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 همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست 



 همه جا مدرسه است وهیچ کجا مدرسه نمی شود

 نگاهی به تجربه مرکز دوستدارکودک مشتاق در شهر کرمان

 

یک کیلومتر که ازمیدان مشتاق دور می شوی به ساختمانی در حاشیه خیابان زریسف می رسی که چشم اندازی به بنای قدیمی قلعه اردشیر 

تعداد زیادی کودک در دسته های کوچک بر فرشی  سبز درگرداگرد سالن درکنار دختران ، .....در که گشوده می شود 1در شهرکرمان دارد 

وپسران جوانی نشسته اند ، قبل از آن درپارک کنار ساختمان نیز این صحنه مشاهد ه می شود . اینجا مرکز دوستدار کودک مشتاق در شهر 

 دکان بازمانده ازتحصیل که راهی به مدارس رسمی ندارند . ...مدرسه ای برای کو 49کودک در سال  055کرمان است با بیش از 

  سوالی درذهنم می چرخد کی وچگونه چنین جمعی شکل گرفت .

به   2...« وقتی مهد کودک راتمام کردم به هرکجا سرزدیم مرانپذیرفتند اینجا تنها جایی بود که ازمن چیزی نخواستند» فاطمه می گوید: 

 . ز مدرسه است  اکنون چهارده ساله است ونهمین سال تحصیلی خود رامی گذراند اولین دانش آمواو  عبارتی 

انجمن باتعداد نسبتاً قابل « مهد سبز»پس از گذشت یک سال از راه اندازی یکی از پروژه های انجمن  دوستداران کودک کرمان  1830در سال 

شتند آنها مجدداً دوره پیش دبستانی  درمهدکودک باشند. این کودکان کودک ( که والدین آنها تمایل دا 85توجهی از کودکان مواجه شد )

فاقد کارت شناسایی معتبر بودند . باهمکاری داوطلبان انجمن ،کالسهای آزاد مشتاق درحاشیه مهد سبز شکل گرفت که  فرزندان مهاجرانِ

که به دالیل  تعدادی کودک ایرانی مراکز شبه خانواده نیز هدف اصلی آن سواد آموزی به کودکان بازمانده ازتحصیل بود. خیلی زود برخی  از

 دیگری فاقد کارت شناسایی بودند برای آموزش سواد به مرکز معرفی کردند. 

جامعه شناسی »در کتاب . داوطلبانی آماده بودند که به این کودکان بیاموزند . ناهید رحیمی پور تصمیم خیلی ساده ، انسانی ومحلی بود

 حلقه های حمایتی را که بااستفاده از داوطلبان و تسهیلگران پایدار شکل گرفته است معرفی می کند . «وکارکودکان

و انتخاب روشی بود که دران   عشق بی شائبهآن شرط اول  فضایی کهاندیشید پس از آن بود که انجمن به فضایی بیش ازیک مرکز سواد آموزی

ما شروع به خواندن کتابهای ویلیام »8می گوید: وی  ه باشد . آذررحیمی از اولین داوطلبان استسرزنش ، تحقیر ، تنبیه و شکستی وجود نداشت

با گالسر آموختیم که کودکان با روانشناسی کنترل بیرونی بر پایه تنبیه ،تهدید ، مقایسه شدن و.....واداربه گالسر ومارشال روزنبرگ کردیم .

آنها کاربردی ندارد ... در چنین شرایطی خانواده های کودکان طبقات باال ومتوسط  به یاری  یادگیری مطالبی می شوند که عمالً درزندگی

د و کودکان طبقات پایین  اقلیت ها ومهاجران آرام آرام مدرسه رفتن را از دنیای خود پاک  می کنند ویامدرسه را رها نفرزندان خود می شتاب

 «می کنندواگر بمانندبرچسب شکست خورده می خورند

در طی هفت سال گذشته مسئولیت پروژه مرکز دوستدارکودک برعهده دکتر سیامک زندرضوی یکی از اساتید جامعه شناسی دانشگاه کرمان 

تبدیل شود . دانشجویانی از رشته های گوناگون « یادگیری متقابل »بوده است . باحضور ایشان فرصتی پیش آمد که فضای مرکز به یک فضای 

 واهید شد.اشتند و از کودکان یادگرفتند وبه کودکان یاد دادند با نمونه های ازکار انان آشناخبه مرکز قدم گذ
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بود این رویکرد به طور مشخص در زمینه «پژوهش مشارکتی  »الگویی که برای آموزش معرفی شد .رویکرد با توجه به دانش جامعه شناسی  

کودکان با سطوح شناخت متفاوت به مدرسه می آیند.. این سطوح شناخت :»معتقد است  آموزش ا زنظریه پائولو فریره ایده می گیرد . فریره

اولیه که کودک باخود به « خواندن جهان »مبین چیزی است که ما  آن راهویت فرهنگی کودک می نامیم ...مربی باید خود را ملزم کند که 

محله وشهر شکل می گیرد واز منشا اجتماعی کودک به شدت تاثیر می  مدرسه می آورد درنظربگیرد . برای هرکودک خواندن درفضای خانه ،

 «پذیرد . اما تقریبا همیشه درمدرسه این گرایش وجود دارد که اعتبار این دانش مقدماتی رامخدوش کنند

شی مدرسه  به دقت نگاشته شد. درهردو این مجموعه روش های آموز« فرصتی برای زیستن »و« کتاب فارسی آموز کالس ما » برهمین مبنا

 معرفی می شود . اما بدیهی است که هرکالس بر مبنای توان وعالئق تسهیل گر شکل ویژه خود را  می یابد واین به عبارتی از ویژگیهای جذاب

 ده عالقه  مندان وداوطلبان را به مدرسه جذب کند.مدرسه به شمار می رود که باعث ش

کودک است .  055ای نسبتا پرازدحام آموزشی تبدیل شده است وهم اکنون پذیرای بیش از نفره به  فض 20مدرسه ازیک جمع کوچک   

فضای فیزیکی محدود مدرسه با استفاده از فضاهای پیرامونی درمحله یعنی پارک ها ،کتابخانه ها ،زیارتگاهها وحضور داوطلبان گسترش می 

حق آموزش »ری می یابد . این حضور مداوم امکان یافتن حلقه های حمایتی از یابد ویادگیری درمحدوده کالس باقی نمی ماند وبه همه جا تس

شکل داده است . روش ها وایده های نو توسط داوطلبان دانشجو به ویژه  در رشته جامعه شناسی وهمزمان در « کودکان فارغ ازهر تبعیض 

پایان  95پایان نامه کارشناسی ارشد ، 6گیرد ) انجام بیش از سایر رشته ها مستند می شود ودرکنار مدرسه پروژه های تحقیقاتی شکل می 

 مقاله علمی ( 3تای آن به صورت کتاب چاپ شده است و 2مستند که  0نامه کارشناسی ، تدوین 

دیت منابع مالی مرکز با حق عضویت کودکان ، کمک مالی حامیان ومنابع درونی انجمن تامین می شود وتقریبا درهمه سالهای گذشته محدو

 این منابع مدیریت را مجموعه را سخت کرده است ، هرچند دربسیاری از مواقع نیز ازدرون این محدودیت ها ایده های نو شکل گرفته است.

  دراینجا با سه نمونه متفاوت از پروژه های درسی  مرکز دوستدار کودک آشنا می شوید که توسط رویا اخالص پور ، مریم خراسانی ،زهرا قاسم

 ه وصالح الدین نادری تسهیل گری شده است .زاد

 شد این کتاب بر پایه ایده پائولو فریره آماده شده است . مشارکت :همانطور که در باال گفته  (0931)فارسی آموز کالس ما

بایستی کنندگان درتهیه کتاب کودکانی بودند که سومین سال آموزش خودرا درمرکز می گذراندند ، مجموعه براین باور است که 

یک » دانش درگفتگو شکل بگیرد وخواندن کلمه از مسیر خواندن جهان توسط خودکودک عبور کند.برای مثال درس دوم این کتاب 

نام دارد . متن اصلی با تجربه ناصر ازیک روز دستفروشی در بازار که توسط خود او نوشته شده است شروع می شود . « روزکار 

دارد که با استفاده ازمنابع علمی توضیح می دهد که چرا باید شرایطی فراهم کردکه کودکان (وجود boxسپس متنی در قاب )

مجبور به  کار نشوند . سپس بچه ها روایت خود را از یادگیری دوست داشتنی از کار بزرگترها ،کارهای اجباری ، امید بازگشت 

 ی جدید تعریف می شود که به متن ارتباط دارد .مجدد به مدرسه می گویند و سپس فعالیتهای برای یادگیری واژه ها

با ترانه ای رپ که توسط امیر خوانده شده است شروع می شود وبعد از آن تاریخچه موسیقی رپ « موسیقی » درس سوم باعنوان 

 ارائه می وشد ودر نهایت با شعری ازموالنا که ضرب آهنگی تند دارد پایان می یابد.

 

 (0939)پروژه خالکوبی 
ابتدای سال تحصیلی که کودکان به مرکز آمدند روی دست برخی از آنها طرح هایی بود که با حنا کشیده بودند. تسهیل گر ابتدا بحث هایی در 

ه این را با کودکان در این مورد مطرح نمود و از آنها در مورد تجربیاتی که در این زمینه داشتند سوال کرد و فعالیت هایی را برای پی بردن ب

 ته که آیا کودکان عالقمند به این موضوع هستند یا خیر؛ طراحی نمود این فعالیت ها به کودکان انگیزه داد و این پروژه انتخاب شد.نک



 بود  هدف اصلی آشنایی کودکان با پدیده خالکوبی، علل انجام آن و بیان تجربیات خود در این زمینه

 )فارسی آموزی، ریاضی، اجتماعی و ...( با کار پروژه ای در حد گسترده تراهداف اختصاصی: ترکیب آموزش های معمولی مدارس 

جمین سال خود رادر مرکز می گذراندند فعالیتهایی برای افزایش دانش کودکان در زمینه که پن بودند کهساله  19-12گروه هدف : کودکان 

 عی طراحی شد برای مثال در فارسی آموزی فارسی آموزی ، ریاضی ، علوم مهارتهای اجتماعی وارتباطات و دانش اجتما

  متنی در مورد تتو و خالکوبی در اختیار کودکان قرار گرفت، )سایت ویکی پدیا( پس از آن تسهیل گر از کودکان خواست متن را

 خوانده و خالصه کنند. 

   نوشتن گزارش بازدید از آرایشگاه برای مشاهده دستگاه خالکوبی و نحوه استفاده از آن 

 ث و گفتگوی گروهی در مورد خالکوبی اعضای خانوادهبح 

   از کودکان خواسته شد به یک متخصص پوست نامه نوشته و از او درخواست کنند که برای پاسخ به سواالت کودکان به کالس آنها

 بیاید. 

 ب (ریاضی

 حساب کردند. هزینه های یک بازدید را( جمع،تفریق،ضرب وتقسیم) کودکان با استفاده از چهارعمل اصلی 

 .برای هزینه های بازدید خود مسئله  نوشته و آن را حل کردند 

  کودکان از همکالسی های خود در مورد این که چه تعداد از اعضای خانواده طرح خالکوبی دارند سوال کرده و پاسخ ها را به صورت

 کسر نشان دادند )چه کسری از اعضای خانواده خالکوبی دارند(

 برای نشان دادن اطالعات ازنمودارمیله ای وتصویری استفاده کردند 

 ج (علوم

 دیدن چند فیلم درباره خالکوبی و پوستی که خالکوبی شده است و نوشتن آنچه که  از فیلم فهمیده اند 

  .نوشتن نکات مهم صحبت های کارشناسی که به کالس دعوت شده بود 

 مطرح نموده و به صورت شبکه سواالت روی یک برگه نوشته و در کالس نصب کردند.  در ابتدای پروژه کودکان سواالت خود را 

 بحث و گفتگو در مورد خالکوبی و بیان تجربیات و مشاهده های کودکان در این  زمینه 

 .کودکان در مورد  عوارض خالکوبی و خطراتی که برای بدن دارد  با هم بحث و گفتگو کردند 

 تماعید ( مهارتهاوارتباطات اج

  توجه به کار گروهی، رفتار همراه بااحترام نسبت به خود ودیگران که این مهارت را کودکان  در طی انجام  کار گروهی کسب می

 کنند.

 توجه به کارگروهی و مسئول بودن در گروه که این مهارت را کودکان در تهیه روزنامه دیواری کسب می کنند 

 اری مطرح می کنندو ازنظرخود دفاع می کنند.درگروه نظرات خودرابه روشنی وبابردب 

 .توجه به قوانین موردتوافق دربرنامه جمعی که در این پروژه برنامه جمعی شامل بازدید های متعدد می شود 

 ه(دانش اجتماعی

 قشه آنها را کشورهایی که درآن خالکوبی رواج دارد را کودکان روی نقشه به صورت بازی پیدا کردند  و سپس پایتخت کشور ها و ن

 طراحی کردند.

 .کودکان کروکی محل بازدید را رسم کرده و آدرس را به طور کامل نوشتند 

 

 

  در عرصه کارکودکان  کاستلزآزمون نظریه 

ی امانوئل کاستلز به عنوان یکی از نظریه پردازان معاصر حوزه علوم اجتماعی در باب کار کودکان و شرایط آن ها موضوعی را در کتاب سه جلد

 مطرح می نماید. «جهانی شدن، بهره کشی مفرط و حذف اجتماعی: نگاهی به وضعیت کودکان»با عنوان:  عصر اطالعات



ط کاستلز  توضیح می دهد: مهمترین مسئله نیروی کاردر عصر اطالعات نه پایان کار بلکه شرایط کارگران است.کاستلز اشاره دارد که این شرای

کاستلز با تاکید بر گزارش سازمان بین .برای کودکان با ساعات طوالنی کار ریشه در عواملی مختلفی داردسخت کاری، با دستمزدهای کم 

نظر  المللی کار اعالم می دارد:ازآنجا که کودکان مهارت های منحصر به  فردی ندارند و اغلب چندان هم کم هزینه تر از بزرگساالن نیستند، به

مسائل غیر اقتصادیست. در این خصوص دالیل غیر مالی متعددی وجود دارد. اما به نظر می رسد که . می رسد که مهمترین دلیل استخدام 

 مهمترین دلیل استخدام کودکان مسائل غیر اقتصادیست.)کودکان از حقوق خود کمتر آگاهند(.

کند که معنای تداوم دکان خود را تباه و نابود میبلعد زیرا چندان کوی خود را میای شبکهدر نهایت کاستلز به این نتیجه می رسد که، جامعه

 حیات در بین نسل ها از بین می رود و به این ترتیب آینده ای می سازد که در آن از شفقت نوع بشر خبری نیست که کاستلز از آن به عنوان 

 (138-135: 1839برد. )کاستلز ها نام میسیاه چاله

هایی توسط کودکان حاضر در پروژه برای خواندن، درک، و بازآفرینی مدل کاستلز و انجام بازی ها و هدف اصلی در این پروژه انجام فعالیت 

لز فعالیت هایی برای بررسی مشکالت و مسائل خانواده های خود و دوستانشان و تالشی  برای دور ماندن آنها از سیاه چاله های مورد نظر کاست

 است.

زان پایه پنجم، ششم و هفتم شیفت صبح و عصر مرکز دوستدار کودک مشتاق بودند که تعداد آن ها در کودکان حاضر در این پروژه دانش آمو

 ساله بوده است. 13تا  11دختر  82ساله و  11تا 19پسر  21این پروژه 

 در اجرای این پروژه فعالیت های متعددی طراحی شد که دوتا ازمهمترین آنها عبارتنداز :

ز در مورد کودکان و کار کودک)برای آشنایی با پروژه و ورود به فعالیت ها ابتدا با خواندن متن هایی از خواندن متن اولیه کاستل -1

 کاستلز بحث شروع گردیده است(.

خواندن و بحث و گفتگو درباره مسائل و مشکالت پیرامون کودکان و خانواده های مهاجرین ساکن در ایران و کرمان)برای وارد شدن  -2

 و درگیر نمودن ذهن کودکان نسبت به مشکالت حوزه مهاجرین(. به موضوع پروژه

 

 ها:فعالیت 

 :خواندن متن اولیه کاستلز در مورد کودکان و کار کودک 

و برداشت خود از آن متن را بیان  ندمطالب خالصه شده ای از کتاب کاستلز را که در باب کار کودکان می باشد خواند در این فعالیت کودکان 

 که بر اساس تجربیات کودکان مرکز دوستدارکودک مشتاق  نگاشته شده  . سپس بخشی از کتاب جامعه شناسی کار کودکانردند ویادداشت ک

 و درباره آن بحث کردند و شرایط خود را با شرایط آن زمان سنجیدند. آشنا شدند در گذشته و حال  کودکان کار های تفاوت ارا خوانده و ب

صفحه تقسیم شده بود،  بر اساس شماره های  11واسته شد شماره ای بگویند ، سپس خالصه نوشته کاستلز را که در از هر کدام از کودکان خ

اعالم شده توسط کودکان، در اختیارشان قرار گرفت و از کودکان درخواست شد که هر فرد برای خودش متن را یکبار با صدای آرام خوانده و 

آشنا هستند را در پشت برگه بنویسند.بعد از اینکه متن را یکبار خواندند از آن ها خواسته شد تا متن را به لغات سخت و کلماتی که با آنها نا

 ترتیب برای دوستانشان با صدای بلند بخوانند و درکی که از متن داشته اند را بصورت خالصه بگویند.



برگه نوشتند. تسهیل گر برای آنها توضیح داد که می توانند فردا  اکثر کودکان از سخت بودن متن شکایت داشتند و کلمات زیادی را در پشت

برای ساعت کامپیوتر متن خود را همراه خود بیاورند تا پاسخ سواالتشان را در اینترنت جستجو کنند.برای مثال عزیز احمد میخواست بداند 

 جهان سوم کجاست؟ وفرقش با جهان اول چیست؟ 

شکل کمتری در درک مراحل بعدی پروژه ایجاد شود.  گروه از طریق گفتگو وجستجو در اینترنت با این این   خوانش جمعی کمک کرد تا م

 .  ند شد مفاهیم آشنا

 بر ای درک موضوع وبازآفرینی نظریه فعالیت های زیر نیز  با همکاری تسهیلگر وکودکان طراحی شد: 

واده دشوار را شناسایی نموده و به توصیف وضعیت آن خان در این فعالیت ابتدا هر یک از کودکان یک خانواده در وضعیت .1

، سپس  مشکالت، پیامدها و عوامل به وجود آورنده مشکالت خانواده مورد نظر را بررسی نموده و سپس بصورت پرداخت

 را بررسی وتحلیل کردند.نمودار درختی طراحی کردند وطی برنامه ای جمعی مدل های خود 

 وهمچنین  استخراج  آن توسط خودکودکان انجام شد .  بود   خود اجراجرای پرسشنامه ی در این پروژه طراحی و ا .2

فاده از تجربیات بچه ها بخشی از نظریات کاستلز را نقد کند ) اهمیت تفکر تدر این کار تسهیل گر تالش کرد بااس .8

ها نقد کردند به ویژه  که بچهبودت مهمی انتقادی(   برای مثال دالیل استفاده کارفرمایان  از کار کودکان یکی از موضوعا

 . توضیح دادند  «  کار  کودکان دختر » دختران که کاستی نظریه را در زمینه

 سواالتی توسط کودکان برای مصاحبه با سرپرست  خانواده خود طراحی شد «کودک به کودک »با استفاده از رویکرد  .9

کار می کردند  درحال حاضر  ا طراحی شده بود با کودکانی که . مصاحبه از طریق پرسشنامه ای که توسط خود بچه ه .0

 انجام شد . 

به طوری که مسیری طوالنی و  بود، دستاوردهای این پروژه انجام مصاحبه کودکان حاضر در پروژه با کودکان کارگر همسن خود از مهمترین 

 وهشگران مسائل خویش سعی در واکاوی شرایط کودکان همسن خودفعالیت های زیادی صورت گرفت تا کودکان در نهایت بتوانند به عنوان پژ

کنندکه در حال حاضر مشغول به کار هستند. دالیل وضعیت کنونی و شخصی کودکان مصاحبه شده را تشخیص بدهند، شرایط کاری و 

دختر  23پسر و  13کودک،  96خانوادگی کودک را بررسی کرده و عالیق و آرزوهای کودک را تشخیص دهند. در این مصاحبه در مجموع 

را از یک کودک کار بپرسند و سپس نتایج را ابتدا در گروه های دختر و  استاندارد شده خود روز فرصت داشتند تا سواالت  8شرکت داشتند و 

 وارد کرده و نتایج را استخراج نمودند.   spssپسر جدا کدبندی نموده و سپس در نرم افزار 

 ماهه بود به صورت پایان کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشگاه باهنر ارائه شد. 4کار این پروژه که حاصل یک 

 منابعی برای آشنایی بیشتر 
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