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 2معصومه دژمان
 3حسن رفیعی
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 11/1/39تاريخ پذيرش:                       3/3/39تاريخ دريافت: 

 چکيده
شود. در  کار کودکان، مشکلی جهانی است و کار در خیابان نیز بخشی از آن محسوب می

های متعددی دربارة علل خانوادگی کار کودکان انجام شده است. پژوهش ایران، پژوهش
کند که به روش ارزیابی ودکان خیابانی تهران را بررسی میحاضر، علل و پیامدهای کار ک

های مطالعه،  در تهران انجام شده است. نمونه 1332و  1331های سریع و پاسخ در سال
ها از طریق مرور منابع،  اند. دادهنظران این حوزهکودکان خیابانی شهر تهران و صاحب

بحث گروهی با کودکان خیابانی  13ن، مصاحبة عمیق با کارشناسا 11های کیفی شامل  روش
پاتوق )محل کار( کودکان انجام شده  28کودک خیابانی در  281و تکمیل پرسشنامة کمی از 

های کمی، آنالیز آماری )کای اسکوئر(  اند و دادههای کیفی، تحلیل محتوا شدهاست. داده
خانواده، علت اصلی کار دهد که کسب درآمد برای کمک به معاش ها نشان میاند. یافتهشده

نداشتن به آموزش در کودکان افغانی و درصد(، اما دسترسی 3/57کودکان در خیابان است )
های های فرهنگی نیز به درجه شرایط نابسامان خانواده مانند خشونت و اعتیاد و نگرش

های مختلف قومی کودکان نقش دارد. کودکان، در معرض  شدن گروهمختلف، در خیابانی
ویژه خشونت در خانواده و خیابان قرار دارند. های متعدد جسمی، جنسی و روانی، به سیبآ

شدن کودکان دارد، اما های اقتصادی خانواده، نقش اصلی را در خیابانینتیجه اینکه مشکل
های مختلف کودکان، باید به  ریزی برای گروهجهت، در برنامهاین تنها علت نیست. بدین

هایی های آتی، بر کار کودکان در مکانای نیز توجه کرد. الزم است پژوهشسایر علل زمینه
 جز خیابان متمرکز شوند.به

شدن کودکان، کار کودک، ارزیابی سریع و پاسخ، خطرهای کار، خیابانی هاي كليدي: واژه
 کودکان خیابانی.
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 مقدمه
رچه براساس آمارهای کار کودکان، مشکلی جهانی است و پیشینة مطالعاتی وسیعی دارد. اگ

کنند، به میالدی تاکنون، تعداد کودکانی که در جهان کار می 2222المللی کار، از سال  سازمان بین

 87شود که  میلیون کودک را شامل می 118دو سوم کاهش یافته است، هنوز رقمی در حدود 

(. 2213آیپک،  -لی کارالملآمیز اشتغال دارند )سازمان بینها به کارهای مخاطره میلیون نفر آن

شود، بخش  درصد اشتغال کودکان را شامل می 12پس از کار در بخش کشاورزی که در حدود 

کارند که کار در خیابان نیز در های خدماتی مشغول به درصد( در فعالیت 4/27مهمی از کودکان )

 (.2213آیپک،  -المللی کارشود )سازمان بینبندی میهمین گروه طبقه

ویژه کشورهای ها و بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، به دکان در خیابان، در پایتختکار کو

درحال توسعه، مشکلی جدی است، اما برآورد دقیق از تعداد کودکان خیابانی دشوار است و 

برند و تمایل به  بندی از کودکانی که در خیابان به سر میتفاوت در چگونگی تعریف و طبقه

های سازمانی، به آمارهای بسیار  منظور جلب حمایتکودکان خیابانی، به بزرگنمایی در تعداد

های بسیاری در کشورهای جهان، (. پژوهش2211متفاوتی منجر شده است )توماس دو بنیتز، 

شدن کودکان و پیامدهای ها، عوامل منجر به خیابانیوضعیت کودکان خیابانی، مشاغل آن

دهند که کودکان خیابانی،  ها نشان میاند. این پژوهشردهشدن بر کودکان را بررسی کخیابانی

دلیل شرایط کار و زندگی در خیابان، در معرض پیامدهای نامطلوب سالمت جسمی، روانی،  به

؛ 2211؛ واتهایو و همکاران، 2225های اجتماعی قرار دارند )توماس دو بنیتز، جنسی و خطر

(. در ایران نیز مسئلة کار کودکان در 2227ف، ؛ یونیس2211؛ ری و همکاران، 1334آپتکار، 

خیابان، از دهة هفتاد در شهرهای بزرگ کشور رواج یافته و مورد توجه مسئوالن و پژوهشگران 

شناختی های سبب های پیشین در مورد کودکان خیابانی ایران، هم جنبهقرار گرفته است. پژوهش

ای از دهند که مجموعهاند و نشان میسی کردهمسئلة کودکان خیابانی و هم پیامدهای آن را برر

های مربوط به های خارجی و داخلی، فقر و مشکل اقتصادی چون مهاجرت -عوامل اجتماعی

(. 1383کشاند )وامقی و همکاران، ها را به خیابان می خانواده، از جمله بدرفتاری با کودکان، آن

های سالمتی و اجتماعی چون از مشکل ایها درگیری کودکان با مجموعههمچنین این پژوهش

های  رغم داده(. علی1332اند )وامقی و همکاران، افسردگی و سوء مصرف مواد را گزارش کرده

 شناسی و پیامدهای خیابانیهای کیفی در حوزة سببموجود، با توجه به محدودیت پژوهش
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ن از کار، این مقاله با شدن کودکان در ایران و کمبود اطالعات در مورد تجربة عمیق کودکا

شدن کودکان و پیامدهای آن های کمی و کیفی، به عوامل مربوط به خیابانیترکیبی از روش

 کند. توجه می

 پيشينة نظري

  راندهحاشیهبه»المللی، کودکان خیابانی عموماً ای و بینهای ملی، منطقهدر حوزة سیاستگذاری

های ، سازمان1332و  1382های  شوند. در دهه ته میدرنظر گرف« در انزوای اجتماعی»یا « شده

کودکان در »رانده شده را با عناوین حاشیههای خود برای کودکان بهالمللی کودکان، برنامه بین

های  کردند، اما در سال گیری میجهت« کودکان دارای نیازهای خاص حمایتی»یا « شرایط دشوار

پردازی شدند و زیر اوین قرار داشتند، دوباره مفهومهایی که زیرمجموعة این عناخیر، موضوع

هایی مانند نجات کودکان و های دیگری قرار گرفتند؛ برای مثال، یونیسف و سازمانچتر اصطالح

جای اصطالح محدودتر قاچاق نیز همة کودکان، با مفاهیمی چون کودکان در حرکت )به

جای ام( و کودکان تحت تأثیر جنگ )بهکودکان(، کودکان بدون مراقبت والدین )بیش از ایت

کودکان سرباز( سروکار دارند. کودکان خیابانی نیز زیر چتر تعدادی از این اصطالحات قرار 

کنند  وجوی کار به شکل غیر ایمن مهاجرت میعنوان مثال، کودکانی که در جستگیرند؛ به می

خیابان سوق داده شوند  )کودکان در حرکت(، ممکن است درنهایت در مقصدشان به کار در

 (.2211)ری و همکاران، 

های مبتنی بر سیاستگذاری، ادبیات آکادمیک کودکان خیابانی نیز قائل به  بندیعالوه بر طبقه

کنند  های متفاوتی برای کودکان است. از جمله میان کودکانی که در خیابان زندگی می بندیدسته

آورند )کودکان  یا خانوادة خود پول درمی برای خود و)کودکان خیابان( و کودکانی که در خیابان 

 (.2228شود )وینکه،  در خیابان( تفاوت قائل می

بندی کودکان به دو گروه کودکان خیابان و در خیابان (، طبقه1335اما از دید گالوسر )

های موقت زندگی نزد  ساز است؛ زیرا کودکان ممکن است بین زندگی در خیابان و دورهمشکل

تر جایی باشند؛ بنابراین، منطقیهای رفاهی و زندان، در حال جابه انواده، دوستان یا سازمانخ

است که بین این دو گروه طیفی درنظر بگیریم و جای هر کودکی در این طیف را براساس 

های  ساز است، چرا که به جنبه شرایطش مشخص کنیم. خود اصطالح کودک خیابانی هم مشکل

(. شیبوتو 1335ن کودکان، مانند بزهکاری و خشونت اشاره دارد )آپتکار و آببه، منفی زندگی ای
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های سودمند این کودکان باید تأکید شود و  کند که بر فعالیت پیشنهاد می 1333در سال 

ویژه در هنگام کارکردن باید نشان داده شود. در این دیدگاه، کار به تمام  ها به های آن توانمندی

گونه که بقیة جامعه برای شود که برای حیات شهری الزم است؛ همان طالق میهایی افعالیت

محسوب « کودکان کار»ماندن به دستمزد نیاز دارند. از این دیدگاه، کودکان خیابانی عمدتاً زنده

 وپنجه نرمشوند که مقادیر زیادی تجربة ناشی از آزادی و خودمختاری و خالقیت در دست می

های اخالقی پیشگیری  از قضاوت« کودکان کار»ا نیز دارند. استفاده از مفهوم کردن با مشکالت ر

ورزد  اقتصادی ایجادکنندة این پدیده تأکید می -جای آن، بر سازوکارهای اجتماعیکند و بهمی

 (.2228)وینکه، 

 علل پديدة كودكان خياباني

 شناسي فرديآسيب

ها وجود داشتند، اظهار  کودکان خیابانی در آنهای طوالنی، مقامات شهرها و کشورهایی که  مدت

عبارتی مجرم و با اند، مشکالت فردی دارند و به ها را پر کردهکردند که کودکانی که خیابان می

اند. در کشورهای درحال توسعه، در بسیاری از سطوح حکومت معتقد بودند محیط ناهمگون

کشاند، اما  سوی زندگی بزهکارانه میبه ها را شناختی نامطلوب این کودکان، آنوضعیت روان

های لوئیس آپتکار در مورد وضعیت نورولوژیک و هیجانی این کودکان نشان داد که مطالعه

توان انکار کرد که زندگی در خیابان،  حال نمیسالمت روان این کودکان مساعد است. با این

های  گی در خیابان، فعالیتطور زند کند. همینرفتارهای ناسالم روانی و جسمی تولید می

 (.2228کند )وینکه،  فروشی را تشویق میمجرمانه مانند دزدی و تن

 ها و فقر خانواده آسيب

ها و/ یا فقر  دانند؛ بلکه آن را در آسیب بیشتر محققان، علت پدیدة کودکان خیابانی را فردی نمی

رحال توسعة جهان نشان داده های متعددی در بسیاری از کشورهای دبینند. پژوهش خانواده می

ای در ترک خانه از کنندهاست که روابط ناکارآمد و فشارهای اقتصادی خانواده، نقش تعیین

ها آزار و  آیند که در آن هایی میسوی کودکان دارد. بسیاری از کودکان خیابانی، از خانواده

خیابانی در بمبئی به این  بینند؛ برای مثال، پاتل براساس مصاحبه با هزار کودک توجهی می بی

نتیجه رسیده است که علت اصلی حضور کودکان در خیابان، خشونت در خانواده است. حجم 
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های خانوادگی در موارد زیادی، از فقر  دهد که این خود آسیب ها نیز نشان میزیادی از پژوهش

 (. 2228گیرند )وینکه،  خانواده سرچشمه می

 شهرنشيني سريع 

دهد که حداقل بخشی از پدیدة کودکان خیابانی شهری از  بیات موضوع نشان میاگرچه مرور اد

هایی در های چنین آسیبشود، یکی از علت های خانواده توضیح داده می طریق فقر و آسیب

گویند:  کنند. برنشتاین و گری می خانواده، نبود منابع شهری است که افراد در آن زندگی می

شدن شدن و شهریای است که در معرض صنعتیول فرعی جامعهپدیدة کودک خیابانی، محص

سریع قرار گرفته است، اما یک زیربنای خدمات اجتماعی قوی ندارد. با افزایش مهاجرت از 

های  شهرهای کوچک به بزرگ، جمعیت شهری بزرگ و تقاضا برای خدمات و زیرساخت

است. این امر به گسترش شدید مناطق  شدت افزایش یافتهشهری که قادر به تأمین آن نیستند، به

ها در شهرهای بزرگ منجر شده است. افسردگی، خشم، اضطراب و ناامیدی  ای و زاغهحاشیه

ترین خدمات، به رفتارهای ایوالدین در رویارویی با فقر، بیکاری، بیگانگی اجتماعی و نبود پایه

شود. در چنین شرایطی، کمبود یخشن و بدرفتاری با کودکان و فرار کودکان از خانه منجر م

نداشتن به امکانات تحصیلی و امکانات برای ارتقای کودکان به شرایط بهتر، مانند دسترسی

 های تحصیل، در کنار نبود سایر امکانات حمایتی خانواده، به تداوم کار کودکان در خیابان هزینه

 (.2228انجامد )وینکه،  می

 هاي ملي و فقر سياست

ری از پژوهشگران، کمبود امکانات در سطح محلی را در پدیدة کودکان خیابانی هرچند بسیا

های ملی در زندگی کودکان در خیابان تأکید  دانند، بسیاری نیز بر نقش سیاست مؤثر می

های مدنی، ساختار سیاسی  اند: ناآرامیورزند. در این حوزه، سه دسته عامل بیشتر مطرح شده می

ها در ایرلند، سودان، کنیا، نیکاراگوئه و گواتماال، منشأ ظهور ثال، پژوهشو اقتصاد ملی؛ برای م

دانند. در مقابل، در بعضی  های داخلی می کودکان خیابانی در این کشورها را وقوع ناآرامی

کشورها مانند آفریقای جنوبی، نظام سیاسی ملی )آپارتاید( یا تبعیض نژادی، بسیار بیش از 

شدن کودکان را به خیابان رانده است. همچنین یکی از دالیل مهم خیابانیهای داخلی، ناآرامی

کودکان در سطح ملی، فقر کشور است. کودکان کشورهای فقیر بیشتر احتمال دارد که والدین 
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هایی با شرایط زیر استاندارد زندگی کنند، آزار  والد و خانههای تک فقیر داشته باشند، در خانه

ماندن در خیابان بیابند )وینکه، ها کنند و خود را برای تالش برای زندهببینند، تحصیل را ر

2228.) 

 پيشينة تجربي

ها در کشورهای مختلف جهان، کودکان خیابانی را محصول شرایط بسیاری از پژوهش

؛ 2227؛ فرگوسن، 1334؛ آپتکار، 2224اند )علی، ها دانسته اجتماعی نامطلوب خانواده -اقتصادی

ها نیز (. تعدادی از پژوهش2212؛ وارد و سگار، 2222؛ موماوالی، 2212ت، خان و هسک

ها به  سرپرستی کودکان را در ورود آنوضعیت نابسامان خانواده مانند خشونت خانگی و بی

(. 1332؛ سوبرامانیان و سوندهی، 1332؛ پاتل، 2212اند )خان و هسکت، خیابان مؤثر دانسته

دانند )برنامة جهانی غذا،  شدن کودکان مؤثر میل را در خیابانیگروهی نیز هردو دستة عوام

2221.) 

توان در  شدن کودکان را میشده در ایران، عوامل خیابانیهای انجامبراساس پژوهش

کنند ها را به عوامل اقتصادی و خانوادگی تقسیم می های مختلفی ارائه کرد. گروهی آن بندی دسته

ی دیگر نیز در کنار عوامل اقتصادی و خانوادگی، عوامل آموزشی را ( و گروه1382زاده، )قاسم

( در بررسی علل 1383(. وامقی و همکارانش )1332اند )اقدم و همکاران، بررسی کرده

شدن کودکان در کشور به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای مربوط به وضعیت  خیابانی

شدن کودکان رسد خطر مهمی در خیابانینظر میهاقتصادی خانواده، فراوانی باالیی دارند و ب

 باشند.

گسستگی، اعتیاد و همچنین بخشی از کودکان، از شرایط نامطلوب خانوادگی چون از هم

دهد، ها نشان می که یافتهطوریشدن کودکان مؤثر است. بهبرند که در خیابانی خشونت رنج می

اند بدون طالق رسمی از یکدیگر جدا شدهاند یا کودکان، طالق گرفته درصد 3/23والدین 

 درصد 1/3ها رواج زیادی ندارد و فقط  سرپرستی در خانواده(، اما بی1332)وامقی و همکاران، 

( 1383پژوه و همکارانش )های روشن کودکان خیابانی سرپرست ندارند )همان(. براساس یافته

اند. مطالعة آمیز دیدهشان رفتار خشونتهایدرصد کودکان مورد مطالعه، از جانب خانواده 12نیز 

درصد کودکان خیابانی مورد مطالعة  52دهد که  ( نیز نشان می1383پژوه )آرزومندی و روشن

که تنبیه در میان کودکان محروم غیر اند؛ درحالیوی، تجربة تنبیه بدنی در خانواده را داشته
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ها های پژوهش ده است. براساس یافتهدرصد بو 7/22اند، ای مشابه داشتهخیابانی که تجربه

های کودکان خیابانی، سابقة زندان دارند، درصد افراد خانواده 8/18(، 1332)وامقی و همکاران، 

درصد مادر معتاد  4/23درصد پدر معتاد و  4/44درصد کودکان، در خانواده معتاد دارند،  8/77

 یا دارای سابقة اعتیاد دارند.

ها به آن اشاره شده، مهاجرت است. براساس اختاری که در پژوهشاز معدود عوامل سطح س

اند )آرزومندی، شدن کودکان پرداختههای چهار مطالعه که به رابطة مهاجرت با خیابانی یافته

تنها یک مطالعه در  ،(1384؛ گلپذیر سرخه، 1381؛ کاشانی، 1383؛ احمدی خوئی، 1382

دهد برابر افزایش می 5/4 شدن رابودن، خطر خیابانیاصفهان نشان داده است که مهاجر خارجی

رسد که دو عامل نظر میدرمجموع، به .شودشدن محسوب میو عامل خطر بالقوه برای خیابانی

های اجتماعی خانواده، ارتباطی مستقیم با کار کودکان در خیابان دارند. شرایط اقتصادی و مشکل

د و تجارب عمیق کودکان از کار و علل آن را کمتر انها اغلب کمیحال، این پژوهش با این

 اند.بررسی کرده

های شدن کودکان، با پیامدهای مختلفی از جمله مشکلها، خیابانیبراساس بعضی از پژوهش

که گاهی کودکان خیابانی را در زمرة ایگونهاجتماعی و سالمتی برای کودکان همراه است؛ به

گومو در مرور  -(. تودوریک2222بریک،  -کنند )پانتر ی میبندکودکان در معرض خطر طبقه

های تنفسی،  های کودکان خیابانی در کشورهای مختلف جهان، شیوع باالی بیماریپژوهش

(. 2227گومو،  -کند )تودوریکپوستی، گوارشی و دندان در میان کودکان خیابانی را گزارش می

جمله در پاکستان، غنا، مصر، اوکراین، ارمنستان ها از همچنین براساس نتایج تعدادی از پژوهش

؛ 2221؛ برنامة جهانی غذا، 2227؛ ووتو و همکاران، 2225و تایلند )حبیب و همکاران، 

(، کودکان خیابانی در معرض 2211؛ واتهایو و همکاران، 2221؛ تلتشیک، 2225اسماعیلوف، 

ویژه ایدز قرار دارند. واتهایو اربتی بههای مقای از خطرها مانند مصرف مواد مخدر و بیماریپاره

نشده، مصرف مواد (، شیوع باالی رفتارهای جنسی محافظت2211و همکارانش در تایلند )

آوردن مواد و پول را در کودکان خیابانی دستمخدر و خریدوفروش آن و روابط جنسی برای به

عنوان به کودکان خیابانی به بریک در نگرش -حال، پانتراند. با ایننمونة خود گزارش کرده

که  -(1333گروهی در معرض خطر تردید کرده است. وی معتقد است که حتی هاتز و کولر )

ها در  کنندة آنبار پیشنهاد دادند تا کودکان خیابانی براساس عوامل خطر و محافظتنخستین

 ن اذعان داشتند.به دشواربودن ارزیابی خطر در این کودکا -بندی شوندزندگی خیابانی طبقه
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های های مختلف جسمی، مشکل های متعددی ابتال به بیماریدر ایران نیز پژوهش

های اجتماعی چون مصرف شناختی مانند افسردگی، خودکشی و آزار کودکان و مشکل روان

اند؛ برای مثال، پژوهش سازمان سیگار، مواد مخدر و بزهکاری را در کودکان خیابانی تأیید کرده

دربارة کودکان خیابانی این سازمان در تمام کشور نشان داده است که  1353تی در سال بهزیس

ها در این حوزه، حال، پژوهشاند. با ایندرصد کودکان، حداقل به یک بیماری مبتال بوده 1/12

شدن محدودتر است و شناختی و عوامل مربوط به خیابانیهای جمعیت در مقایسه با ویژگی

ها  بندی دقیق آنشده در هر حوزه، جمعهای انجامهای متفاوت پژوهش یف و روشدلیل تعار به

 (.1332دشوار است )وامقی و همکاران، 

 نوع مطالعه و روش اجرا

منظور ارزیابی وضعیت تری است که بههای این مقاله، بخشی از نتایج مطالعة بزرگ یافته

انی شهر تهران به روش ارزیابی سریع و شناختی، کار و رفتارهای پرخطر کودکان خیابجمعیت

در شهر تهران انجام شد )نگارندگان، در دست چاپ(. مطالعه  1332و  1331های در سال 1پاسخ

در هشت مرحله، شامل مشورت اولیه، تهیة نیمرخ منطقة مورد مطالعه، ارزیابی زمینه، ارزیابی 

سالمت و خطر، ارزیابی های جمعیت و محیط، ارزیابی مشکل سالمتی، ارزیابی رفتار

های فعلی و تدوین برنامة عمل اجرا شده است و در مراحل مختلف آن، از ترکیبی از  مداخله

 های کمی و کیفی و مرور منابع، استفاده شده است.  روش

جامعة آماری این مطالعه، کودکان خیابانی شهر تهران و مطلعان کلیدی هستند. منظور از 

ایرانی و غیر ایرانی بودند که زمان شایان توجهی از روز را در  کودکان خیابانی، کودکان

پرداختند. معیار انتخاب مطلعان، داشتن تجربة  های شهر تهران به کار و/یا زندگی می خیابان

های دولتی و غیر دولتی مربوط به کودکان خیابانی و یا کار مستقیم در سازمان ستادی و/

ش کیفی، انتخاب مطلعان کلیدی، هدفمند و توسط تیم رفتارهای پرخطر بوده است. در بخ

دهندة خدمات به کودکان صورت هدفمند و از پنج مرکز ارائهتحقیق و انتخاب کودکان به

2مکان ) -گیری زمانخیابانی شهر تهران انجام گرفت. در بخش کمی، به روش نمونه
TLS برای )

ای در سه پهنة به روش تصادفی سهمیهپاتوق )محل کار(  28دسترسی به کودکان در خیابان، 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Rapid Assessment and Response (RAR) 
2. Time-Location Sampling 
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گیری شماری نمونهها به روش تمام ای شهر تهران انتخاب شد و کودکان در همة پاتوقتوسعه

های  درصد رفتار 32شدند. حجم نمونة الزم برای این مرحله، با درنظرگرفتن میزان شیوع 

 37( و با اطمینان 1383پرخطر جنسی در کودکان خیابانی براساس مطالعة شغلی و محرز )

پرسشنامه  281شماری، نفر محاسبه شد که با توجه به تمام 252درصد،  12درصد و دقت 

 تکمیل شد.

در بخش کیفی، اطالعات مورد نیاز با استفاده از بررسی متون، سیزده بحث گروهی متمرکز، 

پسر(  -سی )دخترسال(، جن 18تا  17و  14تا  12های سنی ) با کودکان خیابانی به تفکیک گروه

 11و قومی )ایرانی کولی، ایرانی غیر کولی و افغانی( در مراکز غیر دولتی کودکان خیابانی و 

مصاحبة عمیق با مطلعان کلیدی در هفت سازمان غیر دولتی، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، 

فتر مقابله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق کودکان سازمان ملل در تهران و د

ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی، های نیمه با مواد مخدر سازمان ملل، با استفاده از پرسشنامه

 اطالعات الزم با انجام مصاحبة ساختاریافته با کودکان در خیابان گردآوری شدند.

های گروهی، به روش تحلیل محتوا انجام  ها و بحث های حاصل از مصاحبه تحلیل داده

های گروهی  شده از مصاحبه با مطلعان کلیدی و بحثترتیب که اطالعات ضبط. بدینگرفت

ها از سوی یکی  منظور افزایش دقت کدگذاریمتمرکز با کودکان کدگذاری شد و نتیجة آن به

دیگر از افراد تیم، ارزیابی سریع، بازبینی و در صورت لزوم تصحیح شد. براساس نتایج 

اطالعات استخراج شدند و با مقایسة دائم کدها و طبقات، بعضی از  ها، طبقات اصلی کدگذاری

های  طبقات مشابه با هم ادغام شدند و با توجه به اهداف مطالعه، محوربندی شدند. فراوانی یافته

تحلیل آماری آن با آزمون کای اسکوئر  SPSSافزار کمی نیز توصیف شد و با استفاده از نرم

 انجام گرفت.

عنوان تنها متولی کودکان خیابانی در وظایف قانونی سازمان بهزیستی کل کشور بهبا توجه به 

، دبیر کمیتة پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور، مجوز اجرا و پرسشگری از 1کشور

کودکان را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. همچنین تمامی مراحل مطالعه، از سوی کمیتة اخالق 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی )افراد زیر  27/23/1358مورخ  52/124 ةبراساس مصوب. 1

وزارت کشور با  ةردان( برعهدسال )متکدیان و ولگ 18مورد افراد باالی  سازمان بهزیستی و در ةسال(  برعهد 18

 ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است. همکاری سازمان
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تصویب شد. در  USWR.REC.93.1وم بهزیستی و توانبخشی، بررسی و با کد در دانشگاه عل

طور روشن و قابل درک، اهداف جلسه توضیح داده شد و  های گروهی با کودکان، به تمامی بحث

نکردن در مطالعه، رضایت شفاهی کردن یا شرکتضمن تأکید بر حق کودکان برای شرکت

د. از کودکان درخواست شد که با هر نام کوچکی که کودکان برای انجام بحث گروهی گرفته ش

اند، در بحث گروهی شرکت کنند و نام خانوادگی خود را بیان نکنند. همچنین کودکان برای مایل

 ورود یا خروج از بحث در هر زمانی، آزاد بودند. 

 شناختيهاي جمعيت ويژگي
درصد(،  4/73تهران، ایرانی هستند ) ها نشان داد که بیش از نیمی از کودکان خیابانی شهر یافته

درصد(. بخشی از  3/31دهند ) ها را تشکیل می اما کودکان افغانی نیز بخش شایان توجهی از آن

درصد( که زندگی و کار متفاوت  2/17کودکان خیابانی شهر تهران، کودکان ایرانی کولی هستند )

چهارم کودکان خیابانی تهران، دختر یک با کودکان افغانی و سایر کودکان ایرانی دارند. در حدود

درصد  3/47سال،  12درصد کودکان، زیر  8/7درصد( و بقیه پسر هستند. از نظر سنی،  7/27)

 سال هستند. 18تا  17درصد بین  3/48سال و  17تا  12بین 

 شدن كودكانعلل خياباني
های  ن براساس دیدگاهشدن کودکاها به پرسش در مورد علت خیابانی ترین پاسخیکی از شایع

ها و کسب درآمد است؛ چراکه درآمد  نظران و کودکان، وضعیت اقتصادی خانوادهصاحب

سرپرست خانوادة پرجمعیت برای مخارج زندگی کافی نیست. براساس اظهارات کودکان در 

 3/57مطالعة کمی نیز باالترین علت کار کودکان در خیابان، کمک به معاش خانواده است )

درصد(  4/81. دختران و پسران از این حیث با هم تفاوتی ندارند، اما کودکان افغانی )درصد(

درصد( علت کارکردن خود را کمک به معاش خانواده گزارش  5/15بیش از کودکان ایرانی )

نداشتن بسیاری از کودکان افغانی به آموزش رسمی و ناتوانی در دسترسی .(p< 0.000) اندکرده

های افغانی در ایران، کودکان  های اقتصادی خانوادهای تحصیل در کنار مشکله تأمین هزینه

اند های کودکان خیابانی افغانی، پرجمعیت دهد. خانواده سوی کار در خیابان سوق میافغانی را به

 درآمدی اشتغال دارند. ها به کارهای کم و پدران این خانواده



 

 

 

 

 

 34  1431ارزیابي سریع وضعيت كودكان خياباني در شهر تهران، 

  

 

 

بابای من یک سال و چهار ماهه که مرده و  سال افغانی: 14تا  12بحث گروهی دختران  -

تومن حقوقشه. ما چهار نفریم. خواهرم هم سه ساله که شوهرش مرده و  72کنه.  برادرم کار می

 کنه و دو تا هم بچه داره. با ما زندگی می

ویژه دختران، یک سنت و روش  های کولی، کار کودکان به ها مانند ایرانی برای بعضی گروه

گیرند، درآمد خانواده  که بسیاری از مردان در سنین جوانی از کار کناره میرحالیزندگی است. د

های کولی، برای کسب  شود. همچنین بسیاری از خانواده ها تأمین می عمدتاً از کار زنان و بچه

اند. دختران و پسران کولی در سنین های حقوقی مواجهدلیل نداشتن شناسنامه، با مشکلدرآمد به

های پرجمعیتی دارند. خوب کارکردن دختران، امتیازی برای  کنند و خانواده ازدواج میپایین 

شود و سنت کارکردن کودکان، خود محرکی برای داشتن فرزندان  ها محسوب می ازدواج آن

 متعدد و کسب درآمد بیشتر است.

صاحب کنیم که اگه فردا  همه کار میسالة کولی: ما این 18تا  14بحث گروهی دختران  -

شیم، یه خونه داشته باشیم. ماشین داشته باشیم. یه موتور داشته باشیم. یکی تهران خونه  بچه می

سالم شد، باید زیر یه سقف باشم. دیگه  21یا  27داشته باشیم، یکی شهرستان. چون من وقتی 

 فرستم. م رو میتونم برم سر چهارراه. بعد بچه نمی

ها به درآمد کودکان، مانع عمدة  ستی، نیاز خانوادهبه عقیدة یک کارشناس سازمان بهزی

ها برای برگرداندن کودکان از خیابان به تحصیل و خانه است. به نظر بعضی کودکان،  خانواده

ها از  فرستند و آن هایشان را سر کار میجای اینکه خود کار کنند، بچهوالدین و بزرگساالن به

 اند.می کنند، ناراضیها را مجبور به کار  اینکه والدین، آن

های تحصیل کودکان نیز یکی از مخارجی است که  های معمول خانواده، هزینه در میان هزینه

کار درآمد از چرخة آموزش خارج شوند و به ناچار بههای کم شود کودکان خانواده سبب می

 روی آورند.

مان ببره. خوب هزار تو 7سالة ایرانی: مدرسة داداشم، هفته به هفته باید  14دختر  -

وقت من گن به مامانت بگو بیاد. اون شه. مثالً موقع هایی که مامانم نداره، بهش میطوری نمی این

گه این دیگه مشکل ما تونیم بدیم. می درآمدیم؛ نمیگم ما کمشون میرم مدرسههمیشه خودم می

ده کنه، می ی کار میرفت کار. هرچای مینیست؛ مشکل شماست. واسه همین داداشم با ما هفته

 مدرسه.
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های خانوادگی مانند فوت یک یا هر تری از کودکان خیابانی تهران، مشکلدر گروه کوچک

های پس از جدایی والدین مانند ها و نپذیرفتن سرپرستی کودک، سایر مشکل دو والد، طالق آن

های ن و مشکلشرایط زندگی با ناپدری و نامادری، خشونت جسمی، جنسی و روانی با کودکا

دهد. ها را به خروج موقت یا همیشگی از خانه سوق می فروشی، آنوالدین مانند اعتیاد و تن

هایی چون تنها برای تأمین مخارج عادی زندگی، بلکه برای تأمین هزینهعالوه، کودکان نه به

 شوند.  اعتیاد والدین نیز مجبور به کار در خیابان می

اقتصادی هست. مسائل دیگه هم هست. اعتیاد خانواده  هایمشکلمسئول شهرداری:  -

ای که خانواده آزار و اذیتش کردن یا خانواده بچه رو بیرون کرده. پدر نداره. دست هست. بچه

ها وارد خیابون  مادره و مادر نتونسته؛ یا مادر نداره، دست پدره یا نامادری. اینا دالیلیه که بچه

 شن. می

گریزند و چون  های خود در تهران یا شهرهای دیگر می از خانوادهتعدادی از این کودکان، 

شود. به این جهت، کارشناسان مراکز  ها میسرپناهی ندارند، خیابان خانة موقت یا همیشگی آن

برند. به گفتة یکی از کارشناسان،  دولتی، بیشتر از این گروه کودکان با عنوان کودک فرار نام می

اند و راهی خیابان سرپرست فرار کردهمراکز نگهداری کودکان بیبعضی از این کودکان از 

ها از رفتار مناسب با کودک،  اطالعی خانوادهاند. زیادبودن تعداد کودکان در خانواده و کم شده

شود دلبستگی جدی میان کودک و خانواده شکل نگیرد و این امر وقوع خشونت  گاهی سبب می

کنند، به دالیلی مانند دیربازگشتن به  ودکان حتی وقتی کار میکند. ک را در خانواده تسهیل می

 شدت تنبیه شوند.هایی از روز، ممکن است بهخانه، درآمد کم یا کارنکردن در ساعت

سالة افغانی: یک بار من کار نکرده بودم. ترسیده بودم.  14تا  12بحث گروهی پسران  -

ودم را دست بهزیستی دادم. بعد مادرم زنگ زد، زنند. رفتم بهزیستی، خ گفتم بروم خانه من را می

آمدی خانه؛ چرا رفتی بهزیستی؟ من رفتم خانه. پدرم هم عصبانی  گفت کار هم نکرده بودی، می

 بود، گرفت من را با مشت زد. گرفت دستش مشت زد.

فروشی، سایر افراد خانواده را هم به شرایط نامطلوب خانواده، مانند مصرف مواد و تن

 کشاند. ن میخیابا

تونست ای داشتیم که مادرش روسپی بود. تو خونه نمیکارشناس مرکز غیر دولتی: ما بچه -

اومدند پیش کردیم، میاومدند تو خیابون، بعدازظهر ما جمعشون میاینا رو نگه داره. از صبح می

 نمونن.زدیم که تو خیابون بردیم به زور در میشب می 8و  5خوردند، ما حتی یه غذایی می
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دهند و به خیابان  بعضی کودکان، خود شرایط خیابان را به موقعیت سخت خانه ترجیح می

ویژه که تجربة خیابان و آزادی و درآمد آن، در مقایسه با شرایط خانه، مشوقی  آورند. به روی می

دلیل ضعف تر کودکان خیابانی، بهشود. این گروه کوچک است که مانع خروج از خیابان می

های خانوادگی، بیش از گروه اول در معرض خطرهای محیط خیابان قرار  ی در حمایتجد

 گیرند. می

درصد( و  3/33ای قابل توجه، تأمین مالی شخصی )پس از کمک به معاش خانواده، با فاصله

ترین علل کار کودکان از نظر خود درصد( مهم 2/13شرایط نامطلوب محیط خانه و خانواده )

 دهد. ها نشان می ، علل کار کودکان را از نظر خود آن1شده است. جدول  ها عنوان آن

 2932. علل كار كودكان خياباني شهر تهران، 2جدول 

 فراواني )درصد( علت كار خياباني
 درصد( 3/57) 212 کمک به معاش خانواده

 درصد( 3/33) 33 تأمین مالی شخصی
 درصد(3/2) 1 منع قانونی تحصیل

 درصد( 1/8) 24 تحصیلتامین هزینه 
 درصد( 3/4) 12 نداشتن به تحصیلتمایل

 درصد( 3/2) 8 نداشتن هزینه تحصیل
 درصد( 1/2) 1 ممانعت خانواده از تحصیل

 درصد( 2/13) 35 شرایط نامطلوب محیط
 درصد( 1/8) 24 سرپرستیبی

 درصد( 3/12) 28 اجبار خانواده
 درصد( 122) 253 جمع

 

 دگي در خيابانخطرهاي كار و زن

تر همراه ویژه کودکان کوچک های مختلفی برای کودکان بهکار و زندگی در خیابان با مخاطره

است. کارشناسان معتقدند که کار خیابانی رشد جسمی، جنسی و روانی کودکان را به تأخیر 

 اندازد. می

 خطرهاي جسمي و جنسي 

ها را در  بودن در خیابان، آنساعات طوالنیای مناسبی ندارند و کودکان خیابانی، وضعیت تغذیه

دهد. از طرفی مراقبت ناکافی بزرگساالن وهوایی نامطلوب و حوادثی قرار میمعرض شرایط آب
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شود کودکان مراقبت بهداشتی و درمانی کافی  اجتماعی خانواده سبب می -و شرایط اقتصادی

سیون انجام نشده است یا ناقص است. نداشته باشند، از جمله برای بسیاری از کودکان، واکسینا

درصد(،  5/34ماندن )درصد(، گرسنه 2/42هایی چون تحمل سرما و گرما )کودکان از مشکل

ترین عنوان بعضی از شایعدرصد(، به 5/24شدن )درصد( و مریض 2/32تصادف با ماشین )

تر است؛ کودکان شایعهایی از ها در گروهاند. بعضی مشکلهای خود در خیابان نام بردهمشکل

( p< 0.034درصد( تصادف با ماشین ) 2/23درصد(، بیش از پسرها ) 3/42برای مثال، دخترها )

را  (p< 0.05درصد(، بیمارشدن ) 7/21درصد( بیش از پسرها ) 4/32طور دخترها ) و همین

درصد(  3/21درصد( بیش از کودکان افغانی ) 1/42طور کودکان ایرانی ) اند. همینگزارش کرده

(. بعضی مشاغل نیز خطرهای ویژة خود را p< 0.002اند )ماندن در خیابان را تجربه کردهگرسنه

های خاص کودکان زای موجود در ضایعات، از مشکلدارند؛ از جمله تماس با مواد بیماری

پاتیت و ها، در انتقال ویروس ه شده در میان زبالهویژه آسیب با سرنگ استفاده گرد است؛ بهزباله

های همیشگی  شدن، یکی از نگرانیکند. آزار جسمی و جنسی و دزدیدهایدز نقش ایفا می

تر مشترک ویژه در سنین پایین کودکان خیابانی است و این نگرانی، میان دختران و پسران، به

 است.

؛ کنن ها هم این کارها رو می مثالً این معتاد سالة افغانی: 14تا  12بحث گروهی دختران  -

چیزشون رو درمیارن، آرن. همه هاشون رو درمیکشن، چشم برن. می ها رو می دزدن بچهمثالً می

 گیرن برای خودشون. فروشن شیشه می برن می می

درصد کودکان، آزار جنسی را  4/7آزار جنسی کودکان هم از پیامدهای کار خیابانی است و 

درصد( از وقوع آزار جنسی  5/2ش از پسرها )درصد(، بی 5/12ویژه دخترها ) اند؛ بهگزارش کرده

(، اما احتماالً موارد وقوع آن بیش از تعدادی است که کارشناسان در p< 0.004اند )خبر داده

 گیرند. جریان آن قرار می

های کشاورزی اطراف  های ما در زمین کارشناس مرکز غیر دولتی: به چندین مورد از بچه -

اش این است که شود، معنی مورد گزارش می 7 -4، وقتی شهرری تجاوز کردند. به نظر من

 شویم. مورد آن مطلع می 7 -4افتد که ما فقط از  خیلی بیشتر اتفاق می

کودکان در خیابان به شکل روزمره در معرض رفتارهای هاي رواني و اجتماعي: مخاطره

خیابان به کار اشتغال دارند گیرند. بعضی از کودکان از اینکه در  تحقیرآمیز و توهین مردم قرار می

 کنند. ها را در خیابان ببینند، احساس شرمندگی میو ممکن است آشنایان آن
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فروشند،  سالة افغانی: خانم اینایی که تو خیابون فال می 14تا  12بحث گروهی دختران  -

 وریکشند و روشون رو اون بینند، خیلی خجالت می هاشون که میایمدرسهها و هم از دوست

 کنند، ولی مجبورند که این کار رو بکنند. می

گرد، نسبت به کار ویژه کودکان زباله در مورد بعضی مشاغل، این احساس شدیدتر است؛ به

های افغانی در مورد روابط جنسی  خود احساس منفی دارند. با توجه به سختگیری خانواده

خوردن در مورد روابط ، برچسبهای دختران افغانی از کار خیابانی دختران، یکی از نگرانی

 جنسی و تحقیرشدن از سوی خانوادة همسر در آینده است. 

شدن به معنای ایستادن بر سر راه کودک و گرفتن پول و درآمد روزانة او توسط افراد خفت

ها، کودکان  تر نیز تجربة رایجی در میان کودکان خیابانی است. عالوه بر اینتر و قویبزرگ

رس و خطر رفتار مأموران نیروی انتظامی و شهرداری، از توقیف اجناس و دستگیری همواره با ت

 اند. آوری کودکان خیابانی و انتقال و ماندن در مراکز نگهداری مواجههای جمع توسط گشت

کنند، گوشیش رو  گیرند، دنبالش می بحث گروهی پسران ایرانی: آره. وسایلشو می -

که براشون بستنی بخره. من خودم رفتم دستفروشی. یکی گفت کنند  گیرند یا مجبورش می می

گیم. از شهرداری و بهزیستی هم  گیرم. ما به مأمورا می باید به من پول بدی؛ واال وسایلت رو می

برند. هم بهزیستی و هم شهرداری گرفته  ذارن توش و میمیان. با یه ون میان و وسایلشون رو می

 ما رو.

درصد از سوی  8/12اند که از سوی شهرداری، گزارش کردهدرصد از کودکان  4/84

طور میانگین اند. این کودکان بهدرصد از سوی بهزیستی دستگیر شده 1/11نیروهای انتظامی و 

اند. همچنین کودکان توقیف اجناس خود  بار در شش ماه قبل از مصاحبه دستگیر شده 7/2

خوردن و اهانت از طرف درصد( و کتک 4/25) خوردن از مأموراندرصد(، اهانت و کتک 4/33)

درصد( از  8/11درصد( بیش از پسرها ) 8/21اند. دخترها )درصد( را گزارش کرده 2/11مردم )

 3/45درصد( بیش از دختران ) 7/17(، اما اجناس پسران )p<0.007اند )مردم کتک خورده

سال(، بیش  18تا  17تر )بزرگ طور کودکان همین .(p< 0.01شود ) درصد( در خیابان توقیف می

از  .(p< 0.01درصد( در معرض توقیف اجناس هستند ) 1/32سال،  14تا  12ترها )از کوچک

درصد( از مأموران کتک  3/11درصد( بیش از کودکان افغانی ) 5/32طرفی کودکان ایرانی )

 اما از این حیث، بین دختران و پسران تفاوتی نیست. (،p< 0.007خورند ) می
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کند و هم فرصت  بودن محروم میکار در خیابان، کودکان را هم از امکان بازی و کودک

گذارد. نظارت محدود  کند و بر آیندة آنان تأثیر می ها سلب می آموزش و یادگیری را از آن

آسانی در معرض درگیری با رفتارهای بزهکارانه مانند خریدوفروش بزرگساالن، کودکان را به

های کودکان،  دهد. در بعضی از موارد، اعضای خانواده قت و بزهکاری قرار میمواد مخدر، سر

اند و از تر، در خیابان در کنار کودکان به کار مشغولمثل پدر و مادر یا برادران و خواهران بزرگ

کنند تا خطرهای کار خیابانی را کاهش  ترتیب، تالش میاینکنند. به ها مراقبت می دور از آن

 شود.  ا این مراقبت شامل همة کودکان نمیدهند، ام

های افغانی، ساختار سنتی خود را بیش  به گفتة اغلب کارشناسان دولتی و غیر دولتی، خانواده

جهت، اگرچه کار اینکنند و کنترل بیشتری بر کودکان خود دارند. بهها حفظ می از سایر خانواده

میزان آسیب ناشی از خانواده و کار در  کودکان افغانی در خیابان شایع است، گستردگی و

که سبک های کودکان خیابانی است؛ درحالی خیابان، در کودکان افغانی کمتر از سایر گروه

های کولی، از جمله نداشتن ازدواج رسمی و سنت کارکردن کودکان از سنین  زندگی خانواده

 دهد. مدهای آن قرار میهای خیابان و پیا شدت در معرض آسیبپایین، کودکان کولی را به

تنها بر شدن کودکان، نهیکی از کارشناسان مراکز غیر دولتی معتقد است خطرهای خیابانی

 گذارد:  ها نیز تأثیر می کودکی، بلکه بر بزرگسالی آن

کند، کارشناس مرکز غیر دولتی: یکی از خطرهایی که کودکان خیابانی را تهدید می -

ست. کودکان خیابانی پس از دوران نوجوانی، از ورود به جامعه و های اجتماعی انداشتن ارتباط

بودن، در مسیر زندگی و رشد همچنان به های فنی وحشت دارند. انگ خیابانیاشتغال در حرفه

 زند.کودکان آسیب می

 کند. های ناشی از بودن در خیابان را از دید کودکان بیان می، مشکل2جدول 

 2932براي كودكان خياباني شهر تهران، هاي خيابان . مشکل1جدول 

 فراواني هاي خيابانمشکل

 درصد( 2/33) 81 تصادف با ماشین

 درصد( 1/23) 11 دستگیرشدن

 درصد( 4/7) 14 آزاردیدن جنسی

 درصد( 7/1) 4 شدندزدیده

 درصد( 1/3) 8 شدنگم
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 2932هاي خيابان براي كودكان خياباني شهر تهران، . مشکل1دول ادامه ج

 فراواني هاي خيابانمشکل

 درصد( 8/7) 17 بردن به مراکز حمایتی

 درصد( 8/7) 17 بردن به کانون اصالح و تربیت

 درصد( 4/2) 1 شدنحامله

 درصد( 2/11) 42 خوردن از مردماهانت و کتک

 درصد( 5/34) 32 ماندنگرسنه

 درصد( 1/21) 13 خوردن از همساالنکتک

 درصد( 4/33) 122 توقیف اجناس

 درصد( 5/24) 14 شدنمریض

 درصد( 2/42) 124 تحمل سرما و گرما

 درصد( 5/3) 27 نداشتن جایی برای خواب

 درصد( 4/25) 51 خوردن از مأموراناهانت و کتک

 درصد( 7/8) 22 شدنخفت

 درصد( 122) 273 جمع

 

 هاي كار هاي ساير محيط آسيب

اند. های دیگری جز خیابان نیز به کار مشغول اوب در مکانتنتعدادی از کودکان خیابانی، به

های مختلف جسمی، جنسی و روانی قرار دارند، به  هرچند کودکان در خیابان، در معرض آسیب

ها از سوی کارفرما و سایر  های بستة کارگاه نظر تعدادی از کارشناسان، این خطرها در مکان

 کودکان بیشتر است. 

ها در  کشی از آنها دارند، بهره بهزیستی: بحث دیگری هم که اینمسئول سابق سازمان  -

نفر در  12های کاری در شرایط سخت است. شما آن گزارش را یادتان هست که هم زمان  محیط

شوند؟ کاری که مجبور بودند انجام دهند این بود که باید پاشنة کفش  غار فلج می دروازه 

 زمان فلج شده بودند.نفر هم 12تی داشت که دانم چه حال چسباندند و چسب نمی می

ای های بستهبه عقیدة بعضی از فعاالن کار کودکان، کار در خیابان در مقایسه با کار در مکان

ها مزایایی دارد. کودکان در خیابان، آزادی عمل بیشتر و توانایی بیشتری  ها و تولیدی چون کارگاه

توانند حداقل بخشی از درآمد خود را در اختیار بگیرند  عالوه میبرای مراقبت از خود دارند. به
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دهد. به گفتة یکی از مسئوالن مراکز غیر دولتی، کار  ها استقالل و قدرت بیشتری می که به آن

های بلورسازی سرآسیاب مالرد، با خطرهای جدی جسمی، روانی و جنسی  کودکان در کارگاه

 برای کودکان همراه است.

دولتی: من در دو بازدیدی که با هزار تا کلک توانستم از کارگاه بلور کارشناس مرکز غیر  -

گرد باشد تا کار دهم که اگر قرار است که کودکی کار کند، زباله و شیشه بکنم، خودم ترجیح می

گرد، آزادانه برای  های زباله های ناامنی دارند. این بچه های غیر قانونی. خیلی محیط در این کارگاه

بینند؛ ولو اینکه کارشان کثیف است، ولی در آنجا خیلی  زنند. چهار تا آدم می می خودشان قدم

ها یک روز در  باید باج بدهی تا دم کوره نایستی. واقعاً یک استثمار کامل است. مثال اگر بچه

دهند. هیچ قراردادی هم ندارند که براساس آن  ها نمی هفته را کار نکنند، حقوق کل هفته را به آن

 انند شکایت کنند.بتو

 دلیل بستهکنند و به کودکان خشونت بسیاری از سوی کارفرما و دیگر کودکان را تجربه می

های  ها دشوار است. خانواده بودن مکان، خروج از وضعیت و مراقبت از سوی والدین برای آن

ا ذکر های بازار ر کولی، تجارب نامطلوبی از سوء استفادة جنسی از دختران خود در کارگاه

ها کار در خیابان را به کار در کارگاه ترجیح دهند. پسران  کنند که سبب شده است خانواده می

دانند.  آباد، آزار جسمی و جنسی در محیط کار را امری رایج میافغانی منطقة پاسگاه نعمت

های  خبرند و در برابر خشونت و درخواستها، از حقوق خود بی های آن کودکان و خانواده

 دادن به آن ندارند.شدن و تنای جز تسلیمنسی کارفرما، چارهج

کار رفتم و تا زمانی که صاحب صبح میسالة افغانی: هفت  18تا  14بحث گروهی پسران   -

نه سوادش رو  ،نه قانونش رو بلد بودیم .چون ساعت بلد نبودم ؛کردم کار می ،کرد تعطیل می

کردم که من به دنیا اومدم که  سالگی هم فکر می 14تا من  گفت. داشتیم و نه حتی کسی به ما می

نه فقط  .چون کسی نبوده راهنمایی کنه ؛فقط کار کنم و کسی هم زد تو سرم نباید چیزی بگم

 ها.این بچه ةهم ،من

دهید چه فعالیتی اگر در خیابان نباشید، ترجیح می»که از کودکان سؤال شده است که هنگامی

ای که به جای اند، بیشترین گزینهنفر کودکی که به سؤال پاسخ داده 225 ، در بین«داشته باشید

دادن به کار در غیر خیابان  )اعم درصد موارد، ادامه 5/48ماندن در خیابان عنوان شده است، در 

درصد تمایل  8/3درصد تمایل به تحصیل و  8/21از کارگاه، مغازه، رانندگی و...( و پس از آن، 
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جای بودن های کودکان خیابانی به ، انتخاب3اند. جدول ح و بازی را عنوان کردهبه ورزش، تفری

 دهد. در خیابان را نشان می

 2932هاي كودكان خياباني شهر تهران به جاي بودن در خيابان،  . انتخاب9جدول 

 فراواني به جاي بودن در خيابان

 درصد( 5/48) 34 کارگاهی یا مغازه کارانواع 

 درصد( 8/21) 42 تحصیل

 درصد( 8/3) 13 تفریح و بازی و ورزش

 درصد( 8/3) 13 داریو خانه ماندن در خانه

 درصد( 1/4) 8 کشاورزی

 درصد( 1/3) 1 یا ادامة همین کار خیابانماندن در 

 درصد( 1/1) 3 خانوادهنزد  دوخبازگشت به شهر 

 درصد( 1) 2 مداننمی

 

 گيرينتيجه

ها،  های اقتصادی خانوادهدهد که تأمین نیازهای مالی و مشکل شان میهای این پژوهش ن یافته

های عاملی کلیدی در ورود کودکان به خیابان است، اما عوامل دیگری نیز در کنار مشکل

توان به وضعیت  کنند. از دیگر عوامل می شدن کودکان، نقش ایفا میاقتصادی در خیابانی

افراد خانواده اشاره کرد.  در خانواده و اعتیادنامطلوب زندگی کودکان مانند خشونت 

؛ 2224های فراوانی در سراسر جهان، نقش هردو عامل وضعیت اقتصادی خانواده )علی،  پژوهش

؛ 2212؛ وارد و سگار، 2222؛ موماوالی، 2212؛ خان و هسکت، 2227، فرگوسن، 1334آپتکار، 

( و شرایط نامطلوب 1332ی، ؛ سوبرامانیان و سونده1332؛ پاتل، 2212خان و هسکت، 

های مرور  ها با یافته کنند. همچنین این یافته شدن کودکان تأیید میها را در خیابانی خانواده

 های داخلی همخوانی دارد.و دیگر پژوهش 1332سیستماتیک پژوهش وامقی و همکاران، 

افزاید، عالوه  می شدن کودکانآنچه در مطالعة اخیر به اطالعات قبلی در مورد علل خیابانی

بر نقش ترکیبی از عوامل اقتصادی و شرایط نامطلوب خانوادگی، نقش دو عامل دیگر در 

ها و رفتارهای مبتنی بر فرهنگ  نداشتن به آموزش و نگرششدن کودکان شامل دسترسیخیابانی

ه سازد. شایان توج مطرح می -های قبلی به آن توجه شده استکه کمتر در پژوهش -قومی را
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های مختلف قومی و ملیتی کودکان، با آنکه درعین حال، این مجموعه عوامل، در گروه

عنوان مثال، کنند و خود متأثر از شرایط ساختاری متفاوتی هستند؛ بههای متفاوتی عمل می نسبت

گیرند؛ چنانچه در  ساز متفاوتی نشئت میها، از عوامل زمینهشرایط اقتصادی نامطلوب خانواده

نداشتن به کودکان افغانی، شرایط اقتصادی، نتیجة مهاجرت، اقامت غیر رسمی و دسترسی مورد

که در مورد های ایرانی مصداق ندارد. درحالی منابع کار و اشتغال است که در مورد عموم خانواده

های ایرانی کولی، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی خانواده، تا حد زیادی ریشه در  خانواده

های حقوقی متفاوتی های فرهنگی، ادغام محدود در جامعه و مشکل ندگی منتج از زمینهسبک ز

شناختی کار کودکان در خیابان، توجه به بودن عوامل سببمانند نداشتن شناسنامه دارد. متفاوت

سازد؛ برای مثال، ریزی را ضروری میاین عوامل در سطوح مختلف سیاستگذاری و برنامه

خارجی و حقوقی مربوط به دسترسی مهاجران به اشتغال و آموزش، نیازمند  های کالن سیاست

های فرهنگی ای دیگر از سیاستریزی برای کودکان کولی، گونهکه برنامهبازنگری است؛ درحالی

 طلبد.و قانونی را می

های فرهنگی و  شدن کودکان، ویژگیچنانکه گفته شد، یکی دیگر از عوامل مربوط به خیابانی

کند.  دادن کودکان به خیابان، نقش ایفا میگرش به کار و تحصیل کودکان است که در سوقن

های مطالعه، در ایران دسترسی به آموزش رسمی برای کودکان افغانی بدون کارت  براساس یافته

ها، ارجحیت کار به تحصیل برای کودکان،  پذیر نیست. همچنین در میان افغانیاقامت امکان

های تحصیل، خود مانع دیگری  عالوه برای کودکان افغانی، تأمین هزینهاست. به نگرش رایجی

ترتیب، ترکیبی از موانع فرهنگی و حقوقی دسترسی به اینبرای دسترسی به آموزش است. به

ویژه کند. کودکان مهاجر، بهآموزش، در کنار نیاز خانواده به درآمد، کودکان را راهی خیابان می

قانونی در بعضی از نقاط دیگر جهان نیز شرایط مشابهی دارند. در تایلند، کودکان مهاجران غیر 

دلیل جنگ، شرایط سیاسی و از کشورهای مجاور مانند کامبوج، برمه، هند، بنگالدش و ویتنام به

ها  آیند و بسیاری از آنهای اقتصادی، با خانواده یا دوستان خود برای کار به این کشور میمشکل

دلیل اقامت غیر قانونی، از دسترسی به کنند. این کودکان نیز غالباً به ها دستفروشی می اباندر خی

(. در سراسر جهان بسیاری از 2214اند )وونگ سیریفیسال و همکاران، امکانات تحصیلی محروم

 ها را فرستند. در مقابل، آنوالدین مهاجر، بدون مدارک قانونی، کودکان خود را به مدرسه نمی

های کودکان کولی ایرانی  (. در میان خانواده2212کنند )فالم،  پنهان یا وارد اشتغال غیر رسمی می

شمار ویژه دختران به نیز براساس سنتی قدیمی، کار در خیابان نقش و وظیفة اصلی کودکان، به
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قوقی های حرود و تحصیل و آموزش جایگاه پایینی دارد. در این گروه از کودکان نیز مشکلمی

ناشی از نداشتن شناسنامه، مانع مضاعفی برای تحصیل کودکان است. در سایر کودکان ایرانی، 

های تحصیل، خود بسیاری از کودکان را به کار در  عالوه بر نیاز خانواده به کار کودک، هزینه

آمد درهای کم کشاند. انعطاف محدود نظام آموزشی در دریافت شهریة کودکان خانواده خیابان می

های تحصیل به کار روی آورند. در اینجا نیز شود که کودکان خود برای تأمین هزینهسبب می

های تحصیل و انعطاف نظام آموزشی رسمی  های کالن آموزشی در دریافت هزینه نقش سیاست

تر کودکان به آموزش و پیشگیری از برای کودکانی که به کار اشتغال دارند، در دسترسی آسان

 دکان به بازار کار نقش مؤثری دارد.ورود کو

های روانی، جسمی و  در این مطالعه، بسیاری از کارشناسان و کودکان، از تجربة خشونت

اند. در مطالعة شهرداری تهران )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی جنسی در خانواده سخن گفته

( در حدود 1383رز )درصد کودکان و در مطالعة شغلی و مح 17( نیز 1383شهرداری تهران، 

اند، اما نکتة قابل تأمل در این سوم کودکان، وقوع انواع آزار را در مورد خود گزارش کردهیک

مطالعه، وجود منابع متعدد اعمال خشونت نسبت به کودکان در خانه و خیابان و نقش دوگانة 

می و روانی شدن است. خشونت عالوه بر تبعات جسعنوان عامل و پیامد خیابانیخشونت به

های بیشتر خیابان قرار  ها را در معرض آسیب مستقیم، با سوق دادن کودکان به ترک خانه، آن

تنها از سوی خانواده بلکه از سوی مردم عادی، مأموران و همساالن نسبت به دهد. خشونت نه می

واده و شود و از این حیث، کودکان خیابانی، مورد ظلم مضاعف از سوی خان کودکان اعمال می

های فوق ضرورت توجه خاص به اعمال خشونت نسبت به کودکان  شوند. یافته جامعه واقع می

های مطالعه، تأییدکنندة ناامنی محیط  دهد. از آنجاکه یافته در خانواده و محیط خیابان را نشان می

حال، در آید. با این شمار میخیابان برای کودکان است، پیشگیری از کار کودکان یک ضرورت به

ویژه مدیریت خشونت نسبت  تر بههای فوری کنار اقدام برای جلوگیری از کار کودکان، فعالیت

به کودکان از سوی مأموران و خانواده، از اولویت باالیی برخوردار است. عالوه بر خشونت، به 

شرایط و  ها مانند اعتیاد نیز باید توجه داشت. از دید کارشناسان، های خانوادهحل سایر مشکل

شدن کودکان نقش دارد، بلکه در میزان آسیب ناشی از تنها در خیابانیهای خانواده، نه ویژگی

ای در ساختار کنندههای قومیتی نقش بسیار تعیین شدن نیز مؤثر است؛ برای مثال، ویژگیخیابانی

در مقابله با  ها از کودکان خانواده، ارتباط کودکان با خانواده و میزان کنترل و مراقبت آن

های کودکان خیابانی، از آسیب ناشی  یک از گروهها، هیچرغم تفاوتخطرهای خیابان دارد. علی



 

 

 

 

 

 1433، بهار 1، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 33 

  

 

مانند و کودکان ایرانی و غیر ایرانی، تنها به درجات مختلف،  نصیب نمیبودن بیاز خیابانی

 کنند. خطرهای خیابان را تجربه می

که در این مطالعه تا حدودی بررسی شده  -بانهای غیر خیا پیامدهای کار کودکان در محیط

های غیر  های جدی در مورد کار کودکان در محیطبر اهمیت و ضرورت بررسی و مطالعه -است

ها توجه  های ایرانی در سایر بخشخیابان تأکید دارد. از آنجاکه به کار کودکان در پژوهش

 ین حوزه متمرکز شوند.های آینده بر اشود پژوهشچندانی نشده است، پیشنهاد می

 سپاسگزاري
که امکان اجرای این پژوهش  -وسیله از معاونت توسعة پیشگیری سازمان بهزیستی کشوربدین

دلیل همکاری فراوان آنان های غیر دولتی کودکان خیابانی شهر تهران، به و سازمان -را فراهم کرد

 کنیم.  دهای مؤثر قدردانی میها و پیشنهادر دسترسی به کودکان و دراختیارگذاشتن تجربه

 منابع
 ( 1383احمدی خوئی، شاپور ، )اقتصادي مؤثر بر شکل گيري  -بررسي عوامل اجتماعي

، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و كودكان خياباني در شهر اروميه

 توانبخشی.

 ( 1383آرزومندی، منیره و روشن پژوه، محسن ، )اي مقياس نااميدي كودكان در  بررسي مقايسه

های  ، اولین سمینار بررسی آسیبميان كودكان كار و خيابان و كودكان محروم غير خياباني

 کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار.

 اجتماعي كودكان خياباني  -بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي( ،1382)  نیره، مآرزومندی

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی .امه ی مقطع کارشناسیپایان ن. يو غير خيابان

 (  1383روشن پژوه، محسن و دیگران ، ) 12بررسي وضعيت كودكان كار و خيابان منطقه 

 های کودکان کار و خیابان. ، کتاب مقاالت دومین سمینار بررسی آسیبتهران

 (  1383سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران ، ) بررسي وضعيت كودكان كار و

 ، منتشر نشده.خيابان شهر تهران

 رفتاري كودكان كار و خياباني شهر  -مطالعه زيست(. 1383محرز، مینو  ) و شغلی، علیرضا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز  ،HIV/AIDSتهران در ارتباط با عفونت 

 مدیریت بیماریها.



 

 

 

 

 

 33  1431ارزیابي سریع وضعيت كودكان خياباني در شهر تهران، 

  

 

 

 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پديده كودكان ( ، 1332) و دیگران زاده اقدم، محمدباقرعلی

های کودکان کار و  ، کتاب مقاالت دومین سمینار بررسی آسیبخياباني مطالعه ي مورد شهر تبريز

 خیابان.

 243: 5، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي، «کودکان خیابانی در تهران»( ، 1382)  فاطمه ،قاسم زاده-

213. 

 پایان نامه مقطع  ،بررسي عوامل مؤثر بر خياباني شدن كودكان( ،1381) شیرین  ،کاشانی

 .انشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، دکارشناسی

 بررسي پديده كودكان خياباني پسر منطقه زينبيه اصفهان و برخي ( ، 1384) آرش ،لپذیرسرخهگ

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  ،MPHمقطع  پایان نامه،( 19تا  12عوامل مؤثر در آن  )شهريور 

 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  وامقی، مروئه؛ دژمان، معصومه؛ رفیعی، حسن؛ روشنفکر، پیام؛ فروزان، آمنه ستاره؛ شغلی، علیرضا؛
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