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 ها،اشتغالزنانوضرورتمراقبتازکودکان:تعاونی

 آفرینیکنند؟تواننددرمراقبتازکودکاننقشهاچگونهمیتعاونی

 مقدمه

از وقوع انقالب صنعتی تاکنون، در اکثر کشورهای جهان 

مردان بیشتر از زنان در بازار کار رسمی مشغول فعالییی  

هستند. صنایع اولیه در کشورهایی چون انگلستان، ایاالت 

هیای  نخستین فرص  02متحده آمریکا و فرانسه در قرن 

شدنید. امیا  شغلی به ویژه برای زنان متاهل محسوب می

به ویژه در ایاالت متیحیده  02این رشد چشمگیر در قرن 

، زنان 0222آمریکا روندی بطئی داشته تا جاییکه در سال 

اند، در حالیکیه  درصد در بازار کار مشارک  داشته 92تنها 

 درصد بوده اس . 12حدود  2222این رقم برای سال 

الگوهای اشتغال زنان و نوسانات آن همواره تح  تاثیییر  

 626های جنسیتی در خانواده اس ، تا جیاییییکیه  نقش

میلیون زن در جهان بیشتر زمان روزمره خود را صیر  

کنند، در حالیییکیه  ارائه خدمات بدون دستمزد خانگی می

میلیون نیریر اسی . در  12این تعداد برای مردان حدود 

همین راستا زنان در صورت جذب در بازار رسمی کار نییز 

های جنسیتیی  تمایل دارند که در مشاغل نزدیک به نقش

خود بیشتر فعالی  کنند و در کشورهای در حال تیوسیعیه 

ای در بازار غیررسمی کار، بیییش از  نیز به طور فزاینده

 شوند.   مردان جذب می

پیرو ورود زنان به بازار کار، ایجاد تیحیوالت ارزشیی در 

جهان و رشد و توسعه اقتصادی، میعینیای کیودکیی و 

وضعی  کودکان نیز در جهان تغییر کرد. در ابتدا معینیای 

انداز که به سختی بیه دسی   کودک از کاالیی برای پس

ماند، به مرهومی کیریی، میانید یار و  آمد و زنده می می

تعداد تبدیل شد که ارزشی وجودی و بالذات یاف  و به  کم

تبع آن از حقوق و اختیاراتی نیز برخوردار  ردید. امیروزه 

های تاریخی، کودکان شانس  بیشتیر  نسب  به دیگر دوره

افیزاییی،  بقا، امکان سالم ماندن، ادامه تحصیل، میهیارت

 کنترل بر زند ی و ... را خواهند داش .

، دو مرهوم کودکی باکیری  و زنانگی 02بنابراین در قرن 

ای و دودرآمیدی، بیه  های هسته شاغل، در قالب خانواده

تدریج در  تقسیم جنسیتی کار تغییراتی را ایجاد نمود کیه 

منجر به وا ذاری تدریجی وظایف سنتی زنان به دییگیر 

نهادها بود. در این میان، با توجه به ضرورت ایرای نقیش 

اقتصادی برای زنان، نگهداری از کیودک تیبیدییل بیه 

برانگیز میان مدافعان حقوق زنان  ای مهم و مناقشه مساله

 کاران حامی خانواده شد. و محافظه

بنابراین برای حرظ توان اقتصادی زنان، بایید کیارهیای 

هایی چون: شراک  با مردان و ییا  حل دستمزد را با راه بی

داری از فرزند، کارهیای مینیزل  سپردن اموری چون نگه

هایی بیرونی از خانواده وا یذار  و ...  را به افراد یا سازمان

داری  ها و مراکز نگیه نمود. با استمرار این روند مهدکودک

کودکان در اشکال مختلف دولتی، خصوصی و تیعیاونیی 

 سترش یافتند. اهمی  تاسیس مراکز مراقب  از کودکان 

( در پژوهیش 0222تا جایی اس  که مریگان و همکاران )

دهند پیرو افزایش تعداد مراکز نگهداری از  خود نشان می

ساع  مشارک  زنان در بازار کیار  092کودک، با افزایش 

به طور ساالنه همراه بوده و همکاری میادران بیا کیادر 

 درصد افزایش داشته اس .   2آموزشی نیز حدود 

ها چگونه در مراقبت از کودکان سهیم  تعاونی

 شوند؟ می

  پیدا کردن محلی مناسب برای نگهداری از کودک، چالش
ها اس . مراقب  از فرزنیدان بیه  جدی بسیاری از خانواده

شیود کیه والیدیین،  عنوان یک نیاز اساسی مطرح میی
هیای  آموز اران و اجتماعات را به مطالبه ایجاد فیرصی 

دهد.  تر از فرزندان سوق می بیشتر برای مراقب  با کیری 
های مراقب  از کودکان، با توجه به  در این شرایط، تعاونی

آور نهادهای خصیوصیی بیرای ارائیه  های سرسام هزینه
 مناسبی هستند.   خدمات مراقبتی و آموزشی  زینه
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توانند به والدین خیدمیات  ها می هایی که تعاونی انواع مدل
 بدهند:

 مدل والد. 2
ها را  روهی از والدین برای دریاف  خیدمیات  این تعاونی 

کنینید.  تر برای فرزندان خود تاسیس می مراقبتی با کیری 
هیا و  پس از تشکیل هیئ  مدیره و تیدویین سیییاسی 

های تعاونی، فرآیند ثب  نام و عضیو یییری آغیاز  برنامه
شود. والدین متقاضی باید حق عضیویی  مصیوب را  می

پرداخ  کنند تا از حقوق قانونی مانند شرک  در جلیسیات 
 شوند.  مند می  یری و انتخابات بهره تصمیم

تواننید  در این مدل، والدین و هیئ  مدیره منتخب آنها می
عالوه بر اداره تعاونی، بر نحوه نگهداری از کودکیان نیییز 
نظارت داشته باشند. در این فضا که مبتنی بر تعامل اسی ، 

های اضافی کاهش یافته و امیکیان ارتیبیاد کیادر  هزینه
مراقبتی با والدین و اشتراک متقابل تیجیربیییات فیراهیم 

 شود.   می

 شاغل. مدل 2

مراقب  از فرزندان در محل کار برای بسیاری از کارمندان  
به ویژه مادران شاغل یک نیاز ضروری اسی . ییکیی از 

های مراقب  از کودکان در  های مقرون به صرفه، تعاونی راه
ها که اغیلیب  باشد. در تعاونی محل کار برای کارمندان می

ساختاری مبتنی بر تسهیم مالی و مدیری  اعضیا  خیود 
شود. در این  دارند، امکان مشارک  کارمندان نیز فراهم می

ساختار نیمه مستقل، افراد درصدد تحقق مطالبه خود ناظیر 
آموزشی برای فرزندان، خیود -بر دریاف  خدمات مراقبتی
 شوند. نیز در یر امور مربوطه می

هیاییی  سنای آمریکا و سازمان ملل متحد از جمله سازمیان
هایی را برای ارائه خدمیات کیودک بیا  هستند که تعاونی

اند. با ارجیاع  مالکی  و مدیری  کارمندان خود ایجاد کرده
به این تجربیات، استقرار تسهیالت مراقب  از کیودک در 

محل  ردش کار را باال برده، رضای  کارمندان را افزاییش 
داده، ثبات ساختاری یک سازمان را حرظ کرده و در نهای  

 زند.  رشد پایداری برای آن ساختار رقم می

 مدل کنسرسیوم. 9

خیدمیات  ،امروزه بسیاری از مشاغل با همکاری یکدیگیر
های صنعتی برای تیامییین  مراقب  از کودکان را در پارک

دهینید یان  دهند. توسعه منافع افراد شاغل در آنجا ارائه می
این اماکن آن را به عنوان تسهیالتی ویژه برای کارمنیدان 

هیا نیییز از  های اخیر، شهیرداری دانند و در سال خود می
 اند. های مراقب  از کودک استقبال کرده تاسیس تعاونی

های حامی اغلب با تدارک سرمایه اولییه، امیکیان  سازمان
 ذاری و تدارک فضا و امکانات برای احداث ییک  سرمایه

کینینید. ایین میدل  دفتر تعاونی زمینه الزم را فراهم می
ها که شباه  زیادی با مدل کارمندی دارند، با رای  تعاونی

اعضا  اداره شده و تح  مدیری  مستقیم هیئی  میدییره 
 قرار دارد.

 دبستانی . مدل پیش4

مدارس نیگیهیداری » ها که به عنوان  تاسیس این تعاونی

شود، بیه سیال  نیز از آنها نام برده می«  مشارکتی والدین
که  روهی از همسران اسیاتییید . زمانی  ردد بازمی 2226

دانشگاه شیکا و یک برنامه همکاری برای اشتراک تجارب 
اجتماعی و آموزشی خود برای نیگیهیداری از کیودکیان 

افزایی بتوانند اوقیات  خردسال تنظیم کردند تا عالوه بر هم
های اجتماعی داوطلبانیه در  فراغتی را جه  انجام فعالی 

 صلیب سرخ برای خود فراهم کنند.
مرکز اجتمیاع «نخستین  2201در ادامه این روند، در سال 

در دانشگاه برکلی تاسیس شد. ایده تشکیل ایین  »کودکان
ها به دیگر کشورها نیز راه یاف  و با عناوینی چیون  تعاونی

های بیازی   روه«در نیوزیلند و  2212در  »مراکز بازی«

در بریتانیا فعالی  نمودنید. ایین  2262در  « دبستانی پیش
ها خدمات خود را از مراقب  کودکان در طول روز به  تعاونی

ها با دریاف  شهریه  دهند. این تعاونی خانه نیز  سترش می
،  هایی را برای پس از مدرسیه بیرای داییه اضافی، برنامه

ها برای ایام تعطیل نیز طراحی و  پرستار و پدر و مادربزرگ
 کنند.  پیشنهاد می

 

 از آموزگاری تا نجات کودکان 

آ النتین جب معلم، فعال و مصلح اجتماعی انگلیسی بود 
که در پایان جنگ جهانی اول برای نجیات کیودکیان از 

مجارستان و آلمان به سبب محیاصیره -قحطی در اتریش
در لندن  2222مترقین، صندوق نجات کودکان را در سال 

بنیان نهاد. سندی که برای این سازمان تهیه کیرد، بیه 
اعالمیه حقوق کودک تبدیل شد. هد  از تاسییس ایین 
نهاد حرظ و بهبود زند ی کودکان از طریق آموزش بهتر، 

های اقتصادی و همچنین  های بهداشتی و فرص  مراقب 
های اضطراری در حوادث طبیعی، جنگ و دییگیر  کمک

های مداوم جب برای دریاف   ها بوده اس . تالش در یری
حمای  بیشتر، منجر به جلب حمای  پاپ نیز شد و وی 

  ناهان نامید.  دسامبر را روز بی 02
مرزی این صندوق در اسکاتلند افیتیتیاح  اولین شعبه برون

شد. همتای دیگری نیز با معنی نجات کودکان، در سوئید 
با مدیری  آنا کلمان تاسیس شد. این صندوق به کیمیک 

المللی نجات کودکان  ها توانس  اتحادیه بین دیگر سازمان
در ژنو را تاسیس نماید. این سازمیان  2202ژانویه  6را در 

ساله، یک جنبش جهانی اس  کیه  222اکنون با قدمتی 
کشور در آن عضو هستنید و از  202سازمان ملی از  02

ای در شورای اقتصادی و اجتماعی میلیل  جایگاه مشاوره
 برخوردار اس .

هیای زیسی   صندوق نجات کودکان با وقیوع بیحیران
المللی مانند:  های داخلی و بین محیطی، جنگ و انواع نزاع

قحطی روسیه، جنگ جهانی دوم، جنگ کیره، انیقیالب 
هیای اجیتیمیاعیی  مجارستان، جنگ ویتنام و نابسامانیی

 یری ابوال و سو استراده از کیودکیان بیه  همچون همه
المللیی  عنوان سرباز در آفریقا و ... همچنان در عرصه بین

 کند.  فعالی  می
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