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نشـریه تخصصى اجتماعـى

     عباس متولى

جوامع در حال تغيير، به دليل تغييرات گوناگون، معمواًل با تضادهای مختلف 
در ساختارها و زيرساخت های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی روبرو 
هستند. در چنين جوامعی، افراد به سختی می توانند خود را با محيط سازگار و با 
تغييرات و دگرگونی های تازه و سريع همراه کنند. بنابراين، ممکن است دچار 
ناهنجاری و کشمکش های مختلف اجتماعی و حتی ازخود بيگانگی بشوند. 
اين بی نظمی ها و بی سامانی ها به عدم تعادل و بی ثباتی اجتماعی و افزايش 
بحران ها و آسيب های اجتماعی منجر می شود. از اين رو مطالعه انحرافات و 
کجروی های اجتماعی و به اصطالح، آسيب شناسی اجتماعی برای شناخت 
ريشه بی نظمی های اجتماعی و پيشگيری و درمان آنها ضرورت دارد. در واقع 
مطالعه و ريشه يابی ناهنجاری ها و آسيب هايی نظير بيکاری، اعتياد، فقر، 
خودکشی، طالق وغيره، همراه باعلل و شيوه های پيش گيری و درمان آن ها 

در بسامان شدن جامعه موثراست. 
تعریف و علل

آسيب اجتماعی به هر نوع عمل فردی يا جمعی اطالق می شود که در 
چارچوب اصول اخالقی و قواعد جمعی محل فعاليت افراد قرار نمی گيرد و در 
نتيجه با پيامد قانونی و يا  اخالقی و اجتماعی روبرو می گردد. در واقع آسيب 
شناسی اجتماعی، مطالعه و ريشه يابی بی نظمی های اجتماعی همراه با علل 
و شيوه های پيشگيری و درمان آنها و نيز شرايط بيمارگونه اجتماعی است. به 
طور خالصه می توان گفت آسيب شناسی اجتماعی شناخت ريشه های بی 

نظمی در ارگانيسم جامعه است.
در پيدايش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددی 
به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز می تواند مؤثر باشد. از آنجا که ممکن 
است در پيدايش هر رفتاری عوامل مختلفی مؤثر باشد، از اين رو، نمی توان 
به يك باره فرد بزهکار را به عنوان علت اصلی درجامعه مقصر شناخت و ساير 
عوامل را ناديده گرفت. به منظور بررسی بهتر علل و عوامل موثر در بروز جرم 

و آسيب می توان به دو دسته عوامل زير اشاره نمود:
عوامل شخصيتی و فردی: عوامل شخصيتی زمينه را برای بروز بسياری از 
نابهنجاری های اجتماعی فراهم می کند، در برخی موارد اين عوامل به طور 
مستقيم باعث بروز بد رفتاری شده ) مانند پرخاشگری( و در برخی موارد 
هم باعث واکنش های محيطی نسبت به فرد می شود و در بلند مدت 
پايين بودن هوشبهر(.  يا  انزوای اجتماعی  ايجاد مشکل می کند ) مانند 
برخی از مشخصه های بارز و برجسته شخصيتی افراد بزهکار، خودمحوری، 
پرخاشگری، هنجارشکنی، فريبندگی ظاهری و عدم احساس مسئوليت می 
باشد. اين گونه افراد به پيامد عمل خود نمی انديشند، در کارهای خود بی 
پروا و بی مالحظه هستند و در پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در 

قضاوت های خود يك سويه می باشند.
عوامل خانوادگی و اجتماعی: از مؤلفه های مهم در گرايش نوجوانان و جوانان به 
سمت و سوی بزهکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن پيوندهای عاطفی 
و روانی ميان اعضای خانواده است. هر چند در بسياری از خانواده ها، پدر و 
مادر دارای حضور فيزيکی هستند، اما حضور روانی آنان برای فرزندان محسوس 
نيست. در چنين وضعيتی، فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد 
مختلف بدون هيچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در خانواده صورت می گيرد. 
روشن است که چنين وضعيتی زمينه را برای خأل عاطفی فرزندان فراهم می کند. 

انواع
امروزه علی رغم ورود به دنيای صنعتی و پيشرفت های مختلف، متاسفانه 
آسيب های اجتماعی نيز از تنوع و گستردگی بيشتری برخوردار شده است. 
يکي از نگراني ها اين است که برخي از اين آسيب ها به لحاظ تعدد و به 
لحاظ کيفيت گسترده شده و به صورت درون ريز در اليه هاي زيرين جامعه 
جاي مي گيرند. پس از گذشت زمان، وقتي به سطح مي آيند درمان شان 
بسيار سخت مي شود. آسيب هايی مانند وجود جمعيت نسبتاً زياد معتاد و 
حاشيه نشين و داراي اسکان غير رسمي، سرقت، روسپی گری، قانون گريزي، 
اختالس، تکدي گري، وجود جرم، جنايت، بزهکاري و خشونت های خانگی 
مانند کودک آزاری، همسر آزاری و سالمند آزاری که پرونده هاي محاکم 

قضايي و روند رو به افزايش آن نشان دهنده اين گستردگي مي باشد. 
گذار از سنت به مدرنيته  شرايطي در جامعه ايجاد کرده که اين شرايط کمك 
به رشد وگسترش آسيب ها مي کند. در اين زمينه طبقه ای از آسيب های 
اجتماعی تحت عنوان آسيب های نو پديد قابل شناسايی می باشد. آسيب هاي 
نوپديد، آسيب هاي مرتبط با فناوري جديد است که مضرات ناشي از استفاده از 
ماهواره، بازي هاي رايانه اي، تلفن همراه و اينترنت مي تواند در اين مجموعه 
قرار گيرد. همچنين ماهواره اگر به طور مناسب استفاده شود مي تواند نکات 
مثبتي همچون آموزش و استفاده از اطالعات علمي را در پي داشته باشد، اما در 
صورت کاربرد غيرمناسب آسيب هايي همچون تهاجم فرهنگي، از بين رفتن 
قبح روابط نامتعارف، مصرف مشروبات الکلي، پرخاشگري، عشق هاي مثلثي، 
تزلزل بنيان خانواده، ارتباطات نامشروع، رواج مدهاي غربي، شيطان پرستي و 

فرقه هاي انحرافي که ا ز طريق شبکه هاي تلويزيوني افراد زيادي را جذب 
کرده است، در پي خواهد داشت. 

در اين زمينه کودکان از جمله گروه هايی هستند که در مراحل مختلف رشد در 
مقابل انواع آسيب های اجتماعی و به ويژه اين گروه از آسيب ها با مشکالت 

بيشتری روبرو خواهند شد زيرا:
1- از نظر زيستی اندام های جسمانی هنوز در حال رشد و سيستم اعصاب 
مرکزی و پيرامونی آن ها در حال تکامل هستند و در نتيجه آسيب پذيری آن 
ها بيشتر است. بروز اعتياد و وابستگی به هر نوع محرک زيستی مانند بازی 

کامپيوتری و حتی مخدر راحت تر رخ می دهد.
2- از نظر اجتماعی تمايل آن ها برای جلب توجه بيشتر بوده و مهارت گفتن 
نه در آن ها به طور کامل شکل نگرفته است. در اين گروه همچنين کارهايی 

که به لحاظ اجتماعی قبيح هستند به طور کامل تشخيص داده نمی شود.
3- از نظر شناختی توان تميز خطر و غير خطر و همچنين و پيش بينی عواقب 
کارها کمتر است. اين گروه توان تشخيص قصد و نيت اصلی افراد را به ويژه 

اگر در قالبی دوست داشتنی ارائه شود ندارند. 
در زير تعدادی از آسيب های اجتماعی نوپديد که امروزه کودکان را بيشتر هدف 

قرار می دهند بيان می شود:
- هرزه نگاري به شكل مدرن 

پورونوگرافي )هرزه نگاري( به عنوان نمايش تصويري و يا کالمي رفتارهاي 
جنسي است که با هدف ارضاي خواسته هاي جنسي ديگران تعريف مي شود 
. اين گونه مطالب و تصاوير که در پي تحريك جنسي ديگران عرضه مي 
گردد، معمواًل به ارضاي غيرطبيعي جنسي مراجعه کنندگان آن مي انجامد. 
نکته ديگر اينکه رجوع به اينترنت براي دسترسي به مطالب مستهجن، صرفاً به 
افراد نابهنجار خالصه نمي شود و حجم قابل توجهي از مراجعان را افراد طبيعي 
تشکيل مي دهد. در اين عرصه بيشترين خطر متوجه کودکان و نوجوانان 
است. با اشاره به پي آمد هاي منفي هرزه نگاري بر بهداشت رواني اين امکان 
وجود دارد که به واسطه ديدن مطالب و تصوير هاي مستهجن رفتار هاي 

جنسي از خود بروز دهند.
- استفاده نامناسب از تلفن همراه

تلفن همراه فوايدي ا ز جمله دسترسي آسان ، کاهش ترافيك و ترددهاي 
غيرضروري و ايجاد همگرايي در پي دارد اما در کنار آن، استفاده نامناسب از آن در 
سال هاي اخير به آثار منفي و آسيب هاي بسياري منجر شده است که از جمله آن 
مي توان به بلوتوث هاي فيلم های مخرب،پيامك هاي مستهجن، دوستي هاي 
خياباني، تزلزل ارزش ها و ارتباطات غيرمناسب اشاره کرد. امروزه با وجود تلفن 
همراه در تقريبا همه منازل و امکان وجود موارد منفی در گوشی ها و همچنين 
بازی هايی که در کودکان ايجاد وابستگی می کنند می توان استفاده نامناسب از 

آن را به عنوان يك آسيب نوپديد برای کودکان محسوب کرد.

- استفاده نامناسب از اینترنت
به طور کلی کودکان به لحاظ ويژگی های زيستی و محرک خواهی سيستم 
عصبی خود راحت تر از بزرگساالن جذب محرک هايی مانند تلويزيون، 
کامپيوتر و موبايل و يا هر چيزی که نور و صدای همزمان داشت باشد می 
شوند که مصاديق آن را والدين در منزل شاهد هستند. در اينترنت ويژگی منفی 
ديگری نيز وجود دارد که عبارت است از محتوای کنترل نشده در هر زمينه 
ای فرد آن را جستجو کند. عالوه بر اين برقراری ارتباط بدون مرز و حتی 
گفتگو های تصويری نيز اين مشکل را پيچيده تر می کند. نکته قابل توجه 
ديگر اين است که والدين بايد مد نظر داشته باشند تعداد ساعاتی که فرزندشان 
در مقابل کامپيوتر، تلويزيون و موبايل سپری می کند ساعاتی است که می 
توانسته آن را در ارتباطات اجتماعی سازنده صرف کند. پس استفاده از اينترنت 
بدون نظارت و فرهنگ سازی در خانواده ها می تواند برای کودکان و به ويژه 

نوجوانان مشکل ساز باشد.
پیشنهادات:

* هماهنگی بخش های عمومی و خصوصی که در زمينه پيشگيری از جرم 
فعاليت دارند

* آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت و کنترل بيشتر برفعاليت های 
تکنولوژيك فرزندان خود

* توجه به مشکالت روانی و جسمانی فرد، مشکالتی همچون اختالل 
درگويايی، بينايی، شنوايی، جسمانی، معلوليت های ذهنی، اختالالت روانی و...

*  توجه به مشکالت آموزشی، مانند ناتوانی در يادگيری، ترک تحصيل، افت 
تحصيلی، بی توجهی به تکاليف درسی

بافی،  خيال  افسردگی،  روانی، همچون   - عاطفی  به مشکالت  توجه   *
بدبينی ،خودکم بينی، خودبزرگ بينی،زود رنجی، خودنمايی، ترس، اضطراب، 

پرخاشگری، حسادت، کم حرفی و وسواس
* آشنايی هرچند اوليه با روان شناسی دوران رشد کودک و نوجوان

* تقويت اعتقادات فرزند، به ويژه در کودکی ونوجوانی، در کنار پای بندی 
عملی والدين به آموزه های دينی
* ايجاد سازگاری درمحيط خانه

* برنامه ريزی مناسب برای تنظيم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
* ارتقاء فرهنگ استفاده از مشاوره در خانواده ها

* تقويت مراکز مشاورهای مفيد و کارامد در مدارس
* بها دادن به مسئله ترک تحصيل و يا اخراج دانش آموزان از مدرسه و 

ضرورت ارتباط با خانواده های آنان
* برنامه ريزی اصولی و صحيح برای اشتغال در جامعه، رفع بی عدالتی، و پی 

گيری منطقی نيازهای کودکان، نوجوانان و جوانان.

گذار از سنت به مدرنیته  
نگاهی به آسیب های اجتماعی نوپدید در کودکان
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      احمد غفوریان- کارشناس توانبخشى 

عليرغم اينکه معلولين بزرگترين اقليت دنيا با آماری بالغ بر 
يك دهم جمعيت جهان را تشکيل می دهند اما همواره 
در طول تاريخ با مشکالتی مثل بی توجهی، تحقير و 
تبعيض مواجه بوده و به خاطر همين مشکالت در اکثر 
موارد از روی ناچاری، فقر،بيکاری و انزوای اجتماعی تن 
داه اند. اين موضوعات باعث شده که در چند دهه گذشته 
موضوع حقوق معلوالن به تدريج پررنگتر شده و اميدهای 
تازه ای را برای برخورداری آنها از شرايط بهتر فراهم کرده 
است. بطوريکه گسترش اين تالش ها برای حمايت از 
حقوق معلوالن هم در سطح ملی و هم در سطح بين 
المللی کامال محسوس بوده است در اين بين کودکان 
معلول به دليل شرايط خاص ناشی از معلوليت از يك 
طرف و شرايط سنی دوران کودکی از طرف ديگر دارای 
آسيب پذيری بيشتری بوده و نياز به توجه ويژه و خاص 
داشته و لزوم تدوين قوانين حمايتی از اين کودکان بيشتر 

از گروه های ديگر احساس می شود. 
البته بايد توجه داشت که تدوين و تصويب چنين قوانين و 
اسنادی در جهت حمايت از کودکان معلول، دادن امتيازی 
خاص و حقوقی ويژه به اين افراد نيست بلکه هدف صرفا 
اتخاذ تدابير مناسب جهت پشتيبانی از آنان برای بهره 
مندی برابر و کامل از حقوقشان است چراکه متاسفانه 
آن ها به خاطر شرايط و موقعيتی که دارند همواره از 
استيفای کامل حقوق خود به صورتی برابر با ساير افراد 
جامعه محروم بوده اند. موضوع ديگر اينکه اقدامات دولت 
ها و مديران دستگاه های اجرايی در قبال افراد معلول 
مراقبت  از  برخورداری  برای  معلول  کودکان  ويژه  به 
به تحصيل،دوره  از جمله دسترسی آن ها  ويژه  های 
و  توانبخشی  بهداشتی،خدمات  آموزشی،خدمات  های 
امکانات تفريحی بايد به روشی تدوين و اجرا شود که 
موجب دستيابی کودک به باالترين حد ادغام در جامعه 
معنوی شود.  و  فرهنگی  رشد  از جمله  فردی  رشد  و 
قوانين حمايتی در خصوص کودکان معلول را در دو قالب 

جداگانه می توان مورد بررسی قرار داد. 
قوانین عام

اسناد و  آندسته  از کودکان که شامل  قوانين حمايتی 
موضوعاتی است که در جهت حمايت از کودکان به طور 
عام تدوين گرديده اند و در بخش هايی از آن به طور 
خاص به حقوق کودکان معلول نيز اشاره شده است. مانند 
اعالميه جهانی حقوق کودک و پيمان نامه حقوق کودک. 
 20 مصوب  که  کودک  حقوق  جهانی  اعالميه  در 
نوامبر 1959 می باشد در اصل پنجم آن به موضوع 
کودکان معلول پرداخته و عنوان می کند که کودکی 
که از لحاظ بدنی،فکری يا اجتماعی معلول است بايد 
متناسب  الزم  مراقبت  و  خاص،آموزش  توجه  تحت 
حقوق  نامه  پيمان  بگيرد.  قرار  وی  خاص  وضع  با 
کودک نيز يك کنوانسيون بين المللی است که حقوق 
مدنی،سياسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودکان را 
فارغ از نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقايد سياسی،جايگاه 
اجتماعی و.... بيان می کند. اين کنوانسيون که در 20 
نوامبر 1989 مورد پذيرش مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد قرار گرفت در ماده 23 خود به شرح ذيل به وظايف 

دولت ها در قبال کودکان معلول پرداخته است:  
1-کشورهای طرف کنوانسيون اذعان دارند کودکی که 
ذهناً يا جسماً دچار نقص می باشد بايد در شرايطی که 

متضمن منزلت و افزايش اتکاء به نفس باشد و 
شرکت فعال کودک در جامعه را تسهيل نمايد 
کامل  و  آبرومند  زندگی  يك  از  و  يافته  رشد 

برخوردار است.  

2- کشورهای طرف کنوانسيون حق کودکان معلول را 
برای برخورداری از مراقبت های ويژه به رسميت می 
شناسند و ارائه اين مراقبت ها را برحسب شرايط والدين 
و يا مسئولين کودک و منوط به وجود منابع به اين گونه 
کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند 

تشويق و تضمين خواهد کرد. 
3-با تشخيص نيازهای ويژه کودک معلول،کمك های 
مقرر شده در پاراگراف 2 اين ماده در صورت امکان می 
بايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدين 
و يا مسئولين کودک انجام گيرد و می بايست به نحوی 
برنامه ريزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به 
آموزش،تعليم و تربيت و خدمات مراقبتی،بهداشتی،خدمات 
توانبخشی،آمادگی برای اشتغال و ايجاد فرصت به روشی 
که موجب دستيابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و 
پيشرفت شخصی از جمله پيشرفت فرهنگی و معنوی وی 

ميشود داشته باشد. 
همکاری  ساير  در  کنوانسيون  طرف  کشورهای   -4
المللی مبادالت اطالعاتی الزم را در زمينه  های بين 
معالجات  و  پيشگيری  جهت  بهداشتی  های  مراقبت 
پزشکی،روانشناسی و توانخبشی کودکان معلول من جمله 
انتشار و در دسترس قرار دادن اطالعات مربوط به روش 
های توانبخشی،آموزشی و خدمات حرفه ای با هدف قادر 
ساختن کشورهای طرف کنوانسيون به پيشبرد توانايی ها 
و مهارت های خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه 
ها افزايش خواهد داد. در اين ارتباط به نيازهای کشورهای 
در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد. البته در ماده 
39 اين کنوانسيون به شکل ديگری به موضوع توانبخشی 
کودکان معلول پرداخته شده و عنوان می کند: کشورهای 
طرف کنوانسيون تمام اقدامات الزم را برای تسريع بهبودی 
جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی 
توجهی،استثمار،سوءاستفاده،شکنجه يا ساير اعمال خشونت 
آميز،غيرانسانی و تحقير کننده يا جنگ بوده است به عمل 
خواهد آورد. اين روند بهبودی و پيوستن مجرد به جامعه 
می بايست در محيطی که موجب سالمتی،اتکای نفس و 

احترام کودک شود انجام گيرد. 
قوانین حمایتى و اسناد حقوقى خاص

قوانين حمايتی و اسناد حقوقی خاص معلولين که به دنبال 
افزايش مستمر معلولين در جهان و نيازهای خاص اين 
افراد در سطح بين المللی و ملی کشورها تهيه و تدوين شده 
به جنبه های مختلف حقوقی و زندگی معلولين پرداخته 
است که در بندهای از آن ها کودکان معلول مورد توجه 

قرار گرفته اند. 
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن و کنوانسيون بين 
المللی حقوق کودکان مهمترين قوانين از اين دسته هستند. 

قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن که در 16 
ارديبهشت 1383 به تصويب مجلس شورای 
و  بوده  ماده   16 دارای  رسيد  اسالمی 

و  موضوعات  به 
مختلف  نيازهای 
معلولين  حيطه 
است.  پرداخته 

ليکن به دليل عدم ضمانت الزم و عدم هماهنگی بين 
دستگاه های مرتبط در اجرای اين قانون موفقيت چندانی 

نداشته است. 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 

 اين کنوانسيون مصوب 13 دسامبر سال 2006 ميالدی 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که در ايران 
نيز در تاريخ 1387/9/13 به تصويب مجلس شورای 
اسالمی رسيده است. اين کنوانسيون شامل 50 ماده بوده 
و پروتکل الحاقی آن نيز دارای 18 ماده می باشد. هدف 
کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت،ارتقاء حمايت و 
تضمين بهره مندی برابر و کامل اشخاص دارای معلوليت 
از کليه حقوق بشری،آزارهای بنيادين و ارتقای احترام 

نسبت به منزلت ذاتی آن ها می باشد. 
اين  از  متعددی  ماده های  و  در بخش های مختلف 
کنوانسيون به حقوق کودکان معلول پرداخته شده است 

که در ذيل برخی از آن ها به اختصار آمده است: 
يکی از اصول هشت گانه اين کنوانسيون به موضوع 
کودکان دارای معلوليت پرداخته است و به احترام به 
و  معلوليت  دارای  کودکان  تحول  قابل  های  ظرفيت 
در جهت حفظ هويت  اين کودکان  به حقوق  احترام 

خويش اشاره دارد. 
ماده 7 اين کنوانسيون به طور کامل به کودکان دارای 
معلوليت پرداخته و عنوان می کند: دولت های عضو،تمامی 
تدابير الزم جهت تضمين اينکه کودکان از تمامی حقوق 
بشر و آزادی های بنيادين بر مبنای برابر با ساير کودکان 

بهره مند می باشند را اتخاذ خواهد نمود. 
در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلوليت عالی 

ترين منافع کودک در اولويت نخست خواهد بود. 
دولت های عضو تضمين خواهند نمود که اين کودکان از 
حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثير گذار بر آن 
ها برخوردار می باشند. نظرات آن ها بر اساس سن و بلوغ و 
بر مبنای برابر با ساير کودکان از سنجش مناسب برخوردار 
می گردد و در تحقق حقوق آن ها کمك های متناسب با 

سن و ناتوانی ارائه می گردد. 
در ماده 18 اين کنوانسيون که به موضوع آزادی تردد و 
تابعيت افراد معلول پرداخته در بخشی از آن عنوان می 
کند: کودکان دارای معلوليت، بالفاصله پس از والدت ثبت 
خواهند گرديد و از زمان والدت دارای حق برخورداری از 
نام،حق اخذ تابعيت و تا آنجايی که ممکن است از حق 

شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار خواهند گرديد. 
در ماده 23 با موضوع احترام به خانه و خانواده و در 
بندهای3 ، 4 و 5  آن نيز به برخی ديگر از حقوق کودکان 

معلول اشاره شده است:
دولت های عضو تضمين خواهند نمود که کودکان دارای 

معلوليت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر 
برخوردارند. دولت های عضو با هدف تحقق حقوق مذکور 
و جلوگيری از اختفاء،ترک،غفلت و تفکيك کودکان دارای 
معلوليت تعهد خواهند نمود تا اطالعات،خدمات و حمايت 
های اوليه و جامع را به کودکان دارای معلوليت و خانواده 

آن ها ارائه نمايند.
کودک در کنار خانواده

دولت های عضو تضمين خواهند نمود که کودک از والدين 
خود برخالف اراده آن ها جدا نگردد مگر زمانی که مقامات 
صالح به شرط بررسی تصميمات دستگاه های اجرايی 
دولتی توسط دادگاه،تصميم بگيرند که بر اساس تشريفات و 
قوانين حاکم چنين جدايی جهت عالی ترين منافع کودک 
ضروری می باشد. در هيچ موردی کودک از والدين خود بر 
مبنای معلوليتش يا يکی يا هردوی والدين جدا نمی گردد. 
دولت های عضو چنانچه والدين بالفاصله قادر نباشند از 
کودک دارای معلوليت مراقبت نمايند تعهد خواهند نمود 
هرگونه تالشی را جهت ارائه مراقبت های جايگزين در 
درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی در درون جامعه 

در شرايط خانوادگی به عمل آورند. 
معلوليت  دارای  افراد  آموزش  بحث  در  و  ماده 24  در 
در بخشی از آن اينگونه عنوان شده است: افراد دارای 
معلوليت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلوليت 
مستثنی نمی گردند و اينکه اين کودکان نيز از آموزش 
اجباری و رايگان ابتدايی يا متوسطه بر مبنای معلوليت 

مستثنی نمی گردند. 
زندگی  در  مشارکت  موضوع  با   30 ماده  در 
فرهنگی،تفريح،فراغت و ورزش در يکی از بندهای آن از 
دولت های عضو خواسته شده با نيت توانمند ساختن افراد 
دارای معلوليت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سايرين 
در فعاليت های تفريحی،فراغتی و ورزشی تدابير مناسبی را 
اتخاذ نمايند. از جمله تضمين اينکه کودکان دارای معلوليت 
از دسترسی برابر با ساير کودکان به مشارکت در بازی،تفريح 
و فعاليت های ورزشی و فراغتی از جمله فعاليت های درون 

نظام مدارس برخوردار می باشند. 
در پايان ذکر اين نکته ضروری است که تنها وجود قانون 
برای حمايت از کودکان معلول کافی نيست و تحقق آن 
مستلزم فراهم کردن شرايط بهتری برای کودکان معلول 
بوده و تالش در اين زمينه مهمترين وظيفه ما در قبال 
اين کودکان می باشد. از طرف ديگر بايد اين موضوع را 
مدنظر قرار دهم که تحقق کودکان دارای معلوليت نياز 
به دو اقدام اساسی دارد: شناخت مشکالت و تنگناهای 
زندگی معلول، ارائه راهکارهای مناسب علمی و عملی در 
جهت کاهش اين مشکالت و کمك به رشد و پيشرفت 

اين کودکان 

کودک در کنار خانواده 
قوانینی برای حمایت از کودکان معلول 



حه 
صف

 |1
39

ه 5
 ما

ت
ش

به
دی

ار
|

 4 
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با وجود مخالفت عمومي درباره بدرفتاري با کودک، تالش 
براي ارائه تعريف از کودک آزاري دشوار است. چرا که 
ماهيت بدرفتاري با کودک به گونه اي است که نمي 
توان تعريف روشني از آن ارائه داد که در تمام موقعيت 
گذشته  های  دهه  طي  شود.  برده  کار  به  جديد  هاي 
تعاريف مختلفي از بدرفتاري با کودک ارائه شده است. 
اين تعاريف در وهله نخست هدف خاص يك سازمان، 
تدوين و تصويب قوانين دولتي، يك مؤسسه اجتماعي يا 
پژوهشگر بوده اند. يکی از تعاريف مناسب کودک آزاری 

در ذيل می آيد:
 ،)WHO(جهاني بهداشت  سازمان  تعريف  مطابق   •
کودک آزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سالمت 
جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي کودک به دست 

والدين يا افرادي که نسبت به او مسئول هستند.
بدرفتاري با کودکان معمواًل در چهار حوزه مورد بررسي 
آزاري  کودک  جسمي،  آزاري  کودک  گيرد؛  مي  قرار 

عاطفي، کودک آزاري جنسي و غفلت 

جسمي  آزاري  کودک  جسمي:  آزاري  1-کودک 
آسيبي است که مواردي همچون ضربه زدن، داغ کردن، 
آسيب رساندن به سر، شکستگي استخوان، آسيب هاي 
آسيب   از  ديگری  شيوۀ  هر  يا  کردن  مجروح  دروني، 

جسماني را شامل مي شود.  

2. کودک آزاري عاطفي: بدرفتاري عاطفي، آسيبي 
اساسي و قابل توجه است که کارکردهاي روان شناختي، 
قرار  تأثير  تحت  به شدت  را  کودک  رشدی  و  رفتاری 
مي دهد. طرد، برخورد خشونت آميز خانواده )بي ثباتي 
وانتظارات  تحقير،  تهديد،  افراطی،  انتقاد  خانوادگي(، 
نامناسب از کودک همه از مصاديق بارز  کودک آزاري 
عاطفي می باشند. بدرفتاري عاطفي معمواًل با بدرفتاري 

جسمي و کالمي همراه است.

3. کودک آزاري جنسي:  کودک آزاري جنسي عبارت 

است از تماس يا تعامل ميان کودک و فرد بزرگسال، 
جنسي شخص  تحريك  براي  کودک  از  که  هنگامي 
مرتکب يا فرد ديگري استفاده شود. کودک آزاري جنسي 
دامنۀ وسيعي را در بر مي گيرد. سوء استفاده جنسي ممکن 
است از طرف ساير کودکان يا نوجوانان با اختالف سني 
بيش از 5 سال و يا بزرگساالن ديگر به جز مراقبان اوليه 

)مانند معلمان، مربيان و غريبه ها( انجام پذيرد.

4. غفلت و مسامحه : عبارت است از حذف يا ناديده 
گرفتن کودک که ممکن است با آزار بدني همراه باشد. 
بيانگر رابطۀ  پايداري است که  الگوي  به منزلۀ  غفلت 
متقابل و اندک والدين و مراقبان با کودک، حذف و عدم 
تأمين نيازهاي اوليه جسمي يا عاطفي کودک مثل تغذيه، 
بهداشت، پوشاک، نظافت، تربيت، مراقبت هاي پزشکي، 

حمايت و ابراز عشق و عالقه مي باشد.

  علل ایجاد 

آزار و اذيت در بسياری از خانواده ها پنهان داشته می شود. 
کودک آزاری اغلب در خانواده هايی اتفاق می افتد که از نظر 
اجتماعی بسيار منزوی بوده، دوستی نداشته و با ديگران نيز 

ارتباطی ندارند. 
قرار  اذيت  و  آزار  مورد  کودکی  دوران  در  که  والدينی 
گرفته اند بيشتر امکان دارد کودکان خود را مورد آزار قرار 
دارو می تواند شمار کودک  و  از مخدرات  دهند.استفاده 
انتقاد  حد  از  بيش  که  والدينی  دهد.  افزايش  را  آزاری 
می کنند، در روش های تربيتی و رعايت نظم بسيار خشن 
هستند، آن هايی که برای کودکانشان خيلی کم يا زياد 
ابراز نگرانی می کنند و يا استرس بسيار زيادی دارند ممکن 
است در شمار والدين کودک آزار نيز قرار داشته باشند. 
والدين کودک آزار اغلب قصد صدمه زدن به کودکان خود 
را ندارند. معمواًل آنها در هنگام عصبانيت کودکان خود را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند. اينچنين والدينی نياز به 

کمك حرفه ای روان شناسی دارند.

نا آگاهي والدین : 
 گاه والدين يا افراد ديگر که به کودکان آزار مي رسانند 
، نمي دانند که رفتار آن ها، کودک آزاري است. مانند 
کساني که کودک را مورد تنبيه بدني قرار مي دهند، آن ها 
را تحقير و توهين مي کنند به نيازهاي اساسي آن ها بي 

توجه هستند و اين رفتارها را عادي و معمولي مي دانند

اعتیاد : 
اعتياد به دليل خصوصياتي که در افراد ايجاد مي کند، مانند 
پرخاشگري ، بي مسؤوليتي ، کاهش عاطفه و ..... سبب مي 
شود کودکان مورد آزار ، بويژه مورد سوء استفاده قرار گيرند. 

بیماري هاي رواني : 
 در صورتي که والدين به بيماري هاي رواني مبتال شوند، 
با رفتارهايي مانند تند خويي، خشونت، ناسازگاري، بي 
توجهي و... که ناشي از بيماري هاي رواني آن هاست. 

سبب آزار کودکان مي شوند. 

مشكالت اقتصادي : 
 فقر سبب مي شود کودکان از دسترسي به نيازهاي اساسي 
خود مانند آموزش ، بهداشت، تغذيه ، و... محروم شوند يا 
والدين به دليل فشارهاي مالي با رفتارهايي چون پرخاشگري 

، خشونت، بي توجهي و .. کودکان را مورد آزار قرار دهند. 

کودک 
و آزار اقتصادی

والدینی که بیش از حد انتقاد 
می کنند، در رو شهای تربیتی و 

رعایت نظم بسیار خشن هستند، 
آن هایی که برای کودکانشان 

خیلی کم یا زیاد ابراز نگرانی 
میکنند و یا استرس بسیار زیادی 

دارند ممکن است در شمار 
والدین کودک آزار نیز قرار 

داشته باشند

حمیده قائمی زاده 
کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان 

اجتماعی بهزیستی یزد

بهره کشی اقتصادی از کودکان کار
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مشكالت خانوادگي : 
 مشاجرات شديد و طوالني والدين ، جمعيت زياد خانواده ، شيوه هاي تربيتي 
نامناسب ، در برخي موارد وجود ناپدري و نامادري و... سبب مي شود کودکان 
مورد آزار قرار گيرند تا حدي که مشکالت خانوادگي يکي از داليل کودک 

آزاري محسوب مي شود. 

مشكالت کودکان : 
 کودکاني که به طور نسبي مشکالت پايدار و شديدي دارند، بيش از ساير 
کودکان مورد آزار قرار مي گيرند. مانند کودکاني که دچار بيماري هاي جسمي 
مزمن و طوالني مدت يا مشکالت رفتاري از قبيل پرخاشگري، بي قراري ، 
بيش فعالي، اضطراب، شب ادراري و ... هستند، به دليل مشکالتي که براي 
بزرگساالن ايجاد مي کنند ونيز به سبب ناآگاهي والدين از اين مشکالت، 

اغلب مورد آزار جسمي ورواني قرار مي گيرند. 

مشكالت مدرسه : 
 مشکالتي که در مدرسه براي دانش آموزان ايجاد مي شود، مانند انتظار 
بيش از حد ، نديدن تفاوت ها، اضطراب ، ترس ناشي از رقابت هاي شديد 
، تبعيض ، تنبيه بدني ، تحقير ، توهين و ... سبب آزارهاي جسمي و رواني 

کودکان مي شود. 

عوامل فرهنگى تاثیرگذار در کودک آزاری 
1-خشونت به عنوان يك رفتار آموخته شده در خانواده.

2- شيوه های ناصحيح فرزندپروری توسط والدين .
3- برچسب زدن به گروه های خاص و طرد اين گروه ها از  سوی جامعه.

4- بکارگيری روش های تربيتی و آموزشی سخت ، معلم محور و دور از 
انعطاف در مدارس.

5- ارزشمند بودن اصل رقابت و برتری .

بخشی از آمار آسيب های اجتماعی پنهان است .افراد درگير با آسيب های 
اجتماعی به داليل مختلف فردی ،فرهنگی ونداشتن مدارک مورد نياز قانونی 
از ابراز وپيگيری مسائل خود امتناع می کنند و به دليل عدم ابراز موضوع گاهی 
مشکالتشان الينحل باقی می ماند ومزمن می شود و فرد برای حل آن يا 
زمان درمان را از دست می دهد و يا با تبعات شديدتر موضوع روبرو خواهد 
شد .کودکان اغلب از بيان مورد آزار قرار گرفتن امتناع می کنند آن ها يا توان 
ابراز اين موضوع را ندارند و يا از اينکه حرف آن ها پذيرفته و باور نشود نگران 
هستند .گاهی اين کودکان از ترس سرزنش شدن ومقصر نشان داده شدن نيز 
از بيان مشکالت خود منصرف می شوند. نبود تعريف يکسان و برخی شيوه 
های تربيتی موجود در برخی فرهنگ ها نيز باعث می شود تا گاهی موارد 
کودک آزاری به عنوان امری طبيعی تلقی گردد و در گزارشات و آمار کودک 
آزاری گنجانده نشود. موارد فوق برخی داليلی هستند که موارد کودک آزاری 

به مراجع قضايی ورسانه ای منعکس نمی شود.
در استان نيز آمار دقيقی از اين آسيب اجتماعی در دسترس نمی باشد .ارگان 
های مختلف از جمله بهزيستی وپزشکی قانونی ومراکز درمانی وآموزش 
وپرورش از جمله ارگان هايی هستند که با قربانيان اين مورد بيشتر روبرو 
هستند. و در اين ارگان ها بيشتر موارد آشکار شده کودک آزی به چشم می 
خورد و به جز اين آمار ها نبايد آمار های گزارش نشده از اين طيف گسترده 

را فراموش کرد.
اورژانس  اجتماعى

سازمان بهزيستی در راستای توجه به آسيب های اجتماعی ومداخله در موارد 
آسيب ديده اجتماعی و در معرض آسيب مراکز اورژانس اجتماعی را راه 

اندازی کرده است .به منظور در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی 
با اولويت کودک آزاری  به گروه هدف و 

خط تلفن 123)اورژانس اجتماعی (
را راه اندازی نموده است که در 

استان در حال حاضر در سه 
شهرستان يزد)شيفت صبح 
در  وخاتم  ميبد  وعصر( 
شيفت کاری صبح فعال 
می باشد .سايرشهرستان 
اورژانس  مراکز  نيز  ها 
ارائه  آماده  اجتماعی 
گروه  اين  به  خدمات 

هدف می باشد . 

راز داری ومحرمانه ماندن هويت افراد تماس گيرنده وگزارش دهنده از اولويت 
کارشناسان مراکز می باشد .با توجه به اينکه اين خط تلفن با اولويت کودک 
آزاری راه اندازی شد آمار های کودک آزاری و ساير خشونت های خانگی 
در اولويت علت تماس ها می باشد.البته تشکيل پرونده در مراکز اورژانس 
اجتماعی با موضوع بد سرپرستی نيز قابل توجه است. سرپرستانی که به دليل 
اعتياد عملکرد خود را از دست می دهند ونقش و وظايف خود را به خوبی انجام 
نمی دهند همسر وفرزندانشان در معرض انواع خشونت قرا ر دارند و خشونت 
های کالمی وعاطفی وجسمی در اين خانواده ها به کرات ديده می شود.

کودکان خانواده های متشنج و در معرض طالق از جمله آسيب پذير ترين 
کودکان هستند . بين  ميزان طالق واعتياد وآسيب پذيری اعضای خانواده در 
برابر ساير آسيب های اجتماعی ارتباط زيادی وجود دارد. موارد کودک آزاری 
جسمی با توجه به اثراتی که بر جای می گذارد وجمع آوری مستندات قانونی 
برای آن راحت تر است از جمله تاثير گذارترين موارد کودک آزاری است اما 
بايد در نظر داشت اين موارد آزار های عاطفی وکالمی وغفلت را همزمان 
تجربه کرده اند. برخی کودکان که سرپرستان آن ها با هدف بهره کشی 
اقتصادی از موقعيت کودکان  بهره می برند کودک آزار ی اقتصادی روی 

می دهند و به همين دليل بررسی  وضعيت کودکان کار نيز از اهميت 

ويژه برخوردار می باشد.    
انجام موارد قانونی در موارد کودک آزاری وارائه خدمات تيمی شامل مددکاری 
،روانشناسی،روانپزشکی ومشاوره حقوقی از برنامه های مداخله ای در موارد 
کودک آزاری می باشد . مرتکبين خشونت نيز از برنامه های درمانی بهره 
مند می شوند.کودکان آزار ديده وخانواده های اين کودکان از خدمات فوق 
بهره مند می شوند .برخی از کودکان در محيط خانواده مورد انواع آزار قرار 
می گيرند وآمار اين گروه نيز کم نمی باشد. با توجه به شدت آزار و علت آن 
ومحيط خانواده و با در نظر گرفتن احکام قضايی کودکان در محيط خانواده 
و يا در بيرون از درمان می شوند. با نظر تيم تخصصی وقضات دادگستری 
اکثر کودکان در محيط امن شده وتحت نظارت خانواده و يا خانواده جايگزين 
ساماندهی می شوند وخدمات فوق الذکر برای مدتی در مورد آن ها ادامه 
خواهد يافت.درصد کمی از کودکان آزار ديده به ويژه کودکانی که والدين آن 
ها در زمينه درمان همکاری نکنند ويا سرپرست مبتال به اختالل روانی ويا 
اعتياد غير قابل درمان داشته باشند وکودکانی که بازگشت آن ها به خانواده 
واقوام باعث تهديد جانی وتشديد مشکالتشان شود برای مدت طوالنی تر در 

مراکز بهزيستی ساماندهی می شوند.
شود  می  محسوب  جرم  آزاری  کودک  ايران  در  قانونی  موازين  طبق 
ودادستان مدعی العموم اين جرائم خواهد بود و بر اساس 
شدت،انگيزه،مدارک ومستندات وتکرار موضوع سطوح 
احکام صادره متفاوت خواهد بود وطبق قانون همه 
موظف هستند که موارد کودک آزاری را اطالع 
نيز  مطلعين  پوشی  وچشم  دهند 
خودش نوعی جرم محسوب می 

شود و پيگرد قضايی دارد.

پیشگیري از کودک 
آزاري : 

چند  هر  آزاري  کودک 
بزه  و  پديده  هر  مانند 
جوامع  خاص  اجتماعي 
جمعي  زندگي  و  بشري 
توان  نمي  هرگز  و  است 
اما  کرد؛  کن  ريشه  را  آن 
پيشگيرانه  راهکارهاي  اعمال 
تأثير بسزايي در کاهش آن خواهد 

داشت. 
راهکارهاي پيشگيرانه را بر حسب 
ضرورت، در درون و برون خانواده ها 
مي توان به کار گرفت.. آموزش خانواده 
ها در اين زمينه از نقش بسزايي برخوردار 
است.  برخي پدران و مادران با تصور اين 
که روش تنبيهي که عليه کودکان خود 
در پيش مي گيرند، تنها روش تربيتي مؤثر 
است، گاه ناخواسته آسيب هاي جبران ناپذيري 
را متوجه فرزندان خود مي سازند. از اين رو آموزش 
در اين زمينه به خانواده ها ، بخصوص والدين بسيار جوان 

يا مسن مي تواند مؤثر باشد. 
مصونيت عاطفي کودکان در خانواده نيز مي تواند بسياري از رفتارهاي 
احتمالي خشونت بار عليه کودکان را ، هم از سوي خويشاوندان و هم از 
سوي اجتماع خنثي کند. همچنين بسياري از والدين بايد بياموزند که 
براي جلوگيري از سوء استفاده افراد سودجو و منحرف از کودکان 
و اعمال هر گونه خشونت عليه آنان در اجتماع، بايد آگاهي هاي 
مفيدي را در اختيار کودکان خود بگذارند و با روشنگري هاي 
و خطراتي  تهديدها  به  نسبت  را  آنان  بموقع، 
و  مطلع  هستند،  کمينشان  در  که  

بيدار کنند. 
از سويي، وجود پشتوانه هاي مؤثر 
قانوني و تنبيه کودک آزاران از 
و  قضايي  نهادهاي  سوي 
انتظامي ، ضرورتي است که 
مبارزه عليه اين پديده شوم 

بشدت به آن نيازمند است. 
 ، بهتر  هميشه  پيشگيري 
آسان تر وسريع تر از درمان 

است. 
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

پديده کودکان خيابانی يکی از مشکالت آسيب زای 
اجتماعی است که از ديربازدر سراسر جهان وجود داشته 
و در سال های اخير به داليل گوناگون در کشور ما نيز 
افزايش يافته است. درکشور ما نيز اين پديده با ويژگی 
های دو گانه اش، ديرپايی، گستردگی و ضرورت توجه 

به ان مطرح گرديد .
کودکان خیابانى چه کسانى هستند؟

کودکان خيابانی طيف گسترده ای را با شراط متفاوت 
اولين  تعريف مشخص آن ها  تشکيل می دهند که 
چالش در برابر ماست. براساس تعاريف سازمان های 
بين المللی)سازمان بهداشت جهانی يونيسف واژانس 
بين المللی کودکان خيابانی (کودکان خيابانی را می 
توان بر اساس وضعيت زندگی آن ها به چهار گروه 

تقسيم کرد: 
ودر  ندارند  وخانواده  خانه  که  خانمان  بی  •کودکان 

خيابان زندگی می کنند .
•کودکانی که دارای خانه وخانواده هستند و به داليلی 
مختلف از خانواده خود جدا شده اند و تنها به صورت 
گروه های کوچك و گاه زير پوشش باند های مربوط 

زندگی می کنند.
•کودکانی که قبال بی خانمان بوده اند اما در حال حاضر 

در سر پناه ها و مراکز حمايتی نگهداری می شود.
•کودکانی که دارای خانواده هستند و با خانواده خود 
زندگی می کنند. اما به داليل مختلف وعمدتا فقر، وقت 
خود رادر خيابان می گذارنند. اين گروه از کودکان به دو 

دسته تقسيم می شوند.
می  مختلف  کارهای  به  خيابان  در  آنان  از  1.گروهی 
پردازند)فروش گل.روزنامه.آدامس .زباله گردی .واکس 
زنی و...( اين گروه کودکان کار و خيابان را تشکيل می 

دهند.
2. گروه ديگر به تنهايی يا همراه پدر ومادر خود به 
گدايی مشغولند وبرخی از آن ها در سنين بسيار کم به 
عنوان ابزار برای تکدی گری مورد سوء استفاده قرار 

می گيرد. 
همه اين کودکان باتفاوت هايی که با يکديگر دارند در 

موارد زير مشترک اند. 
•بيشترين وقت خود رادر خيابان می گذرنند. 

•از حقوق اساسی خود )اموزش.تغذيه.بهداشت.امنيت.و...(
محرومند. 

•به علت حضور طوالنی در خيابان مشکالت واسيب 
های فراوانی راتجربه می کنند.

 چرا توجه به کودکان خیابانى ضروری است؟
دومين چالش ضرورت توجه به کودکان خيابانی است 
که در کشور ما مدتی مورد انکار بوده و اينك به عنوان 
يك واقعيت پذيرفته شده است.کودکان خيابانی پديده ای 
رشد يابنده در جهان و در کشور ماست. بر اساس امارهای 
موجود حدود صد ميليون کودک خيابانی در جهان وجود 
دارد. در کشور ما امار دقيقی از کودکان خيابانی در دست 
نيست. با توجه به امارها تعداد کودکان کار و خيابان بسيار 

فراتر از امار اعالم شده رسمی می باشد.
 کودکان اسيب پذيرند و قادر به دفاع از خود نيستند 
نياز به حمايت و کمك بزرگساالن دارند کودکان  و 

خيابانی به علت شراط خاص زندگی خود اسيب پذيری 
بيشتری دارند.

چه عواملى در ایجاد پدیده کودکان خیابانى 
موثر است؟

اصوال در ايجاد مشکالت اجتماعی به علت پيچيدگی 
انها يك عامل موثر نيست بلکه مجموعه ای از عوامل 
به درجات گوناگون تاثير کذار است. به طور کلی چهار 

عامل در ايجاد مسائل اجتماعی موثر است.
عوامل اقتصادی مانند فقر، بی عدالتی، بيکاری ، فاصله 

طبقاتی زياد در جامعه، توزيع ناعادالنه ثروت و ..... 
ترکيب ساختار  از جمله  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل 
های  ارزش  تغيير  جنگ،  مهاجرت،  جمعيت،  وازدياد 
اجتماعی و فرهنگی فاصله بين نسل هاو تضاد های 
اجتماعی و نارسايی وکمبود قوانين حمايتی از کودکان 
وجود نگرش ها وباورهای نادرست و تبعيض اميز از 
جمله نگرش به کودک به عنوان منبع درامد خشونت با 

کودکان نبود سامانه های حمايت از کودکان و....
عامل خانوادگی مانند خانواده های پر جمعيت گسسته 
وپر تنش، سابقه بزهکاری و اعتياد در خانواده نا اگاهی 

والدين از نيازهای مناسب با انها و....
عوامل فردی يا زيستی روانی مانند ويژگی های شخصيتی 
کودکان ، ظرفيت روانی و توانمندی کودکان در بر خورد با 

مشکالت زندگی بحران بلوغ و تاثيرات ان و....

اين گروه از عوامل خود تحت تاثير عوامل اقتصادی 
فرهنگی اجتماعی و خانوادگی قرار دارند.

گذاری  تاثير  ميزان  مورد  در  شده  انجام  دربررسی  
اين عوامل در ايجاد پديده کودکان خيابانی در کشور 
ما نشان داده شده که عوامل چهارگانه موثر بوده اند 
اما عوامل اقتصادی و عوامل خانوادگی به ويژه رفتار 
نامناسب با کودکان نقش موثری در ايجاد اين پديده 

دارند.
  چه راهكارهایى برای کاهش پدیده کودکان 

خیابانى وجود دارد؟
ارائه راهکارها يکی از چالش های مهم در ارتباط با 
کودکان خيابانی است. پيش از بيان راهکارها الزم است 

به نکات زير توجه شود:
• تاخير در انجام اقدامات در ارتباط با کودکان خيابانی. 
سالها سازمانهای دولتی که مسئول انجام اقدامات در اين 
زمينه بودند وجود کودکان خيابانی را انکارميکردند. پس از 
چند سال واقعيت موجود را پذيرفتند و از ان زمان به فکر 

انجام اقداماتی برای کاهش اين پديده افتادند.
•ضرورت ارزشيابی اقدامات انجام شده توسط سازمانهای 
دولتی غيردولتی و به منظور اطالع دقيق از نتايج اين 

اقدامات و مشکالت موجود و ارائه راهکارهای مناسب.
•تاکيد برامر پيشگيری به منظور جلوگيری از باز توليد 

کودکان کار و خيابان.

•توجه به عوامل ايجاد کننده پديده کودکان خيابانی و 
اولويت های آن و اتخاذ راهکارهای مرتبط با آن.

•کاهش تمرکز بر کالن شهرها وتوجه به شهرها و 
روستاها به عنوان منابع باز توليد اين کودکان.

•تاکيد بر توجه به شرايط موجود در جامعه ما پديده 
کودکان کار و خيابان را نمی توان کامال از بين برد بلکه 
می توان ان را کاهش داد وکاهش آن نيز به صورت 
ضربتی و با اجرای چند طرح بلکه به شکل يك جريان 
مدت  ميان  مدت  بلند  راهکارهای  قالب  در  فرايند  و 

وکوتاه مدت عملی خواهد بود.
راهکارهای بلند مدت در سطح کالن شامل فقرزدايی،  
تامين رفاه و عدالت اجتماعی ،کاهش تبعيض طبقاتی با 
توجه به موثر عامل فقر در ايجاد پديده کودکان خيابانی.

توجه به آموزش همگانی به ويژه والدين به منظور تغيير 
نگرش های نامطلوب نسبت به کودکان و بازسازی 
فرهنگی جامعه به ويژه اعتياد و بزهکاری تاکيد کاهش 
مشکالت اجتماعی از جمله افزايش جمعيت مهاجرت 

بيماری روانی و...
بديهی است تحقق اين روش ها نياز به برنامه ريزی در 
سطح کالن جامعه دارد مستلزم تغييراتی در ساختارهای 

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
راهکارهای ميان مدت وکوتاه مدت درسطح سازمان های 

دولتی و غيردولتی مرتبط با کودکان شامل موارد زير:

کودکان سرگردان 
گزارشی از وضعیت کودکان خیابانی

محبوبه داورانی
کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
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تدوين قوانين حمايتی وبازنگری در برخی از آنها در 
ارتباط با کودکان کار و خيابان.

ايجاد شبکه يا نظام يکپارچه حمايت از اين کودکان 
به منظور هماهنگی بين سازمانهای دولتی و غيردولتی 
مرتبط جلوگيری از دوباره کاری و ارائه خدمات مناسب 

به کودکان.
 ساماندهی درست کودکان کارو خيابان شامل موارد 

زير است:
1- شناسايی کودکان خيابانی و انواع ان از نظر نحوه 

زندگی برای پاسخگويی به نيازهای مشخص انان.
2- ارتباط با خانواده های اين کودکان، انجام حمايت 
و  ای  مشاوره  درمانی،  اموزشی،  قانونی،  مالی،  های 

مددکاری از طريق ارائه خدمات الزم 
3- ايجاد مراکز حمايتی مناسب به صورت باز و ازاد 
هدفمند و با برنامه جامع اموزشی به منظور حمايت و 
ارائه خدمات الزم و داوطلبانه به کودکان. تجربه نشان 
داده که ايجاد مراکز باز برای حضور داوطلبانه کودکان 
کار و خيابان که از طرف سازمان های غير دولتی انجام 
شده است مورد استقبال فراوان اين کودکان و خانواده 
های انان قرار گرفته است به ويژه که از اين طريق می 

توان به شناسايی انان نيز اقدام کرد.
مراحل  همه  در  اجتماعی  مددکاران  از  استفاده   -4
ساماندهی برای جذب داوطلبانه به مراکز حمايتی به 

جای استفاده از نيروی انتظامی برای جلب آنان. 
5- ايجاد سر پناه ها در محل کار و زندگی کودکان کار 
و خيابان برای مراجعه داوطلبانه کودکانی که با خانواده 
خود زندگی نمی کنند و نياز به خدمات گوناگون دارند. 
6- جلوگيری از بدترين اشکال کار کودک در خيابان 

و ساير اماکن 
7- برخوردار کردن کودکان کار و خيابان از خدمات بيمه 

کودکان خیابانى و کار  در یزد
مرکز کودکان خيابانی استان از سال 83رسما« فعاليت 
خود را آغاز نموده است اين مرکز  مانند ساير مراکز 
شبانه روزی تابعه دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی  
روانشناسی  و  اجتماعی  مددکاری  تخصصی  خدمات 
ومشاوره حقوقی وبهداشتی درمانی را به صورت تيمی 
و رايگان در اختيارخدمت گيرندگان قرارمی دهد. اين 

خدمات درصورتيکه کودک  با مجوز قضايی  در مرکز 
ارئه می گردد.  روزی  نگهداری شوند بصورت شبانه 
در سال گذشته اين مرکز به بيش از صد کودک ارائه 
خدمت نموده است .اغلب  اين کودکان از طريق خط 
تلفن اورژانس اجتماعی )123( و يا با گزارش همسايه 
تيم  است  يا ممکن  و  واقوام شناسايی می شوند  ها 
خدمات سيار اجتماعی  آن ها را شناسايی و جذب کند 
. همچنين عده ای از آنها از طريق دادگستری ونيروی 
انتظامی به مرکز معرفی می شوند .آموزش وپرورش 
نيز در شناسايی کودکان بدسرپرست که مورد مسامحه 
قرار می گيرند و اغلب در کوچه ها و يا پارک های 
محلی  سرگردان هستند به سازمان کمك می کند .بی 
ترديد تعداد  کودکان خيابانی و آمار دقيق اين کودکان 
همانند ساير آسيب های اجتماعی پنهان است .تعداد 

زيادی  از اين کودکان از اتباع خارجه هستند و کارت 
هويت و شناسايی خود را ارائه نمی کنند. اين کودکان به 
دليل عدم انسجام خانوادگی و بد سرپرستی  از تحصيل 

وبهداشت مناسب محروم مانده اند.
بررسی ها نشان می دهد که  ساير آسيب ها و خشونت 
خورد.  می  به چشم  کودکان  اين  خانواده  در  خانگی 
عليرغم اينکه تعدادبسيار  اندکی از اين کودکان مواد 
آماری،سابقه  مقايسه  ولی  اند  کرده  تجربه  را  مخدر 
مصرف مواد مخدر در بين اين گروه از کودکان را در 
سال های اخير  نشان می دهد و متاسفانه  در آينده 
شاهد ابتال به اعتياد دربين اين کودکان هستيم. تجربه 
نشان داده است تعداد زيادی از  کودکانی که اقدام به 
ترک تحصيل می کنند و يا به هردليلی ازشبکه رسمی 
آموزش کشور دور می مانند به گروه کودکان خيابانی 
و  کار می پيوندند و اين در حاليست که تعداد کودکان 

محروم از تحصيل نيزبه نوبه خود قابل توجه است. 
مهاجرت

مهاجرت از کشور های همسايه که درگير جنگ داخلی 
و..شده اند نيز تاثير زيادی در ايجاد پديده خيابانی شدن 
دارد ضمن اينکه استان يزد به دليل صنعتی شدن و 
بافت  و جغرافيايی و همچنين  موقعيت شغلی  ايجاد 
فرهنگی حاکم بر آن نيز محل مناسبی برای مهاجرين 

استان های همجوار و جنوبی شده است .
نيز  همجوار  های  استان  و  روستاها  در  خشکسالی 
مهاجرت اين قشر را افزايش داده به طوريکه  خانواده 
ها گاهی بصورت گروهی در فصول خاصی از سال به 
ويژه در اواخر اسفند ماه و قبل از پاييز از استان های 
همسايه به يزد مهاجرت  و به تکديگری مشغول می 

شوند و کودکانشان را نيز به اينکار وادار می سازند.
اعضای  و  است  ها  خانواده  آسيب  ترين  اعتياد شايع 
رنج می  نيز  اعتياد  به  وابسته  آسيب های  از  خانواده 
برند .اين کودکان که روزها در مناطق مرکزی شهر 
وچهارراه های اصلی سرگردان هستند اصوال در مناطق 
حاشيه ای شهرسکونت دارند ولی در مناطق بی دفاع 
شهری مورد سواستفاده قرار می گيرند.کودکان بومی 
کمتر به کار واداشته می شوند و نيازهای اوليه آن ها از 
طريق ارگان های حمايتی و يا اقوام تامين می شود و 

يا به دستفروشی در پارک ها وبازار مشغول می شوند 
.کودکان غير بومی اغلب به تکدی گری و يا واکس 
زنی و يا دستفروشی مشغول هستند.شهرداری در امر 
اغلب  اما  دارد  بهزيستی همکاری  با  متکديان  جذب 
کودکانی که در طرح های فعلی شناسايی می شوند 
اغلب کودکانی هستند که در خيابان ها و ميادين اصلی 
سرگردانند و يا کار می کنند وکودکانی که در کارگاه ها 
وکوره ها مشغول به کار هستند دراين طرحها ناديده 
گرفته می شوند.برخی کودکان خيابانی و کار در مراکز 
شبانه روزی بهزيستی ساماندهی می شوند و با امور 
مددکاری تالش می شود تا کودکان از روابط خانوادگی 

خود بهره مند شوند.
کمک به توانمندسازی 

به  وکمك  کودکان  اين  والدين  اعتياد  درمان   
توانمندسازی خانواده و ايجاد محيط سالم آموزشی و 
تحصيلی در اولويت برنامه های  کمکی تيم تخصصی 
مراکز می باشد. اما باتوجه به پيچيده بودن مسائل اين 
خانواده ها و همچنين مزمن بودن آسيب های خانواده 
امکان انسجام بخشی به خانواده در مدت زمان کوتاه 
ميسر نيست و احتمال بازگشت کودکان به خيابان نيز 
اجتماعی  آسيب های  کنترل وکاهش  لذا  دارد  وجود 
منظور  به  کودکان  به  الزم  های  آموزش  و  خانواده 
جلوگيری از ابتالی بيشتر اين گروه به ساير آسيب ها 

نيز در برنامه ی ساماندهی قرار می گيرد.
اخيرا در برخی استان های کشور از جمله در شهرستان 
تحت  خانواده  و  کودک  –آموزشی  حمايتی  يزدمرکز 
نظارت سازمان بهزيستی راه اندازی شده است .با توجه 
به اينکه برخی کودکان کار و خيابانی وابستگی زيادی 
به بعضی اعضای  خانواده های خود دارند و از سويی 
تمايل چندانی به ماندن در مراکز نگهداری را ندارند لذا 
اين کودکان وخانواده های آن ها خدمات روانشناسی 
ومددکاری وآموزشی وبهداشتی را به صورت سرپايی 
و در ساعات مختلف روز توسط تيم تخصصی مرکز 
دريافت می کنند. اين مرکز با هدف شناسايی و جذب 
راحت تر کودکان و در دسترس قرار دادن خدمات به 
آن ها راه اندازی شده و با اولويت کنترل وکاهش آسيب 
های کودکان فعاليت دارد و از سال گذشته در اکثراستان 

تجربه نشان داده است تعداد 
زیادی از کودکانی که اقدام 
به ترک تحصیل می کنند و 

یا به هردلیلی ازشبکه رسمی 
آموزش کشور دور می مانند به 

گروه کودکان خیابانی و کار می 
پیوندند و این در حالیست که 

تعداد کودکان محروم از تحصیل 
نیزبه نوبه خود قابل توجه است
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پیمان جهانی حقوق کودک که حاصل ده سال تالش کارشناسان حقوق روان شناسی، 
جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و بهداشت و بحث و گفتگو بین نمایندگان کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد بود، در سال ۱۹۸۹در پنجاه و چهار ماده تدوین گردید و در 
سال ۱۹۹۰ به تصویب سازمان ملل رسید. این پیمان نامه یک کنوانسیون بین المللی 
است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند.

آنچه می خوانید بخشی از مواد این پیمان نامه است.
{{
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

    حمیدرضا قامت بلند 

طالق يك از پيامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که برای 
برخی از زوج ها اجتناب ناپذير می باشد و اغلب فرزندان 
خانواده در اين جدائی آسيب می بينند. طالق از نظر رواني 
و اجتماعي آثاري دارد که بعضي از آن ها مربوط به هر 
دو والد است و برخی ديگر به خانواده آن ها و در صورت 
وجود فرزندان ، تاثير قابل توجهی در وضعيت کودکان 
از جهات مختلف خواهد گذاشت. تحقيقات نشان می 
دهد که واکنش کودکان و نوجوانان به طالق والدين 
شان از نظر کيفی متناسب با سن آن هاست و در هر 
سنی فرق می کند. به نظر می آيد اين تفاوت ناشی از 
بلوغ فکری کودکان است که در آن کودکان بزرگ تر 
و نوجوانان بهتر می توانند داليل اصلی جدايی را نسبت 
به کودکان کوچك تر بفهمند. محدوديت درک کودکان 
از طالق باعث می شود تا آن ها در برابر طالق والدين يا 
اغتشاشات خانوادگی آسيب پذيری بيش تری از خود نشان 
دهند. می توان تأثيرات طالق را بر کودکان همانند ترس 
و اضطراب ، خشم ، افسردگي ، پرخاشگري و عصيان ، بي 
قراري ،حسادت ، سوءظن ، آسيب های عاطفي ، وحشت 
از زندگي، احساس عدم امنيت و نابساماني، احساس گناه 
، گيجي و بهت زدگي ، بدبيني به پدر و مادر و کمبودهاي 
کرد.  مشاهده  گوناگون  رشدی  مراحل  در  را  عاطفي 
خصوصيات رفتاری- عاطفی کودکان در سنين مختلف 
که در زير ارائه شده، بر اساس نظريه دلبستگی به دست 

آمده است:
نوزادان و کودکان نوپا ) از آغاز تولد تا 2 ساله(

واکنش کودکان نوپا تحت تأثير محدوديت های شناختی 
و  والدين  به  شان  وابستگی  اجتماعی،  های  توانايی  و 
محدوديت های شان در خانه قرار دارد. روان شناسان رشد 
بر اهميت دلبستگی )پيوند عاطفی قوی ميان کودک و 
والدين که در آن کودک برای رهايی از ترس های خود 
به دنبال حداکثر نزديکی با والدين خود است( در دوران 
نوزادی تأکيد فراوان دارند. تحمل مشاجرات والدين در 
دوره ی نوزادی ونوپايی  می تواند فرايند واقعی دلبستگی 
کودکان را تحت تأثير قرار دهد و فضايی نامطمئن از 

دوست داشته شدن برای آنها به وجود آورد. 

عالیم و نشانه های پریشانى ناشى از طالق در 
این دوره عبارتند از  :

- مشکالت خوردن و خوابيدن
- بی سر و صدا بودن، کناره گيری کردن يا اخمو شدن

- افزايش رفتارهای مشکل دار )مانند خشم، ناتوانی در 
کنترل رفتار يا عواطف(

- اضطراب جدايی )مانند چسبيدن بيش از حد به والدين و 
نگرانی از پاس کاری شدن ميان آن ها(

-  احساس عدم امنيت
- تأخير در رشد زبان و توانائی های حرکتی

کودکان پيش دبستانی  )3 تا 4 ساله ها(
کودکان پيش دبستانی در مقايسه با کودکان بزرگ تر از 
خود، درباره ی اتفاق طالق، انگيزه ها و احساسات والدين 
و نتايج آن ارزيابی دقيقی ندارند. اين کودکان ممکن است 
خود را به خاطر طالق مقصر بدانند، از دور شدن از هر 
دو والد بترسند، از عواطف، نيازها و رفتارهای والدين شان 
برداشت غلطی داشته باشند و به سمت خيالپردازی هايی 
بروند که در آن آرزوی برگشت مجدد صلح و آرامش به 
خانواده را در ذهن خود بپرورند . آن ها به والدين بسيار 
وابسته هستند و اغلب تمايل به ماندن با والدی را دارند که 
بيش ترين رابطه را با او داشته اند )آن ها ممکن است با هر 

يك از والدين خود متفاوت رفتار کنند .
مشكالت ناشى از طالق در این دوره عبارتند از  :

- مشکالت خوردن و خوابيدن
- کابوس

- رفتارهای بازگشتی به سنين پايين تر
- افزايش اضطراب جدايی

- افزايش پرخاشگری يا رفتارهای مخرب نظير بيش 
فعالی

- گريه، ناله و شکايت از ناراحتی های جسمانی )نظير 
درد شکم، آسم(
- کناره گيری

- اضطراب
کودکان دبستانی ) 5 تا 12 ساله( 

کودکان دبستانی در مقايسه با کودکان کم سن تر از خود 
بسيار شمرده تر حرف می زنند و قادرند بهتر عواطف خود 
را ابراز کنند، ولی به هر حال افت رفتاری در ميان اين 

کودکان نيز بسيار شايع است. اين کودکان در فعاليت های 
مدرسه ای در فکر موفقيت و در ارتباط با همساالن خود در 
فکر رشد روابط هستند. از آن جايی که کودکان پنج ساله 
در مقاسه با کودکان بزرگ تر، کم تر قادر به فهم علت 
تعارض ميان والدين هستند، از همين رو خود را مقصر 
طالق می دانند. اين کودکان تا سن هفت سالگی قادر 
نيستند که اختالفات زناشويی والدين خود را بر اساس 
خصوصيات روانی آن ها تجزيه و تحليل کنند. کودکان 
اين سن از طريق پرت کردن حواس والدين شان با توسل 
به رفتارهای پرخاشگرانه سعی در متوقف کردن مشاجرات 
آن ها دارند. کودکان اين سن در جدايی طوالنی مدت از 
والدين شان تحمل بيش تری از خود نشان می دهند . 
کودکان اين گروه سنی قادر به ابراز عواطف خود هستند و 
اغلب با والدين شان مخالفت می کنند. اين کودکان بسيار 
تأثير پذيرند. از اين رو به دقت رفتارهای والدين شان را زير 
نظر دارند تا بر اين اساس رفتارهای خود را شکل دهند. 
نظر به اين که کودکان بزرگ تر درک درست تری از 
روابط ميان انسان ها دارند، از اين جهت وقتی مشاجراتی 
ميان انسان ها درمی گيرد اين کودکان اين طور فکر می 
کنند که »اين افراد در آينده يا با هم آشتی می کنند يا 
رابطه را قطع يا تغيير می دهند.« بنابر اين کودکان در اين 
دوره نسبت به سرانجام مشاجره ی والدين بسيار حساس 
و کنجکاو هستند و می خواهند بدانند که »آيا والدين شان 

نهايتاً پيش هم برمی گردند يا از هم جدا می شوند« 
عالیم و نشانه های پریشانى ناشى از طالق در 

این دوره عبارتند از  :
- مشکالت رفتاری بيش فعالی 

- رفتارهای بازگشتی به سنين پايين تر
- کناره گيری

- مشکالت در انجام تکاليف و وظايف مدرسه
- مشکل در ارتباط با همساالن

- اضطراب جدايی از والدين، اين که نزد کدام يك خواهند 
ماند و ديگر اين که ممکن است والدی را که بيش تر 

دوست دارند کم تر ببينند.
- نگرانی در مورد سرنوشت خود و اين که با کی و کجا 

زندکی خواهند کرد.
- مقاومت در برابر نظم و انضباط 

- شکايات جسمانی عودکننده 
- عملکرد ضعيف در مدرسه
- رفتارهای خطرناک )فرار(

نوجوانان و جوانان
برخورد اوليه ی نوجوانان در برابر طالق والدين با درد و 
خشم همراه است. آنها در مقايسه با کودکان کوچك تر، 
بهتر می توانند علل طالق را ارزيابی کنند، تعارضات خود 
را نسبت به والدين حل کنند و از فشارهای اضافی نظير: 
تغيرات اقتصادی و تعارف جديد از نقش خانواده نه تنها 
ارزيابی بهتری دارند بلکه می توانند با آن ها بهتر مقابله 
کنند. نوجوانان نيز قادرند از حمايت های بيش تر آشنايان 
نوجوانان  از  البته ممکن است بسياری  برخوردار شوند. 
حمايت های کافی از نزديکان شان دريافت نکنند که اين 
امر به نوبه ی خود باعث سوق دادن آن ها به سمت گروه 
های همساالن اجتماع پسند، يا گروه های ضداجتماعی يا 
پرداختن به فعاليت هايی منفی دور از نظارت بزرگ ترها 
شوند). نوجوانان نيازمندند تا وقت و فضای کافی داشته 
باشند و بتوانند خود را با جدايی والدين شان منطبق کنند. 
اگر نوجوانان از سوی هر يك از والدين شان تحت فشار 
قرار گيرند، با خشم و طرد نسبت به والدين واکنش نشان 

می دهند. 
عالیم و نشانه های پریشانى ناشى از طالق در 

یک پیامد ناگوار 
طالق و تاثیرات روانشناختی و اجتماعی آن بر فرزندان
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این دوره عبارتند از  :
- افزايش رفتارهای ايذايی )نظير بزهکاری، سوءمصر مواد 

مخدر يا هرج و مرج طلبی(
- مشکل تمرکز بر روی تکاليف درسی
- مسئوليت پذيری برای نگرانی والدين

- کناره گيری و افسردگی
چگونه به کودکان طالق کمك کنيم؟

رفتار والدین با کودک قبل از طالق
 کودکان ذاتا به حالت ثبات در خانه تمايل دارند و والدين 
می توانند با مراقبت و ايجاد روال خاص و ساختار به خصوص 
وضعيت  ايجاد  شرايط  اين  در  کنند.  ايجاد  را  ثبات  اين 
مناسب برای کودکان بايد در اولويت قرار گيرد. والدين برای 
برقراری آرامش بايد به شدت از جروبحث در مقابل فرزندان 
اجتناب کنند. کودکان نياز دارند تا هم پدر و هم مادر را در 
زندگی شان احساس کنند البته اين کار با نوشتن نامه و تلفن 

نيز امکان پذير است. 
 چطور والدين بايد فرزندان شان را از طالق خود مطلع کنند؟

 اگر والدين می خواهند فرزندان شان را از جدايی خود باخبر 
کنند بايد صادقانه و به زبان ساده واقعيت را برای آنها مطرح 
کنند. پدر و مادر بعد از بيان علت طالق بايد به فرزندشان 
ابراز محبت کنند و به آنها بفهمانند که طالق شان هيچ 
خدشه ای به عالقه آنها نسبت به فرزندشان وارد نمی کند، 
اين موضوع از اهميت بسياری برخوردار است. والدين بايد 
با فرزندان شان صادق باشند بدون اينکه در مورد مسايل 
قضاوتی روی همسرشان تاکيد کنند و کسی را برای چنين 

اتفاقی سرزنش نکنند. 
ایجاد احساس اطمینان در کودک 

والدين بايد کودکان را ياری کنند تا حرف هايشان را صادقانه 
و بدون ترس بيان کنند و از اينکه شما را با حرف هايشان 
برنجانند بيمی نداشته باشند. حمايت و محبت به فرزند، او را 
در مقابل اين گونه حوادث بيمه می کند و اين اطمينان بخشی، 
استرس را از کودک دور می کند. کودک بايد از ادامه يافتن 
ارتباط با پدر و مادر اطمينان خاطر داشته باشد و بداند که 
هر دو والدين به همان اندازه قبل به او عالقه دارند و در 
صورت بروز مشکل همه خانواده با کمك هم از پس آن 

برخواهند آمد.
 تداوم روند زندگى گذشته کودک پس از طالق 
 ايجاد نظم در زندگی فرزندان، عامل بسياری موثری است. 
اين نظم هم برای کودک کم سن و هم بزرگ ضروری 
است. وقتی کودک در زندگی احساس نظم می کند، امنيت 
بيشتری را حس می کند. زندگی نامنظم به احساس ناامنی 
می انجامد. قوانين منزل، تشويق، پاداش و نظم گذشته بايد 
ادامه پيدا کند. با شکستن قوانين تنها فرزندتان را لوس 

خواهيد کرد.
 سازگاری کودک با طالق 

دارند.  آرام  محيط  به  احتياج  سالم  رشد  برای  کودکان   
والدين بايد اهميت اين موضوع را در نظر بگيرند و با وجود 
ناسازگاری هايشان تصميم بگيرند تا محيطی آرام و بدون 
تنش برای فرزندان شان ايجاد کنند و بر سر اين موضوع 
به توافق دو نفره برسند. کودک در محيط درگيری والدين 
و  نيست  درستی  راه حل  نيز  البته طالق  می بيند  آسيب 
مشکلی را حل نمی کند اما می تواند بين پدر و مادر توافقی 
باشد. کودکان به دو سال يا بيشتر زمان احتياج دارند تا بتوانند 
با اين مساله سازگاری پيدا کنند. اين تصميم به ميزان 
درگيری و حمايت های بعد از طالق بستگی دارد. بعضی از 
کودکان با طالق پدر و مادر سازگاری پيدا می کنند و برخی 

نيز مشکل بيشتری در دوران بزرگسالی پيدا می کنند.
 رفتار والدین با کودک بعد از طالق 

 با توجه به نوع برخورد و رفتار والدين، کودکان دچار مسايل 
متفاوتی می شوند، مهم ترين مساله در طالق، سازگاری 
والدين و ادامه داشتن ديدارها به يك اندازه با هر دو آنهاست. 
پدر و مادر بعد از طالق نبايد وظايف اصلی خود را فراموش 
کنند و انتظار نداشته باشند که کودکان نيازهای احساسی آنها 
را برآورده کنند. ديدار کودک با ديگر والدين بايد منظم و قابل 
پيگيری باشد و بعد از ديدار ديگر والدين از کودک بازجويی 

نکنند و نسبت به نيازهای فرزندشان حساس باشند.

دایه  الکترونیکی
تاثیر تلویزیون بر کودکان  

 

و  سينما  جمله  از  هايی  رسانه  مردم،  از  ای  عده 
اخالقيات،  سقوط  مسئول  را  ماهواره  و  تلويزيون 
فرهنگ و در کل همه چيز می دانند، ولی آيا علت 

حقيقی اين سقوط تنها رسانه ها می باشند؟

عادت تماشاگری
در حال حاضر همه خانواده ها دارای حداقل يك 
دستگاه تلويزيون هستند. مطالعات نشان می دهد 
 23 متوسط  طور  به  ساله   11 تا   2 کودکان  که 
می  تلويزيون  تماشای  صرف  را  هفته  در  ساعت 
کنند. کودکان ساليانه ده هزار قتل، جنايت، تجاوز 
و هتك ناموس، بيست هزار آگهی تجارتی، پانزده 
هزار مسايل جنسی که تنها 175 مورد آن ها مربوط 
به جلوگيری از بارداری است در رسانه ها تماشا می 
کنند. سوال اصلی اين است که اين همه تماشای 
تلويزيون چه تاثيری بر کودکان و بر رشد و روابط 

آن ها خواهد داشت؟

پرستار بچه الكترونیكى
به  ساعت  سه  و  بيست  ای  هفته  را  فرزندمان  ما 
دست پرستار بچه الکترونيکی به نام تلويزيون می 
سپاريم، اين پرستار بچه به فرزند ما می آموزد که 
و خشونت  زور  از  زندگی  در  مشکالت  برای حل 
بدون  آميزش جنسی  آموزد که  استفاده شود، می 
عشق بسيار مهيج بوده و عواقب ناخوشايندی هم 
ندارد. همچنين داشتن آخرين مدل ماشين نشانه 
از  والدين  از  خيلی  است.  موفقيت  و  خوشبختی 
تاثير رسانه ها بر روی فرزندانشان نگران هستند 
با آن  دارد که مقابله  ولی رسانه آن چنان قدرتی 
مستلزم  آن  کردن  سانسور  و  است  سخت  بسيار 

است.  زيادتر  خيلی  سعی  و  زياد  وقت  صرف 
است  لذت بخش  و  مفرح  بسيار  موسيقی  شنيدن 
اشعار  شنيدن  از  را  کودک  توان  می  چگونه  اما 
موهن و مستهجن باز داشت؟ آيا می توان دستگاه 
تلويزيون و ساير وسايل را دور انداخت و يا به طور 
دايم مراقب کودکان بود؟ رسانه به دنبال جلب توجه 
جلب  بيشتر  را  مردم  توجه  چقدر  هر  است.  مردم 
تجارتی کسب  آگهی های  از  بيشتری  پول  نمايد 
خواهد کرد. پس تلويزيون وسيله ای برای آموزش، 

تهذيب اخالق و تفريح و سرگرمی نمی باشد.

تاثیر تلویزیون بر کودکان
عمده  تاثيرات  از  يکی  پرخاشگری  و  خشونت 
در  پرخاشگرانه  رفتارهای  آموزش  تلويزيون، 
کودکان است. برخی مطالعات نشان می دهد که 
احتمال تقليد کودکان از مدل های کارتونی خشونت 
کمتری از مدل های انسانی و واقعی است و در کل 
تاثير تصاوير انسانی بيشتر از تصاوير کارتونی است. 
با اين وجود کارتون های خشن نيز آثار منفی دارند. 
بدون  زياد  فعاليت  جريان  ها،  سريع صحنه  تغيير 
توجه به محتوا باعث برانگيختگی حسی ناشی از 
ارتکاب عمل بدون فکر می شود. برخی از اعمال 
خيانت،  ترور،  جنگ،  از  اند  عبارت  آميز  خشونت 
تيراندازی، چاقو کشی، ضرب و جرح، مشت زنی، 
شکنجه، لگد زدن، خفه کردن، سوزاندن، تجاوز، بی 
رحمی نسبت به حيوانات، دزدی، حوادث خشونت 
بينند  می  را  آنچه  کودکان  اموال.  تخريب  و  آميز 

سرمشق قرار می دهند و از آن تقليد می کنند.
عدم تشخيص واقعی و تخيلی بودن تصاوير گاهی 
کودکان بسيار خردسال تصاوير واقعی از خيالی را 

تميز نمی دهند و بر اثر محرک های تهديد کننده 
مثال نزديك شدن گله ای از زنبورها و تغيير شکل 
های فيزيکی مانند تبديل انسان به هيوال در هالك 
شگفت انگيز وحشت زده می شوند. می توان با ياد 
برای  را  ها  آن  تاثير  رويدادها  نبودن  واقعی  آوری 
کودکان تخفيف داد اما اين گونه اطمينان بخشی به 
کودکان کمتر از هفت سال چندان کمکی نمی کند.

پس بهتر است به جای اينکه فرزندان تان را جهت 
تماشای تلويزيون يا ساير رسانه ها محدود نماييد، 
صحت  خودشان  تا  دهيد  آموزش  ها  آن  به  بايد 
درستی آنچه را در رسانه ها تماشا می کنند يا می 
خوانند و يا می شنوند تشخيص دهند و تفاوت دروغ 

و خيال پردازی از واقعيت را تشخيص بدهند.
تلويزيون  مدت  طوالنی  تماشای  خانواده  تعامل   
باعث کاهش تعامالت خانواده، ارتباط اجتماعی و 
خانواده  در  تعامل  شود.  می  فردی  بين  محاورات 
دارند  تلويزيون  دستگاه  يك  از  بيش  که  هايی 
کاهش می يابد، زيرا والدين چند برنامه متفاوت را 

در محل های مختلف خانه تماشا می کنند.
به  شما  های  نگرش  و  عادات  ساليق،  هشدار: 
تلويزيون بر عادات تماشای تلويزيون فرزندتان تاثير 
می گذارد. اکثر برنامه های کودکان بدون حضور 
والدين ديده می شود در حالی که اکثر برنامه های 

بزرگساالن با حضور کودکان تماشا می گردد.
کاهش زمان تماشای تلويزيون باعث بيشتر شدن 
زمان بازی کودکان با يکديگر، افزايش فعاليت های 
خانواده، طوالنی تر شدن وقت غذا و زمان مطالعه 
و زودتر به رختخواب رفتن کل اعضای خانواده می 

گردد.
منبع: سايت دانشنامه فرزند
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

بايد از هر کسی که در شرايط امروز به فکر ديگران هست يك مجسمه ساخت . حاال از کسی که يك مجموعه برای مددکاری اجتماعی با اصول علمی درست 
می کند بايد سنگ تمام گذاشت و برای اينکه سهم خودمان را انجام داده باشيم به سراغ آقای مصطفی ابوذری کارشناس روانشناسی بالينی ، کارشناس ارشد 
مددکاری اجتماعی ، کارمند سازمان بهزيستی و مدرس دانشگاه رفتيم که مرکز روزانه مراقبت کودک و خانواده ی آشيانه باران را مهرماه سال 1394 برای 
اهداف بلندی که در ذهن داشته اند به همراه تيم همراشان ايجاد کرده و در حال فعاليت در شهرمان هستند. اين در حالی است که قبال تمام تيم های مددکاری 
در يزد دولتی بودند و صرفا برای سازمان بهزيستی فعاليت می کردند. اينکه اين مجموعه قرار است تماما خصوصی باشد ، شنيدن جواب هايشان در قبال سوال 

هايمان را هيجان انگيز تر می کرد.

مددکار به رفاه مردم 
کمک می کند 

گفتگو با یک مددکار اجتماعی 

     اسماعیل شریفى نژاد

 آيا هيچ نقشه و دورنمايی برای موسسه تان داريد ؟
هدف اصلی ما اين است که هر کس با هر موقعيتی که از در مجموعه ی ما 
داخل می شود ، بعد از خارج شدن ، سطح کيفی زندگی اش پيشرفت کرده 
باشد به همين دليل در 8 موضوع هماهنگ با هم، تيم هايی رو پيش بينی 
کرديم که تقريبا 200 نفر بايد بطور تخصصی در اين تيم ها کار کنند که 

فعال 50 نفر در حال فعاليت هستند.
اولين تيم، اورژانس اعتياد است که با در خواست خانواده يا خود فرد که 
گاهی حتی قبول ندارند که با مشکل اعتياد روبه رو هستند وارد روند درمان 
شده و درمان آن ها تا آخرين مرحله پيگيری می شود . تمام سعی ما جلو 
رفتن با يك روش علمی و منطقی است. بر خالف کمپ های ترک اجباری 
که با مجوز دادگستری و اقدام نيروی انتظامی يك روند اجباری را برای 

ترک ايجاد می کنند می خواهيم رضايت مراجعه کننده با مشکل اعتياد را در 
همکاری با پروسه ی درمان جلب کنيم . ما در اين تيم از انرژی و تجربه 
کسانی که ترک اعتيا داشته اند و االن سالم زندگی می کند در کنار 2 
متخصص که تحصيالت مرتبط با موضوع دارند برای کسب نتيجه بهتر 
استفاده می کنيم. از طرفی به خانواده مراجعين هم مشاوره می دهيم. در 
حال حاضر 50 کلينيك ترک اعتياد در يزد وجود دارد که به خاطر مشغله 
باال به خانواده ی مريض و تاثير آن بر روند بهبود مراجع توجه مناسب را 

ندارند.
حوزه بعدی حوزه حفاظت و رفاه کودک است که با کمك نيروی انتظامی 
و شهرداری به کودکان کار خدمات می دهيم. به صورتيکه شهرداری اين 
کودکان را به مرکز ما می آورد و ما از 8 صبح تا 8 شب به اين کودکان 
خدمات می دهيم مثل خوراک و پوشاک و مسائل بهداشتی و ... همچنين از 
خانواده ی کودک دعوت می کنيم تا عواملی که باعث شده کودک مجبور 

جمال پایدار
 معاون امور اجتماعى

جايگاه اجتماعی و مسئوليتهای سازمان بهزيستی، همراه با تجربه و 
آگاهی بدنه ی اجرايی سازمان و توجه به تجارب بين المللی در تعريف 
وظايف سازمان رفاه اجتماعی در هر کشور، سازمان بهزيستی به عنوان 
مناسب ترين محم پيگيری و سازمان دهی اين فعاليت مطرح است.

واقعيت های موجود حکايت از وجود برخی مشکالت در زمينه آگاهی، 
توجه و پيگيری حقوق کودکان دارند. اين وضعيت در کنار ضعف نسبی 
در بخش غيردولتی و پراکندگی ساختار و ديگر نهادهای اجرايی که 
مستقياما و يا به طور غيرمستقيم ا امور کودکان و نوجوانان مرتبط هستند 
ضرورت برنامه ريزی جهت اقدامی اصولی، سازمان يافته و بلندمدت در 

اين زمينه را نشان می دهد.
شورای رفاه حقوق کودکان از ديماه سال 94 در بهزيستی استان يزد 
تشکيل شد. اعضای اين شورای در حال حاضر با توجه به اهميت 
موضوع کودکان و لزوم توجه به هر دو وجه درونی و بيرونی سازمان 
در پيگيری امور مربوط به رفاه و حقوق کودک، بنا به موافقت اعضای 
شورا در جلسات اوليه با محوريت برنامه ريزی مقدماتی برای پيشگيری 
و رفع مشکالت درونی سازمان پيگيری می شود. در اين جلسات دفاتر 
مختلف فعاليت های در حال اجرا را بررسی می کنند و چالش های هر 
دفتر که با موضوع رفاه و حقوق کودکان مرتبط می باشد بر اساس 
اولويت مطرح می شود. اين چالش ها ابتدا در جلسات مشترک با حضور 
کارشناسان هر معاونت و برخی از اعضای شورا طرح می گردد و پس 
از جمع بندی و بر اساس اولويت احصاء شده و در جلسه ی اصلی 
شورا بيان می شود و اعضای شورا ضمن بحث در مورد چالش ها، 
پيشنهاداتی برای رفع مسائل موجود ارائه می دهند و مصوبات شورا 
جهت اجرا در برنامه ی زمان بندی تعيين شده به دفاتر تخصصی 

ابالغ می گردد. 
محور فعاليت شورا بر اساس دستورات دينی، مفاد پيمان نامه حقوق 
باشد و  کودک، قوانين و مقررات و دستورالعمل های سازمان می 
تاکنون پنج جلسه ی اصلی تشکيل گرديده و جلسات مشترک داخلی 

نيز پيگيری می شود. 
و  ارتباط  در  موجود  مثبت  و  زمينه های خوب  وجود  با  اميدواريم 
همکاری بين بخشی سازمان با نهادهايی همچون استانداری، قوه 
و... طيف  انتظامی  نيروی  شهرداری،  پرورش،  و  آموزش  قضائيه، 
گستره تشکل های مردمی و غيردولتی، امکان انجام خدمات ارزشمند 
فرهنگی و اجتماعی و اجرايی در سطح وسيع تر جامعه فراهم شود. 

شورای حقوق 
کودک
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به کار شود را هم رفع کنيم و شايد اگر خانواده نابسامان باشد حدود يك ماه 
به کودک خدمات شبانه روزی می دهيم تا اين صالحيت در خانواده ايجاد 
شود و به خانواده به شرايط مساعد باز گردد . موضوع بعدی در بحث کودک 
توجه به بحث فرزندپروری است تا خانواده ها بتوانند بر اساس اصول علمی 

تربيتی فرزند خودشان را تربيت کنند.
تيم ديگر ما مسائل شهری و شهروندی  را رصد می کنند و با ايجاد کمپين 
های مختلف سعی در باالبردن کيفيت زندگی شهری دارند. تمرکز حال 
حاضر اين گروه بر روی ورزش پاراگاليدر است که يکی بهترين مکان 
ها برای اين ورزش در دنيا، در يزد وجود دارد که می تواند نشان توريستی 
ديگری برای يزد باشد و همه بدانند که در يزد اين پتانسيل وجود دارد. سعی 
داريم هزينه های اين ورزش رو کم تر کنيم و سبك هايی از اين ورزش که 
خطرات کم تری دارند رو بيشتر معرفی کنيم که تازه کارها پرواز را تجربه 
کنند. اين خود به شادی مردم هم کمك می کند چون يك فرد افسرده نمی 
تواند با پاراگاليدر پرواز کند و خود به خود شاداب می شود. از موضوعات 
ديگری که بنا داريم در آگاهی بخشيدن نسبت به آن ها فعاليت کنيم بحران 

کم آبی و مساله مهاجران افغانی است.
گروه بعدی تحت عنوان کافه دانايی فعال هستند و وظيفه دارند محتوای 
آموزشی توليد کنند و دوره های آموزشی مختلف را طراحی کنند که می 
تواند شامل يك کالس 10 نفره باشد و يا يك همايش چند صد نفره و 
همچنين وظيفه دارند برای ديگر کارگروه های فعال هم محتوای آموزشی 
مرتبط با نياز فعاليت هر گروه توليد کنند. اولين موضوع اين کارگروه هم 

درباره آموزش جنسی کودکان است.
کارگروه بعدی در بحث اشتغال فعال است . سعی می کنيم به افراد بيکار 
کمك کنيم تا شاغل شوند و به کسانيکه درآمدشان کفاف هزينه های آنها 
را نمی دهد کمك می کنيم تا شغل دومی در کنار شغل اصلی خود داشته 
باشند ، چه مشاغل خرد و چه کالن و تمرکز ما بيشتر بر ترويج مشاغل 
خانگی است. تيم اشتغال ما از ديگر گروه های ما نيز پشتيبانی می کند . 
مثال اگر کسی با مشکل اعتياد مراجعه می  کند يافتن شغل مناسب سهم 

مهمی در بهبود او دارد.
تيم بعدی ما در جذب مشارکت های مردمی فعال هستند و بيشتر سعی 
می کنيم به خيرين محترم آگاهی بدهيم و فرهنگ سازی کنيم که با تغيير 
ديدگاه های موجود در بخش بهبود شرايط اجتماعی نيز مشارکت داشته 

باشند. 
تيم بعدی در توانمند تر کردن زنان سرپرست خانوار فعال هستند که بر سه 
قشر تمرکز بيشتری دارند . اول زنانی که شوهر آن ها فوت کرده يا طالق 
گرفته اند . دوم، زنانی که بدسرپرست هستند و سوم، دخترانی که از سن 
ازدواج آنها گذشته و مستقل زندگی می کنند  و سعی می  کنيم از زنانی که 
مشکالت مشابه داشته اند و االن موفق هستند دعوت کنيم تا به زنان ديگر 

کمك کنند.
تيم هشتم و آخرين تيم، توانبخشی است. هدف ما در تيم توانبخشی کمك به 
معلولين و کهن  ساالن و از کار افتادگان است. ما سعی داريم همه خدماتی که 
اين افراد نياز دارند در هر سطحی را فراهم کنيم. گاها شده که با خرج خودمان 
برای مادر يا پدر پيری مهمانی گرفته ايم تا بچه هايش را تشويق کنيم که 

بيشتر به او توجه کنند.
 مهم ترين سوال اين است که هزينه اين فعاليت ها از کجا می آيد؟

هرينه های ما از سه بخش تامين می شود. اول اينکه اگر طرحی را با سفارش 
يا در همکاری با يك سازمان دولتی اجرا کنيم. هزينه های ما از اين راه تامين 
می شود. بخش ديگر شهريه هايی است که مراجعه کنندگان برای دريافت 

خدمات پرداخت می کنند و بخش ديگر هم مشارکت خيرين است.
 فکر می کنم اين کارگروه ها جز اهداف شما هستند و هنوز اجرايی نشده اند  

تصور خيلی ها هم شايد اين باشد که اين سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
تيم اشتغال، خدمات شهروندی و تيم اعتياد در حال فعاليت هستند ، تيم 
توانمندی و مشارکت هم نياز به مجوزهای جداگانه دارند که در حال طی 
شدن مراحل اداری هستند. قوی ترين تيم ما در حال حاضر تيم اورژانس 

اعتياد ما است.
کار اجتماعی آسان نيست . ولی رسيدن به جامعه ايده آال دست يافتنی است. 
خيلی از کارهای بزرگ اگر نگوييم رويا ولی يك تمايل دور از دسترس بوده اند 
و بعد از يك کارزار سخت به شرايط فعلی رسيده    اند. ما هم می دانيم قرار است 
ريزش داشته باشيم و شکست بخوريم ولی وقتی نيت کار خير باشد کارها با 
انرژی ديگری جلو می رود . من طی اين سال ها به اين موضوع اعتقاد پيدا 
کرده ام و در اين جا يك استاد دانشگاه داريم که تا چندی قبل تزريق مواد 
داشته وقتی اين فرد با انگيزه ، انرژی و اعتقاد راسخی وارد اين موسسه می 
شود کارها با انرژی و مشارکت بيشتری انجام می شود. ما سعی می کنيم بر 
اساس اصول علمی پيش برويم و تمام کارها را مطابق قانون و با نظارت ارگان 

های مربوطه انجام می دهيم.
نمی شود کارها را از اين کم تر کرد. وقتی با معتاد سر و کار داريد بايد برای 

خانواده ی او ، برای فرزند او ، برای شغل او نيز فکر کنيد. اين حوزه ها به هم 
مرتبط است و بايد باهم گسترش پيدا کنند. ولی ما سعی می کنيم همه اهداف 
را با هم به پيش ببريم ولی با جامعه آماری کم. يعنی در بخش اعتياد بيشتر 
از پنج مراجعه کننده را پذيرش نمی کنيم ولی تمام خدمات را در اختيار او 
می گذاريم. مددکاری علمی است که به ارتقاء رفاه مردم کمك می کند و نمی 
شود به فرزند خانواده کمك کرد ولی پدر و مادر او را ناديده گرفت. البته اين 
نوع کارها سخت است و بايد نيت درستی داشته باشی . کار سختی است ولی 

در حد انگيزه و توان ما هست.
 برای موسسه خودتان تبليغ هم می کنيد؟

بهترين تبليغ ما کيفيت کارمان است . در اين نوع کارها بيشتر از تبليغ نياز به 
کسب اعتماد جامعه است. تا به حال هر کسی آمده سينه به سينه از فعاليت 
ها آگاه شده . برای اينکه موسسه رسميت يابد بايد 5 نفر به سازمان بهزيستی 
معرفی شوند که تحصيالتشان در همين زمينه باشد و بعد از مراحل ثبت اداری 
مجوز موسسه صادر می شود و می تواند طبق اساس نامه بهزيستی و  قوانين 
مرتبط فعاليت کند . در مجموعه ما 8 نيروی ثابت هستند که فعاليت دارند و در 
مجموعه به روی همه باز است و پنج شنبه ها جلسات معارفه برای مردم داريم 
که برای همه توضيح می دهيم که چه فعاليت هايی داريم و هرکس می تواند 

با توجه به عالقه اش در هر کارگروه فعال شود. 
 چرا بر پيشانی فعاليت های فرهنگی و اجتماعی اين مهر خورده است که درآمد 

ندارند ؟ آيا مددکاری می تواند شغل تمام وقت يك نفر باشد؟ 
هدف اول کار ما خدمت رسانی است. هدف بعدی کيفيت کار و کسب اعتماد 
جامعه است و در کنار اين ها به تامين هزينه ها هم فکر می کنيم. يعنی اگر در 
جايی به خاطر کيفيت کار بايد از حق خودمان بگذريم اين کار را می کنيم. البته 
برای 200 نفری که در اين گروه ها فعال هستند احترام قائليم و گفتيم مبلغ 
ناچيز حاصل از فعاليت ها را دو دستی تقديمشان می کنيم ولی قطعا اين نوع 
کارها سود و ارزش افزوده ندارند. خيلی از خدمات با رايگان انجام می شود. البته 

مددکار می تواند شغل باشد. 
 پس با يك ساختمان پرشکان مواجه نيستيم؟

اصال نمی خواهيم کار تجاری بکنيم و اغلب افراد فعال در مجموعه ما، اين جا 
محل اصلی درآمدشان نيست.  علم مددکاری در ايران خيلی جوان است و شايد 
50 سال داشته باشد و آنچه طی اين سالها معرفی شده است صرفا مددکاری 
دولتی بوده است يعنی مددکار کارمند سازمان بهزيستی يا کميته امداد بوده که 
يك کمك ناچيز به خانواده های بی بضاعت می کند. ولی وقتی از مددکاری 
صحبت می کنيم که برای همه از مردم از پولدارترين ، تحصيل کرده ترين افراد 

هم برنامه داريم و هيچ قشری در مددکار اصولی و جديد ناديده گرفته نمی شود و به 
کسب کار ها کمك می کند و ... پس می تواند درآمد داشته باشد.

 شکل کار شما خيلی انگيزه می خواهد . با توجه به شرايط فعلی که هر 
ايرانی طبق آمار دو دهم درصد، وقت خودش را به کارهای داوطلبانه اختصاص 
می دهد. ضعف ايرانی ها در کارهای تشکيالتی و جمعی را چطور جبران می 

کنيد؟
ما می خواهيم اين تفکر رو در مردم ايجاد کنيم که خودشان کيفيت زندگی شان 

را باال ببرند.
 آيا شما خصوصی هستيد يا دولتی ؟

دولت بايد خدمات خودش را واگذار کند و کوچك شود. ما از سازمان بهزيستی 
پرونده هايی را قبول می کنيم و برای رسيدگی به آنها هزينه دريافت می کنيم 
ولی اينطور نيست که اگر اين پرونده ها نرسند تعطيل شويم. تمام افراد فعال 
ما صاحب ايده و عملگرا هستند و چندين ايده و کار انجام نشده داريم که 

می توانيم به درآمد برسيم.
آيا الگوی و مدلی در کشورهای ديگری مشاهده کرديد که اين ايده ها به 

ذهنتان رسيد؟
البته دو سال طول کشيد تا به ضرورت اين 8 گروه رسيديم و مقاالت زيادی 
ترجمه شد . البته موسسات آنها در يك رشته تخصصی فعاليت می کنند و 
ما در ايران به خاطر کمبود اين نوع فعاليت ها مجبوريم در همه رشته ها کار 
کنيم . موضوعی که دنيا دارد روی آن کار می کند مفهوم سبك زندگی و 
چگونگی ارتقاء آن است. يکی از قوی ترين کشور ها در زمينه رفاه اجتماعی 
رژيم صيهونيستی است . تا حدی که مردم آن با وجود اينکه می دانند 
رژيم فاسدی هست به رفاهی که دولت ايجاد کرده وابسته اند . هند يکی 
قوی ترين کشورها در زمينه مددکاری است . طبق فرهنگ هند دخترها به 
خواستگاری پسرها می روند ولی تا همين چند سال پيش سطح بهداشت 
به حدی بود که داشتن دستشويی يك امتياز برای خانواده دختر محسوب 
می شد. رهبر انقالب هم روی موضوع سبك زندگی در سال گذشته بسيار 
صحبت کرده اند. از متون دينی ما هم می توان خيلی از گذاره های مبتنی 
بر سبك زندگی اسالمی را استخراج کرد. ما دوره ای يکساله را هم به 
عنوان ارتقاء سبك زندگی تعريف کرده ايم که شامل 30 جلسه آموزشی و 
مشاوره ای هست که درباره هر خدماتی که منجر به زندگی بهتر فرد می شود 
به او آگاهی می دهيم. چکاپ کامل و جامع پژشکی می شود و ...هزينه اين 
دوره در تهران 12 ميليون است ولی ما با ارائه همان خدمات در حدود دو و 

نيم ميليون بيشتر شهريه نمی گيريم.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

به طور  بهزيستی،  اجتماعی سازمان  آسيب های  دفتر 
عمده سه فعاليت طرح آموزش مهارت های زندگی، طرح 
آموزش مهارت خانواده و نظارت بر موسسات همسو با 

پيشگيری را در دستور کار خود دارد.
کارشناس دفتر پيشگيری از اسيب های اجتماعی، سازمان 
بهزيستی استان يزد در خصوص ضرورت اين آموزش ها 
عنوان کرد : با پيشرفت فناوری و تکنولوژی ، ضرورت 
يادگيری زندگی همراه با فناوری بيشتر شده و امروزه با 
ابزار پيچيده ای که برای ايجاد رفاه بشر آمده ، بايد آموزش 

هايی برای زندگی کردن با اين ابزار نيز داده شود. 
جهانی  سازمان  داد:  ادامه  محمدی  قائم  محمدرضا 
ده  در  را  زندگی  های  مهارت  های  آموزش  بهداشت، 
مهارت ارائه کرده که اين ده مهارت خالصه ای از 350 
مهارت است و اگر افراد به صورت کامل آموزش ببيند، 85 
درصد از بروز آسيب های اجتماعی جلوگيری شود که اين 

ايمنی بسيار قابل توجه  است .
قائم محمدی اضافه کرد: مهارت خودآگاهی،همدلی ، رابطه 
بين فردی، ارتباط اجتماعی ، تصميم گيری ، حل مساله ، 
تفکر خالق ، تفکر نقاد ، کنترل استرس و کنترل هيجان 
اين 10 مهارت را تشکيل می دهند و دفتر پيشگيری از 
آسيب های اجتماعی ، برنامه های مختلفی برای آموزش 
اين مهارت ها به مخاطبين گسترده ای در همه گروه های 

سنی از پيش دبستان تا دوران سالمندی دارد. 
وی با اشاره به اينکه شروع اين آموزش ها برای کودکان 
از سن 4 سالگی امکان پذير است ، خاطر نشان ساخت : 
در حال حاضر ، آموزش مهارت های ده گانه در مهدهای 
انجام می شود  کودک و مراکز مختلف در کل استان 
تمام   در  ها  آموزش  اين  با  مرتبط  بازی  های  پکيج  و 

مهدکودک ها توزيع شده است .
 ، کودکان  يادگيری  شيوه  خصوص  در  محمدی  قائم 

تصريح کرد :  برای هر سر فصل از آموزش ها ، بازی های 
جداگانه ای تعريف شده است که کودک با انجام آن بازی 

ها به صورت ساده با مهارت ها آشنا می شود .
وی، مربيان آموزش ديده در مهدهای کودک و مدارس 
را يکی از عوامل مهم يادگيری اين مهارت ها در کودکی 
دانست و اظهار داشت: در مهدهای کودک و پيش دبستانی 
ها برای تهيه دروس ، اين مهارت ها در نظر گرفته می 
شود و مربيان در اين زمينه همکاری خيلی خوبی با ما 
دارند .در حوزه آموزش و پرورش ، نيز يکی از عمده ترين 
آموزش های ضمن خدمت برای معلمان ، آموزش اين 
مهارت ها به دانش آموزان است ومعلمان 24 ساعت در 

خصوص اين مباحث ،آموزش می بينند .
روش پرسش و پاسخ

قائم محمدی ، روش شفاهی و پرسش و پاسخ با کودکان 
در يادگيری آموزش های ده گانه مهارت های زندگی را 
يکی از روش های موثر توصيف و عنوان کرد : به طور 
مثال در بحث خودآگاهی ، از آن ها خواسته می شودکه 
درخصوص تفاوت های خود با دوستانشان صحبت کنند. 
در ابتدا تفاوت های پوششی و ظاهری و سپس درباره 
تفاوت روحيه و اخالق صحبت می شود . دانستن اين 
تفاوت ها، باور کودک مبنی براين که من يك انسان 
منحصر به فرد هستم را تقويت می کند . بعد از آن ها 
خواسته می شود ويژگی های منحصر بفرد خود را پيدا کنند 

و بتوانند ويژگی مثبت خودشان را تقويت کنند .  
وی افزود : از آن ها می خواهيم در شرايط مختلف ، رفتارها 
ونتايج حاصل از آن رفتارها را بگويند و خودشان بگويند 
کدام رفتار نتيجه بهتری داشته است . مثال وقتی ناراحت 
هستند و قهر می کنند يا درباره آن حرف می زنند يا دعوا 
دارند ، کدام نتيجه بهتر است و همين کودک را مجاب می 

کند تا رفتار هيجانی خود را کنترل کند . 

اصول فرزند پروری
کارشناس دفتر پيشگيری از آسيب های اجتماعی، آموزش 
اصول  فرزند پروری در خانواده ها را اصل مهمی در رفتار 
و نگرش آينده کودک دانست و تصريح کرد : در واقع ، 
کودک خروجی يك خانواده است و اگر پدر ومادر خودشان 
آموزش های الزم را در زندگی ديده باشند و قبل از بچه دار 
شدن در خصوص شيوه فرزند پروری با يکديگر صحبت 
کرده و به هماهنگی برسند، کودکی با خصوصيات مثبت 

بيشتری خواهند داشت .   
قائم محمدی، ضرورت آموزش زوج های جوان را يادآور 
شد و تاکيد کرد : در بحث آموزش زندگی خانواده، ما 
معتقديم وقتی دونفر از دوتربيت متفاوت کنار هم قرار 
بگيرند در شروع زندگی نياز به آموزش هايی دارند که 
اگر اين آموزش بخوبی آموخته شود ، محيط خانوادگی 

سالمتری خواهند داشت. 
 وی يادگيری اصول و تکنيك گفتگوی همسران، مديريت 
ومرد  نقش های جنسيتی زن  به  توجه   ، تعارض  حل 
،پذيرش تفاوت های زوجين و همدلی بيشتر ، مديريت 
مالی و اقتصادی خانواده را از مباحث ضروری آموزش 

خانواده ها عنوان کرد .  
قائم محمدی در پايان با اشاره به نقش کليدی زن در 
تربيت فرزند ، اظهار داشت : زنان ومردان هردو بخاطر 
نقش های جنسيتی خود مورد سوال قرار می گيرند . زن 
مسئوليت تربيت فرزند را برعهده داشته ، اما تعهدی برای 
ارتزاق خانواده ندارد و اين برعهده مرد است .شغل اصلی 
زن مربی بودن برای فرزندش است وبايد اولويت زندگی 
خود را براساس اين مسئله بگذارد. اگرچه يك زن شاغل،  
بهترين کارمند يا بهترين مدير در محل کارش باشد ، اما 
اگر فرزندانش تربيت درستی نداشته باشند به وظيفه خود 

به خوبی عمل نکرده است .

 مهارت های ده گانه را بیاموزیم 
آموزش مهارت های زندگی به کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی 
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از  بازمانده  »کودکان  صحيح  آمار  به  دستيابی  بدون 
تحصيل« در هر منطقه کشور و به تفکيك جنسيت و 
نوع سکونت شهری/ روستايی و تغييرات اين آمار در 
سال های مختلف، نمی توان ارزيابی درستی از وضعيت 
آموزش و پرورش کشور داشت. اولين و اصلی ترين وظيفه 
آموزش و پرورش پوشش تحصيلی همه کودکانی است 

که در ايران زندگی می کنند.
مطابق ماده 79 قانون کار جمهوری اسالمی  ايران به 
کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و 
نيز طبق بند ماده 32 پيما ن نامه جهانی حقوق کودک که 
ايران نيز از امضاءکنندگان آن است، بايد حقوق کودک را 
برای برخورداری از حمايت در برابر بهره کشی اقتصادی و 
انجام هرگونه کاری که ممکن است زيان بار باشد، خللی 
در تحصيل اش وارد آورد و به سالمتی يا رشد جسمانی، 

ذهنی، اخالقی او آسيب برساند، به رسميت شناخت.
تحصيل و سوادآموزی به خودی خود تنها بخشی از 
مسئله ای است که بازماندگان از تحصيل از آن محروم 
می شوند. واقعيت اين است که سواد در سطوح مختلف 
آن )از خواندن و نوشتن ابتدايی تا تحصيالت دانشگاهی( 
در زندگی روزمره افراد، شغل، آگاهی نسبت به شرايط، 
بزه کاری، زندگی خانوادگی، شيوه سبك زندگی و سرمايه 
فرهنگی و اجتماعی شان آنقدر مؤثر است که ريشه کنی 
بی سوادی گاهی مستقيماً منجر به کاهش مرگ و مير، 
کاهش بيماری، کاهش بزه کاری و کاهش خشونت های 

خانوادگی و اجتماعی می شود.
به همين داليل است که جوامع مختلف نسبت به قضيه 
سوادآموزی حساسيت نشان داده و نسبت به ريشه کنی 
بی سوادی و کاهش بازماندگان از تحصيل به دنبال چاره 
هستند. البته که همه اينها در کنار بحث اصلی ديگری 
است که مربوط به حق تحصيل افراد و حقوق اجتماعی 
کودکان و بزرگساالن ساکن در يك جامعه در راستای 
حضور در مدرسه، سوادآموزی و بهره مندی از مواهب 

تحصيالت است.
بازماندگان از تحصیل چه کسانى هستند؟

منظور از کودک بازمانده از تحصيل، آن گروه سنی از 
جمعيت است که در سنين مدرسه؛ يعنی بين شش تا 
18سال قرار دارند، ولی در ماه های تحصيلی و در چرخه  
آموزشی کشور حضور ندارند؛ يعنی در زمان ساعات کار 
مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دليلی؛ يا اساسًا 
وارد چرخه  آموزش نشده اند يا بعد از مدت کوتاهی از 
اين  با  رابطه  در  مهمی که  مسئله  شده اند.  خارج  آن 
اين  تعداد  مورد  در  که  است  اين  دارد،  وجود  کودکان 
کودکان آمار مشخصی وجود ندارد؛ يعنی مانند بسياری 
از نقطه ضعف های آمار و اطالعات در ايران، درخصوص 
اين گروه هم آمار متمرکزی وجود ندارد. فقط بنا بر  آنچه 
در سرشماری سال 85 آمده، بخش قابل توجهی از اين 
کودکان وارد بازار کار شده اند. در سرشماری سال 85 
جمعيت 9 تا 14 سال و 14 تا 18 سال، به عنوان جمعيت 
فعال مشخص شده اند که بخش قابل توجهی از جمعيت 

کودکان بازمانده از تحصيل را تشکيل می دهند.
اما از آن جايی که بخش ديگری از آنان وارد بازار کار 
غيررسمی شده اند، در سرشماری سال 1385 افراد شاغل 
محسوب نشده اند؛ افرادی مانند کودکان خيابانی، متکديان 
و بسياری از کودکان ديگر که اساساً نوع فعاليت شان، 
آمار  با  رابطه  در  همچنين  نمی شود.  محسوب  شغل 
کودکان خارج از چرخه  تحصيل، به نظر می رسد در اين 
حوزه آمار سياه هم وجود دارد؛ يعنی آماری که خانواده ها 
ارائه نمی دهند و به دليل تبعات و آثاری که ممکن است 
برايشان داشته باشد، اعالم نمی کنند که کودکان شان در 

مدرسه نيستند و به تحصيل اشتغال ندارند.

مسئله مهم ديگر در رابطه با کودکان بازمانده از تحصيل، 
بحث سهم جنسيتی آنان به تفکيك دختران يا پسران 
است که آمار های غيررسمی ای تعداد کودکان دختر را 
بيش از پسران عنوان می کنند؛ مسئله ای که شايد بتوان 
علت اصلی آن را دسترسی بيشتر پسران به آموزش 

نسبت به دختران دانست.
اضافه  نيز  را  اقتصادی  رابطه می توان داليل  اين  در 
اذعان کارشناسان حساسيت خانواده های  به  کرد که 
کمتر  بسيار  دختران  تحصيل  ادامه   برای  کم درآمد 
نوع خود يك  اين مسئله در  از پسران است؛ چراکه 
که  خانواده هايی  معمواًل  که  است  اجتماعی  واقعيت 
از سطح تحصيلی و اقتصادی پايين تری برخوردارند، 
ورود به بازار کار را برای کودکان بر تحصيل و آموزش 
ترجيح می دهند و اگر در يك موقعيت انتخابی برای 
تحصيل دختر يا پسرشان قرار بگيرند، ترجيح می دهند 
پسر به مدرسه برود تا در آينده شغل بهتری داشته و 
کمك خرج شان باشد، اما آينده دخترانشان را در ازدواج 

زودهنگام و خانه داری می بينند.
آخرین آمار رسمى  مربوط به سال 1385 است

مرکز پژوهش های مجلس )آذر 90( رقم بازماندگان از 
تحصيل در گروه سنی 6 تا 18 سال را به استناد آمار 
سرشماری سال 85، بيش از سه ميليون نفر برآورد کرده 
است. همچنين چندی بعد همين مرکز باز هم براساس 
سرشماری سال85 اعالم کرد که بيش از3 ميليون و 
200 هزار کودک بين 6 تا 17ساله بازمانده از تحصيل 
در کشور وجود دارد که يا اصاًل به مدرسه نرفته اند و يا 
در طول سال های تحصيل به داليل مختلف از تحصيل 
بازمانده اند .اين آمار تا حدی قابل اعتنا اما قديمی  و البته 

آخرين آمار رسمی  در اين حوزه محسوب می شود.
از سوی ديگر رئيس سازمان نهضت سوادآموزی نيز 
چندی پيش آمار بی سوادان در بازه سنی 10 تا 20 سال 
را 75 هزار نفر اعالم کرده است که البته اين آمار و 
آمار مرکز پژوهش های مجلس در جمعيت يکسان و 
با يك ديدگاه ارائه نشده است. آمار مرکز پژوهش های 
مجلس، شامل بازماندگان از تحصيل است که لزومًا 
آمار  اين  يعنی  نيست؛  مطلق  بی سوادی  معنای  به 
ضمن آنکه شامل کسانی می شود که هرگز به مدرسه 
نرفته اند، دانش آموزان ديگری را نيز که طی سال های 
سال،  در 12  مختلف  تحصيلی  مقاطعی  در  مختلف 
ترک تحصيل کرده و از ادامه تحصيل بازمانده اند، را 

نيز شامل می شود.
حساب  يك  با  غيردولتی  منابع  برخی  همچنين 
را  تحصيل  از  بازماندگان  تعداد  ساده  و  سرانگشتی 
بين 6 تا 7 ميليون برآورد می کنند. اين گونه منابع هم 
نگاهی ابزاری به آمار دارند و از آن در جهت سياسی 
دانش آموزان  تعداد  روش  اين  در  می کنند.  استفاده 
مشغول به تحصيل در سال جاری )12.3 ميليون( را 
از آمار دانش آموزان در سال 78 که نقطه اوج جمعيت 
دانش آموزی بود )حدود 19 ميليون( کسر و رقم حاصل 
را به عنوان تعداد تقريبی بازماندگان از تحصيل اعالم 
می کنند. اشکال اين روش اين است که کاهش نرخ 
رشد جمعيت در دهه 1370 و 80 در محاسبات لحاظ 

نمی شود.
در مورد آمارهای بازماندگان از تحصيل، بايد توجه کنيم 
که کودکان )و نوجوانان( بازمانده از تحصيل دو گروه اند: 
ب(  نديده اند.  مدرسه  رنگ  اصاًل  که  کودکانی  الف( 

کودکانی که در مدرسه ثبت نام کرده اند، اما در طول 12 
سال تحصيلی به داليلی مدرسه را ترک کرده اند. اتفاق 
مهمی  که در سال های اخير رخ داده است اين است که 
اواًل آموزش و پرورش وجود موضوعی به نام کودکان 
بازمانده از تحصيل را پذيرفته و ثانياً مرکز آمار وزارت 
آموزش و پرورش نيز رقم دقيق بازماندگان از تحصيل 
در 6 سال ابتدايی را اعالم کرده است؛ اما متأسفانه آمار 
ترک تحصيل دانش آموزان دوره راهنمايی و دبيرستان 

اعالم نشده است.
در واقع بازماندگی از تحصيل مانند ديگر آسيب های 
از  زنجيره ای  و  علل  از  ناشی  خود  است؛  اجتماعی 
آسيب های  بازتوليد  به  نيز  نهايت  در  و  است  داليل 
ديگری منجر می شود، اما از جمله عللی که می توان 
بازماندگان از تحصيل را ناشی از آن دانست، شامل: 
مشکالت اقتصادی و گرفتن پول از دانش آموزان در 
مدارس دولتی، ناآگاهی والدين، نگاه های جنسيتی و 
عدم اهميت به تحصيل دختران، طالق و بی مسئوليتی 
اشتغال  مهاجرت،  بيکاری،  فرزند،  قبال  در  والدين 

کودکان در سنين کم )کودکان کار( و ... است.
و  بی سوادی  حذف  راهکارهای  مسئولين  است  الزم 
يکسان  و  عادالنه  ارائه  در  را  تحصيل  از  بازماندگان 
روستايی  شهری،  نقاط  به  رايگان  آموزشی  امکانات 
و عشايری جستجو کرده و در مراحل بعدی به لحاظ 
فرهنگی اهميت ادامه تحصيل را به ويژه برای دخترانشان 
تبليغ و ترويج کنند. ضمن آنکه به کاهش هزينه های 
آموزشی پرداخته و مدارس دولتی را به معنای واقعی کلمه 

رايگان در دسترس دانش آموزان قرار دهند.
منبع: پايگاه خبری تحليل خانواده و زنان

کودکان بازمانده از تحصیل
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اولین امدادگران خود مردم هستند
طرح محب طرحی برای کاهش بالیای طبیعی 

مجمع حقوق کودک اراده ای استانی می خواهد 
گفتگو با دبیر مجمع حقوق کودک یزد  

مسئول طرح محب در استان يزد درخصوص اين طرح 
اظهار داشت : طرح محب يك طرح اجتماع محور به 
معنای مشاوره وحمايت های روانی و اجتماعی در باليای 
طبيعی است که توسط مردم اجرا می شود و تالش برای 

توانمند ساختن آن ها ، هدف عمده اين طرح است .
 حسينعلی دهقان ادامه داد : هنگامی که باليای طبيعی 
مانند زلزله ، سيل و خشکسالی پيش بيايد يا حتی در 
محله ای ، مسئله ای حادی نظير سرقت و تجاوز رخ دهد 
، مردم با آموزش هايی که ديده اند ، می دانند که چگونه 
با اين مشکل مواجه شده و بار عاطفی و روانی يا خسارت 

ناشی از اين مشکل را کاهش دهند.
وی در خصوص چگونگی آموزش در اين طرح ، اظهار 
کرد : در هر حادثه ای که رخ می دهد اولين امدادگران، 
خود مردم هستند. آن ها بايد بتوانند با استرس  مقابله 
کرده و با آرامش،  بهترين تصميم را در آن لحظه بگيرند. 
مقابله با رفتارهای آسيب  زا و تکانشی و مقابله با استرس  

از مهمترين آموزش های اوليه در اين طرح است.
دهقانی زاده اضافه کرد : در اين طرح مردم تيم های 
متعددی نظير تيم امنيت ، تيم آموزش و تيم شناسايی 
را تشکيل داده و اطالعات موثری در خصوص مقاومت 
ساختمان ها، نقشه محله ، تعداد خانواده های سالمند و 
کودکان جمع آوری می کنند . همچنين ابزار و وسايل 
مفيددر هنگام امداد مانند کپسول آتش نشانی ذخيره می 
شود تا در مواقع بحران، اين اطالعات در اختيار امدادگران 
به منظور امدادرسانی بهتر و دقيق تر قرار بگيرد و زمان 
کمتری از دست رود . سرعت عمل نقش بسيار موثری در 

امداد رسانی دارد و مديريت زمان يکی از مهمترين مسائل 
در اين آموزش هاست .

اين مقام مسئول،  با اشاره به زلزله بم و خسارات زياد 
ناشی از اين زلزله ، خاطر نشان ساخت : تجربه زلزله بم 
باعث شد تا مسئولين ضرورت نياز به آموزش مردم در 
زمينه باليای طبيعی را درک کنند . اگر در آن زمان مردم 
آگاهی و توانمندی بيشتری داشتند ، خيلی از مسائل به 
وجود نمی آمد يا مسائل راحت تر حل می شد و مشکالت 

در اين زمينه کمتر بود.

دهقانی زاده اضافه کرد : تشکيل فوری کميته هايی برای 
ارائه خدمات بهتر به مردم در باليای طبيعی ، جلوگيری 
از ورود افراد ناشناس و غريبه درشهر يا محل حادثه بدون 
مجوز از نهادهای خدمت رسانی ، مانع از بروز آسيب های 

اجتماعی بيشتری می شود .
وی اظهار داشت : طرح محب به تمام اقشار توجه دارد 
اما  توجه ويژه ای به اقشار آسيب پذير نظير کودکان ، 
سالمندان و معلولين دارد و آموزش های ويژه ای برای  
زمان  در  امن  به مکان های  ها  آن  بردن  و  مراقبت 

حادثه دارد . اين آموزش ها هم به کودکان و معلولين 
و سالمندان و همچنين افراد ديگر در مواجه با اين قشر 

داده می شود .
وی يکی از موانع اين طرح را عينی و ملموس نبودن 
باليا توصيف کرد و اظهار کرد : اين مسئله عينی نيست 
و تا اين اتفاق نيفتد ، مجاب کردن مردم برای آموزش 
و يادگيری کمی سخت است . اما کشور ايران به علت 
گسل های موجود ، يك کشور حادثه خيز و در معرض 
باليايی چون زلزله وسيل است و بايد در اين خصوص 
فرهنگسازی بشود . البته اين طرح در حوادثی که در 
محله می افتد مانند دزدی های پی در پی يا تجاوز نيز 

موثر عمل می کند .
اين طرح کشوری اظهار  ، در خصوص  زاده  دهقانی 
: اين طرح از سال 1391 در استان يزد و در  داشت 
محالتی نظير حسن آباد و رحمت آباد ، همچنين در 
شهرستان های اشکذر، ميبد، مهريز ، ابرکوه و خاتم 
ساير  به  طرح  اين   ، جاری  سال  در  و  اجراشده  نيز 
شهرستان ها و محالت ديگر توسعه داده خواهد شد و 
بخش بيشتری از مردم استان يزد آموزش خواهند ديد . 
همچنين در شهرستان های آموزش ديده ، حفظ تيم ها 

و استمرار آموزش ها را خواهيم داشت . 
زمان  به  نوپا  طرح  اين   : کرد  تصريح  پايان  در  وی 
نياز دارد تا نهادينه شده و به صورت موثر اجرا شود . 
هرآموزشی برای مردم بهتر از  نبود آن آموزش خواهد 
بود ، اما نتيجه بخش بودن اين طرح با گذشت زمان و 

صبوری مشخص خواهد شد.

در  را  خود  کودک،کار  حقوق  مجمع  سال 1394  در 
استان يزد آغاز کرد مجمعی که رياست آن بر عهده 
معاون سياسی استانداری و دبيرش نيز کارگروه زنان 
مجمع  فعاليت  اينکه  باشد.  می  استانداری  خانواده  و 
طی چند ماهی که راه اندازی شده به چه صورت است 
و چگونه پيش می رود را دبيرکارگروه زنان و خانواده  
اينگونه پاسخ می دهد: 6 ماه می شود که مجمع حقوق 
کودک به صورت استانی کار خود را شروع کرده است. 
قبال مجمع ملی کنوانسيون حقوق کودک بود که در 
سال 1390 با پيشنهاد دادگستری راه اندازی شد و بعد 
از ارزيابی موارد نقص حقوق کودک در جامعه شناسايی 
المللی  بين  از آن به صورت ملی و حتی  و گزارشی 
تهيه می شد. اما در سالی که گذشت تصميم گرفتند 
که اين مجمع ساختار استانی داشته باشد و کارگروه 
زنان و خانواده با کارگروه اجتماعی برای اين امر مهم 

انتخاب شدند. 
کارشناسی  کارگروه  دهد: 4  می  ادامه  خامسی  دکتر 
اطالع  و  قضايی،آموزش  و  حقوق  ارزيابی،  و  پايش 
رسانی، حمايت و هماهنگی برای مجمع حقوق کودک 
تشکيل شدند تا بعد از ارزيابی و شناخت نقاط قوت 
آگاهی  ارتقاءسطح  قوانين،جهت  بررسی  و  ضعف  و 
عمومی کودکان و آموزش والدين گامی برداشته شود. 

خامسی اذعان داشت: تبيين آيين نامه و وظايف کارگروه 
ها با حضور استاندار يزد، معاون سياسی دادگستری،وزير 
گرفت.  کارگروه صورت  اعضای  و  دادگستری  سابق 
ارتباط بين دستگاه های مرتبط با اين قضيه از جمله 
نيروی انتظامی،آموزش و پرورش، بهزيستی،کانون اصالح 
و تربيت و.... و بازديد از مراکز مربوطه از جمله موارد 

مهمی بود که به آن پرداخته شد.
وی مهمترين فعاليت انجام شده توسط مجمع حقوق 
کودک طی شش ماه گذشته را رصد برنامه ها و بازديد 
دانست و گفت: فعال برنامه ريزی های اوليه صورت گرفته 
است. هماهنگی،نظارت و رصد در استان در حال انجام 
است و به نظر من بايد بانك اطالعات کودکان را تشکيل 
دهيم. از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست،کودکان 
بازمانده از تحصيل و کودکانی که به هر طريق نياز به 

حمايت دارند. 
دبيرکارگروه زنان و خانواده تصريح کرد: يکی ديگر از 
برنامه های ما ارتباط بيشتر با سازمان های مردم نهاد 
است که بايد در اين حوزه وارد شوند و متاسفانه فقط 
حقوق  روی  خاص  طور  به  نهاد  مردم  سازمان  يك 
کودک در يزد فعاليت می کند. حضور بيشتر خيرين در 

بحث کودک نيز خيلی می تواند مثمر ثمر باشد. 
از   يکی  را  کودکان  حقوق  از  مردم  آگاهی  عدم  وی 

مشکالت دانست و عنوان کرد: متاسفانه مردم فکر می 
کنند کودک آزاری فقط زدن کودک است در صورتی 
که حتی بی توجهی و يا شکنجه روحی و خيلی موارد 

ديگر جزو کودک آزاری حساب می شود. 
دکتر خامسی در پايان اظهار داشت: اگر طبق برنامه 
ريزی های صورت گرفته جلو برويم و دستگاه ها و 

نهادها با يکديگر همکاری کنند و هماهنگ باشند می 
توان برای پيشبرد اهداف مجمع حقوق کودک اميدوار 
بود. مجمع حقوق کودک يك اراده استانی می خواهد 
و حتی شهرداری و شورای شهر هم بايد به اين بحث 

ورود پيدا کنند. 

مریم دره شیری


