای همــه ی کــودکان اســت امــا در 
عمــل بــه قانــون توجهــی نمی شــود. بیمــاران نیازمنــد بــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی 
ــا انجمــن معرفــی می شــوند و بخشــی  ــرارداد ب ــا طــرف ق ــه، دولتــی ی ــه مراکــز خیری ب
ــات تخصصــی و فوق تخصصــی  ــوارد خدم ــده ی انجمــن اســت. در م ــر عه ــا ب از هزینه ه

مراکــز خصوصــی هــم در دســترس هســتند.

ــد کــودک را همراهــی کنــد مــددکاران کــودک را در  ــواده نمی توان در مــواردی کــه خان
ــد. ــی می کنن ــه همراه مراجع

البته  و  رایج  امری  خانواده  و  بنیادین  نیازهای  تامین  برای  غیرنقدی  کمک های  ارایه ی 
و  بهداشت  پوشاک،  معیشتی،  حوزه ی  چهار  در  نیازها  این  است.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 

نوشت افزار دسته بندی شده است. 
در سال 1400 حجم بسته های نوشت افزار نیز به دلیل تغییر سبک آموزش کاهش یافته 
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است. در سایر موارد ارایه ی خدمات از الگوی به نسبت مشابهی پیروی می کند با این توضیح 
که نیازهای معیشتی مرکز بم و نیازهای بهداشتی مرکز همه ی کودکان بیشتر است.
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گزارش عملکرد اجرایی روان شناسی

کار کودک تاثیر عمیقی بر سالمت روان او دارد. اثرات روان شناختی کار کودک در جهان 
سوم به علت فقر، میزان کم  سوادی و رفتار نامناسب با کودکان در مقایسه با سایر کشورهای 
اثرات  شدت  و  وخامت  همان  به  کودک  کار  روان شناختی  عوارض  است.  شدیدتر  جهان 
جسمی آن است اما متاسفانه این موضوع تنها از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته 
است. افسردگی، ناامیدی، شرم، احساس گناه، تضعیف خودپنداره، از دست رفتن اعتماد و 
اضطراب برخی از پیامدهای عاطفی ناگوار کار کودک هستند که منجر به افزایش احتمال 
بیماری روانی و رفتار ضد اجتماعی می شوند. برای کاهش عوارض روان شناختی کار کودک 

آگاهی و آموزش مناسب جوامع ضرورتی جدی است.
روانی  برای رشد طبیعی  از کار می شوند هیچ فرصتی  انواع مختلفی  کودکانی که درگیر 

اجتماعی ندارند و حدود 40 درصد آنان با رشد غیرطبیعی روان شناختی مواجهند.
.)۲01۲ .Jordan (

اغلب، والدین و کودکان از میزان مخاطراتی که کودکان در معرض آن قرار دارند آگاهی 
ندارند. در برخی موارد، والدین در این مورد آگاهند ولی راه جایگزینی برای کسب درآمد 

خانواده ندارند. 
تا سال 1998، اغلب مطالعات ملی و جهانی بر عوارض جسمانی کار کودک متمرکز بود. 
اجتماعی  و  روان شناختی  مخاطرات  به  نسبت  کودکان  جسمانی،  عوارض  با  مقایسه  در 
آسیب پذیرترند )Leng and Mayers.1998(. کودکان به علت عدم رشد کافی جسمی 

و روانی همیشه به کارهایی ابتدایی و بسیار سطح  پایین گمارده می شوند.
مطالعه ی دیگری که مشکالت روان شناختی و رفتاری کودکان کار و دیگر کودکان را با هم 
مقایسه کرده است، نشان می دهد که رشد در کودکان کار به طور تقریب متوقف شده است. 
این پژوهش که توسط ماتالکا )Matalqa( در سال ۲004 در خیابان های کشور اردن انجام 
دارند، سالمت جسمی شان  کمتری  سازگاری  مهارت های  کار  کودکان  که  داد  نشان  شد 

کمتر است و رفتارهای اجتماعی نامطلوبی دارند.
با  باال  و هیجان  عواطف  دادن  نشان  نامناسب،  و  کلمات زشت  از  کار  کودکان  استفاده ی 
خالقیت پایین و استفاده ی غیرمعمول از سیگار و الکل نیز از نتایجی است که توسط دیمور 
)Dmour( در سال ۲006 گزارش شد. قاچاق کودکان که از بدترین اشکال کار کودک 

محسوب می شود، عوارض روانشناختی دیرپایی بر قربانیان دارد.
و  جنسی  سوءرفتار  تحت  مستمر  به طور  جامعه  و  منزل  خانواده،  از  شده  جدا  کودکان 
اعتمادی  بی  گناه،  احساس  شرم،  ناامیدی،  افسردگی،  می گیرند.  قرار  عاطفی  ضربه های 
اعتماد به نفس پایین و اضطراب از پیامدهای بسیار بدی است که کودکان قربانی قاچاق 

با آن مواجهند.
این شاخص های منفی و بدبینانه احساسات آنان را متاثر می سازد و آنان را وارد چرخه ی 
با  ارتباط  و  اهداف فردی  روان شناختی خودپنداره،  سرزنش خویشتن می سازد. سوء رفتار 

کودکانی که درگیر انواع 
مختلفی از کار می شوند هیچ 

فرصتی برای رشد طبیعی روانی 
اجتماعی ندارند و حدود ۴0 

درصد آنان با رشد غیرطبیعی 
روان شناختی مواجهند.
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را دچار آسیب  بهزیستی عاطفی کودک  و  قرار می دهد  تاثیر  به شدت تحت  را  دیگران 
می سازد. کودکانی که مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته اند به طور احتمال، بیشتر پیامدهای 
را  )PTSD( و خودکشی  مانند عالیم اختالالت پس- آسیبی  عاطفی و هیجانی مجرمانه 

تجربه می کنند.
بیماری  به  ابتال  خطر  معرض  در  بیشتر  هستند  تجارب  این  مکرر  قربانی  که  کودکانی 
احتمال  به  تجربه کرده اند  را  کار کودک  از  اشکالی  بزرگساالنی که چنین  روانی هستند. 
 Gordon( به خشونت متوسل می شوند و رفتارهای ضداجتماعی نشان می دهند.  بیشتر 

)۲004 .Betcherman. Jean Fares.Amy Luinstra. and Robert Prouty. July
در  خانواده ها  و  کودکان  برای  روان  سالمت  خدمات  به  دسترسی  احوال،  این  همه ی  با 
این گروه هدف، به طور تقریب غیرممکن است چرا که از طرفی در مناطق محل سکونت 
فراوانی مراکز ارایه دهنده ی سالمت روان کم است و از طرفی دیگر این نوع خدمات نیاز 
به منابع مالی زیاد و مراجعات مکرر دارند که هردو مورد مانع از استفاده از این خدمات 
است. به عالوه، خانواده هایی با سطح آگاهی و سواد کم اعتقادی به خدمات روان شناسان 
روان پزشکان و مشاوران ندارند و در حالی که میزان نیاز برای اغلب اعضای خانواده ضروری 

می نماید تمایل و رغبتی به مراجعه ندارند.
بخش روان شناسی انجمن حمایت از کودکان کار، در تالش است این نیاز جدی را تامین 
کند و سطح آسیب را کاهش دهد و به تشخیص و درمان اختالالت بپردازد، به کودکان و 
خانواده ها مشاوره بدهد و برای کودکان و خانواده ها برنامه های آموزشی مناسب را به اجرا 

بگذارد.
بیشترین فراوانی مشکالت روانشناختی مشاهده شده در مراکز انجمن حمایت از کودکان 
کار به ترتیب شامل: مشکالت ارتباطی و هیجانی کودکان از قبیل پرخاشگری بین کودکان و 
نیز خانواده های آنان، مشکالت رفتاری، اضطراب، مشکالت یادگیری، افسردگی، بی انگیزگی 
تحصیلی، نافرمانی مقابله ای، کودک آزاری، افکار آسیب رساندن به خود، مشکالت گفتاری 

و زبان، بیش فعالی، اختالالت خلقی، اختالل سلوک و ... است.
دارد: سبک های  متفاوتی  و  گوناگون  دالیل  کودکان  روانشناختی  مشکالت  باالی  فراوانی 
سطح  و  شده  منتقل  یادگیری  با  نسل  به  نسل  که  )پرخاشگرانه(  مستبدانه  فرزندپروری 
فرهنگی و اجتماعی پایین که نشات گرفته از ناآگاهی والدین از روش های صحیح مهارت های 
ارتباطی است، در نتیجه، کودکان در بیان صحیح احساسات و هیجانات خود مشکل دارند 
همچنین وجود الگوهای نامناسب ارتباطی و محیطی، مشکالت باالی معیشتی و اجتماعی 
که خانواده ها به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی و مهاجرت گریبان گیر آن هستند سبب 

باال بودن مشکالت ارتباطی و بروز پرخاشگری بین خانواده ها شده است. 
پیامدهای تعارضات فرهنگی، بی سوادی، فقر مالی، اعتیاد والدین، تعداد زیاد کودکان اجبار 
کودک آزاری  تحقیر،  و  بی توجهی  بدنی،  )تنبیه  کودک آزاری  کودکان،  کار  برای  والدین 
جنسی و عدم تهیه ی امکانات اولیه و ضروری برای کودکان( همه ی موارد ذکر شده نه تنها 
منجر به عدم رسیدگی کافی از سوی والدین می شود، بلکه کودکان به لحاظ روان شناختی 
تجربه  را  آسیب دیده(  نفس  به  اعتماد  و  نفس  )عزت  خودکم بینی  و  بی ارزشی  احساس 
می کنند و مهارت کافی برای مراقبت از خود ندارند و همچنین محروم بودن از نیازهای اولیه 
)خوراک، پوشاک، بازی و...( باعث می شود کودکان به لحاظ جسمی، شناختی و مهارت های 
هیجانی و... رشد کافی و متناسب با سن خود تجربه نکنند و همه ی این موارد زمینه ساز 

مشکالت روانشناختی در کودکان می شود.
انجمن حمایت از کودکان کار  با استفاده از متخصصان هر حیطه در تالش برای متعادل 
ساختن نیازهای جسمی، ذهنی و روا ن شناختی کودکان است. انجمن با وجود چهار مرکز 
)مراکز مولوی، بازار، خاوران و همه ی کودکان( در تهران و یک مرکز در بم در هر مرکز یک 

روان شناس با سابقه و متخصص حضور دارد.

بیشترین فراوانی مشکالت 
روانشناختی مشاهده شده در 
مراکز انجمن حمایت از کودکان 
کار به ترتیب شامل: مشکالت 
ارتباطی و هیجانی کودکان 
از قبیل پرخاشگری بین 
کودکان و نیز خانواده های آنان، 
مشکالت رفتاری، اضطراب، 
مشکالت یادگیری، افسردگی، 
بی انگیزگی تحصیلی، نافرمانی 
مقابله ای، کودک آزاری، افکار 
آسیب رساندن به خود، 
مشکالت گفتاری و زبان، 
بیش فعالی، اختالالت خلقی، 
اختالل سلوک و ... است.



 

ک
ود

ر ک
 کا

ه با
ارز

 مب
نی

ها
ز ج

 رو
ه ی

نام
ژه 

وی
14

01 
ماه

داد
خر

گزارش

ــه تفکیــک مراکــز نشــان می دهــد. اغلــب  فراوانــی مراجعــات کــودکان و خانواده هــا را ب
خدمــات ایــن بخــش در خدمــت کــودکان بــوده اســت و نســبت خدمــات بــرای کــودکان 
ــد  ــال 1400 فاق ــم در س ــز ب ــه مرک ــت ک ــر اس ــل ذک ــت. قاب ــا اس ــش از خانواده ه بی
ــه کننــده ی خدمــات  ــه مراکــز ارای ــوده و بیشــتر خدمــات روان شناســی ب روان شــناس ب

ارجــاع شــده اســت.
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ــکالت  ــد از آن مش ــودکان و بع ــاری ک ــکالت رفت ــه مش ــوط ب ــی مرب ــترین فراوان بیش
تحصیلــی اســت. مشــکالت رفتــاری کودکانــی کــه در شــرایط نامناســب رشــد می کننــد 

ــه دیگــر کــودکان بیشــتر اســت. ــر کار هســتند نســبت ب و درگی

ــی و  ــددکاری اجتماع ــد م ــن دو واح ــی بی ــاط تخصص ــن ارتب ــن و فعال تری نزدیک تری
روان شناســی اســت. کــودکان بــرای ارزیابــی اولیــه روان شــناختی و اجــرای آزمون هــای 
ــت برحســب  ــد حمای ــد در فرآین ــه روان شناســی ارجــاع می شــوند و بع روان شــناختی ب
ــکالت  ــرد. مش ــورت گی ــدی ص ــات بع ــت ارجاع ــن اس ــکالت ممک ــدت مش ــوع و ش تن
ــد.  ــل دارن ــن تعام ــژه در ای ــی وی ــز جایگاه ــی نی ــکالت خلق ــودکان و مش ــاری ک رفت
ــد  ــه واح ــی ب ــددکاری اجتماع ــد م ــی از واح ــات ارجاع ــر موضوع ــاال نمایش گ ــدول ب ج

ــت. ــی اس روان شناس
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اغلــب خدمــات مشــاوره ی تخصصــی در خدمــت کــودکان بــوده اســت و نســبت خدمــات 
ــروه  ــر دو گ ــرای ه ــی ب ــاوره های گروه ــت. مش ــا اس ــش از خانواده ه ــودکان بی ــرای ک ب
خانــواده و کــودکان و در برخــی مــوارد ترکیبــی )مشــاوره ی خانــواده( بــوده اســت. قابــل 
ذکــر اســت کــه مرکــز بــم در ســال 1400 فاقــد نیــروی انســانی روان شــناس بــوده اســت. 
در مرکــز همــه ی کــودکان بــه دلیــل ایــن کــه ایــن مرکــز در حــال حاضــر بیشــتر مقطــع 
پیش دبســتانی را دارا اســت، مشــاوره بــه کــودکان و مشــاوره ی گروهــی فراوانــی کمتــر و 
مشــاوره ی خانــواده فراوانــی بیشــتری دارد. در مرکــز بــازار نیــز کــه اغلــب کــودکان دور از 
خانــواده زندگــی می کننــد، مشــاوره ی گروهــی و مشــاوره ی خانــواده فراوانــی کمتــری دارد. 

همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، بخــش عمــده ی خدمــات واحــد روان شناســی 
ــده هســتند.  ــد دارای پرون ــن واح ــودکان در ای ــه ی ک ــودکان اســت و هم ــت ک در خدم
ــان نیــز از ایــن  ــه اهمیــت ســالمت روان خانواده هــا، در صــورت ضــرورت آن ــا توجــه ب ب
خدمــات تخصصــی اســتفاده می کننــد. والدیــن و ســایر اعضــای خانــواده در صورتــی کــه 
ــز  ــان نی ــرای آن ــد ب ــری باش ــرر و پیگی ــات مک ــتلزم مراجع ــدی و مس ــان ج مشکالت ش
ــتر از  ــادران بیش ــد م ــان می ده ــودار نش ــه نم ــور ک ــود. همان ط ــکیل می ش ــده تش پرون

ــد.  ــتفاده کرده ان ــات اس ــن خدم ای

بخش عمده ی خدمات واحد 
روان شناسی در خدمت کودکان 

است و همه ی کودکان در این 
واحد دارای پرونده هستند. با 
توجه به اهمیت سالمت روان 
خانواده ها، در صورت ضرورت 

آنان نیز از این خدمات تخصصی 
استفاده می کنند.



۲5

 
 

w
w

w
.a

pc
l.o

rg
.ir

pr
@

ap
cl

.o
rg

.ir
گزارش

ــا گــردآوری  ــه ی خدمــات تخصصــی خــود ب واحــد روان شناســی ســعی دارد ضمــن ارای
ــروه  ــری از وضعیــت ســالمت روان گ ــا و مداخــالت، تصوی داده هــای حاصــل از ارزیابی ه
هــدف و اختــالالت شــایع بــه دســت آورد تــا مبنــای برنامه ریــزی و طراحــی برنامه هــای 
ــد، مشــکالت ارتباطــی– ــر می آی ــن و اصــالح فرآیندهــا شــود. چنان کــه از نمــودار ب نوی

هیجانــی و ارتبــاط بــا خانــواده بیشــترین فراوانــی را دارد. مشــکالت رفتــاری، اختــالالت 
ــد. ــه خــود اختصــاص می دهن ــدی را ب ــای بع ــری رتبه ه ــی و مشــکالت یادگی اضطراب
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موثر  و  مهم  فعالیت های  از  یکی  و خانواده ها  برای کودکان  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
تیم روان شناسی انجمن است. نیازهای گروه های مختلف شناسایی و دسته بندی می شود 
و برای هر گروه برنامه های مناسب تنظیم و اجرا می شود. در اجرای کارگاه های آموزشی 
روان شناسان مراکز، داوطلبان و اساتید مدعو مشارکت دارند. مهارترهای زندگی، بهداشت 
متفاوت  جنسی  و  سنی  گروه های  برای  فرزندپروری  مهارت های  و  جنسی  مراقبت  بلوغ، 
عمد ترین و ثابت ترین برنامه های آموزشی واحد روان شناسی است. در سال 1400 نیز به 
علت شیوع همه گیری کرونا امکان برگزاری کارگاه های آموزشی همانند سال پیش کمتر 

بود و با احتیاط زیادی برگزار شد.
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گزارش عملکرد اجرایی تغذیه و بهدات و سالمت
از  آسیب  معرض  در  و  کار  کودکان  است.  کودکان  همه ی  حق  جانبه،  همه  رشد  و  بقا 
فقر و محرومیت  با  قرار دارند. شرایط و سبک زندگی همراه  تهدید  بابت در معرض  این 
سالمت کودکان را با خطر مواجه می سازد. شرایط برای زیست سالم و رشد کامل کودکان 
دچار  کودکان  است،  نامناسب  تغذیه  و  مسکن  وضعیت  نیست.  مهیا  محله  و  خانواده  در 
سوء تغذیه هستند، خدمات بهداشت عمومی در دسترس نیست و سواد بهداشتی خانواده ها 
و در نتیجه کودکان پایین است. خانواده ها به سالمت کودکان توجهی ندارند یا باورهای 
خرافی آنان باعث بی توجهی آنان به موارد بیماری  و درمان می شود. بنابراین کودکان در 

معرض بیماری های مختلف قرار دارند.
کودکانی که کار می کنند وضعیت نامناسب تری دارند و بیش از دیگران در معرض آسیب 
هستند. شرایط سخت محیط کار، حوادث و جراحت های ناشی از کار و ساعات طوالنی کار 
برای سالمت کودکان مضر است. کودکان مهاجر به دلیل عدم پوشش بیمه ای از حق درمان 

نیز محروم می شوند.
و داوطلبان در حد  با همکاری حامیان  انجمن همواره تالش داشته است  بهداشت  واحد 
امکان به جبران بخشی از این کاستی ها بپردازد. دفتر بهداشت انجمن هماهنگ کننده ی 
خدمات بهداشت و درمان است. امکان ارزیابی، معاینات اولیه، آموزش بهداشت، خدمات 
اولیه ی دندانپزشکی و توزیع اقالم بهداشتی در انجمن وجود دارد، اما برای پوشش بهتر 
از  نیز  موارد  سایر  برای  و  دارد  وجود  تعامل  تفاهم نامه،  با  درمانی  مراکز  برخی  با  نیازها 
ظرفیت های دیگر با تقبل هزینه استفاده می شود. در سال 1400 انجمن از حمایت منسجم 

گروهی از حامیان و داوطلبان در گروه بهداشت به خوبی بهره مند بوده است.

ــده اســت  ــش داده ش ــال های 1398، 1399 و 1400 نمای ــای س ــودار داده ه ــن نم در ای
ــه  ــه مالحظ ــور ک ــود. همان ط ــان داده ش ــد 19 نش ــری کوی ــران همه گی ــر بح ــا تاثی ت
می شــود علی رغــم ایــن کــه در ســال 1399 بــه نظــر می رســد نیازهــای درمانــی گــروه 
هــدف افزایــش داشــته باشــد امــا ارایــه ی خدمــات بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. دلیــل 
ایــن امــر آن اســت کــه بــا تشــدید شــرایط بحرانــی، حضــور متخصصــان داوطلــب کاهــش 
یافــت و در نتیجــه ارایــه ی خدمــات درمانــی در انجمــن نیــز بــه تبعیــت آن کــم شــد و 

اغلــب مــوارد بــه مراکــز درمانــی ارجــاع شــد.
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ــز  ــه مراک ــاع ب ــن، ارج ــتقیم در انجم ــی مس ــات درمان ــه ی خدم ــش ارای ــل کاه در مقاب
درمانــی افزایــش یافتــه اســت. در ســال 1400 بــه توصیــه ی متخصصــان داوطلــب و بــا 
ــاری منظــم هــم آغــاز شــد. در  ــه نتایــج غربالگری هــای انجــام شــده مکمــل ی توجــه ب
ــه تعــداد کافــی قــرص تهیــه و  ــرای جبــران کمبــود ویتامیــن D و آهــن ب ایــن طــرح ب
طبــق برنامــه ی پیشــنهادی متخصــص کــودکان توســط مســئول بهداشــت یــا مــددکاران 

توزیــع شــد.

الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن نمــودار مربــوط بــه فعالیــت هــای دفتــر بهداشــت مرکــز 
اســت و توزیــع اقــالم بهداشــتی در ســایر مراکــز را شــامل نمــی شــود.
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از سال  و  است  بوده  مواجه  مساله ی سوء تغذیه ی کودکان خود  با  انجمن  تاسیس  بدو  از 
1381 تا 1388 با پخت و توزیع پراکنده ی خوراک این مسیر را پیش برد تا در سال 1388 
با احداث آشپزخانه پخت و توزیع یک میان وعده خوراک را در بین کودکان خود داشت. 
در سال های 1399 و 1400، پس از شیوع همه گیری برای کاهش مخاطرات و در رعایت 
پروتکل های بهداشتی آشپزخانه و سالن سرو غذا تعطیل شد. در دوماه آخر سال 1400 با 
توجه به مساعدتر شدن وضعیت، تامین یک وعده تغذیه، به صورت لقمه و برای پرهیز از 

سرو رستورانی غذا در دستور کار قرار گرفت.

محور آموزشی
آموزش فرآیندی است که به تعبیر یونسکو، طی آن چهار نوع یادگیری حاصل می شود: 
یادگیری برای زندگی کردن با یکدیگر، یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن 

امور و یادگیری برای بودن.
زمینههای  در  گذشته  سال های  همچون  کار  کودکان  از  حمایت  انجمن  آموزش  واحد 
سوادآموزی، هنرآموزی، حرفه آموزی، ورزش و کتابخانه و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

با شناسایی فرصت های و ظرفیت های جامعه فعالیت خود را ادامه داد.  
در سال تحصیلی 1401-1400 بیشترین نیازی که در آموزش کودکان انجمن به چشم 
می خورد حرفه آموزی کودکان 1۲ تا 18 سال است. افزایش تعداد کودکان دارای سن باالی 
دوازده سال در انجمن  اهمیت حرفه آموزی را در بخش آموزش بیش از پیش نمایان کرده 
بازمانده از تحصیل دارای سن باالتر از10سال توسط بخش  است. ثبت نام کودکان کار و 
مددکاری اجتماعی انجمن، افزایش سن کودکانی که از سال های پیش در انجمن ثبت نام 
شده و موفق به ثبت نام در مدارس دولتی نشده اند از دالیل افزایش این گروه سنی است. با 
توجه به بررسی علل بازماندگی کودکان، به نظر می رسد بی انگیزگی تحصیلی در کودکان 
پایه های سوادآموزی و متوسطه ی دوره ی اول افزایش پیدا کرده است و بیشتر آنها به دلیل 
اشتغال به کار بازمانده شده اند. این پیشامد ما را هوشیار می کند که با سرعت بیشتری در 

مسیر حرفه آموزی کودکان گام برداریم. 
در سال تحصیلی 1401-1400 طرح با من بخوان در پایه های پیش دبستانی، اول، نهضت 
1 و ۲ اجرایی شد و درحال انجام است. ۲94 کودک در طرح مشارکت دارند. طرح با من 
بخوان بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی 
گفت وگو و نمایش در پیوند با کتاب تمرکز دارد تا هم زمان با ایجاد لذت و شوق خواندن 
تأثیرگذاری ژرف تری بر ذهن و جان کودکان بگذارد این برنامه بر اساس این رویکرد، افزون 
بر گزینش آگاهانه کتاب های مناسب و باکیفیت و رساندن آن به دست کودکان، می کوشد 
با برگزاری کارگاه های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در زمینه بلندخوانی و فعالیت های 

در پیوند با آن توانمند کند.      
برای کودکانی که سطح هوشی پایین تر از حد معمول دارند، طرح سواد دی یا سوادآموزی 
از  را  آموزش  است. »داناک«  انجام  مولوی در حال  و  مراکز همه ی کودکان  در  دیجیتال 
سطح پایه آغاز میکند و کودک را به مهارت خواندن، نوشتن و درک مطلب و شمارورزی 
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می رساند. در سال تحصیلی 1401-1400 نیز مانند سال های گذشته اطالع رسانی و حمایت 
از خانواده های اتباع در دریافت کارت حمایت تحصیلی و ثبت نام کودکان در مدارس دولتی 

انجام شد. 

بــه 
ــر اســت. ــودکان دخت ــودکان پســر بیشــتر از ک ــداد ک ــازار تع ــز ب ــت مرک ــت موقعی عل

ــوی، خــاوران  ــه ترتیــب در مراکــز مول بیشــترین تعــداد کــودکان محصــل در انجمــن ب
ــا مقایســه ی ســال  ــم  ب ــازار و ب ــد. در مرکــز  ب ــم حضــور دارن ــازار، همــه کــودکان و ب ب

ــش 7 درصــدی وجــود دارد. پیــش افزای
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بیشــترین تعــداد کــودکان در حــال تحصیــل در مراکــز انجمــن در پایه هــای تحصیلــی 
نهضــت 1، نهضــت ۲ و اول ابتدایــی قــرار دارنــد. دالیلــی ماننــد فقــر اقتصــادی، بیمــاری 
مهاجــرت، عــدم توجــه والدیــن بــه تحصیــل کــودک باعــث بازماندگــی کــودک از تحصیل 
شــده اســت و بــا افزایــش ســن کــودکان و قــرار گرفتــن در گــروه ســنی بــاالی ده ســال 
در پایه هــای تحصیلــی نهضــت 1 و ۲ قــرار می گیرنــد. افزایــش آمــار کــودکان در پایــه ی 
ــه  ــا توج ــی -1401 1400 ب ــال تحصیل ــه در س ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــی ب اول ابتدای
ــرای دریافــت کارت  ــام اتبــاع ب اعــالم دیرهنــگام )اواســط مــرداد و شــهریور مــاه( ثبت ن
ــز  ــی مرک ــتانی و اول ابتدای ــی پیش دبس ــودکان پایه ــیاری از ک ــی، بس ــت تحصیل حمای
همــه ی کــودکان در مــدارس دولتــی بــه علــت تکمیــل ظرفیــت بــودن مــداس، موفــق 

ــدند. ــام نش ــه ثبت ن ب

بیشــترین تعــداد کــودکان در مــدارس دولتــی در پایه هــای پنجــم، ششــم و اول ابتدایــی 
هســتند. یکــی از دالیــل آمــار بــاالی کــودکان در پایــه ی اول ابتدایــی برگــزاری پایــه ی 
ــاالی  ــار ب ــت. آم ــن اس ــم انجم ــز ب ــودکان و مرک ــه ی ک ــز هم ــتانی در مرک پیش دبس
ــوزی  ــواد آم ــای س ــزاری کالس ه ــت برگ ــه عل ــم ب ــم و شش ــای پنج ــودکان در پایه ه ک

در انجمــن اســت.
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ــه  ــبت ب ــطه ی دوره ی دوم نس ــع متوس ــوز در مقط ــودک کار دانش آم ــداد ک ــش تع کاه
مقاطــع ابتدایــی بــه علــت تــرک تحصیــل کــودکان اســت. در بیشــتر مــوارد بی انگیزگــی 
ــا مــدت زمــان بیشــتر باعــث بازماندگــی کــودکان در دو  ــه کار ب ــی و اشــتغال ب تحصیل

ــود.   ــع می ش مقط

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مراکز انجمن برحسب نوع شغل

تعداد کودکان مشغول به کار و تحصیل در مدارس دولتی برحسب نوع شغل
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تعداد کودکان ثبت نام شده در مدارس دولتی در سال تحصیلی 1401-1400  به 
تفکیک پایه ی تحصیلی )تابستان  1400( 
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ــرای کــودکان  ــه علــت برگــزاری طــرح آمــوزش مجــازی متمرکــز ب ــوی ب در مرکــز مول
ــه  ــوری ب ــی از حض ــیوه ی آموزش ــر ش ــت تغیی ــه عل ــودکان ب ــر ک ــی، اکث ــدارس دولت م
مجــازی دچــار ضعــف شــدید بودنــد و برگــزاری کالس هــای تقویتــی در مقطــع ابتدایــی 

ــوده اســت.  ــک ضــرورت ب و متوســطه ی دوره ی اول ی

بیشــترین فعالیــت گروهــی آموزشــی مرکــز بــم بــه علــت ضعف درســی کــودکان مشــغول به 
تحصیــل در مــدارس دولتــی مربــوط بــه برگــزاری کالس هــای تقویتــی مقطــع ابتدایی اســت. 
در رتبــه ی دوم طــرح آموزشــی شــرکت ابــرآروان اســت.)در ایــن طــرح 11 کــودک از مرکــز بم 

تحــت آمــوزش در حــوزه ی دیجیتال و آی تــی هســتند(]۲000401-$[0

بیشــترین فعالیت هــای گروهــی آموزشــی مرکــز خــاوران مربــوط بــه برگــزاری 
کالس هــای ورزشــی، ریاضــی تقویتــی، زبــان، آرایشــگری، کامپیوتــر اســت. در مقایســه 
بــا ســال گذشــته و بهبــود شــرایط کرونــا  فعالیت هــای فــوق برنامــه در مرکــز خــاوران 

ــرده اســت.   ــدا ک ــش پی افزای
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ــورت  ــه ص ــتند و ب ــابقه هس ــال س ــک س ــش از ی ــن دارای بی ــوزگاران انجم ــتر آم بیش
ــت  ــه عل ــی 1400-1401 ب ــال تحصیل ــد. در س ــکاری میکنن ــن هم ــا انجم ــاعتی ب س
ــداد محــدود،  ۲0  ــا تع ــودکان ب ــا و کاهــش ســاعت آموزشــی ک ــی کرون ــاری پاندم بیم

ــده اســت. ــه ش ــتم اضاف ــه سیس ــوزگار ب آم
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در ســال تحصیلــی 1400-1401، 354 کارنامــه صــادر شــده اســت. تعــداد کــم کارنامه ها 
ــرای پایه هــای ســواد آمـــــوزی، اول ، دوم  اســت.  ــا مــن بخــوان ب ــه اجــرای طــرح ب ب

ارزیابــی تحصیلــی ایــن کــودکان از طریــق مســئوالن اجرایــی طــرح صــورت می گیــرد.

ــه ســایت انجمــن حمایــت از کــودکان کار می توانیــد، گــزارش مالــی کــه  ــا مراجعــه ب ب
توســط حسابرســان مســتقل قســم خــورده، ســاالنه حسابرســی )بــه انضمــام صورت هــای 
ــت از کــودکان  ــن کــه پشــتیبان انجمــن حمای ــد. از ای ــی( می شــود، مطالعــه فرمایی مال
ــان  ــازی ایش ــه توانمندس ــودکان ب ــار ک ــر در کن ــال دیگ ــک س ــد ی ــا بتوان ــد ت کار بودی
بپــردازد، قــدردان شــما هســتیم و بــا امیــد بــه حضــور گرمتــان تالش های مــان را بــرای 

ــم. ــه می دهی ــر ادام ــالی دیگ س
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 با کودکان کار ما

نقش هنرآموزی در مبارزه با کار کودک

ــی و  ــای فرهنگ ــه و فعالیت ه ــوزی، کتابخان ــئول هنرآم ــری؛ مس ــگار ماه ن
ــودکان کار ــت از ک ــن حمای ــودکان در انجم ــی ک اجتماع

نیاز انسان و جامعه با هر سطحی از اندیشه و فرهنگ، به هنر غیر قابل انکار است. تالش های 
جامعه ی بشری در طول تاریخ برای دگرگونی های سازنده و پیشرفت با هنر ارتباط تنگاتنگی داشته 

و دارد. گویی هنر نبض پویایی جامعه بوده و موجب تسریع شکوفایی و اعتالی جوامع می شود.
جامعه ی امروز ما محصول عدم توجه به یک سری نیاز به آموزش های ضروری در گذشته 
بوده است. بی شک آموزش فاقد پرورش صحیح نتیجه ی مطلوبی در پی نخواهد داشت و 

چه بستری بهتر از فضای هنری برای آموزش کودکان؟
هستند،  جذاب  و  کننده  سرگرم  بسیار  کودکان  برای  این که  منهای  هنری  فعالیت های 
مهارت های حرکتی و دست ورزی، صبر، هماهنگی دست و چشم، دقت و ارتباط اجتماعی شان 
را نیز بهبود می بخشند. نکاتی که در درک و دریافت دروس شان هم بسیار مؤثر خواهند 
بیانگر این موضوع هست که کودکان فعال در یک  نتایج پژوهش های صورت گرفته  بود. 
شاخه ی هنری و یا  کودکانی که تجربه ی مشارکت در فعالیت های هنری را داشته اند در 
حیطه های تحصیلی و اجتماعی موفق تر عمل می کنند. کودکان به واسطه ی هنر، احساسات 
خود را کشف کرده و به درک بهتری از خود و دنیای پیرامون شان می رسند. هنرآموزی 
نیازمند تمرین و تکرار است و همین امر موجب یادگیری تالش برای رسیدن به اهداف 
می شود و خروجی تقاطع استعداد و پشتکار، موفقیت خواهد بود. مشارکت مسالمت آمیز 
تأثیرات مثبت هنر است. به طبع کودکان هنگام فعالیت های  از دیگر  و مسئولیت پذیری 
هنری مرتکب خطاهایی شده و راهی برای اصالح شان پیدا می کنند؛ در نتیجه به صورت 
غیرمستقیم می آموزند که اشتباهات بخشی از زندگی ما هستند، مهم پذیرش مسئولیت 
اشتباه و سعی در جبران آن است. پذیرش مسئولیت اشتباه از جمله توانایی هایی هست که 

حتی خیلی از بزرگساالن هم به درستی نیاموخته اند.
موارد باال نگاهی اجمالی به مزایای هنر و ضرورت آموزش آن در شرایط کلی و معمولی 
بود. حال این پرسش مطرح می شود که هنر برای کودکی که کودکی اش را سر چهارراه ها 
کار، ذهنش  فرسوده ی  نباید، گم کرده؛ دستانش  و هزاران جایی که  کارگاه ها  پستوهای 

مخدوش معاش و آرزوهایش زیر حجم اندوه له شده چه تأثیری خواهد داشت؟
همواره یکی از مؤثرترین روش های غلبه بر تنش، پیشگیری و حتا گاهی مقابله با آسیب های 
فردی و اجتماعی هنر بوده و هست. یکی از نیازهای بنیادین انسان، شادی و امید است. 
اشتیاق و موفقیت در هم تنیده شده اند و اولین گام هنر، افزایش نشاط و انگیزه است. احساس 
افتخار از آن چه به زیبایی خلق می شود، اعتماد به نفس را ارتقا و حس رضایت مندی ایجاد 
می کند. هنگامی که افراد وضعیت روحی خوبی داشته باشند در اکثر جنبه های زندگی بهتر 
تصمیم گرفته و به طبع آن عملکرد مناسب تری خواهند داشت. مشارکت و یا خلق یک اثر 
هنری فرصتی ایده آل برای کاهش استرس و اضطراب است. ابراز وجود و بیان احساسات در 

 هنر برای کودکی که کودکی اش 
را سر چهارراه ها، پستوهای 
کارگاه ها و هزاران جایی که 

نباید، گم کرده؛ دستانش 
فرسوده ی کار، ذهنش مخدوش 

معاش و آرزوهایش زیر حجم 
اندوه له شده چه تأثیری خواهد 

داشت؟



39

 
 

w
w

w
.a

pc
l.o

rg
.ir

pr
@

ap
cl

.o
rg

.ir
با کودکان کار ما

سخت ترین شرایط با هنر ممکن می شود.
هنرآموزی یکی از تأثیرگذارترین خدمات انجمن حمایت از کودکان کار در حوزه ی آموزش 
است. در وهله ی اول از هنر برای تسلی خاطر کودکان مان بهره می بریم. با برگزاری مستدام 
کارگاه های هنری و مشارکت فعال کودکان، استعدادهای نهفته و گاهی سرکوب شده شان 
شکوفا می شود. در مرحله ی بعد استعدادهای شان شناسایی و برای حضور در کالس های 

هنری تخصصی اعم از موسیقی، تئاتر، نقاشی و . . . گزینش و ثبت نام می شوند.
یکی  از چالش های اصلی ما، اقناع پدر و مادری است که باوری به ارزش هنرآموزی ندارند و 
در برابر حضور کودک شان در کالس های هنری مقاومت می کنند، چرا که هنر را کاری عبث 
می دانند. پس از عبور از سد خانواده در بعضی مواقع حتا مجاب کارفرماها نیز پیش روی 
ماست. مربی های داوطلب که تخصص و توانمندی الزم برای آموزش دارند، پس از برگزاری 
جلسات معارفه، جذب و ما را در این مسیر همراهی می کنند. پس از تأمین ابزار مورد نیاز 
که این موضوع در برابر هزینه های حمایتی انجمن، سختی های خود را دارد، کالس ها در 

مراکز انجمن برگزار می شوند.
به منظور افزایش اعتماد به نفس و انگیزه ی هنرآموزان مان و همچنین ترغیب سایر کودکان، 
برنامه های اجرای موسیقی، نمایشگاه نقاشی و . . . به صورت ادواری برگزار می شوند که در 

ادامه تعدادی از این فعالیت ها ذکر شده اند:
 برگزاری نمایشگاه نقاشی با همکاری نگارستان شاهد 13 الی ۲3 اردیبهشت سال 138۲ 

به مناسبت روز جهانی کارگر
برگزاری جشنواره ی نقاشی کودکان  به مدت دو روز در اردیبهشت ماه 1383 با مشارکت 

کمیته ی سالمت روان بهزیستی و انجمن وحدت جوانان ایران زمین
برگزاری نمایشگاه نقاشی با همکاری سازمان TDH به مدت دو روز در مرداد ماه 1383

 اجرای موسیقی کودکان مرکز بم به مناسبت سالگرد زلزله بم در خانه ی هنرمندان یکم 
دی ماه 1383

 کسب مقام دوم در مسابقات عکاسی در سال 1383
 برگزاری نمایشگاهی از نقاشی های کودکان مرکز بم در تابستان 1383 به مدت دو ماه در 

شهر کوبه مرکز هیوگو در ژاپن
 کنسرت کودکان مرکز بم در تاالر وحدت سال 1384

 برگزاری جشنواره ی نقاشی گروهی بر روی بوم بیست متری در مرداد ماه 1385
 اجرای موسیقی در پارک پردیسان به مناسبت روز جهانی آتش نشانی و فرهنگسرای شفق 

به مناسبت روز جهانی کودک به ترتیب در مهر و آذر ماه 1385
 برگزاری نماشگاه نقاشی و عکاسی در مجموعه ی شقایق سال 1386

 اجرای نمایش بابام تو کاغذها گم شد در فرهنگسرای ارسباران سال 1386
بین المللی هنر  به مناسبت سالگرد رونمایی موزه ی مجازی  نقاشی  نمایشگاه   شرکت در 

کودک در خانه ی لوسی واقع در کاشان در مرداد ماه 1400
 شرکت در نمایشگاه نقاشی به مناسبت هفته ی کودک در کتابخانه ی ملی ایران در مهر 

ماه سال 1400
نا گفته نماندکه از هنر به عنوان یک ابزار کمک آموزشی نیز بهره مند می شویم. از نقاشی، 
استفاده  دروس  آموزش  روند  اهداف  بهتر  تحقق  در  و...  نمایش  هنری،  دست سازه های 
می کنیم. آموزش غنی سازی شده با هنر و خالقیت، کودکان را به یادگیری ترغیب و درک 

مطالب را برای شان مطلوب تر می سازد.
ترویج مفاهیم اخالقی و انسانی، هدایت جامعه به سمت رشد و آگاهی، رسالت هنر است و 

ما هرگز از نقش هنر بر رشد شخصیت کودکان مان غافل نبوده ایم.
تا  تالشیم  در  بلکه  نیست  حرفه ای  هنرمندانی  پرورش  تنها  هنرآموزی  از  هدف مان 
کودکان مان، این سرمایه های اجتماعی را در مسیری قرار دهیم که در آینده، شهروندانی با 

ذهنی پویا، دارای عزت نفس و مؤثر باشند.
تفکر خالقانه یکی از فاکتورهایی است که در موفقیت افراد و جامعه بسیار حائز اهمیت 
شکوفایی خالقیت  و  پرورش  در  به سزایی  تأثیر  هنر  که  نیست  پوشیده  بر کسی  و  است 
مسایل، حاصل  در حل  نوآورانه  روش های  یافتن  ایده پردازی،  تفکر صحیح،  توانایی  دارد. 
به  کودکان  توانمندسازی،  ضمن  هنرآموزی  واسطه ی  به  بدین ترتیب  است.  خالق  ذهنی 
آرامش دعوت و مهارت های فردی و اجتماعی شان نیز بهبود می یابد.  این چنین کودکان مان 
از  متفاوت  بسیار  آینده ای  شاید  و  است  مثبت  تغییرات  برای  راهی  هنر  که  می یابند  در 

اشتیاق و موفقیت در هم 
تنیده شده اند و اولین گام 
هنر، افزایش نشاط و انگیزه 
است. احساس افتخار از آن چه 
به زیبایی خلق می شود، 
اعتماد به نفس را ارتقا و حس 
رضایتمندی ایجاد می کند
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امید در دل های شان می افشاند و نشای  باشد. هنر، بذر  آنچه می اندیشند پیش روی شان 
نیک اندیشی در ذهن شان کاشته می شود.

می خواهم شما را به بخشی از تجربیات و خاطراتم مهمان کنم، روزهایی که مطمئن هستم 
در روز شمار عمرم محاسبه نخواهند شد. خاطراتی که شیرینی و تلخی شان، چنان در هم 
عجین شده اند که نه از شیرینی تاب آن را دارم که طردشان و نه از تلخی توان آن که بر 

دیوار ذهنم قاب شان کنم.
نخستین روزی که قرار بود برای کودکان کار، کالس دست سازه های هنری برگزار کنم 
نمی دانم هوا به واقع گرم بود یا هیجان موجب افزایش دما شده بود. از بازار و کوچه پس 
کوچه ها عبور می کردم. کودکانی را می دیدم که چرخ های باربری جا به جا می کردند. از 
فشاری که به چرخ می آوردند به طور کامل مشخص بود که چقدر سنگین هستند. در بعضی 
از مغازه های موتورسازی، تراشکاری، کفاشی و ... کودکان خردسالی را می دیدم که مشغول 
و  از مصرف  در چرت پس  یا  و  بودند  مواد  در حال مصرف  یا  که  معتاد  افراد  بودند.  کار 
کودکانی که برای انجام کارهای شان در چنین شرایطی تردد می کردند. اوضاعی که موجب 
شگفتی و حتا گاهی وحشت من می شد برای شان عادی شده بود. آن قدر حواسم به بچه ها 
بود که متوجه نشدم کی به مجموعه رسیدم. پس از سالم و احوال پرسی، مدیر مرکز من را 
به سمت کالس راهنمایی کرد و پس از معرفی به کودکان، تنهای مان گذاشت. مثل همه ی 
کودکان با نگاهی معصوم و دوست داشتنی به من خیره شده بودند. سعی کردم پرسشی 
که همیشه ذهنم را درگیر می کرد و آن چرای بزرگ را مهار کنم تا به فعالیتی که برای 
رسیدن به هدفم داشتم بپردازم. از آنها خواستم خودشان را معرفی کنند و سن های شان 
را بگویند. پس از اینکه آشنا شدیم در رابطه با شیوه ی آموزشم با آنها صحبت و ابزارها را 
معرفی کردم. وقتی کار را شروع کردیم منهای یکی از کودکان، باقی بدون استثنا می گفتند 
که خانم ما نمی توانیم، ما بلد نیستیم، نمی شود و ... می دانستم که علتش عدم اعتماد به 
نفس شان است و من اینجا بودم تا خودمان را باور کنیم. گفتم اشکالی ندارد با هم انجام 
می دهیم و یاد می گیریم و حاال پس از گذشت چندین سال هر وقت می خواهم آموزش 
جدیدی را شروع کنم دیگر نمی گویند، نمی شود یا نمی توانیم، به من می گویند با هم انجام 
می دهیم و یاد می گیریم و اگر کودک جدیدی وارد انجمن بشود و مثل گذشته ی خودشان 
ابراز ناتوانی کند، دیگر نیازی نیست من پاسخ بدهم؛ خودشان سریع می گویند اشکالی ندارد 
با هم انجام می دهیم و یاد می گیریم. آنهایی که زودتر یاد می گیرند به سایر دوستان شان 
به  اعتماد  اداره ی کالس و آمــوزش،  این مشارکت در  یاد بگیرند.  تا  هم کمک می کنند 
یادآوری  به ما  باز شد و  بودیم که در کالس  را بیشتر تقویت می کند. مشغول  نفس شان 
کردند که زمان کالس به اتمام رسیده است. شاید باور نکنید اما هنوز هم گذر زمان را در 
کنارشان احساس نمی کنم و هم چنان پایان رسیدن زمان را می بایست به ما اعالم کنند. به 
آنها گفتم که باقی کار را جلسه ی بعد انجام می دهیم. از نگاه شان مشخص بود که خیلی از 
کارشان راضی نبودند، اما چون برای شان تازگی داشت دوست داشتند، ادامه بدهند. همین 
که جویای برگزاری جلسه ی بعدی بودند، برای من، کافی بود. همیشه اولین تجربه ها جور 
دیگری در ذهن ما حک می شوند، من هم از این قاعده مستثنا نیستم. هر بار که وارد آن 
کالس می شوم تصویر بچه ها جلوی چشم ام نقش می بندد و طنین گفت وگوهای قشنگ شان 
ادامه ی کالس ها پیشرفت شان در هر جلسه محسوس بود. توانایی  با  در گوشم می پیچد. 
بود رو خودشان هم متوجه  ایده و نظرات شان که خالقانه تر  بیان  ابزار، دقت،  از  استفاده 
می شدند. وقتی کارشان تمام می شد با غرور به هم نشان می دادند و این حس رضایت و 
افتخار هنگام برگزاری نمایشگاه چندین برابر می شود. عاشق وقتی هستم که امید، شادمانی 
و انگیزه در نگاه شان موج می زند و لبخند پیروزمندانه ای که روی لب های شان نقش می بندد.

طراحی  گروهی  فعالیت های  برای شان  اجتماعی  مهارت های  و  رفتارها  بهبود  منظور  به 
می کنم. ابتدا مدام از هم گله و شکایت می کنند اما به مرور و در مسیر آموزش، ارتباط شان 
قرار است  اگر  و  نباشم  ناصح  از مشارکت می رسند. سعی دارم  به درک صحیحی  و  بهتر 
اصولی را آموزش بدهم، ابتدا خودم به درستی آن را اجرا کنم تا الگوی خوبی برای شان باشم. 
رفتارهای مثبت شان را به زبان می آورم و تشویق شان می کنم؛ در اکثر موارد آموزش های 
غیرمستقیم نتیجه ی بهتری دارند. حس آرامش و کنترل خشم کودکان هر جلسه بهتر از 
پیش است و این موضوع از چگونگی مصاحبت ها و تعامالت شان به طور کامل قابل تشخیص 

است؛ خودشان هم به خوبی این موضوع را درک می کنند و از عملکردشان رضایت دارند.
نکته ی دیگری که در کودکان کار خیلی جالب است، پیگیری شان برای یادگیری است. وقتی 
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مهارتی را به خوبی یاد می گیرند، میل دارند مهارت جدیدی را هم آموزش ببینــــند ، که 
متأسفانه با وجود تالش های مددکاران با عدم همراهی کارفرمایان برای مرخصی ساعتی 
مواجه می شویم و امکان برگزاری کالس جدید از ما گرفته می شود، اما سعی می کنیم این 
موضوع را مدیریت و از زمانی که کودکان امکان حضور را در انجمن دارند بهترین بهره را 
ببریم. در کنار هم شاد باشیم، لحظات خوبی را سپری کنیم و چیزهای جدید یاد بگیریم.

بسیار می شنوم که به من می گویند: وقتی ساز می زنم و دیگران دوست دارند خیلی خوشحال 
می شوم. وقتی می نویسم، چیزهایی که ناراحتم می کنند را فراموش می کنم، وقتی نقاشی 
می کشم انگار در یک دنیای دیگر هستم، می خواهم در آینده مربی نقاشی بشوم، به نظرتان 

می توانم وقتی بزرگ شدم هنرمند بشوم؟ آخر خیلی دوست دارم و ... 
این جمالت به ظاهر ساده، دنیا دنیا شاد و امیدوارم می کنند و بیش از پیش اطمینان پیدا 

می کنم که در مسیر درستی گام بر می داریم.  
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با من بخوان برای کودکان کار 

مریم قربانی؛ معاون آموزشی انجمن حمایت از کودکان کار
فاطمه علیدادی؛ مسئول آموزش مرکز بم انجمن حمایت از کودکان کار

ــه ناچــار در چرخــه ی اســتثمار از دســت می دهــد.  کــودک کار، دنیــای کودکــی خــود را ب
دورانــی کــه فرصــت طالیــی هــر انســان بــرای آمــوزش و یادگیــری اســت. امــا او و دنیایــش 
بنــا بــه دالیلــی ماننــد فقــر اقتصــادی، مســایل فرهنگــی، اجتماعــی، مهاجــرت  بی ســوادی 
و ناآگاهــی والدیــن در چرخــه ی کاری کــه آســیب زننــده بــه جســم، رشــد و روان کــودک 

اســت، ازدســت مــی رود.

ســاالنه تعــداد زیــادی از کــودکان کار بــه دلیــل عــدم رعایــت حقــوق کــودک و چالش هایی که 
جامعــه بــرای آن هــا دارد عــالوه بــر رنــج و خشــونتی کــه بــه واســطه ی کار متحمــل می شــوند 
در ســن باالتــر از ســن مدرســه قــرار می گیرنــد و ایــن در صورتــی اســت کــه توانایــی خوانــدن 

و نوشــتن را کســب نکرده انــد و ظلمــی افــزون در مســیر آمــوزش او اتفــاق می افتــد.

در انجمــن از ســال 1381 تاکنــون بــرای بیــش از 13 هــزار کــودک کار، کــودک آســیب دیده و 
در معــرض آســیب شــرایط آمــوزش و حمایــت ایجــاد شــده و تعــداد بســیاری از ایــن کــودکان 

توانســته اند مســیر زندگــی خــود را بــا کســب دانــش و مهارت هــای الزم تغییــر دهنــد.

در محــور آموزشــی انجمــن حمایــت از کــودکان کار همــواره تــالش شــده اســت تــا آمــوزش 
ــرای کــودکان کار در نظــر گرفتــه شــود. از ایــن رو انجمــن حمایــت از  ــر پایــه ی نشــاط ب ب
کــودکان کار بــا همیــاری و نظــارت کارشناســان خبــره ی موسســه ی پژوهشــی تاریــخ ادبیات 
ــرای  ــوان« را ب ــن بخ ــا م ــروژه ی »ب ــرای پ ــی 1399-1400، اج ــال تحصیل ــودکان از س ک

کــودکان انجمــن آغــاز کردنــد.

ــژه  ــودکان به وی ــه ی ک ــرای هم ــی ب ــج کتاب خوان ــرای تروی ــه ای ب ــوان« برنام ــن بخ ــا م »ب
کــودکان محــروم و در بحــران اســت. ایــن برنامــه زیــر نظــر موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیات 
کــودکان اجــرا می شــود. ایــن پــروژه بــر پایــه ی رســاندن کتاب هــای مناســب و باکیفیــت بــه 
دســت همــه ی کــودکان بنــا شــده اســت، به ویــژه کودکانــی کــه در وضعیــت معمــول زندگی 
ــای  ــد کتاب ه ــق دارن ــودکان ح ــه ی ک ــد. »هم ــی ندارن ــا دسترس ــه از کتاب ه ــه این گون ب

باکیفیــت بخواننــد« در ســرلوح ایــن برنامــه قــرار دارد.

»بــا مــن بخــوان« بــر تقویــت ســواد پایــه و ســهیم شــدن کتــاب بــا کــودکان و نوجوانــان 
بــا روش بلندخوانــی، گفت وگــو و نمایــش در پیونــد بــا کتــاب تمرکــز دارد تــا هم زمــان بــا 
ایجــاد لــذت و شــوق خوانــدن تاثیرگــذاری ژرف تــری بــر ذهــن و جــان کــودکان بگــذارد. این 
برنامــه براســاس ایــن رویکــرد، افــزون بــر گزینــش آگاهانــه ی کتاب هــای مناســب و باکیفیت 
و رســاندن آن بــه دســت کــودکان، می کوشــد بــا برگــزاری کارگاه هــای گوناگــون، مربیــان و 

آمــوزگاران را در زمینــه بلندخوانــی و فعالیت هــای در پیونــد بــا آن توانمنــد کنــد.

ــودکان  ــوزش ک ــوان، آم ــن بخ ــا م ــه ب ــرای برنام ــش از اج ــته، پی ــال های گذش در س
ــد  ــی نهضــت ســوادآموزی درس می خواندن ــی کــه در مقطــع تحصیل ــده از تحصیل بازمان
بــا دشــواری های زیــاد رو بــه رو بــود. بــا اجــرای برنامــه بــا مــن بخــوان، پــس از گذشــت 

در سال های گذشته، پیش از 
اجرای برنامه با من بخوان، 
آموزش کودکان بازمانده از 

تحصیلی که در مقطع تحصیلی 
نهضت سوادآموزی درس 

می خواندند با دشواری های زیاد 
رو به رو بود. با اجرای برنامه با 
من بخوان، پس از گذشت سه 
ماه از اجرای برنامه، تحول در 

رفتار و کیفیت یادگیری کودکان 
آشکار شد



43

 
 

w
w

w
.a

pc
l.o

rg
.ir

pr
@

ap
cl

.o
rg

.ir
با کودکان ما

ســه مــاه از اجــرای برنامــه، تحــول در رفتــار و کیفیــت یادگیــری کــودکان آشــکار شــد. 
ــودک اول  ــتانی، 79 ک ــش دبس ــودک پی ــده 46 ک ــودک، دربرگیرن ــرح ۲48 ک ــن ط درای
ابتدایــی، 78 کــودک در پایــه ی ســوادآموزی یــک و 45 کــودک در پایــه ی ســوادآموزی دو 

قــرار گرفتنــد.  

ــراز رغبــت کــودکان  ــا مــن بخــوان محتــوای آموزشــی هم ت یکــی از نقــاط قــوت طــرح ب
ــه مهــارت ســواد را  ــا تصویرگــری هنرمندان اســت. کــودکان از راه ادبیــات، داســتان هایی ب
فــرا می گیرنــد. محتــوای کتاب هــا بــا  تجربــه ی زیســته ی کــودکان در پیونــد اســت  و آن 
ــای  ــا و مهارت ه ــا  ارزش ه ــد و ب ــداری می کنن ــخصیت ها هم ذات پن ــا ش ــی ب ــا  به راحت ه

ــوند. ــنا می ش ــی آش زندگ

بســیاری از کــودکان انجمــن بــه واســطه  ی آســیب هایی کــه در مســیر زندگــی خــود تجربــه 
کرده انــد، خجالتــی، کــم حــرف هســتند و اعتمــاد به نفــس پایینــی دارنــد. آمــوزش به شــیوه ی 
ــن  ــا م ــه ی ب ــه در برنام ــیوه های خالقان ــایر ش ــش و س ــراه نمای ــه هم ــات ب ــالق از راه ادبی خ
بخــوان ســبب شــد تــا اعتمــاد به نفــس کــودکان افزایــش یابنــد به راحتــی بــا دیگــران تعامــل 
کننــد، در جمــع ســخن بگوینــد و دایــره ی واژگان شــان رشــد یابــد. جــای بســی خوشــوقتی 
اســت کــه پــس از اجــرای برنامــه، کالس هــا از کالس هــای معلــم محــور بــه کالس هــای کودک 
محــور تبدیــل شــده انــد. کــودکان در رونــد آمــوزش مشــارکت فعــال دارنــد و آمــوزگاران نیــز با 

گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بــه اجــرای درســت ایــن روش یــاری می رســانند.

ــا مــن بخــوان، آمــوزش فارســی و ریاضــی بــه کمــک بســته های آمــوزش  در برنامــه ی ب
خــالق ســواد پایــه موسســه ی ادبیــات موسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان، انجــام 
ــا کمــک ایــن بســته ها و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی، آموزه هــا  می شــود. آمــوزگاران ب
را از راه  داســتان خوانی، داستان  نویســی، شــعرخوانی، نمایــش، ســاخت کاردســتی و 
بــازی بــه کــودکان آمــوزش می دهنــد. بلندخوانــی داســتان های باکیفیــت بخــش 
ــا مــن بخــوان اســت. کــودکان از راه داســتان  دیگــری از برنامــه ی آموزشــی برنامــه ی ب
ــظ محیط زیســت  ــکاری، حف ــی، هم ــی همچــون همدل ــای زندگ ــا و مهارت ه ــا ارزش ه ب
ــالوه  ــودکان ع ــرای ک ــی ب ــوند. کتابخوان ــنا می ش ــا و… آش ــرش تفاوت ه ــتی، پذی دوس
ــد  ــرده و رش ــت ک ــز تقوی ــی را نی ــگ کتابخوان ــا، فرهن ــره ی واژگان آن ه ــت دای ــر تقوی ب
شــناختی کــودکان را ســرعت می بخشــد. عــالوه بــر همــه ی مــوارد عنــوان شــده در ایــن 
ــوزش  ــی آم ــی و خانوادگ ــی اجتماع ــاری، زندگ ــای رفت ــودکان مهارت  ه ــه ک ــا ب کتاب  ه
داده می شــود تــا کــودکان بتوانــد بــه گونــه ای متفــاوت زندگــی خــود را در تمامــی ابعــاد 
مدیریــت کننــد. ایــن مســیر رشــد و آمــوزش بی شــک جــز بــا حضــور و نظــارت تخصصــی 
ــی شــرکت  ــودکان و پشــتیبانی مال ــات ک ــخ ادبی کارشناســان موسســه ی پژوهشــی تاری
سازورســازه آذرســتان اتفــاق نمی افتــاد. مــا در کنــار هــم روزی را امیــد داریــم کــه هیــچ 

ــاز نمانــد. کــودک کاری از تحصیــل ب
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تجربه ی مرکز بم انجمن حمایت از کودکان کار  در طرح با من بخوان

رشد شخصیت و فکری کودکان از سال های پیش از دبستان  آغاز می شود؛ بنابراین نحوه ی 
تاثیر  آن ها  شکل گیری شخصیت  و  آینده  در  سن  این  در  کودکان  به  آموزش  و  برخورد 
زیادی دارد و می تواند سبب رشد و شکوفایی کودک در زندگی شود. این درحالی است 
از آن  به دلیل عوامل اجتماعی متاثر  از زلزله و  بعد  بم  که در مناطق حاشیه نشین شهر 
سکونت گاه های غیرمتعارف شکل گرفت و محل اسکان خانواده های آسیب پذیر شد، کودکان 
متعددی هستند  که به دلیل عدم آموزش و زندگی در خانواده های بسیار فقیر فرهنگی و 
مالی سال های قبل از دبستان را یا به عنوان نیروی کار هستند و یا به سرگرمی های بی هدف 
در بیغوله ها و پاتوق های آسیب های اجتماعی، گذران می کنند و این امر مسبب عدم آمادگی 
آنان برای ورود به آموزش های رسمی و عقب ماندن از آن و حتا متاسفانه هدایت آنان به 
مراکز کودکان دیرآموز و کم توان ذهنی خواهد بود که به دلیل شرایط فرهنگی خانواده ها در 

برچسب زدن به کودک در نهایت به ترک تحصیل کودک  منجر می شود.
آموزش  و  سال 1398  در  کودکان  این  برای  پیش دبستانی  دوره ی  راه اندازی  با  بم  مرکز 
آن ها که این آموزش ها به منزله ی  قرار گرفتن آنان روی پله ی اول برای زندگی به سمت 
موفقیت و عدالت اجتماعی است قدم برداشته، از سال 1399 تاکنون برای پیشبرد اهداف 
برای کودکان با مجموعه ی با من بخوان همراه شدیم از تاثیرات طرح با من بخوان برای 

کودکان انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تایید بر پایش ابتدایی کودکان، استعدادیابی و عالقه مندی آنان. 1
آشنایی کودکان با مفاهیم ابتدایی و پایه با اصول آموزش خالق. ۲
 نهادینه شدن کتاب و کتاب خوانی در کودکان. 3
در سطوح . 4 عاطفی  و  اجتماعی  زبانی،  رشد  و  گفتاری  و  مهارت های شنیداری  تقویت 

مختلف برای کودکان 
ایجاد عالقه و پیوند دوستانه با کتاب  . 5
توسعه ی کتابخانه ی کودک محور . 6
به کار بردن روش های بلندخوانی و تشویق مثبت کودکان در چهار مهارت خوب گوش . 7

کردن، بیان کردن، خواندن به صورت تصویرخوانی، نوشتن 
اجرای نمایش در برنامه ی با من بخوان و در نظر گرفتن به نیاز توجه کودکان . 8
شناخت و بیان احساسات در موقعیت های مختلف و آموزش توانایی مدیریت احساسات . 9

توجه به ریتم و موسیقی آواها برای جذب بهتر کودکان، افزایش حافظه و تقویت مهارت . 10
گفتاری، شنیداری کودکان

 استفاده از بسته های آوا ورزی و الفباورزی مخصوص به کودکان . 11
پرورش استعداد، توانایی ذهنی کودکان با خواندن کتاب های با کیفیت برای کودکان. 1۲
ارتقای سازگاری کودکان و انعطاف پذیری آنها . 13
 پرورش ارزش های انسانی در کودکان مانند مهربانی، گذشت، شاد زیستن.... 14
پرورش هوش فضایی کودکان با ایجاد فضای تخیلی. 15
توسعه ی مشارکت کودکان و اشتیاق به کار گروهی. 16
آموزش خالقان همراه با شادی. 17
افزایش ارتقای اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان. 18
آموزش با زبان تصویر برای کودکان به صورت گویا، ساده و قابل فهم. 19
نقش پذیری کودکان در نقش آموزگار و کاهش ترس، اضطراب. ۲0
تلفیق درس ریاضی با داستان های ادبی، دست ورزی، بازی، نرمش، تصویر و کنش ورزی. ۲1
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همگام با جنبش جهانی لغو کار کودک 
قاسم حسنی

در روزهای 15تا۲0 ماه می سال ۲0۲۲ برابر با  ۲5 تا30 اردیبهشت ماه سال جاری و در 
آستانه ی فرارسیدن دوازدهم ژوئن روز جهانی مقابله با کار کودک، شهر»دوربان« آفریقای 
جنوبی میزبان برگزاری پنجمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک بود. این نشست که با 
مشارکت آنالین بیش از7000  نفر از فعاالن حوزه ی حقوق کودک از  کشورهای مختلف 
و نیز با حضور1000 نفر از کنشگران اجتماعی و فعاالن عرصه ی مبارزه با کار کودک از 
از  آقای »کایالش ساتیاراتی«؛ رهبر جنبش جهانی گلوبال مارش یکی  سراسر جهان که 
آنان بود و همچنین با حضور نمایندگان دولت ها، نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد 
سازمان های منطقه ای و نیز با حضور نمایندگانی از تشکل های کارگری و صنفی کشورهای 
بر زندگی کودکان کار در سراسر  برگزار شد، مسایل و دشواری های حاکم  مختلف جهان 

جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کشورهای  کودکان  کار  از  گروه هایی  شده،  اشاره  گروه های  بر  عالوه  که  نشست  این  در 
با آن  بیان دشوارهایی که  از شرکت کنندگان، ضمن  مختلف هم حضور داشتند، هر یک 
مواجه اند تالش کردند به سهم خود تصویری از شرایط کودکان و ریشه های مشکالت آنان 
در محدوده ی جغرافیایی خود و در گستره ی جهان امروز را، که متاسفانه در سال های اخیر 
روند رو به کاهش آن تغییر جهت داده و مجدد، سیری افزایشی یافته است را، ترسیم کنند.

انتشار سندی شد که به نظر می رسد  به  پایانی خود منتهی  این نشست 6 روزه، در روز 
جهان  سراسر  و  ایران  در  کودک  کار  لغو  جنبش  کوشندگان  تمامی  برای  آن  از  آگاهی 
ضروری است. چرا که موارد تاکید شده در این سند به خوبی نشان می دهد که با وجود تمام 
تفاوت های شکلی موجود میان کشورهای درگیر در کار کودکان، آن جا که صحبت از کار 
کودک می شود، گویی تمامی این کودکان از دردی مشترک رنج  می برند و گویی درمان این 
درد نیز راه حلی مشترک دارد. نگاهی به مضمون و فرازهایی از بیانیه ی پایانی کنفرانس 
یاد شده که در ادامه به آن اشاره می شود، مخاطبان را به خوبی متوجه ی این شباهت ها 

می سازد.
مهمترین محورهای تاکید شده در این بیانیه عبارتند از: 

تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به تالش های چند جانبه برای حذف کار کودکان در سراسر جهان. 1
تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری و همکاری های جهانی برای محو کار کودکان با اولویت . ۲

بخشیدن به حذف بدترین اشکال کار کودک
تالش برای ایجاد فرصت های کار شایسته برای بزرگساالن به عنوان راه حلی نتیجه بخش . 3

و کارآمد برای خارج کردن کودکان از چرخه ی کار 
جدیت برای  لغو انواع کار اجباری، برده داری مدرن و قاچاق انسان،  به ویژه در مورد . 4

کودکان، در سراسر جهان
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تالش برای استقرار روش های مدیریتی عدالت محور در جوامع و اعمال حمایت های . 5
اجتماعی فراگیر برای همگان و نیز تعیین مستمری کارآمد برای  بازماندگان از سوانح فوتی 

نیروی کار 
برای همه ی . 6 باکیفیت  و  رایگان  عادالنه،  اجباری،  آموزش  از  برخورداری  تضمین حق 

کودکان در سراسر جهان
تالش برای پایان بخشیدن به کار کودکان در بخش کشاورزی . 7

همان طور که می بینیم به جز تفاوت هایی که میان کار کودکان بخش کشاورزی در ایران و 
آن چه که به عنوان کار کودکان در بخش کشاورزی در برخی از کشورهای جهان وجــــود 
برآیند خواست فعاالن جنبش  با وجود آن که  دیگر موارد تاکید شده در سند مورد نظر، 
جهانی لغو کار کودک در دیگر کشورهای جهان است، به طور عمیق با آن چه که همواره 
مورد مطالبه و تاکید کنشگران جنبش اجتماعی لغو کار کودک در ایران بوده است، شباهت 
به  بزرگساالن  برای  شایسته  کار  از ضرورت  که صحبت  آن جا  مثال  طور  به  دارد.  فراوان 
از چرخ ی کار می کند، گویی ریشه درخواست  برای خروج کودکان  ابزاری کارآمد  عنوان 
و مطالبه ی همیشگی ما مبنی بر ضرورت احترام به خواست و مطالبات صنفی کارگران و 
دیگر فعاالن عرصه ی کار و تالش و پایبندی به حقوق اساسی در نظر گرفته شده برای آنان 
در قانون اساسی کشورمان دارد و آن جا که بر ضرورت حق برخورداری از آموزش اجباری 
عادالنه، رایگان و باکیفیت برای همه ی کودکان تاکید می ورزد، گویی فریادی است هم صدا 
با کیفیت  برابر و  از فرصت های آموزشی  با تاکیدی که ما همواره بر ضرورت برخورداری 
برای همه ی کودکان به عنوان ابزاری، رهایی بخش برای خارج کردن آنان، از چرخه ی کار 

داشته ایم. 
یا آن جا که صحبت از ضرورت استقرار ساز و کارهای مدیریتی  عدالت محور در جامعه و 
نیز پیش بینی چتر حمایت های اجتماعی فراگیر برای همگان می کند، ما را به یاد تاکید 
بشریت  فردای  و  امروز  داشته های  ارزش ترین  با  کودکان  این که  بر  مبنی  همواره ی مان 
هستند و باید درون ساختار خانواده مورد توجه و حمایت های اجتماعی قرار گیرند و هرگاه 
وظیفه ی  این  نباشد،  خود  کودکان  عالیه ی  منافع  تامین  به  قادر  دلیل  هر  به  خانواده ای 
اجتماعی، حقوق  با گسترده تر کردن چتر حمایت های  بر عهده ی جامعه است که  مسلم 
کودکان را در اولویت همه ی برنامه ریزی های خود قرار داده و به نحو مقتضی، از فراهم بودن 
آموزش  سالمت،  امنیت،  از  آنان  برخورداری  برای  اطمینان بخش  و  عادالنه  پیش نیازهای 

نشاط و بالندگی اطمینان خاطر حاصل کند.

همچنین آن جا که بر ضرورت سرعت بخشیدن بر تالش های چند جانبه برای حذف کار 
کودکان تاکید می ورزد نیز گویی سخن از همان تاکید همیشگی کنشگران اجتماعی جنبش 
لغو کار کودک در کشورمان می گوید، که کار کودک را پدیده ی چند سببی تلقی کرده و 
نجات کودکان از چرخه ی کار را نیز مستلزم اقدامی همه جانبه، سریع و بدون تعلل می داند.

و دیگر اینکه برخی از عبارات به کار برده شده در سند پایانی این نشست مانند »ضرورت 
لغو  برده داری مدرن«، »تاکید بر اولویت حذف بدترین اشکال کار کودک« و امثال آن، همه 
و همه از این مهم حکایت دارند که کودکان در سراسر جهان گرفتار هزار توی درد مشترک 
نابرابری اند و رهایی آنان از چنگال این دیو نیز در گرو تالش جهانی برای  جنگ ، فقر و 
استقرار صلح پایدار، عادالنه سازی اقتصاد و استفاده از ساز وکارهای عدالت محور در تقسیم 
ثروت، تقویت بنیان های  مفاهمه ی جمعی و نیز تالش برای دستیابی به درک متقابل میان 
همه ی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودکان و در نهایت حرکت 
به سمت شکل دهی اراده ی ملی-جهانی  برای نجات کودکان از این چرخه ی ویران گر است.

و  جهانی  کنشگران  با  ایران  در  کودکان  حقوق  مدافعان  میان  تجربی  همگونی  این   
شباهت های موجود میان ادبیات بومی ما در مواجهه با کار کودکان و ادبیات موجود جهانی 
بیش از هرچیز بیان گر آن است که سال ها حضور خستگی ناپذیر فعاالن تشکل های مردمی 
بیشماری مانند انجمن حمایت از کودکان کار در این عرصه سبب انباشت تجربه ای عملی و 
واقع بینانه در مسیر نجات کودکان از چرخه ی کار شده است و عالوه بر آن سبب اثرگذاری 
شگرفی بر توانایی ها، خودباوری  و عزت نفس قریب یکصد هزار نفر از کودکانی شده، که طی 
این سال ها از خدمات مراکز آموزشی و حمایتی غیردولتی به وجود آمده توسط تشکل ها و 
یا  مراکزی که در قالب همکاری های مشترک میان تشکل ها و دستگاه های دولتی- عمومی 

کودکان با ارزش ترین 
داشته های امروز و فردای 

بشریت هستند و باید درون 
ساختار خانواده مورد توجه 
و حمایت های اجتماعی قرار 
گیرند و هرگاه خانواده ای به 

هر دلیل قادر به تامین منافع 
عالیه ی کودکان خود نباشد، 

این وظیفه ی مسلم بر عهده ی 
جامعه است
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مانند شهرداری ها در قالب طرح پرتو رخ داده است. 
و نکته ی نهفته در فهوای این عمل گرایی و انباشت تجربه آن است که به اشتراک گذرادن 
این تجارب با پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز آکادمیک و نیز آن دسته از مسئوالنی که به 
راستی و از کنه وجود دغدغه ی کودکان را دارند، می تواند در گستره ای ملی، در تعریف 

نقشه راهی واقع بینانه برای نجات کود کان، منشا تاثیری بزرگ باشد. 
آن چه که مسلم است تسری دادن این تجارب میدانی به دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی و 
در نهایت تبدیل آن به نقشه راهی کارآمد، پیش و بیش از هرچیز دیگری نیازمند حفظ و 
پردازش است و بهترین روش برای این اقدام توجه بیشتر به سرمایه های اجتماعی شکل 
گرفته در بطن تشکل های غیردولتی و بسترسازی برای هرچه عمیق تر کردن رابطه ی میان  

این تشکل ها با مراکز دانشگاهی و آکادمیک است. 

نکته ی پایانی این که استمرار فعالیت تشکل های غیردولتی موجود، مانند انجمن حمایت 
از کودکان کار که یک سوی بااهمیت برنامه های آنان اقدام عملی برای حمایت از کودکان 
اتکاست، چرا که  قابل  و  پایدار  مالی  تامین  نیازمند  است،  کار  از چرخه ی  آنان  نجات  و 
رخدادهایی نظیر شیوع کرونا و رکودهای اقتصادی ناشی از آن در کنار بحران های اقتصادی 
که سبب افزایش لجام گسیخته ی قیمت ها شده  است،  در عمل توان استقامت و ادامه ی 
مسیر را از این تشکل ها باز ستانده و الزم است همه ی کسانی که دغدغه ی ساختن فردایی 
بهتر برای همه ی کودکان و به بار نشستن تالش های داوطلبانه ای که در سپهر کنش های 
اجتماعی این سرزمین در حال شکل گیری است را دارند، به سهم خود، بکوشند که هر 
یک سفیری باشند برای معرفی این انجمن ها و فعالیت های انسان دوستانه ای که توسط 
آنها شکل می گیرد و کمک  کنند که این چراغ را روشن نگه داشته و این رود روشنی بخش 
بتواند ادامه ی مسیر دهد، به امید آن که در آن سوی عبور از مشکالت شاهد فردایی روشن 

باشیم برای این سرزمین و کودکانش ...
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با کودکان کار دیروز

هیچ وقت دیر نیست، فقط شروع کن 

گفت وگو: فرشته فرهمند حبیبی

او کودک کار دیروز است. حاال ۲۳ سال دارد. می خواهد کارآفرین شود و دخترانی که در شرایط 
وارد  داشت  ۹ سال  وقتی  کند.  توانمند  را  می کنند  زندگی  خانواده  در  بسیار  با مشکالت  سخت 
انجمن شده بود و سه سال بعد انجمن را ترک کرد و وقتی 17 سالش شد دوباره به انجمن برگشت. 
به قول او: » انجمن به من فهموند که من می تونم آدم با ارزشی باشم و رشد کنم«. زندگی سیما هم 
مانند خیلی دیگر از کودکان کار دستخوش نامالیماتی بود. او در برابر تمامی نامالیمات ایستاد و 
از یک جایی در زندگی خواست شرایط را تغییر دهد. سراسر زمان گفت وگوی ما بغض ۲۳ ساله ی 
سیما باز شده بود. در بخش هایی اشک امانش رامی برید و او پس از لحظاتی، خودش را آماده ی 
بازار انجمن از گذشته، حال و  گفت وگو می کرد.  با هم در یکی از روزهای خرداد 1۴01 در مرکز 

آینده صحبت کردیم.

سیما شما 9 سال داشتی که انجمن رو پیدا کردی و سه سال بعدش رفتی از 
انجمن و دوباره برگشتی، چی شد که رفتی و برگشتی؟

پدرم  کردم  تحصیل  ترک  که  موقعی  دارند.  مشکل  من  کردن  تحصیل  با  من  خانواده ی 
بخونم.  نداشتم درس  اجازه  به هیچ وجه  من  که  بود  بخونم. شرایط جوری  نذاشت درس 
خانواده ی ما درس خوندن رو برای دختر بد میدونن. میگن دختر نباید درس بخونه. اون 
سه سال رو با حمایت مادرم بود که تونستم، انجمن باشم  و درس بخونم. بعد از اون سه 
سال که کالس سوم رو تموم کردم؛ دیگه بابام قدغن کرد که حتا من بیرون از خونه هم 

نرم چه برسه که درس بخونم. 
بعد از این ماجرا من یه مدت سرکار می رفتم. حین سرکار من همیشه حسرت این رو داشتم 

که برم درس بخونم. به این موضوع همیشه فکر می کردم حاال کجا برم؟ 
بر خودمون رفتم، همه جا رفتم. ولی سنم  هفده سالم که شد دوباره مدرسه های دور و 
دیگه گذشته بود. وقتی من می رفتم می گفتم می خوام برم کالس چهارم یا سوم رو بخونم  
چشماشون گرد می شد. میگفتن تو این سن میخوای بری کالس اول دوم دوباره بشینی 
از اول بخونی. چون مشکل اقامت هم داشتم، دیگه تنها امیدم انجمن بود، اومدم انجمن 
گفتم من شاگرد انجمن بودم االن دوباره برگشتم درس بخونم یه خانمی بود به اسم خانم 
خدایاری، من رو یک سال عقب انداخت، بعد خانم قربانی من رو که دیدن یادشون اومد که 

من کی بودم. پرونده ام رو دوباره رو آورد و دوباره شروع کردم. 

در  چطوری  میگی  برامون  خوندی،  درس  هم  جهشی  و  پرفشار  خیلی 
عــــــرض6 سال، االن داری برای کنکور می خونی؟

تا کالس ششم رو تو انجمن خوندم. خانم قربانی خیلی زحمت کشیدن، من رو فرستادن 
پایه ی ششم رو  امتحان دادم و مدرک  اون جا دوباره ششم رو  اداره ی آموزش و پرورش. 
هرجا  گشتم.  خیلی  بخونم.  درس  شبانه  مدرسه ی  برم  این که  دنبال  رفتم  دیگه  گرفتم. 
می رفتم شبانه نمی گرفتن. یه سری جاها بود قبول می کردن ولی چون شرایط من جوری 
نبود که بتونم برم، جوری که ساعت هشت شب کالس ها شروع می شد و همکالسی ها هم 
که بزرگ ساالیی بودن که سن شون خیلی باال بود. دوباره من چشم امیدم به انجمن بود که 
یه مسیری دوباره برای من باز بشه. خانم قربانی منو مرکز خاوران انجمن فرستاد. من فقط 
پایه ی ششم رو داشتم. مرکز خاوران گفت که از هفتم به بعد رو بخوای بخونی هر کدوم 
یک سال زمان می بره. من هم خیلی سن ام باال می رفت. توی یکسال من هفتم، هشتم و 
نهم رو با هم خوندم. بعد از اینکه قبول شدم رفتم مدرسه ی شبانه و تو منطقه ی پونزده 

درس خوندم.

امتحاناتت رو آموزش پرورش می دادی؟
بله. خیلی سخت بود. طوری که سر امتحان سه تا برگه ی مختلف داشتم و التماس معلم های 

مختلف می کردم به  من وقت اضافه بدن که اونا رو حل کنم. 
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سه سال پایه ی تحصیلی رو در یک سال خوندی. سال دهم، یازهم و دوازدهم 
رو چطوری خوندی؟

همون طور که گفتم از نهم به بعد رفتم مدرسه ی شبانه که به صورت واحدی گذروندم و به 
همین صورت سال دهم و یازدهم رو پاس کردم و االن هم دارم هم دوازدهم و هم برای 

کنکور می خونم. 

چه رشته ای می خوای تو دانشگاه بخونی؟
مدیریت بازرگانی

انگیزه ات از انتخاب این رشته چیه؟
کارآفرینی

چرا می خوای وارد کارآفرینی بشی؟
چون وقتی بچه  بودم کار می کردم. برای همین دوست دارم، بچه هایی که االن هم سن و 

سال من هستن و بیکارن رو بگیرم.

یعنی دوست داری بچه ها دوباره کار کنن؟
کار کردن نه! می خوام هنر، مهارت یا حرفه ای یاد بگیرن در واقع می خوام بهشون آموزش 

بدم. دوست دارم بهشون کمک کنم تا به رویاهاشون برسن.

چی شد بابات راضی شد درس بخونی؟
بابام هنوز هم راضی نیست. در کل با پدرم ارتباط نمی گیرم و ارتباطم رو با پدرم قطع کردم.

شغل پدرت چیه؟
پدرم کار آزاد داره. هم مدتی در کار چرخ کشی بود و بعد که مشکل کمر پیدا کرد رفت 
دنبال چایی فروشی. آدمی نبود که دنبال یادگیری کاری بره. دوست داشت همیشه کارگر 

دیگران باشه.

چند تا بچه هستین؟
چهار نفریم و من بزرگترین فرزندم. در واقع سه خواهر و یک برادر هستیم.

ارتباطت با خواهرها و برادر چطوره؟
به نسبت پدر مادرم با هم ارتباط خوبی داریم. من هم ارتباطم با پدرم خوب نیست هم 

مادرم و در واقع تنهام.

چه سالی ایران اومدید؟ خودت کجا دنیا اومدی؟
من یک ساله بودم که به ایران اومدیم. من در افغانستان دنیا اومدم. پدر و مادرم اهل دهاتی 
در افغانستان هستن که کاپیسا نام داره. بعد از ازدواج به کابل اومدن و مادرم موقع بارداری 
من، به سمت ایران میاد که در مرز من دنیا اومدم که باعث شد پدر و مادرم در مرز بمونن 
تا هفت هشت ماهگی من. در واقع یک سالگی من در کرج سپری شد که مادرم من رو برای 
تزریق واکسن برد. برام هم کارت واکسن صادر نشد، چون هیچ شناسنامه ای نداشتم و در 

واقع واکسن یک سالگی رو دو بار به من زدند.
خانواده م در کرج سرایدار بودن و در سه سالگی به تهران منطقه ی شوش اومدیم. و االن 

بیست و دو ساله که در ایرانیم.

از کودکی ات برامون بگو.
نمیاد.  یادم  گذشته ام  از  بخشی  و  افتادم  ساختمون  از  پیش  سال  پنج  چهار،  حدود  من 

خاطرات گذشته مقطعی توی هنم هست. بخشی از حافظه ام رو از دست دادم. 
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یادت میاد از چند سالگی کار کردن رو شروع کردی؟
من از سن هفت سالگی، توی خیابون شریعتی، نزدیک پارک کورش، جلوی پمپ بنزین کار 
کردم. اوایل چسب زخم می فروختم بعد دستمال می فروختم. تا سن چهارده سالگی، توی 
خیابون دستفروش بودم. همون موقع ها بود که داداشتم رفت کالس اول و من دیگه تنها 

برای دست فروشی می رفتم. اون قدر بزرگ شده بودم که دیگه ازم خرید نمی کردن.

موقع  اون  بود،  گرفته   سالگی   11 سن  تو  خوندن ات  درس  جلوی  پدرت 
نمی گفت کار کردن برای دختربچه بده؟ 

بله کار رو بد نمی دونست ولی درس خوندن رو چرا.

از چه ساعتی تا چه ساعتی کار می کردی تو خیابون؟
از ساعت ده صبح می رفتیم تا ساعت هفت و هشت شب.

مردم و کسبه ای که تو رو می شناختن کمکت می کردن ؟ هواتونو داشتن؟ 
کار خاصی باهام نداشتن فقط مسئول پمپ بنزین بهمون می گفت داخل پمپ بنزین نیایید. 

یه جورایی انگار مراقب بودن.

توی کار دستفروشی کدوم فصل برای کار کردن خوب بود؟ 
دم عید اون موقعی که همه در حال خرید و مسافرت و سیزده بدر بودن خیلی شلوغ می شد 

و درآمدم خوب بود. عوضش تابستون و تعطیالت خوب نبود چون هیچ کس نبود.

دستفروشی و کار در خیابان چه آسیب هایی داره برای بچه ای که توی خیابون 
کار می کنه؟ خودت چه آسیب هایی دیدی؟

و  آدم  به  میشه  که  توهین هایی  داره.  روحی  آسیب  بیشتر  ولی  هست  آسیبی  طور  همه 
با ماشینش همیشه  آقایی  بود و  حرف هایی که می شنوه سخته. یک روز دستمال دستم 
میومد رد می شد و به بچه ش همیشه می گفت به من نگاه نکنه. یادمه وقتی رفتم سمتش 
از ماشین پیاده شد و یه چک خیلی محکم به من زد فقط بخاطر اینکه من به بچه ش سالم 
دادم. من بچه شو خیلی دوست داشتم چون همسن و سال خودم بود. من فقط می خواستم 
دستمال بفروشم. بعد که با من این کار رو کرد، گفت دیگه هیچ وقت سمت بچه ی من نیا. 

من االن بیست و سه سال سن دارم ولی هیچ وقت اون رفتار از یادم نمی ره. یادم نمی ره 
تا  و  یه جایی  رفتم  اتفاق  اون  از  بعد  بلند کرد.  و چطوری روی من دست  نگاهی  با چه 
می تونستم گریه کردم. اون موقع دیگه اواخر کار کردنم بود و رفتار اون آقا در واقع باعث 
شد که می خواستم از دستفروشی بیام بیرون و می خواستم برم دیگه تولیدی کارکنم. از 
اون موقع هر وقت بچه ای رو در حال دست فروشی می بینم میگم نکنه، چنین اتفاقی براش 
افتاده باشه. این اتفاق در واقع تلخ ترین اتفاقی بود تو زمان دست فروشی برای من افتاد. 
خیلی از آدما شرایط رو درک می کردن و یا رفتار بدی نداشتن. ولی رفتاری که اون آقا با 
من داشت خیلی بد بود و بار اولشم نبود. هر بار بچه ش رو از مدرسه بر می داشت و میومد 

بنزین بزنه شیشه های ماشین رو  باال می داد.

چهارده ساله می شی و بعد از این اتفاق تصمیم می گیری بری کارگاه کار کنی. 
توی خونه چطوری این موضوع رو مطرح کردی که نمی خوای دیگه تو خیابون 

کار کنی؟ واکنش شون چی بود؟
من به هیچ وجه با خانواده مطرح نکردم که چه اتفاقی برام افتاده. 

بعد از 14 سالگی چه کار کردی؟
یه روز اتفاقی دوست مامانم به مامانم گفت جایی هست که به دخترا خیاطی یاد میده و 
جای امنیه. اون موقع تازه »آوای ماندگار« باز شده بود و اولین جایی که من رفتم خیاطی 
یاد بگیرم اون جا بود و زندگی من در واقع جرقه اش از ماندگار شروع می شه. کارم رو با 
روزی  و  بودم  ساله  چهارده  سیزه  بودم؛  کوچیک  من  موقع  اون  کردم.  شروع  دستیاری 
که رفتم اونجا خانم »پوینده« گفت: این بچه نمی تونه قیچی دستش بگیره چه برسه به 

یادمه وقتی رفتم سمتش از 
ماشین پیاده شد و یه چک 
خیلی محکم به من زد فقط 

بخاطر اینکه من به بچه ش سالم 
دادم. من بچه شو خیلی دوست 

داشتم چون همسن و سال 
خودم بود. من فقط می خواستم 

دستمال بفروشم. بعد که با 
من این کار رو کرد، گفت دیگه 

هیچ وقت سمت بچه ی من نیا
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خیاطی. ببریدش چند وقت دیگه بیارین. پرسید درس نمی خونی؟ گفتم نه. گفت ما اینجا 
یک سری کالس داریم که تقویتیه می تونه بیاد اینجا. معلمی اونجا زبان یاد می داد که االن 
اسمش خاطرم نیست می رفتم پیشش زبان یاد می گرفتم تا مدتی بعد که خانم پوینده گفت 
حاال می تونی بیای اینجا وردست من کار کنی. یک سالی من پیش خانم پوینده طبقه ی 
پایین بودم. پارچه پهن می کردیم و جمع می کردیم. بعد از مدتی یه چرخ می گیرن برای 
پایین که مالفه ها دوخته بشه به صورت کیسه های نون. بعد به من گفت بشین پشت چرخ 
یه صندلی  برای همین  به پدال چرخ؛  پام نمی رسید  بگیری. من می نشستم ولی  یاد  که 
به خاطر قد صندلی، من دستم  برسه ولی حاال  به چرخ  پام  برای من گرفتن که  کوچک 
به سوزن باالی چرخ نمی رسید. مجبور می شدم روی میز بشینم برای این کار. خود خانم 
پوینده نمی تونست قیچی دست بگیره به من می گفت قیچی رو بگیر من بهت می گم چکار 

کنی تو فقط بُبر.  
اینطوری با هم همکاری می کردیم. ایشون پارچه ها رو روی هم می ذاشتن و من می بریدم 
که می شد دستگیره برای آشپزخونه ی باال. من ابرهارو می بریدم و می بُردم باال. دیگه سنم 
طوری شد که رفتم طبقه ی باال و همسن های من هم می اومدن اون جا برای کار. بچه های 
باال خیلی حسودی می کردن و به من اجازه نمی دادن پشت چرخ بشینم و می گفتن برو 
آشپزخونه ظرف بشور. خانم پوینده که این چیزارو می دید اعصابش خرد می شد. این شد 
برگشتم پایین به عنوان چرخکار. خود خانم پوینده نمی تونست بدوزه به من می گفت تو 
باال  برای  بگیرم.   یاد  تا  رو کردم  این کار  و من  اگر خرابش کنی  نداره  ایرادی  بدوز  فقط 
مسئولی گرفتن که کال با ما افغانستانی ها مشکل داشت از این که اینجاییم برای همین خانم 

پوینده با ایشون دچار مشکل شد اما نمی تونست بهش بگه که نیا.

از جایی که احساس امنیت داشتی برامون بگو، در حالی که چهارده سال تو 
خانواده ی  خودت احساس امنیت نمی کردی یا محیط کارت که توی خیابون 

بود؟
تنش  در محیط خونه  به حدی  نداشتم.  آرامش  احساس  توی خونه  و هم  تو خیابون  هم 
داشتیم که دوست داشتم همه ش برم بیرون. خونه ی امن من اون جا بود. ساعت 9 صبح تا 

6 بعد از ظهر دنیای خودم رو داشتم.

چند وقت پیش خانم پوینده موندی؟ 
چهار سال یا بیشتر. هجده ساله بودم. روزی که خانم پوینده مریض شدن رفتن بیمارستان 

اون موقع همه چیزه من رفت. تنها آدم زندگیم بودن.

جای خالی خانم پوینده هنوز تو زندگی سیما هست؟ 
جای خالیشون هست و هیچی جای اون دوران برای من نیست. خانم پوینده هیچ وقت من 
رو تنها نذاشتن فقط وقتی جایگاه امن من با رفتن خانم پوینده از بین رفت من ترسیدم. 

بعد از رفتن خانم پوینده من دو بارخودکشی کردم.

تنها امید سیما روی زمین میره بیمارستان، بعد چی میشه؟
بعد از رفتن خانم پوینده، مدیریت بعدی گفت من دیگه نیام. منم رفتم برا خودم توی یه 

تولیدی دیگه کار پیدا کنم.
برش کاری و چرخ کاری رو یاد گرفته بودم. رفتم یه جای دیگه کار کردم اون جا هم شرایط بد 
خودش رو داشت. احساس امنیت جای قبلی رو نداشتم. تبعیض قایل می شدن. حقوق هارو 
کم می کردن با این که حتا پنج شنبه ها صبح تا شب هم سر کار بودم، ماهی ۲00 هزار تومن 

می گرفتم. 

یازده ساعت کار با حقوق 200 هزار تومن؟ 
بله فقط ۲00 تومن بود و در کارگاه هم خانم و هم آقا کار می کردن. خانم ها بعضیاشون 

بهبود  یافته بودن. اذیت و آزار داشتن و حس خوبی نبود. 
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بیا یه مقدار در مورد آرزوهای سیما صحبت کنیم. ده سال دیگه سیمارو کجا 
می بینی؟

اگر بتونم دانشگاه قبول بشم. نمی دونم  ولی ممکنه رویاهایی که دارم خراب بشن. من فکر 
می کردم اگر کار کنم می تونم درآمد داشته باشم و می تونم کارآفرینی کنم. االن من نه 
کاری دارم نه درآمدی. من برای اینکه به رویام برسم بابام هزار تومن دستم نمی ده که تا 
سر کوچه بخوام برم چیزی بخرم. البته امید من همیشه انجمن بوده ولی می ترسم به خودم 

میگم شاید نشه.

اگر انجمن و خانم پوینده نباشه خود سیما چی؟ 
تنها امید من درسمه. یه زمانی تنها رویای من این بود که کار کنم و درآمد داشته باشم 
ولی االن وقتی به بچه هایی نگاه می کنم که شرایطی مثل شرایط گذشته ی من داشتن فقط 
به این فکر می کنم که بتونم محیط امنی رو براشون فراهم کنم. یکی از چیزایی که آرزومه 
همین اشتغال زاییه اونم برای دخترا. با پسرها کاری ندارم چون اونا می تونن به جوری از پس 
خودشون بر بیان ولی دخترایی که همسن و سال منن و بعضیاشون مجبورن سر کار برن 
نمی خوام این بال سرشون بیاد. می خوام یه جایی برن کار کنن که حداقل امنه. من همیشه 
توهین دیدم. توهین ها همیشه روحی بودن. به خاطر همون توهین ها و بدرفتاری هاست که 

می خوام دخترا آزار روانی نبینن.

نظرت درباره ی کار کردن بچه ها چیه؟
بد هست؛ چون فکر می کنم رویاهاشونو از دست می دن. انگار تو همون بچگی بزرگ می شن. 
من به شخصه یکی از آرزوهام این بود که با لباس مدرسه، برم مدرسه ولی هیچ وقت به 
آرزوم نرسیدم. شاید خیلیا دوست نداشته باشن لباسای هم شکل و یا حتا بدرنگ مدرسه 
رو. ولی چون من هیچ وقت تجربه ش نکردم همیشه دوست داشتم اون لباس رو می پوشیدم 

ولی هیچ وقت این اتفاق نیوفتاد. همون موقع که کار می کردم می رفتم جلوی در مدرسه...
اگر به من بگن یکی از خاطرات بچگی ات رو بگو من هیچی برای گفتن ندارم. االن مدرسه ی 
شبانه که میرم تمام همکالسی هام از من بزرگترن و من کوچکترین شاگرد کالسم می بینم 
با هم در مورد خاطرات بچگی شون صحبت می کنن و وقتی ازشون می پرسن دوران مدرسه 
چطوری بود و چیا خوندین و... من هیچی ندارم بگم چون برای من مدرسه ای نبوده بجز 

انجمن که اینجا درس خوندم ولی اونا خیلی چیزا برای تعریف کردن دارن.

اون موقع که بچه بودی و کار می کردی دوست داشتی چه تفریحاتی داشته 
باشی؟ 

من مسافرت خیلی دوست داشتم. هنوزم دوست دارم.

کجاها رفتی تا االن؟
جز تهران و پارک شهر هیچ جا.

 
دوست داری بچه ی خودت سر کار بره؟

به هیچ عنوان.

بره  باشه  الزم  بچه ات  که  کنی  گیر  شرایطی  تو  اگر  کنی  کار  چی  حاضری 
سرکار؟ 

حاضرم ۲4 ساعت روز رو خودم کار کنم ولی نذارم بچه ام بره سرکار.

چه آرزویی داری؟ و اینکه چه کارایی برای رسیدن بهش کردی؟
یکی از آرزوهام درس خوندن بود و یکی از رویاهای خیلی خیلی خیلی بزرگم دانشگاه بود 

که همه ش تو خواب می دیدم. 
دوم این که پولدار بشم و نذارم دخترا برن سرکار. یه جایی رو براشون مهیا کنم که نرن مثل 
من مدرسه های دیگه بهشون بگن نه! تو سنت زیاده و نمی تونی درس بخونی. بهشون نگن 
باید بری مدرسه شبانه و با آقای پنجاه و شصت ساله درس بخونی. اینکه بدونن هیچ وقت 

خانم پوینده جای امن زندگی 
من رو ساخت ولی انجمن به من 

فهموند که من می تونم آدم با 
ارزشی باشم و رشد کنم. انجمن 

من رو رشد داد. خانم پوینده 
به من جرقه زد و انجمن اون 

رو تحقق بخشید. انجمن باعث 
شد من به رویای درس خوندنم 
رسیدم و همین طور می تونم به 
بقیه ی آرزوهام که به دانشگاه 

رفتنه برسم

االن وقتی به بچه هایی نگاه 
می کنم که شرایطی مثل شرایط 

گذشته ی من داشتن فقط به 
این فکر می کنم که بتونم محیط 

امنی رو براشون فراهم کنم
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با کودکان کار دیروز

دیر نیست و فقط شروع کنن.

وقتی به انجمن فکر می کنی چه حسی داری؟
با کودکان کار دنیا رویاهام تازه می شن. جون می گیرن.

انجمن بهت چی یاد داده؟
خانم پوینده جای امن زندگی من رو ساخت ولی انجمن به من فهموند که من می تونم آدم 
با ارزشی باشم و رشد کنم. انجمن من رو رشد داد. خانم پوینده به من جرقه زد و انجمن 
اون رو تحقق بخشید. انجمن باعث شد من به رویای درس خوندنم رسیدم و همین طور 

می تونم به بقیه ی آرزوهام که به دانشگاه رفتنه برسم.

انجمن به من فهموند 
که من می تونم آدم با ارزشی 
باشم و رشد کنم.
انجمن من رو رشد داد.
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بیانیه

بیانیه ی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار به مناسبت روز جهانی 
مبارزه علیه کار کودک – 1۲ ژوئن ۲0۲۲

کودکان کار انجمن حمایت از کودکان کار

ما کودکان کار هم می خواهیم در کنار خانواده خوشحال زندگی کنیم. 	
ما کودکان کار، دوست نداریم، کار کنیم و مجبور به کار کردن هستیم ما از کار  	

کردن بدمان می آید.
چرا شهرداری ما کودکان کار را اذیت می کند؟ گونی های ما را می گیرد؟ 	
اتفاقات  	 نداریم. در چهارراه ها  را دوست  کار کردن در چهارراه ها  کار،  ما کودکان 

بدی برای ما می افتد. به ما فیلم های زشت نشان می دهند. کار کردن در خیابان خیلی 
سخت و ترسناک است.

صاحب کارهای کودکان کار، فحش می دهند، بر سر کودکان کار داد می زنند و ما  	
را می زنند.

کار کردن، دست های ما را پوست، پوست می کند. 	
ما دوست نداریم سر کار برویم، چون مردم ما را بد نگاه می کنند. 	
ما دوست  نداریم دستان مان سوراخ، سوراخ شود. 	
کارها  	 صاحب  از  بعضی  ولی  بخوانیم  درس  داریم  دوست  هم  کار  کودکان  ما 

نمی گذارند ما درس بخوانیم. حتا نمی گذارند در جشن های انجمن شرکت کنیم.
چرا بعضی از صاحب کارها پول کار کردن ما را نمی دهند؟ ما به پول کار کردن مان  	

احتیاج داریم.
ما کودکان کار، کار کردن را دوست نداریم. می خواهیم اگر کار می کنیم کارفرمای  	

ما عصبانی نباشد.
ما کودکان کار، بازی کردن را دوست داریم. 	
درد  	 پاهای مان  و  کمرمان  دست مان،  می کنیم  کار  این که  برای  کار  کودکان  ما 

می گیرد. 
ما کودکان کار، موقع کار کردن زخمی می شویم و آسیب می بینیم. 	
برای ما کودکان کار، کار کردن یعنی خستگی، خستگی، خستگی. 	
کار کردن برای پدران و مادران است. 	
چرا ما کودکانی که کار می کنیم، مجبور می شویم زود عروسی کنیم؟ 	
ما کودکان کار، دوست نداریم کار کنیم چون ذهن مان را جا می گذاریم. 	
ما کودکان کار، دوست داریم ورزش کنیم. 	
ما کودکان کار، دوست داریم وظیفه مان درس خواندن باشد. 	
ما کودکان کار دوست داریم در آینده با شغل های خوب زندگی کنیم تا مفید باشیم  	

و آدم های به درد بخوری باشیم.
آرزو، چیز خوبی است. هر آدمی آرزو دارد. آرزو بهترین چیز در دنیا است. آرزو  	

یعنی پیشرفت کردن. یعنی سخت تالش کردن. ما کودکان کار هم آرزوهایی داریم 
به آرزوهای مان و پیشرفت مان  برای رسیدن  اما  برای آرزوهای مان تالش می کنیم  و 

کمک الزم داریم.
نمی گذاریم  	 کردیم،  ازدواج  که  آینده  در  و  کردیم  کار  خیلی  کار،  کودکان  ما 

بچه های مان کار کنند. ما آنها را مدرسه می فرستیم تا چیزهای خوبی یاد بگیرند.
ما کودکان کار، آرزو داریم جنگ همه جا تمام شود و کسی کشته نشود. 	
ما کودکان کار، آرزو داریم هیچ کودکی کار نکند و گرسنگی در دنیا نباشد. 	
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تأثیر حمایت های اجتماعی بر حذف کار کودک

ترجمه: پادین فاضلیان

مروری بر شواهد و چندوچون سیاست ها
کار کودک در بزنگاه تاریخی

طبق آمارهای جهانی در آغاز سال ۲0۲0 از هر 10 کودک 5 ساله و باالتر، 1 نفر کودک 
 کار بوده  و این رقم به طور کلی معادل 160 میلیون کودک )63 میلیون دختر و 97 میلیون 
پسر( بوده است. گرچه طی دو دهه ی اخیر تالش های بسیار زیادی در راستای کاهش تعداد 
کودکان کار انجام گرفته اما جدیدترین آمارها حاکی از آن است که پیشرفت جهانی این 

اقدامات از سال ۲016 به بعد متوقف شده است1.
طبق برآوردهای جهانی پیشرفت منطقه ای این پدیده در  طول ۲0 سال گذشته روندی 
نابرابر داشته است. به طوری که آسیا و اقیانوسیه )AP( و آمریکای التین و دریای کارائیب 
)LAC( به طور کلی کاهش ثابتی را نشان می دهند، اما در منطقه ی جنوب صحرای آفریقا 
از  مختلفی  مناطق  در  اگرچه  است.  یافته  افزایش  بعد  به  از سال ۲01۲  نرخ  این   )SSA(
کشورها آماری نابرابر مشاهده می شود اما امروزه به طور کلی تعداد کودکان کار در SSA از 

مجموع تعداد کودکان کار سایر نقاط جهان بیشتر است.
نتایج حاصل از مطالعه ی گروه های مختلف سنی کودکان کار نشان می دهد که بیشترین 
میزان رشد این پدیده در کودکان 5 تا 11 ساله رخ داده است، حال آن که نرخ رشد این 
پدیده در میان کودکان 1۲ ساله یا باالتر نمایان گر یک روند کاهشی پیوسته بوده است. در 
این بین آمار مربوط به دختران بهتر از پسران بوده است، به طوری که روند کاهشی این 
پدیده در مورد پسران بسیار کند بوده و در سال های اخیر حتا نرخ افزایشی به خود گرفته 

است ۲. 
و توسعه ی کودکان و همچنین تالش های  رفاه  مانند حقوق،  آمارهای ذکر شده مواردی 
انجام گرفته از طریق اهداف توسعه ی پایدار و سایر مکانیسم های ریشه کنی پدیده ی کار 
تنها  نگران کننده  آمار  این  که  اینجاست  نکته  می برد.  زیر سوال  کلی  به طور  را  کودکان 
مربوط به قبل از شروع بحران کووید-19 بوده و به طور مسلم خود این بحران میلیون ها 
کودک دیگر را نیز به تعداد این کودکان کار اضافه کرده است. طبق برآوردهای انجام گرفته، 
در صورت عدم به کارگیری راهبردهای کاهشی تا پایان سال ۲0۲۲ تعداد کودکان کار به 
دلیل فقر و آسیب پذیری های بیشتر به رقمی بالغ بر 8.9 میلیون نفر افزایش خواهد یافت3.

تعریف کار کودک
یعنی کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون  و کار  بین المللی حقوق بشر  اصلی  سه سند 
حداقل سن پذیرش استخدام مربوط به سازمان جهانی کار )شماره ی 138( و کنوانسیون 
جهانی بدترین اشکال کار کودک )شماره ی 18۲( مربوط به سازمان جهانی کار، مرزهای 
قانونی کار کودکان را تعیین کرده و زمینه ی اقدامات ملی و بین المللی مورد نیاز برای پایان 
دادن به این پدیده را فراهم ساخته اند. کار کودک دربرگیرنده ی کارهایی است که کودکان 
برای انجام آن بسیار کوچک هستند، یعنی کمتر از حداقل سن کار که به طور معمول 15 
سال است )کشورهای در حال توسعه ممکن است آن را 14 سال تعیین کنند(، و حداقل 
سن 13 سال برای کارهای سبکی که با تحصیل کودکان دارای تداخل نیست. در تمامی 
موارد حداقل سن تعیین شده برای کار بایستی با سن پایان تحصیالت اجباری یکسان باشد. 
حداقل سن برای کارهای خطرناک )یعنی کاری که به دلیل ماهیت یا شرایط آن ممکن 
است به سالمت، ایمنی یا رشد اخالقی کودکان آسیب برساند( 18 سال است. کار خطرناک 
از بدترین اشکال کار کودک است که شامل برده داری کودکان و اعمال مشابه آن،  یکی 
استثمار جنسی تجاری و استفاده از کودکان در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد 
مخدر است. کار کودک می تواند شامل کار به صورت رسمی و آزاد، در داخل و خارج از 
محیط خانواده، در ازای حقوق یا منفعت )نقدی یا غیرنقدی، پاره وقت یا تمام وقت( و کار 
خانگی )با حقوق یا بدون حقوق( در خارج از خانه ی خود کودک و برای یک کارفرما باشد. 

منبع: سازمان جهانی کار4.
نظام های قوی حمایت اجتماعی: الزمه ی کاهش و حذف پدیده ی کار کودک 

۱- (ILO and UNICEF 2021)
۲- (ILO and UNICEF 2021)
۳- (ILO and UNICEF 2021)
۴ -ILO (2018a).

طبق آمارهای جهانی در آغاز 
سال ۲0۲0 از هر 10 کودک ۵ 
ساله و باالتر، 1 نفر کودک  کار 
بوده  و این رقم به طور کلی 
معادل 1۶0 میلیون کودک )۶۳ 
میلیون دختر و ۹7 میلیون 
پسر( بوده است
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با کودکان کار دنیا

در کنار مواردی نظیر کاهش خطرات فقر، کاهش آسیب پذیری خانواده، حمایت از معیشت 
و ثبت نام در مدارس، به کارگیری سیستم های حمایت اجتماعی دولت نیز در مبارزه برای 

ریشه کنی و جلوگیری از پدیده ی کار کودکان ضروری است5.
 خوشبختانه طی سالیان اخیر بسیاری از کشورها با تقویت سیستم های حمایت اجتماعی 
خود و ایجاد سطوح مؤثری از حمایت اجتماعی6، به میزان زیادی پوشش حمایت اجتماعی 
مورد نیاز در این زمینه را فراهم کرده اند. با این حال، پوشش جهانی این طرح ها همچنان در 
سطح پایینی قرار دارد. به طوریکه از سال ۲0۲0 به بعد کمتر از نیمی از جمعیت جهان در 
عمل تحت پوشش حداقل یک مزیت حمایت اجتماعی قرار داشته اند و در این بین، بیـش 
از چهار میلیارد نفر فاقد هرگونه حمایت اجتماعی بوده اند. طرح های حمایت اجتماعی از 
منطقه  ای به منطقه ی دیگر دارای تفاوت بسیار بوده، و اغلب همسویی باالیی با سطح درآمد 

افراد داشته اند.
به  قریب  اکثریت  جهانی  در سطح  کار  کودکان  پدیده ی  با  رابطه  در  که  اینجاست  نکته 
اتفاق کودکان زیر 15 سال )73.6 درصد معادل 1.5 میلیارد کودک( از هیچ طرح پوشش 
مالی مخصوص کودکان یا خانوار برخوردار نیستند7. در واقع در بیشتر موارد هیچ راهبرد 
مستقیمی مختص کودکان یا پدیده ی کودکان کار طراحی نشده  است. در مواردی هم که 
مزایای مشابهی در دسترس است، این مزایا کافی و جامع نبوده، مختص کودکان ارایه نشده 

و کیفیت خدمات نیز در سطح پایینی قرار دارد.
پایین  سطح  با  طرح ها  این  پایین  کیفیت  و  اجتماعی  طرح های  پوشش  محدودیت    
سرمایه گذاری در طرح های حمایت  اجتماعی دارای ارتباط است. قبل از همه گیری کرونا  
کشورهای کم درآمد )LIC( و کشورهای دارای درآمد متوسط به   پایین )LMIC( به ترتیب 
1.1 و ۲.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف طرح های حمایت اجتماعی )به غیر 
از مراقبت های بهداشتی( می کردند، حال آن که این میزان در کشورهای با درآمد متوسط   

رو به باال )UMIC( معادل 8 درصد و در کشورهای با درآمد باال )HIC( معادل 16.4 درصد 
بوده است. در واقع می توان گفت که کشورها به طور متوسط   1۲.9 درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف طرح های حمایت  اجتماعی کرده اند که از این میزان تنها 1.1 درصد 
مختص کودکان بوده است8. با توجه به اینکه کودکان حدود ۲8 درصد از جمعیت جهان را 
تشکیل می دهند، پر واضح است که این سطح از بودجه های اختصاص یافته برای طرح های 
از  اطمینان  حصول  برای  بنابراین  است.  پایین  بسیار  کودکان  مختص  اجتماعی  حمایت 
حداقل تأمین مالی کلی برای کودکان طرح افزایش بودجه های اختصاص یافته برای این کار 
بایستی در اولویت قرار گرفته و در کنار آن برخی اقدامات مرتبط با پدیده ی کودکان کار 

نیز می بایست انجام گیرد.
پس از شیوع بیماری کووید-19 نیاز افراد به مراقبت های بهداشتی درمانی، حقوق دوران 
افزایش  به شدت  مراقبت ها و سیاست های مختص خانوار  و همچنین  بیکاری،  و  بیماری 
یافته است، به طوری که در سال ۲0۲0 شاهد بزرگترین بسیج اقدامات حمایت اجتماعی 
برآوردهای سازمان جهانی کار گسترش طرح های حمایت  بوده ایم9. طبق  تا کنون  دولت 
اجتماعی برای پاسخگویی مناسب به بحران کووید-19 مابین سال های ۲0۲0 تا ۲0۲۲ 

منجر به کاهش تعداد کودکان کار تا 15.1 میلیون کودک خواهد شد10.
با این حال تامین نیازهای خانواده های دارای فرزند از طریق این حمایت ها بسیار محدود 
به  باال و متوسط  بوده است. به طوری که محرک های دولتی در کشورهای دارای درآمد 
میزان کمی از اقدامات حمایت اجتماعی مختص کودکان بهره گرفته و به جای آن طرح های 
حمایتی خود را بر روی کسب وکار ها و طرح های حمایت شغلی معطوف کرده اند11. یعنی 
کنار  خود  طرح های  از  را  رسمی  کار  و  مطمئن  شغل  فاقد  خانواده های  معمول  طور  به 
گذاشته اند. گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در گزارش خود با موضوع فقر شدید، طرح های 
حمایت از گروه های آسیب پذیر در واکنش به کووید-19 را بسیار ناکافی دانسته و آنها را 
فقیر«  افراد  زندگی  واقعیت   به  بی توجه  و  واکنش پذیر  کوتاه مدت،  »ناسازگار،  طرح هایی 

توصیف کرده است1۲.
پیشنهادات

برای تقویت سیستم های حمایت اجتماعی با هدف کاهش و حذف پدیده ی کار کودکان 
پیشنهادهای ارایه شده در این گزارش بدین شرح است: 

 اقدام به حذف شکاف های موجود در ارایه ی پوشش های حمایت اجتماعی مختص کودکان 
با ترویج سیستم های حمایت اجتماعی فراگیر و تأمین مالی پایدار و عادالنه برای این امر 

۵- (ILO 2013; ILO and UNICEF 2019 
and 2021; Dammert et al. 2018; De 
Hoop and Rosati 2014a)
۶- (ILO 2021d)
۷- (ILO 2021d)
۸- (ILO 2021d)
۹- (Gentilini et al. 2022; LO 2021c and 
2021d).
۱۰- (ILO and UNICEF 2021)
۱۱- (Richardson et al. 2020a and 
2020b)
۱۲- (De Schutter 2020).

آمارهای ذکر شده مواردی مانند 
حقوق، رفاه و توسعه ی کودکان 

و همچنین تالش های انجام 
گرفته از طریق اهداف توسعه ی 

پایدار و سایر مکانیسم های 
ریشه کنی پدیده ی کار کودکان 
را به طور کلی زیر سوال می برد
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به عنوان یک اولویت. در همین راستا می توان حقوق و مزایای کودکان را در اولویت قرار 
داده و دو میلیارد کارگر مشغول به کار آزاد را نیز تحت پوشش طرح های حمایت اجتماعی 
قرار داد. مورد دوم تبدیل این کارگران به کارگران رسمی را در پی خواهد داشت. همین 

رسمی سازی یک گام حیاتی در سیستم های مالیاتی و طرح های انتقال خواهد بود.
 برای ایجاد سیستم های حمایت اجتماعی نباید منتظر توسعه ماند؛ این سیستم ها خود به 
مثابه  ی کلیدی، برای توسعه هستند. مکمل بودن انواع برنامه های حمایت اجتماعی موجود 
در یک سیستم در واقع کل تالش های انجام گرفته برای رسیدگی به عوامل تعیین کننده ی 
آسیب پذیری خانواده ها در برابر کودکان کار و در طول زندگی ایشان را تعیین خواهد کرد. 
همین امر در مورد تأمین اجتماعی یکپارچه  و بین بخشی کودکان نیز صادق است. چراکه 

هیچ برنامه ی واحدی به طور مجزا قادر به انجام این کار نخواهد بود. 
از  استفاده  با  سیاست گذاران  سیستم سازی،  با  مرتبط  تالش های  از  حمایت  راستای  در 
اجماع  می توانند  جهانی  اجتماعی  حفاظت  زمینه ی  در  موجود  جهانی  سیاست  تعهدات 
سیاسی مورد نیاز برای این اقدام را ایجاد کنند. در واقع تعهدات و چارچوب های موجود از 
جمله دستور کار و اهداف توسعه ی پایدار )SDGS( و اجماع قوی سیاست سه جانبه مورد 

توافق کنفرانس جهانی کار فرصت الزم برای انجام این کار را فراهم کرده است.
اهمیت شاکله ی سیاست های حمایت اجتماعی 

گرچه طرح های حمایت اجتماعی ابزار قدرتمندی برای مبارزه با پدیده ی کودکان کار است 
اما تضمینی وجود ندارد که در تمامی موارد منجر به کاهش این پدیده شود. برای نمونه، 
برخورداری این خانواده ها از مزایای نقدی می تواند منجر به کاهش تقاضا برای کار کودکان 
شده و سرمایه گذاری خانوار برای آموزش کودکان را افزایش دهد، اما در عین حال، همین 
انتقال ها ممکن است منجر به سرمایه گذاری خانوارها در دارایی های تولیدی مانند نهادهای 
دامی یا کشاورزی شده و به طور بالقوه ای منجر به افزایش تقاضا برای کار کودکان شود. 
گسترش فعالیت های اقتصادی خانوار باعث می شود که کودکان نیز )گاهی در شرایط کاری 
بسیار خطر ناک( در انجام این فعالیت ها سهیم شوند. این رویداد به ویژه زمانی  رخ می دهد 
که خانواده ها توانایی دسترسی به فناوری های صرفه جویی کننده در نیروی کار یا استخدام 

کارگران بزرگسال را در اختیار ندارند.
در راستای حصول اطمینان از عدم افزایش کار کودکان در نتیجه ی سرمایه گذاری های مولد 
خانواده ها، ویژگی های طراحی برنامه های حمایت اجتماعی بسیار حائز اهمیت خواهند بود. 
مبالغ انتقال، منظم بودن، قابل پیش بینی بودن، و مدت پرداخت ها همگی می توانند تاثیر 
طرح های حمایت اجتماعی بر روی کار کودکان را تعیین کنند. از آن جایی که کار کودک 
تحت تأثیر قوانین ملی کار کودک و ظرفیت اجرایی، هنجارهای اجتماعی، زیرساخت ها و 
بازارهای محلی، و همچنین کیفیت و دسترسی به مدرسه قرار می گیرد، کاهش پدیده ی 
کار کودکان مستلزم در نظرگیری این زمینه ها در تعیین ویژگی های طراحی برنامه خواهد 
بود. به طور کلی، برای ارایه ی جایگزین های پایدار و مطمئن برای کار کودکان ترکیبی از 
سیاست های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی )تحت حمایت قوانین و اجرای مناسب ملی( 

برای خانواده ها و کودکان مورد نیاز است13.

۱۳- (Thévenon and Edmonds 2019).
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پیشنهادات
در راستای تقویت طراحی برنامه های حمایت اجتماعی با هدف کاهش و حذف پدیده ی 
کودکان کار )به ویژه بدترین اشکال آن( پیشنهادهای ارایه شده در این گزارش بدین شرح 

است: 
و  پوشش  بتواند  که  همگانی  فراگیر  اجتماعی  حمایت  برنامه های  از  نوعی  کارگیری  به   
در  )خطا  طرد  خطاهای  کردن  محدود  طریق  از  اهم  این  دهد.  افزایش  را  مزایا  پذیرش 
شناسایی مشمولین(، کاهش انگ و شرم )برای درخواست حمایت از جانب مشمولین(، و 

تعریف روال های پیچیده، که در نتیجه منجر به رفع هزینه های انتقال و فرصت یابی شود.
به کارگیری کودکان  بالقوه ی  پیامدهای  با  که  از طرح های مختص کودکان  نوعی  اعمال   
در بخش های مختلف کاری در ارتباط است. این طرح ها می توانند دربرگیرنده ی تاکید بر 
حقوق کودکان یا ارایه ی اطالعات درباره ی خطرات پدیده ی کار کودکان باشد. در این بین 
ایشان در  به جای سهیم کردن  آتی آموزش کودکان  اهمیت  »پیام های« مثبت درباره ی 

فعالیت ها نیز می تواند تفاوت بالقوه ای را ایجاد کند.
این کار  انجام  اجتماعی.  از  کفایت و پیش بینی پذیری مزایای حمایت  اطمینان   حصول 
منجر به ایجاد اثرات محافظتی در برابر کار کودکان خواهد شد. تعیین سطوح مناسب مزایا 
به معنای آن است که اندازه ی خانوار و تعداد فرزندان بایستی در نظر گرفته شود، مبالغ 
نقل و انتقال با قیمت ها و دستمزدهای محلی دارای تطابق باشد، و در تعیین این مبالغ 
انتقالی سطح تورم موجود نیز در نظر گرفته شود. پرداخت های منظم منجر به درآمدهای 
قابل پیش بینی و اتخاذ تصمیمات بلندمدت )نظیر سرمایه گذاری های مولد( شده و همزمان 
محافظت  نیز  کودک  کار  خطر  معرض  در  کودکان  از  خانواده ها،  این  آینده ی  تضمین  با 

خواهد شد. 
 ترکیب برنامه های حمایت اجتماعی را با مداخالت تکمیلی و تأمین مالی شده در بخش های 
آموزشی و بهداشتی. این امر به ویژه در محیط های بشردوستانه یا آن دسته از مکان هایی 
حائز اهمیت است که ارائه ی خدمات آنها ضعیف بوده و یا عرضه با تقاضا همخوانی ندارد. 
برای نمونه، در مکان هایی که امکانات آموزشی وجود نداشته و یا سطوح آموزشی از کیفیت 
پایینی برخوردار است، خانوارها ممکن است انگیزه ی مورد نیاز برای سرمایه گذاری مزایای 

دریافتی در زمینه های آموزشی را از دست بدهند.
رواج کار کودک در سال های اخیر

طی دو دهه ی گذشته پیشرفت های قابل توجهی در زمینه ی کاهش کار کودکان در سطح 
جهانی حاصل شده است14. به طوری که مابین سال های ۲000 تا ۲0۲0 )قبل از شروع 
کووید-19( تعداد کودکان کار تا 85.5 میلیون نفر کاهش یافته است. رواج پدیده ی کار 
کودکان نیز به میزان زیادی )از 16 به 9.6 درصد( کاهش یافته و نرخ کودکان فعال در 

شرایط خطرناک نیز پیشرفت های مشابهی را شاهد بوده است )شکل 1.1(.
با این حال، کاهش رواج کار کودک در طول زمان کند شده و از سال ۲016 به طور تقریب 
متوقف شد. به طوری که مابین سال های ۲016 تا ۲0۲0 تعداد مطلق کودکان کار تا بیش 
از هشت میلیون نفر )از 15۲ به 160 میلیون کودک( افزایش یافت، که از این تعداد 79 
میلیون کودک تحت شرایطی کار می کردند که به طور مستقیم سالمت و ایمنی آنها را به 

خطر می انداخت.

۱۴- (ILO and UNICEF 2021).
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شکل 1.1: برآوردهای جهانی مربوط به سال های ۲000 تا ۲0۲0 درباره ی درصد و تعداد 
کودکان 5 تا 17 ساله ی مشغول به کار کودکان و کارهای خطرناک

همچنین میزان رواج کار کودکان نیز از منطقه ای به منطقه ی دیگر به طور کامل متفاوت 
است. شکل 1.۲ نمایان گر تعداد کودکان کار و میزان رواج کار کودکان در مناطق مختلف 
است. همان طور که مشاهده می کنید آمارهای مربوط به هر دو به طور کامل نابرابر است. در 
این بین آفریقا هم از نظر تعداد مطلق و هم از نظر شدت رواج در باالترین میزان قرار دارد. 
در اوایل سال ۲0۲0 میزان رواج کار کودکان در آفریقا ۲1.6 درصد یعنی بیش از دو برابر 

میانگین جهانی بوده است.

شکل 1.۲ آمار منطقه ای مربوط به سال ۲0۲0 درباره ی درصد و تعداد )به میلیون( کودکان 
5 تا 17 ساله ی مشغول به کار کودکان

عواملی که منجر به تفاوت تعداد کودکان کار بین مناطق می شوند:
 فقر پولی و چند بعدی بر میزان رواج کار کودکان تأثیر می گذارد، زیرا کار کودکان یکی 
از راه هایی است که خانواده ها از طریق آن می توانند خطرات فقر و محرومیت را مدیریت 
کنند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نرخ باالتری از کار کودکان و سطح باالتری از فقر 
مشاهده می شود که دو نفر از هر پنج نفر را تحت تاثیر قرار می دهد15. بیشتر نگرانی ها بدان 
جهت است که طبق برآوردهای انجام گرفته از هر ده کودک اهل جنوب صحرای آفریقا تا 

سال ۲030 نُه کودک در فقر شدید زندگی خواهند کرد16.
 غیررسمی بودن مشاغل در سراسر جهان به طور تقریب از سوی دو میلیارد کارگر تجربه 
می شود، که منجر به درآمدهای پایین تر و نامنظم، شرایط کاری ناایمن و بی ثباتی شغلی 

۱۵- (World Bank 2022)
۱۶- (UNICEF 2016b)
۱۷- (ILO 2018b)
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شدید می شود. عالوه بر این، غیررسمی بودن مشاغل به معنای دسترسی کمتر به طرح های 
در  که  آفریقا  منطقه ی  است.  محدود  اهداف  با  اجتماعی  کمک های  و  اجتماعی  حمایت 
بیشترین  از  است،  بوده  کار  نرخ کودکان  باالترین  دارای  انجام گرفته  بررسی های  آخرین 

میزان رواج اشتغال غیررسمی )85.6 درصد( در سال ۲016 نیز برخوردار بوده است17.
به  دسترسی  و  منظم  درآمد  اضافی  منابع  فراهم سازی  با  اجتماعی  حمایت  طرح های   
مراقبت های درمانی، یا جبران خسارت خانوارها در مواجهه با شوک های اقتصادی یا درمانی، 
به طور موثری می توانند نیاز خانوارها را برای توسل به کار کودکان به عنوان یک راهبرد 
پیشگیرانه یا مقابله ای کاهش دهند. با وجود پیشرفت های انجام گرفته در زمینه ی گسترش 
طرح های حمایت اجتماعی، میزان پوشش این طرح ها کافی نبوده و از توزیع نابرابری در 

میان مناطق برخوردار است. 
 تحصیل، یا خارج از مدرسه بودن کودکان، اغلب با کار کودکان دارای ارتباط است. بنابراین 
کاهش تعداد کودکان کار مستلزم آن است که خانواده ها بتوانند فرزندان خود را به مدرسه 
بفرستند، و از طرفی مزایای دریافتی خانواده هایی که کودکان خود را به مدرسه می فرستند 
از  خارج  کودکان  آمار  اگرچه  باشد.  کودک  کار  با  درگیر  خانواده های  از  بیشتر  بایستی 
مدرسه ی ابتدایی طی سال های اخیر و در سطح جهانی به طور قابل توجهی کاهش یافته 
است اما همچنان تفاوت های منطقه ای زیادی در زمینه ی هزینه های آموزشی و دسترسی 

به مدارس وجود دارد18.
نرخ های متفاوت رشد جمعیت منطقه  ای به احتمال با روند کار کودکان دارای ارتباط است. 
در LAC، تعداد کودکان کار مشغول از سال ۲008 تا ۲0۲0 حدود شش میلیون کاهش 
یافته است که از کاهش جمعیت کودکان به میزان 4.8 میلیون نشات می گیرد. حال آن که 
طی دوره ای مشابه، AP با وجود افزایش 1۲.8 میلیونی جمعیت کودکان با کاهش 64.9 
افزایش  با  میلیونی تعداد کودکان کار مواجه شده است. به طور مقابل، در SSA همزمان 
یافته  افزایش  نفر  میلیون  تا ۲1.5  کار  تعداد کودکان  میلیونی جمعیت کودکان،   104.8

است.
رواج کار کودکان از زمان همه گیری کووید-1۹

پس از شیوع همه  گیری کووید-19، مواجه شدن خانوارها با زیان های اقتصادی و شوک های 
تعطیلی  داد.  افزایش  توجهی  قابل  طور  به  نیز  را  کودکان  کار  خطر  سالمتی،  با  مرتبط 
طوالنی مدارس عامل تعیین کننده ی دیگری در این زمینه بود. داده های نظرسنجی مربوط 
به زمان آغاز همه گیری موید کاهش فوری مشارکت کودکان در فعالیت های اقتصادی بود. 
چنین آماری نمایان گر آن است که کاهش کلی فعالیت های اقتصادی مرتبط با قرنطینه بر 
تعداد کودکان کار نیز تأثیر گذاشته است19. اما در برخی از خانواده ها که به دلیل قرنطینه 
با کاهش درآمد روبرو شده بودند، کودکان به میزان بیشتری آغاز به کار کرده اند. شهادت 
81 کودک در سراسر غنا، نپال و اوگاندا نشان داد که این کودکان برای فرار از گرسنگی 
مجبور به کار بوده اند، چراکه خانواده های ایشان غذای کافی در اختیار نداشته اند. در این 
بین کودکانی که پیش از شیوع بیماری نیز کار می کردند، این بار با تعطیلی مدارس ساعات 

بیشتری را مشغول به کار بوده اند۲0.

۱۸- (Al-Samarrai et al. 2021)
۱۹- (ILO and UNICEF forthcoming)
۲۰- (Human Rights Watch 2021).
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بانگ نی1

گوهر دریاست از ساحل نهان ...هیبت دریا نه این است و نه آن 
تا نرفتی در میان، نشناختی نقش دریا از کران پرداختی   
چون در او افتی بدانی کیست این خفته بر ساحل ندانی چیست این  
مرده را دریا به ساحل افکند زنده باید تا ز جان دل بر کند   
چنگ او را هر زمان آهنگ هاست وه که دریا را فراوان رنگ هاست  
آن شنیدن ها و دیدن هات کوش؟ تا نه پنداری که داری چشم و گوش  
گوش ها را لذت آواز نیست چشم ها را جلوه های ناز نیست   
از شنیدن راه جوید در نقوش گوش را گر عشق بخشد ناز و نوش  
بشنود از هر نگاهی صد نوا چشم را چون دل بود فرمانروا   
بشنود چشم و ببیند گوش تو آری ای جان، چون بجوشد هوش تو  
درد را می دید و می شد چاره ساز دست عیسی از چه آمد دلنواز؟  
ایْنت نابینایی و حرمان و مرگ تو نبینی باد را ااّل به برگ   
ور نه از دیدار خود شرمنده ای گر ببینی باد را بیننده ای   
بی خبر ماندی ز آواز درخت تو به بانِگ مرغ خو کردی و، سخت  
دانه افشاندی و دام انداختی مرغ را هم بر سزا نشناختی   
تا ز خود خواهی بگویی: مرغ من! در قفس کردی تو مرغ خوش سخن  
مرغ را پرواز آزادی خوش است ناله از کنج قفس شادی کوش است  
می گریزد مرغ آزاد از قفس خود قفس گشتی پر از باد هوس  
در گشا، تا مرغت آید از قفا باغ ها در سینه داری با صفا   
بی نیاز دانه و بی رنج دام مرغ می آید در آغوشت مدام   
در قفس چون گربه چنگش می زنی مرغ می آید تو سنگش می زنی   
زان که بر هر شاخسارش بلبلی ست در چمنزار درونت غلغلی ست   
بشنوی در گوش دل، گلبانگ خون سر بنه در خود که از باغ درون  
ازهواشان راه با یکدیگر است باغ ها را گرچه دیوار و در است   
میل او بر باغ دیگر می کشد شاخه از دیوار سر بر می کشد   
وه ازین پیک و پیام نازنین باد می آرد پیام آن به این   
ریشه ها را دست در دست هم است شاخه ها را از جدایی گر غم است  
پای از زندان خود بیرون گذار تو نه کمتر از درختی سر برآر   
کار ما زین دست، کارستان شود دست من با دست تو دستان شود  
آدمی با آدمی دارد نیاز ای برادر در نشیب و در فراز   
پس پدید آید چه دریاهای نو... گر تو چشم او شوی، او گوش تو  


