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ایرنا

آرامش کوتاه در پناهگاه موقت
پرستو رفیعی

حضــور کــودکان بــد سرپرســت در
جامعــه موضوعــی نیســت کــه مربوط
به جامعــه امروزی باشــد بلکــه دردی
اســت که از دیرباز بیشتر جوامع بشری
را مبتــا کرده اســت .در کشــور ما پیش
از انقــاب ،ایــن کــودکان در نوانخانهها
و پرورشــگاهها نگهداری میشدند ،اما
پس از انقالب 660 ،مرکز شبه خانواده
با هــدف حفظ کودکان بدسرپرســت از
گرفتاری در دام آســیبهای اجتماعی
و بزهکاری تأســیس شد تا شرایط رشد
صحیــح اجتماعی ،عاطفــی و فرهنگی
این کودکان فراهم شود.
در حقیقــت فلســفه تأســیس مراکز
شبه خانواده ،شبیهسازی نهاد خانواده
برای کودکان اســت تا آنها با حضور در
این ســاختار حمایتی سرپرستی امکان
برقراری ارتباطات صمیمانه و عاطفی
بــا سرپرســتان خــود را بیابنــد و بــا قرار
گرفتن در فرآیند جامعهپذیری به رشد
اجتماعی مطلوب دست یابند .اما این
مهم تا چه حد عملی شده است.
ëëجدایی از پدر تلخترین خاطرهام بود
روزبــه یکــی از همیــن بچه هاســت
کــه از  5ســالگی قــدم در یکــی ازمراکــز
شــبه خانواده بهزیســتی گذاشته است.
مــددکاران در حالــی او را از پــدرش
جــدا کردند که بدنش عــاوه بر کبودی
با آتش ســیگار ســوخته بود امــا حاال با
گذشــت  7ســال از آن روز ،او تلخترین
خاطــرهاش را لحظــه جدایــی از پــدر
عنوان میکند.
روزبــه میگویــد :مــادرم را بــه یــاد
نــدارم پــدرم میگفــت یکــی دو ســال
بعد از به دنیا آمدن من برای همیشــه
رفــت .درد تنهایــی و خمــاری پــدرم
را آزار مــیداد مــن هــم کــه شــیطنت
میکردم ،کنترلش را از دست میداد و
کتکم میزد ،اما او مرا دوســت داشت.
بعــد از اینکــه حالــش بهتــر میشــد
ســعی میکرد از دلم در بیــاورد .برایم
بســتنی و آدامــس میخریــد .یــک بــار
برایــم یــک جفــت دمپایی ســبز خرید
که همه بچههای کوچه به آن حسودی
میکردند.
او مرکــز شــبه خانــواده را جای بدی
نمیدانــد امــا فکــر میکنــد خانــه بــا
وجود کتکهای پدر دوســت داشتنیتر
اســت .چون آنجــا حداقل یکی هســت
کــه از صمیــم قلــب دوســتت بــدارد،
حتی اگر بلد نباشــد دوســت داشــتنش
را نشــان دهــد .فرهاد هم یکــی دیگر از
همین پسرهاســت که دست تقدیر او را
راهی مرکز شــبه خانواده کــرده ،خیلی
تمایــل به صحبت ندارد امــا کمی فکر
میکنــد و میگویــد :حــرف دل را بایــد
زد ،همــراه پــدر و بــرادر بزرگــم گدایــی
میکــردم .اوایلــش برایم جالــب بود و
با عالقه همراه شــان میرفتم .وقتی از
مردم پول میگرفتم خیلی خوشــحال
میشــدم اما اوضاع خوب پیش نرفت
و کمکــم درآمــدم کــم شــد .پــدرم هــر
شــب بعــد از شــمردن پــول هایــم مرا

کتــک میزد .یکبــار آنقدر مــرا کتک زد
کــه دســتم شکســت .بــا همــان دســت
شکسته سرچهارراهها گدایی میکردم.
دل مردم برایم میســوخت و درآمدم
خــوب شــده بــود .امــا بــا بازکــردن گچ
دســتم دوبــاره همــان آش و همــان
کاسه .پدرم میخواســت دوباره دستم
را بشــکند کــه از خانــه فرار کــردم .چند
روزی در خیابانهــا آواره بــودم تا اینکه
یک نفر از سر دلســوزی مرا به کالنتری
تحویــل داد و از آنجــا هــم راهــی یــک
شــبانه روزی شــدم .چنــد روز بعــد هم
بــه مرکــز دیگــری منتقــل شــدم .آنجا
یــک دوســت پیــدا کــردم خیلــی باهم
صمیمی شــدیم .اما یکســال بعد ما را
از هم جدا کردند .به اجبار هرکداممان
را به یک مرکز فرســتاند .او تنها دوست
صمیمــی مــن بــود .بعــد از او دیگــر
دوســتی به آن خوبی پیدا نکردم .البته
اینجــا هــم بچههــا خوبند اما چنــد تا از
بچه ها دوست دارند برای بقیه قلدری
کننــد بهخاطــر همین بعضــی وقتها
دعواســت و کمتــر میشــه بــا کســی
صمیمی شد.
رهــا امــا دختری اســت کــه در مرکز
شــبه خانــوادهای در تهــران زندگــی
میکنــد .او رابطــهای صمیمانــه بــا
مددکارانــش دارد و میگویــد :آنهــا
برایم مانند مادرند و همه تالش شــان
را میکنند تا کمبودی نداشــته باشــیم.
اما واقعیت این اســت که شــبانه روزی
با همه مزیتهایــی که دارد هیچ وقت
خانه خود آدم نمیشــود .زندگی اینجا
کمی سخت است .با وجود محبتهای
مددکاران بیشــتر بچههــا آرزو میکنند
والدیــن شــان روزی بیاینــد و آنهــا را به
خانــه ببرند .مــن که تاهمیــن چند ماه
پیش هــم فکر میکــردم یــک روز آنها
به ســراغم میآینــد امــا ....میخندد و
میگوید :آرزو بر جوانان عیب نیست.
رها تــا چند مــاه دیگر مرکــز را ترک
میکنــد و تصمیم دارد بــه همراه یکی
از دوســتانش بــا مبلغــی که بهزیســتی
بــه آنها کمک میکنــد خانهای را اجاره
کند و مســتقل شــود .او حضور در مرکز
را تنهــا راه نجــات خــود از نگــون بختی
میداند ،اما تصور روشــنی هم از آینده
خود ندارد .نگران است با مبلغی که از
بهزیســتی میگیرد نتواند مشکالتش را
حل کند.
ëëزندگی گروهــی تنشهای خاص خود
را دارد
ایــن مســائل در حالــی مطــرح
میشــود کــه برخــی از مســئوالن مراکز
شــبه خانواده هم آنها را تأیید میکنند.
حقیقــت این اســت کــه کــودکان بدون
سرپرســت مؤثر در معرض بزه دیدگی
و ارتــکاب بزه قرار دارنــد .از اینرو باید
نهادهــای حمایتی نیازهای آموزشــی،
بهداشت جسمی و همچنین بهداشت
روانــی و عاطفــی آنهــا را تأمیــن کننــد
اما در این مســیر همــواره نامالیمات و
سختیهایی وجود دارد.
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اگرچــه خانواده مهمتریــن و مؤثرترین نهــاد اجتماعی برای پــرورش کودکان
بهشــمار میآیــد ،اما همــواره کودکانی هســتند کــه بهدالیل مختلــف ناگزیر به
جدایی از خانواده اند .تخریب نظام خانواده یا بیســر و ســامان بودن کارکرد
مهمتریــن نهاد اجتماعی بهدلیل نداشــتن صالحیت اخالقــی والدین ،فقر و
فحشــا یا آلوده بودن والدین به مواد مخدر به ســادگی مهر نداشتن سرپرست
مؤثر را بر پیشانی کودکان میکوبد و آنها را با رأی قاضی دادگستری راهی مراکز
شبانه روزی میکند.

میگوید :درســت اســت که بســیاری از
ایــن خانوادههــا صالحیــت نگهــداری
از فرزنــد خــود را ندارنــد امــا کــودک با
همــه ایــن اوصــاف پــدر و مادر خــود را
دوســت دارد و درک بدسرپرستی برای
او ســخت اســت .ای کاش بــرای حفظ
کــودک در خانــواده و آمــوزش والدیــن
و حتــی فراهــم کــردن امکانــات ســاده
نگهداری کودک توســط والدین بیشــتر
تالش شود.
این مدیــر ادامه میدهــد :موضوع
دیگــر فشــار روحــی و روانــی اســت که
بــرای ایــن کــودکان بهدنبــال چشــم
انتظــاری مالقــات پــدر و مــادر یا حتی
پــدر بــزرگ و مادربــزرگ بــه وجــود
میآیــد .کــودکان بدسرپرســت از نظــر
روحی و عاطفی نیازمند مالقات با پدر
و مادرخــود هســتند .در شــرایط فعلی
ایــن والدیــن برای دیــدار فرزندانشــان
اقــدام نمیکنند چــرا که ایــن موضوع
آنقدرهــا برایشــان مهــم نیســت کــه
ســختی مراجعــه بــه دادگاه را تحمــل
کننــد و حکــم قضایــی بگیرنــد .ای
کاش شــرایط به گونــهای تغییر کند که
این قبیــل والدین بتواننــد بدون حکم
قاضــی و در حضــور مددکار بــا کودکان
خود مالقات داشته باشند.
ëëاولویت مصلحت کودک است
دکتــر حبیــباهلل مســعودی فریــد
معــاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی
کل کشور در خصوص رویکرد اورژانس
اجتماعــی بــه «ایــران» میگویــد:
خوشــبختانه درســالهای اخیر رویکرد
اورژانــس اجتماعــی از رویکــردی
غیرفعــال به نوعی نیمــه فعال تبدیل
شــده اســت .دیگــر اقدامــات حمایتــی
ایــن ســازمان پــس از بــروز اتفــاق و
آســیب دیدگی کودکان آغاز نمیشــود
و در همه ســاعات شــبانه روز نیروهای
سازمان در تهران و سایر شهرستانها از
طریق خط  123در جریان خشــونتها
بخصوص کــودک آزاری قرار میگیرند
و بالفاصلــه پــس از دریافــت گــزارش
اقدامات الزم صورت میگیرد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه طبــق قانــون
کــودک آزاری جرم اســت و هر کس که
مطلع میشــود باید وقــوع آن را اطالع
دهــد بیان میکنــد :بیشــتر تماسهای
مــا در حــوزه کــودک آزاری از ســوی
همســایهها و اطرافیان کــودک صورت
میگیــرد امــا بایــد تأکیــد کنــم کــه در
مواجهه با کودک آزاری تأکید ما گرفتن
کودک از خانواده نیســت بلکه تأکید بر
مدیریت مورد اســت بــه این معنا که با
وجــود اینکــه رویکرد ما خانــواده محور
اســت امــا صــاح کــودک در اولویــت
است.
دکتر مسعودی فرید ادامه میدهد:
با توجه به شرایط کودک اولین رویکرد
ما بازگرداندن کودک به خانواده اســت
اگــر ایــن امکان وجــود نداشــت تحویل
کــودک بــه خانــواده جایگزیــن دائــم و
امین موقــت در اولویت قــرار میگیرد.
درنهایت نیز مراکز شبه خانواده راهکار
نجات کودک از آسیب دیدگی است.
معــــاون اجتــــماعی بهــزیســــتی
میگویــد :مددکاران بایــد آموزشهای
بیشــتری ببینند اما حقیقت این اســت
کــه آنهــا براســاس پروتکلهــای تأییــد
شــده اقدام میکننــد نه بــرای افزایش
بیــان کاری اورژانــس اجتماعــی یــا
خالــی کــردن یــا پرکــردن مراکــز شــبه
خانــواده .او همچنیــن در خصــوص

تعویض مکرر مدیــران مراکز میگوید:
در مــورد شــیرخوارگاهها تغییــر رئیس
شــیرخوارگاه تنهــا بــا تأیید ســتاد دفتر
کــودکان و نوجوانــان امکان پذیر اســت
امــا در مــورد مراکــز شــبه خانــواده این
هیــأت امنــا اســت کــه رئیــس مرکــز را
تعییــن میکنــد البته تأییــد صالحیت
این افــراد برعهده ســازمان بهزیســتی
است.
بهگفتــه دکتر فرید ،سیاســت اصلی
ســازمان بهزیســتی عدم تغییر مربیان
اســت .مربیــان ارتباطــی تنگاتنــگ بــا
کــودکان ایــن مراکــز دارنــد از ایــنرو
بــرای حفــظ ایــن گنجینــه عاطفــی در
موردجابهجایی آنها تا جایی که ممکن
است ســختگیری میشــود .همچنین
هیــچ مربــی بــدون تأییــد بهزیســتی
شهرســتان نمیتوانــد وارد ایــن مراکــز
شود.
معــاون اجتماعی بهزیســتی اظهار
میکند :مراکز شــبه خانــواده برای چند
گروه ســنی دســتهبندی شــدهاند .اما با
توجــه بــه اینکــه تأمین ســامت روانی
کودکان در اولویت اســت ایــن امکان را
فراهــم کردهایــم که مراکزی کــه مثالً از
کودکان  3تا  6ســال نگهداری میکنند
درصــورت تمایــل و اعالم درخواســت
مجوز تأســیس مرکز  7تا  12ســال را نیز
دریافــت کنند تا در مکانــی دیگر از این
کــودکان کــه بــه یکدیگــر خــو گرفتهاند
نگهــداری کــرده و مانع جدایــی آنها از
یکدیگر شــوند .حتی بــرای مراکزی هم
کــه خواهــر و بــرادری در آنهــا حضــور
داشــتند مجوز حضور دختــران در یک
طبقه و پســران در طبقهای دیگر صادر
شــده تــا خواهــر و بــرادر از یکدیگر جدا
نشوند.
او خاطرنشــان میکند :اولویت این
اســت که هیــچ فرزندی در مراکز شــبه
خانواده حضور نداشــته باشد و در کنار
خانواده خود زندگی کند .در شــرایطی
که والدین صالحیت نگهداری از فرزند
را ندارند حضور فرزند بد سرپرست در
خانوادههــای جایگزین(مــادر بــزرگ،
عمــو ،خالــه و )...نســبت بــه مراکــز
شــبه خانــواده ارجحیــت دارد .بــرای
تسهیل شــرایط حضور کودکان در کنار
خانوادههایی که مشکالت مالی دارند
یــا خانوادههای جایگزین ،یارانه امداد
پرداخــت میشــود .ایــن مبلــغ تــا ماه
گذشــته کمتــر از یارانه فرزنــدان مراکز
شــبه خانــواده و در حــدود  ۳۷۰هــزار
تومان بود اما در راستای سیاستهای
پذیــرش هــر چــه بیشــتر فرزنــدان
در خانوادههــای جایگزیــن ،بــا رشــد
 ۷۶درصــدی بــا مبلغ یارانــه فرزندان
در مراکز شــبه خانواده برابر شــده و به
 ۶۵۰هــزار تومــان میرســد .همچنین
مبلــغ یارانــه فرزنــدان  12تــا  18ســال
نیــز از  ۴۲۰هــزار تومــان بــه  ۷۵۰هزار
تومان رسیده است .مطالعات جهانی
نشــان میدهــد حضور یک کــودک در
خانواده از نظــر اقتصادی هزینهای در
حــدود یک ســوم هزینــه حضــور او در
مراکز شــبه خانــواده را دارد .به همین
دلیــل رویکــرد بهزیســتی و همچنیــن
خیریــن ایــن اســت کــه شــرایط بــرای
حضور کــودکان در کنــار والدین دارای
صالحیت مهیا شــود تــا آنها از مزایای
زندگــی در یــک خانــواده منســجم
برخوردار شوند.
او همچنیــن بــر لــزوم آمــوزش
مهارتهــای زندگــی به فرزنــدان تحت
پوشــش بهزیســتی ،تأکیــد کــرده و
میافزاید :باید شــرایطی برای فرزندان
مراکــز شــبه خانــواده فراهــم شــود کــه
ضمــن کســب مهارتهــای اجتماعــی
شــرایط ورود بــه جامعــه را بــه دســت
آورند .رسیدن به ســن  ۱۸سالگی قطعاً
به معنای کسب آمادگی ورود به جامعه
نیســت و این فرزندان میتوانند تا زمان
کســب ایــن مهارتها در مراکــز بمانند.
چــه بســا کــه هماکنــون هــم دختــران و
پســران زیادی تا سن  20و 21سالگی هم
در ایــن مراکز میماننــد .البته برای رفع
این مســأله ایده مراکز آمادهسازی بعد
از  18ســال وجود دارد .ایــن مراکز مانند
پانســیون هســتند و فرزنــدان بهزیســتی
پس از خروج از شــبه خانواده میتوانند
 4یــا  5ســال در ایــن پانســیونها اقامت
داشــته باشند تا شــرایط ورود به جامعه
را بهدست بیاورند.
مراکز آمادهسازی هماکنون در چند
شهرســتان توسط خیرین تأسیس شده
و فعالیــت میکنند امــا امیدواریم این
مراکــز بــزودی فراگیــر شــوند و در همه
شهرســتانها فعالیــت کننــد .نگرانی و
دغدغــه ما در بهزیســتی این اســت که
فرزنــدان شــبه خانــواده پــس از خروج
از مرکــز بــدون هدایت و نظــارت دچار
آســیب شــوند از اینرو تالش میکنیم
با کمک خیرین تا زمان کســب مهارت
الزم ازآنها حمایت کنیم.
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یادداشت

گزارش میدانی «ایران» از مراکز شبه خانواده در بهزیستی

مجیــدی مســئول یکی از ایــن مراکز
است.او مشــکالت مراکز شــبه خانواده
را چنیــن بیــان میکند :زندگــی گروهی
تنشهــای خــاص خــودش را دارد.
چراکــه ایــن کــودکان از خانوادههــای
مختلف و فرهنگهای متفاوت در کنار
هــم قــرار میگیرنــد و قطعــاً در برخی
مــوارد اختــاف نظــر دارند .متأســفانه
گاهی این اختالف نظرها و تشنجهایی
کــه بهدنبــال آن پیش میآید ،شــرایط
زندگی را برای کودکان سخت میکند.
او در ادامــه بــه جابهجایــی مکــرر
مدیــران مراکــز شــبه خانــواده اشــاره
میکنــد و میگویــد :متأســفانه مدیــر
مراکز معموالً دو ســه سال یکبار عوض
میشــوند .جابهجایی مدیــر به معنای
تغییر ســبک مدیریت مرکز اســت .این
تغییــرات ،رفتــار و عملکرد مــددکاران
را هــم تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
نتیجه ایــن اقدامات دوگانگــی و تضاد
شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان
مراکز شبه خانواده است.
البتــه مــا شــاهد پــرورش نخبــگان
بســیاری در ایــن مراکــز بودهایــم ،یکی
از قهرمانــان المپیــک و ورزشــکاران
سرشــناس روزی در ایــن مراکــز زندگی
میکردند.
مجیدی تأکید میکند :بچههای این
دوره و زمانــه خیلــی باهوش و خالقند.
آنهــا بیتوجهــی و محبتهای ظاهری
را درک میکننــد .یکــی از آنها که مدام
بــا بچههای دیگــر درگیر میشــد دلیل
رفتــارش را نداشــتن همــدم و مراقبی
دلســوخته عنــوان کــرد و بــه مــن گفت
مــادرم معلــم اســت و پــدرم کارمنــد
یــک شــرکت معتبر اما هرکــدام از آنها
بعــد از جدایی مــرا رها کردنــد و رفتند
ســراغ زندگی خودشان .اینجا جای من
نیســت من که پدر و مادر دارم چرا باید
اینجا باشم .او ادامه میدهد :متأسفانه
تصمیمگیری برخی از قضات جوان در
چنین پروندههایی جای تأمل دارد چرا
کــه تصمیمگیری در مورد نحوه زندگی
و آینــده کــودکان بدسرپرســت نیازمند
بررسیهای همه جانبه است.
خانــم بقایــی هــم مســئول مرکزی
دیگر اســت کــه او هــم از شــتاب زدگی
اورژانس اجتماعی در ســلب حضانت
از والدیــن انتقــاد میکنــد .او میگویــد:
متأســفانه گاهی دیده میشود که برای
همه بچهها یک نسخه میپیچند.
این مســئول تأکید میکند :بسیاری
از ایــن کــودکان بهدلیــل فقــر رهــا
میشــوند .برخــی از اقوام نیــز بهدلیل
همیــن فقر حاضر به نگهــداری از آنها
نمیشــوند ایــن درحالــی اســت که هر
کــودک در مرکــز شــبه خانــواده  3الــی
 5میلیــون تومــان هزینــه دارد .به نظر
مــن اگر نیمی از ایــن پول به خانواده یا
اقــوام دارای صالحیــت آنهــا پرداخت
شــود میتــوان شــرایط حضــور آنها در
میــان اعضــای خانــواده را فراهم کرد.
چراکه حضور در یک خانواده منسجم
بیش از یک مرکز شبه خانواده ایدهآل
بهداشــت روانــی کــودک را تأمیــن
میکنــد .البتــه برخــی از قوانیــن هــم
باعث شده که برخی از اقوام متقاضی
نگهــداری کــودکان هــم مــدت هــا در
نوبــت بماننــد .اگــر ایــن موضــوع حل
شــود شــرایط بهتــری را میتــوان برای
آنها متصور بود.
خانــم بقایــی همچنیــن بــه نیــاز
کــودکان بــه خانــواده اشــاره میکنــد و
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نقش اورژانس اجتماعی در تحویل یک کودک
به مراکز شبه خانواده

اورژانــس اجتماعــی کشــور همــواره بــا مــوارد متعــددی از
آسیبهایاجتماعیمواجهاست.گزارشهانشانمیدهددر
حــال حاضر بحث کودکان و کودک آزاری در صدر تماسهای
گرفته شده با این مرکز قرار دارد .لذا مسئوالن برای پیگیری این
موضوع طبق پروتکل موجود اقدام می کنند به این صورت که
محمود علی گو
پــس از اعالم موارد کــودک آزاری بــه اورژانس اجتماعی ،تیم
رئیس اورژانس
اجتماعی کشور
تخصصی در محل اعالم شــده (خانه ،مدرســه ،مرکز درمانی
و )...حضور مییابد و نسبت به بررسی و ارزیابی وضعیت کودک اقدام میکند .در صورتی
که خانواده همکاری الزم را در انجام ارزیابی نداشــته باشــند و از این کار ممانعت به عمل
آورند تیم اورژانس اجتماعی به ناچار با دســتور قضایی نســبت به ارزیابی اقدام میکنند.
اگر گزارش اعالم شده مبنی بر کودک آزاری ،تأیید شود با توجه به شرایط کودک آزار دیده
اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت .به این معنا که اگر کودک امنیت جانی نداشته باشد
یا خانواده (سرپرســت) صالحیت نگهداری نداشــته باشــد ،پس از تهیه گزارش با دســتور
قضایی کودک بهصورت موقت یا دائم از خانواده جدا شده و به مراکز شبه خانواده منتقل
میشــود و خانواده(سرپرســت آزارگر) نیز جهت درمان و مشــاوره به مراکز مربوطه (مرکز
اورژانس اجتماعی ،مراکز مشاوره ،مراکز ترک اعتیاد و )...ارجاع میشوند.
چنانچه فردآزارگر مجرم شناخته شود مراحل قضایی در قوه قضائیه صورت میگیرد .به
طور کلی اورژانس اجتماعی در این فرآیند وظیفه حضور در محل گزارش شده آن هم در
اســرع وقت (بر اســاس پروتکل مداخالت کودک آزاری) و تشــخیص و تأیید وقوع کودک
آزاری ،گزارش به مراجع قضایی و در صورت نیاز ،جداسازی کودک (درصورت تشخیص
و تأیید قاضی) و انتقال به مراکز شبه خانواده را دارد .اورژانس اجتماعی با توجه به وظیفه
ذاتی خود ،وظیفه شناســایی و تشــخیص و هدایت کودکان به مکان امن را برعهده دارد.
این فرآیند بر اساس پروتکل مربوطه (راهنمای مداخالت کودک آزاری) و کامالً تخصصی
صورت میگیرد .تیم اورژانس اجتماعی همانطور که اشاره شد در صورت تأیید احتمال
خطر جانی یا جســمی و روانی ،وظیفه انتقال کودک به محیط امن را بر عهده دارد .و در
این فرآیند هیچگونه شتابزدگی در انجام وظایف وجود ندارد چرا که اقدامات تیم اورژانس
اجتماعی کامالً با رویکرد تخصصی ،مددکاری اجتماعی و روانشناسی صورت میگیرد و
قضــات قوه قضائیه نیز پس از دریافت و تأیید گزارش تیــم اورژانس اجتماعی ،اقدام به
دستور جداسازی کودک از خانواده را میدهند .در نهایت باید گفت اولویت و وظیفه مورد
انتظار اورژانس اجتماعی دور کردن کودک از وضعیت خطرهای احتمالی است و نیاز به
اقدام فوریتی باعث میشود که اولویتهای تشخیصی بین کارشناس اورژانس اجتماعی
و برخی از افراد در ارتباط با این کودکان کمی متفاوت شود.

بودن یا نبودن در شبه خانواده

خانــواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی اســت که در
تربیت فرزندان نقش مؤثری دارد وبه همین علت در تشکیل
این نهاد به مسائل مهمی از جمله ضرورت آموزش خانواده،
مســئولیتپذیری والدین ،آگاهی از شــیوههای فرزندپروری،
برخورداری از شــرایط اقتصادی الزم برای پایداری خانواده و
دکتر فاطمه
ضرورتهای دیگر تأکید میشود.
قاسم زاده
روانشناس کودک
از ایــنرو میتــوان گفــت یکــی از دالیــل مهــم منــع کــودک
و خانواده
همسری ،همین شــرایط الزم برای تشکیل خانواده است که
بسیار فراتر و مهمتر از رفع نیازهای جنسی افراد است.
متأسفانه همیشه به دالیل مختلف شرایط الزم برای تشکیل خانواده به مفهوم درست
آن فراهــم نمیشــود یا خانــواده به دالیل مختلف دچار آســیبهای متعدد میشــود و
نمیتوانــد وظایف خود نســبت بــه فرزندان را بدرســتی انجام دهد .درچنین شــرایطی
خانواده به جای آنکه محیطی امن و ســالم برای رشــد وپرورش کودکان باشد ،نه تنها از
انجام وظایف خود نسبت به آنان باز میماند بلکه فراتر از آن ،در اشکال مختلف به آزار
کودکان میپردازد و محیط خانواده را برای آنان ناامن وآسیبرسان میسازد.
متأسفانه در جامعه ما آمار آزار کودکان در خانواده ،به دالیل گوناگون روبه افزایش است.
براساس آمار اورژانس اجتماعی کشور ،بیشترین آزار و خشونت در خانوادهها نسبت به
کــودکان و پــس از آن در مــورد زنان صورت میگیــرد .کودک آزاری در همه اشــکال خود
بویژه زمانی که از طرف خانواده انجام میشود ،آسیبهای جسمی وروانی بسیاری برای
کودکان به همراه دارد .به همین علت ،هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وهم
در مواد ۳۵ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۱۹و ۳۶پیماننامه حقوق کودک که جمهوری اســامی ایران
آن را پذیرفته است ،همه اشکال کودک آزاری در مورد کودکان منع شده است.
بــا توجه به این تأکیدات در مــورد منع کودک آزاری ،اگر در خانــوادهای کودکان مورد آزار
قرار بگیرند ،مداخله دولت از طریق ساختارهای مرتبط ضرورت دارد .براساس مواد ۲۴
و ۲۵پیماننامــه حقوق کودک دولتها موظف هســتند برای جلوگیــری از کودک آزاری
در خانواده ،اقدامات الزم را انجام دهند اما اگر خانواده به دالیل مختلف به آزار کودکان
بپردازد و از نگهداری آنان ناتوان باشــد دولت موظف اســت امکان نگهداری و مراقبت
الزم از این کودکان را در مراکز نگهداری خاص خود فراهم سازد.
واقعیــت این اســت که خانــواده بهترین مکان برای زندگی کودکان اســت امــا اگر امکان
زندگی ســالم در آن به دالیل مختلف وجود نداشــته باشد وکودکان مورد آزار قرار گیرند،
ضروری است این کودکان از حمایت نهادهای دولتی مرتبط برخوردار شوند.
متأســفانهمراکــز نگهــداری ایــن کــودکان نیز بــه دالیل مختلف ،با مشــکالت بســیاری
روبهروســت .مراکز نگهداری کودکان بیسرپرســت یا بد سرپرست سازمان بهزیستی ،از
برخی امکانات بر خوردار است .معموالً از نظر محل زندگی ،تغذیه ،بهداشت ودرمان و
رفتن به مدرسه باتوجه به امکانات دولتی و کمکهای مردمی ،این مراکز کمتر با مشکل
روبهرو هستند اما در مورد رفتار و شیوههای آموزشی و تربیتی حاکم براین مراکز ،مشکالت
زیادی وجود دارد که متأسفانه با آنکه سالهای بسیاری از ایجاد این مراکز میگذرد ،هنوز
برطرف نشــده اســت به همیــن علت بارها دیده شــده کــودکان باوجــود آزارهایی که در
خانواده تحمل میکنند ،تمایلی به زندگی در این مراکز ندارند.
ن مراکز را برای کودکان تحملناپذیر میسازد کمبود شادی ،محبت،
آنچ ه که زندگی در ای 
احساس ارزشمندی ،اعتماد و احترام است.
پژوهشهای انجامشده در مورد کودکانی که در این مراکز زندگی میکنند نه تنها در ایران
بلکه در سایر کشورها هم نشان میدهد که این کودکان از نظر رشد هیجانی و اجتماعی با
مشکالتی روبهرو میشوند که ناشی از نحوه زندگی در این مراکز است.
یونیســف در ارتباط با زندگی کودکان در خانوادههای بیسرپرســت یا بد سرپرســت یا در
مراکز نگهداری ســازمانهای دولتی مانند بهزیستی ،راهکار سومی را ارائه میدهد و آن
زندگــی کودک با خویشــاوندان مطمئن و مناســب مانند پدربــزرگ و مادربزرگ ،عمه،
خاله ،عمو ،دایی و ...البته با حضور سازمان بهزیستی از طریق مددکار اجتماعی است.
ایــن روش نه مشــکالت بهزیســتی را دارد و نه کــودک را مجبور به زندگــی در خانوادهای
میکند که او را مورد آزار قرار میدهد یا از داشتن سرپرست محروم است.
زندگــی با افراد مناســب فامیل کــودک را از زندگی در «خانواده» حتی اگــر خانواده خود
نباشد ،محروم نمیسازد زندگی در خانواده یکی از آرزوهای کودکان است عالو ه بر زندگی
کودک با خانوادههای فامیل روشهای دیگری نیز برای کمک به این کودکان وجود دارد
و آن سپردن آنان به خانوادههایی است که نسبت فامیلی با کودک ندارند اما بهصورت
قانونی میتوانند سرپرستی این کودکان را با نظارت سازمان بهزیستی برعهده گیرند.
اینها روشهایی است که بعد از پیش آمدن مشکل بیسرپرستی یا بدسرپرستی برای
کودکان میتوان به کار برد اما آنچه مهم است انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری است.
مهمتریــن راهکارها در حوزه پیشــگیری را میتوان در دو زمینــه اقتصادی و فرهنگی به
شرح زیر انجام داد:
 اجرای برنامههای کاهش فقر برای خانوادههای فقیر و محروم استفاده از مشاورههای پیش از ازدواج برای تحکیم بنیاد خانواده آموزش روشهای فرزندپروری مطلوب به والدین برای افزایش مسئولیتپذیری آنان آموزش حقوق کودک به والدین برای آشنایی به وظایف خود در برابر فرزندان.واقعیــت این اســت کــه پدر و مادر خــوب بودن آموختنی اســت و اگر ما امــکانآموزش
مناسب را برای والدین فراهم نسازیم با افزایش بیشتر کودکآزاری در خانوادهها روبهرو
خواهیمبود.

