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 چکیده

شناختی و علل کار کودکان در خیابان، در برخی مطالعات بررسی شده است، اما های جمعیتدر ایران ویژگی

ای اند. این مطالعه با استفاده از مجموعهدر خیابان پرداختهمطالعات اندکی به بررسی کیفی تجربۀ کار کودکان 

های کار کودکان در تهران را مطالعه کرده است. مطالعه به روش ارزیابی های کیفی و کمی، ویژگیاز روش

بحث گروهی متمرکز، مصاحبۀ ) های کیفیبا استفاده از ترکیبی از روش 1311- 12سریع و پاسخ، در سال 

ها از افراد مطلع کلیدی و کودکان خیابانی، اجرا شد. در فاز کیفی برای برای گردآوری داده عمیق( و کمی

ها برای گیری پاتوقو در مرحلۀ کمی از نمونه گیری هدفمندورود مطلعان کلیدی و کودکان خیابانی، نمونه

ی کیفی به روش تحلیل هاکودک خیابانی دختر و پسر به مطالعه، استفاده شد. یافته 281دسترسی و ورود 

های کمی با آزمون کای دو تحلیل شدند. بیشتر کودکان خیابانی تهران به کارهای متعارفی چون محتوا و یافته

اند. بیشترین فراوانی محل کار کودکان، مناطق دو، گردی مشغولمتعارفی چون زبالهفروشی و نیمهدست

کردند. کار می ( و یک پنجم آنها تمام روز را%41وز )دوازده و یک بود. نیمی از کودکان دو نوبت در ر

کودکان تمام یا بخشی از درآمدی خود  %91هزار تومان در روز است و  25میانگین درآمد کودکان خیابانی 

دهند. درآمد کودکان خیابانی در تأمین نیازهای زندگی کودک و خانواده نقش مهمی دارد و را به خانواده می

ای کار کودکان در قف کار کودکان در خیابان است. این یافته بر ضرورت توجه به علل زمینهمانع جدی در تو

 کند.تأکید می آوریاقدامات حذفی مانند جمع راهبردهای مرتبط با کاهش کار کودک و اولویت آن بر
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 مسئلهقدمه و بیان م

ها و شهرهای بزرگ بسیاری از کشورهای در حال توسعه محل زندگی و کار کودکان پایتخت

-های کودکان در خیابان تابعی از زمینۀ خانوادگی، اجتماعیاست. الگوی کار و فعالیت

 زمان به رفتارهای آنها درکشاند و هماقتصادی و فرهنگی است که کودکان را به خیابان می

دهد. این زمینه در کشورهای مختلف و حتی شهرهای مختلف یک کشور خیابان شکل می

شدن کودکان در مطالعات جوامع مختلف، متفاوت است، از جمله علل متفاوتی برای خیابانی

شدن کودکان که برخی مطالعات، فقر خانواده را علت اصلی خیابانی ذکر شده است. در حالی

، 4؛ اللور2555، 3؛ هنگ و اونو2551، 2؛ براملی و ماکی2554و همکاران،  1دانند )عبدالقلیلمی

های درون خانواده به ویژه خشونت نسبت (. مطالعات دیگری نیز نابسامانی2554؛ یانگ، 1111

اند )وارد و شدن گزارش کردهبه کودکان را عامل اصلی خروج کودک از خانه و خیابانی

در هند و  1114، 9در برزیل؛ اپتکار 2551، 6؛ ریبریو و سیمپندر آفریقای جنوبی 2515، 5سگار

 در ویتنام(. 2555کلمبیا و هنگ و اونو، 

های کار کودکان های فرهنگی و اجتماعی و علل ورود کودکان به خیابان بر ویژگیزمینه

ی در در مقایسۀ کار کودکان خیابان (2555)گذارد. از جمله هاتلوی و هاسر در خیابان تأثیر می

نشین آکرا در مالی، نشان دادند که دو شهر باماکو در غنا که عمدتاً مسلمانند و شهر مسیحی

فروشی است. در اشتغال اصلی کودکان در شهر نخست تکدی و در دومی، باربری و دست

زدن است، اما در برخی شهرها ترین کار کودکان خیابانی واکسشهرهای مختلف ترکیه شایع

(. همچنین 2551و همکاران،  8)آکسیت گردی کودکان رواج بسیاری داردزباله مانند آدانا،

های کودکان مانند شیوع ایدز و اچ آی وی در های قابل توجهی میان برخی ویژگیتفاوت

 (.2511، 1کودکان خیابانی آفریقا و اروپا گزارش شده است )توماس دی بنیتز
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سه دهۀ اخیر با افزایش و ظهور مشکالت اقتصادی در  -در ایران نیز تحوالت اجتماعی

اجتماعی از جمله کار و زندگی کودکان در خیابان همراه بوده است. مطالعات متعددی در 

خصوص شرایط کار و زندگی کودکان خیابانی انجام شده است. نتایج مطالعاتی که در تهران و 

دهد بیشتر کودکان می انجام شده، نشان 1386تا  1399سایر شهرهای کشور در دورۀ زمانی 

 ( بیش%4/68مهارت اشتغال دارند. بیشتر این کودکان )( در مشاغل ساده و کم%18/85خیابانی )

ترین فعالیت آنهاست )وامقی و ( رایج%5/68) فروشیکنند و دستمی کار روز در ساعت 6 از

دۀ خود در ارتباط اند که اغلب کودکان با خانوا(. همچنین مطالعات نشان داده2512همکاران، 

 کنند )همان(.بوده و بیشتر درآمد خود را صرف خانواده می

 

 اهداف تحقیق و ضرورت مطالعه

شناختی، کار و های جمعیتاغلب مطالعات کودکان خیابانی در ایران کمی بوده و ویژگی

های جنبهاند. مطالعات اندکی به بررسی شدن کودکان را بررسی نکردهعوامل مرتبط با خیابانی

کیفی کار کودکان در خیابان پرداخته و تجربۀ عمیق کودکان از کار در خیابان را بررسی 

( به 1311اند. یکی از معدود مطالعات کیفی کودکان خیابانی )ایمانی و نرسیسیانس، کرده

بررسی برخی تجارب کودکان خیابانی چون چگونگی انتخاب شغل، محل کار و نگرش به کار 

اند. در تهران دو مطالعۀ نسبتاً جدید نیز به روش کمی و با حجم نمونۀ ج پرداختهدر شهر کر

( و 1381باال، وضعیت کار و اشتغال )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، 

( کودکان خیابانی 1381شناسی و کار و رفتارهای پرخطر )شغلی و محرز، های جمعیتویژگی

ای از اند. هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از مجموعهکرده تهران را مطالعه

آوری اطالعات کمی و کیفی و منابع مختلف کسب اطالعات، های مختلف جمعروش

های مختلف کار کودکان خیابانی و تجارب کودکان از کار در خیابان را در شهر تهران ویژگی

 بررسی کند.

 

 مبانی نظری

وجود دارد که معتقد است کار کودک عمیقاً ریشه در فقر دارد، اما به نظر  امروزه دیدگاه رایجی

اند و نباید بیش از حد آن را ساده دید. علل متعدد کار کودک رسد علل کار کودک پیچیدهمی

کنند نیز مرتبط است و به این های مختلفی که کودکان در آن زندگی میها و زمینهبه فرهنگ
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المللی کار، دالیل تواند نادرست باشد. سازمان بیندالیل کار کودک می دادن بهدلیل عمومیت

کند و معتقد است گرچه ورود کودکان به عرصۀ کار را از زاویۀ عرضه و تقاضا بررسی می

شود، اما از نقش متقاضیان کار عوامل اساسی چون فقر به عرضۀ کودکان به بازار کار منجر می

ز یکی از آنهاست نباید غافل شد. در میان عوامل مربوط به عرضه، کودک که خانوادۀ کودکان نی

کشاند، زیرا درآمد حاصل از کار ترین عاملی است که کودکان را به محیط کار میفقر مهم

اش ضروری است. اگر چه فقر در پدیداری کار کودک نقش خانواده کودک برای زندگی او و

و آداب و سنن محلی نیز نقش مهمی ایفا  ای رایجاساسی دارد، اما تنها عامل نیست. باوره

کند و برای رشد او ضروری کنند. باورهایی مانند اینکه کار سخت، کودک را آبدیده میمی

آموزی پا، جای پای والدین خود بگذارد و آن حرفه را از است، یا این که کودک باید در حرفه

ها کمتر از پسرها به تحصیل نیاز دارند ربچهگیری که دختسنین پایین بیاموزد. باور قوی و همه

ها دختران را زودتر و در سنین پایین، از تحصیل بازداشته و به کار در خانواده شودنیز سبب می

(. در دسترس نبودن 1382به نقل از وامقی،  2552، 1المللی کارسازمان بین) خانه وادارند

ودکان است. بسیاری جوامع امکانات ترین علل کار کامکانات تحصیلی هم یکی از مهم

اش ای وجود دارد، تحصیل از نظر کودک یا خانوادهتحصیلی کافی ندارند یا اگر مدرسه

ها مدرسه کاالیی لوکس است که جایگزین مناسبی برای کار نیست. برای بسیاری از خانواده

و کار  رسه استقدرت تهیۀ آن را ندارند و حتی وقتی تحصیل رایگان است کودکی که در مد

از زاویۀ تقاضا هم یکی از مشتریان اصلی . کند، درآمدش برای خانواده از دست رفته استنمی

ها هستند. مزد خانوادهها هستند. تعداد زیادی از کودکان، کارگران بیکار کودکان خانواده

گیرند اما ار میهمچنین بسیاری از کارفرمایان، کودکان را با قیمت ارزان برای برخی کارها به ک

نبودن کودکان از حقوق خود سبب تر و آگاهرسد بیش از سود اقتصادی، کنترل آسانبه نظر می

 ساالن تمایل بیشتری داشته باشندکارگیری آنها در مقابل بزرگ شود کارفرمایان به بهمی

 همان(.)

اند کردههای متعددی در مورد علل کار کودک مطرح بویدن و همکارانش نیز دیدگاه

  که برخی از آنها عبارتند از: (؛2551)جانسن، 

                                                           
1. ILO 
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بر اساس این نظریه، در جوامع در حال توسعه کار کودک برای کمک به خانواده: 

شدۀ موسسۀ نجات کنند. مطالعات انجامهای خود کار میبیشتر کودکان برای حمایت از خانواده

ه خواست یا حداقل اجازۀ والدین، برخی در سوئد نشان داده است که بیشتر کودکان ب 1کودکان

کنند، چون خانواده به کنند. بیشتر کودکان کار میرغم میلشان کار میبا تمایل خود و برخی به

کمک آنها از طریق درآمد کارشان یا کمک آنها به کار در خانه نیاز دارند. از آنجا که کودکان 

به خانواده را بخصوص وقتی که بقای  دانند اغلب آنها کمکخود را بخشی از خانواده می

شده در مراکش و اندونزی دانند. مطالعات انجامخانواده به کمک آنها بستگی دارد، منطقی می

کنند احساس مثبتی نشان داده است که بیشتر کودکان از این که به خانواده کمک مالی می

کنند و کمک به مادران خود کار میاند که برای ای در برزیل نیز کودکان گفتهدارند. در مطالعه

شدن دادن حمایت خانواده و رهادهند. ترس از دستبخش عمدۀ درآمد خود را به خانواده می

 نیز دلیل دیگری برای کار کودکان است.

برهان اصلی این نظریه آن است که کار کودک به عنوان ابزاری برای خود شکوفایی: 

خواهند کار کنند. حتی وقتی فقر در کار نیست باشند، میبسیاری از کودکان حتی اگر مجبور ن

و کودکان مجبور به کار نیستند، بعضی کودکان مایلند کار کنند. به همان دلیلی که کودکان طبقۀ 

پردازند، در کشورهای در حال توسعه نیز وقت میمتوسط در کشورهای صنعتی به کارهای پاره

ضی کودکان نیز باور دارند که کار راه خوبی برای خواهند کار کنند. بعکودکانِ کار می

شدن هم دیدن است و با این روش بزرگساالنی با کفایت و موفق خواهند شد. مستقلآموزش

های مختلف متفاوت است و عامل دیگری برای کار کودکان است. سطح استقالل در فرهنگ

ختی استقالل، نیاز کودک برای شناشناختی و هم اقتصادی دارد. بعد روانهای روانهم جنبه

درآوردن پول توجیبی بدون نیاز به کمک والدین است و بیشتر در کشورهای صنعتی دیده 

شود که به دنبال راهی شود. استقالل اقتصادی بیشتر در کودکان کشورهای فقیر دیده میمی

دانند. همچنین داشتن برای خودشان را ضروری میبرای خروج از فقرند و به این دلیل درآمد

که به آنها امکان  دانندکردن را سرگرمی نیز میبر اساس این نظریه، بسیاری از کودکان کار

 دهد.تعامل اجتماعی و انگیزش می

                                                           
1. Save The Children 
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: بر اساس این نظریه، کار کودک نتیجۀ کار کودک به عنوان پیامد پویایی خانواده

دهندۀ خطای خانواده در ودک نشانگیری یا در روابط است. کار کناتوانی خانواده در تصمیم

ها یا در تفکر راهبردی آنها در مورد بهترین روش مواجهه با قضاوت در مورد واقعیت

دهند به جای هاست. به عنوان مثال بیشتر والدینی که به کودکانشان اجازه میواقعیت

تواند نتیجۀ یگیرند. همچنین کار کودک مخواندن، کار کنند اهمیت تحصیل را نادیده میدرس

های خانوادگی باشد؛ به طوری که والدین وظیفۀ حمایتی خود را انجام در هم شکستن ارزش

های اخالقی وقتی است که والدین کودک خود را با هدف نفع مادی ندهند. نمونۀ افت ارزش

فروشند. این نظریه مدعی است کار کودک نتیجۀ فروشی یا در ازای بدهی خود میبرای تن

مسئولیتی خانواده است. بانک جهانی در کنار سایر علل به ارتباط بعد خانوار با توجهی و بیبی

کند. مشارکت آموزشی و های فقیر کشورهای در حال توسعه تأکید میجمعیت کار کودک در

گذاری کمتر های پرجمعیت ممکن است به دلیل سرمایهپیشرفت تحصیلی کودکان در خانواده

های پرجمعیت بیشتر آموزش کودکان کمتر باشد. به این ترتیب کودکان خانوادهوالدین در 

ممکن است وارد کار شوند. همۀ کودکان یک خانواده هم یکسان در معرض محرومیت 

ترها به کار فرستاده تر بیش از کوچکهای بزرگتحصیلی نیستند، دخترها بیش از پسرها و بچه

عامل مهم دیگری برای کار کودک است. والدین  شوند. آموزش و شغل والدین هممی

شان سر کار بروند. یک تر بخصوص مادران، کمتر ممکن است اجازه دهند کودکانکردهتحصیل

های فقیر، داشتن فرزند راهبردی برای افزایش نیروی بحث شایع نیز آن است که آیا در خانواده

های بیشتر، باالتر است. وقتی داشتن بچههایی مانند کشاورزان احتمال کار است. در خانواده

 کردن آنهاست.کنند، درآمد آنها از کار بیش از هزینۀ بزرگها از سنین پایین آغاز به کار میبچه

ترین نظریات در توضیح کار کودک در نتیجۀ فقر، یکی از شایعکار کودک پیامد فقر: 

کار، کار کودک ممکن است در  المللیهای سازمان بینکار کودکان است. بر اساس گزارش

های فقیر، چون بیشتر درآمد صرف درصد درآمد خانواده را تأمین کند و در خانواده 25حدود 

ها به کار ای است. وابستگی خانوادهشود، درآمد کودکان برای آنها موضوع جدیتهیۀ غذا می

ابستگی کامل در کودکان طیف وسیعی از عدم وابستگی در کشورهای صنعتی تا نزدیک به و

گیرد. اهمیت اساسی فقر در را در بر می های بدون بزرگسال یا بزرگسال دچار ناتوانیخانواده

کار کودک چنان مورد پذیرش همگانی و مستند شده است که نیاز کمتری به اثبات دارد. 

ر تنها معذالک در مورد میزان تأثیر فقر بر کار کودک عدم توافق وجود دارد. در صورتی که فق
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عامل کار کودکان باشد، باالترین میزان کار کودک را باید در فقیرترین کشورهای جهان یافت، 

این گونه نیست. ارتباط میان فقر و کار کودک متنوع، مبهم و غیر مستقیم  در حالی که همیشه

 است.
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 تحقیقپیشینۀ 

یکری از نخسرتین    (،1399)توصیفی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایرران   ۀمطالعنتایج 

 آنهرا که  بودحاکی از آن ، در خصوص وضعیت کودکان خیابانی شهر تهرانیافته مطالعات انجام

ایرن   %15. دهنرد مری آنها را پسران تشکیل  %15که  اندساله 18تا  5گروهی متشکل از کودکان 

. اغلب ایرن کودکران   کنندمیآنها با والدین خود زندگی  %85تا  25کودکان پدر و مادر داشته و 

نفرر و میرانگین    15ترا   5این کودکان بین  ۀو تعداد افراد خانواد بوده پرجمعیت هایخانوادهاز 

این کودکان از روسرتاها   %44 که ه طورینفر است . همچنین اکثر این کودکان مهاجرند ب 8آنها 

تهرران و   سراکن آنهرا   %25آنها مهاجران افغانی و تنها  %36و شهرهای مختلف به تهران آمده و 

انرد.  و یا در مقطع ابتدایی ترک تحصریل کررده   سوادندبیها یا آن هستند. همگی این بچه ۀحوم

فقر و شرایط دشوار خانوادگی مانند بدرفتاری با کرودک   ،علت اصلی ترک تحصیل این کودکان

سراعت در   12 تا 15این کودکان بین  ،مؤثر بوده است. بر طبق این مطالعه یا نداشتن سرپرستِ

اوقات فراغتی ندارنرد. مشراغل رایرج ایرن کودکران شرامل فرروش         و معموالً کنندمیروز کار 

 ،زدنواکرس ای، شیشره اجنراس   ،فالنامره ، گرل  ،روزنامره  ،آدامرس  ،سریگار  ،شیرینی و شرکالت 

( 1399 سال دراین کودکان ) ۀزباله و تعداد ناچیزی تکدی است. میزان درآمد روزان آوریجمع

 انرد دادهدرآمد حاصل از کار خرود را بره خرانواده     ریال بوده است که معموالً 35555 تا 8555

 .  (1388به نقل از وامقی و دیگران،  1399، )صندوق کودکان سازمان ملل متحد

 1386تا سال  ایران خیابانی کودکان وضعیت خصوص در مطالعۀ دیگر 45مند مرور نظام

 بره . دهندمی تشکیل را سال 18 تا 3 کودکان از طیفی ایران در خیابانی کودکان دهد کهنشان می

 ایرران  خیابرانی  کودکان از کوچکی جمعیت دختران و پسرند خیابانی کودکان اکثر رسدمی نظر

و  بروده  خانواده دارای خیابانی کودکان از بسیاری که دهندمی نشان مطالعات. شوندمی شامل را

 معراش  ترأمین  بره  کمرک  صررف  را خرود  درآمد بلکه اندارتباط در خود هایخانواده با تنها نه

 نقرش  آنهرا  درآمرد  و اندمشغول کار به هاخیابان در کودکان این از بسیاری. کنندمی نیز خانواده

 خیابرانی  کودکران  از بسیاری. کندمی ایفا خانواده و خود زندگی تداوم و حیات حفظ در مهمی

 برا  تحصریلی  براالتر  مقاطع به آنها یافتن راه امکان و دارند ابتدایی تحصیالت یا و بوده سوادبی

و  داشرته  انردکی  تحصریالت  نیرز  کودکران  ایرن  مرادران  و پردران . یابدمی کاهش زمان گذشت

 افغانی مهاجر کودکان از باالیی درصد حضور توجه قابل نکتۀ. دارند ضعیفی ایحرفه مهارتهای

 سایر از و داخلی هستند مهاجران ایرانی کودکان از بسیاری که نکته این گرفتن در نظر با است،
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 شرهرها  حاشیۀ در و کرده مهاجرت هااستان مراکز به کوچک شهرهای از یا و تهران به هااستان

 دارنرد. انرواع   اشرتغال  کرار  ( در خیابران بره  %18/85اند. بیشتر کودکان خیابرانی ) گزیده مسکن

 شاگردی فروشی،دست انواع شامل مختلف مطالعات در درآمد کسب برای کودکان هایفعالیت

 براربری،  کشی،وزن اتوموبیل، شستشوی ضایعات، آوریجمع زدن،واکس سینما، پادویی مغازه،

 فراوانری  براالترین  فروشیدست. گیری بوده استباج خری ومال سرقت، تکدی، گری،جارچی

فروشری نیرز   بره تکردی، دزدی و ترن   اما در مطالعات  (%5/68دارد ) کودکان مشاغل میان را در

کودکران مرورد    %88دهرد  ( نشران مری  1381) پژوه و همکارشاشاره شده است. مطالعۀ روشن

(، حراکی از آن اسرت کره از میران     1381) اند. مطالعۀ آرزومندی و همکارشمطالعه شاغل بوده

ه کار در منازل، ب %25ها،به کار در کارگاه %5/22فروشی، به شغل دست %5/39کودکان خیابانی 

انرد. از ایرن   آنان به نواختن موسیقی مشرغول بروده   %5/2زنی و به واکس %5به خیاطی،  5/12%

مسرائل و مشرکالت خرانوادگی و     %5/39کودکان دلیل کار خود را کسب درآمرد،   %5/69میان 

انرد و  مشرغول اند. کودکان خیابانی ساعات زیادی از روز را به کار مهاجرت عنوان کرده 5/12%

 کرار  روز در سراعت  6 از ( بریش %4/68اند که بیشتر ایرن کودکران )  برخی مطالعات نشان داده

 155 آن براالترین  و کمترر و  تومان هزار 6 تهران شهر در کنند. کمترین میزان درآمد کودکانمی

 تریناسرت. براال   ( بروده 1383ترا   1391ماه در دورۀ زمرانی مطالعرات )   در باالتر و تومان هزار

 45 ترا  15 معرادل  و تهرران  شهر در ایمطالعه در( درصد 55)کودکان  درآمدی طبقات فراوانی

 (.1388وامقی و دیگران، ) است بوده ماه در تومان هزار

 زایآسریب  متعردد  عوامرل  معررض  در گررفتن قرار و هاخیابان در طوالنی ساعات گذران

 آموزشری،  امکانرات  از اسرتفاده  در شردید  محدودیت یا برخورداری عدم و یک سو از محیطی

 ایرن  اجتمراعی  و روانری  جسرمی،  دیگر، سرالمت  سوی از حمایتی و درمانی-تربیتی، بهداشتی

 سرلب  آنهرا  از را فرردی  توسرعۀ  رشرد و  امکران  و مواجه سراخته  آسیب با به شدت را کودکان

 بره  را کودکران  ایرن  ارتقرای  امکران  ایحرفره  و تحصیلی هایآموزش به دسترسی عدم. کندمی

غیرر   آنهرا  بررای  را آینده زندگی شرایط در تغییر تجسم و کرده منتفی باالتر سطوح در مشاغلی

ترا   1386شده از سال های برخی مطالعات انجامیافته (.1388)وامقی و دیگران،  سازدمی ممکن

پرژوه و  ؛ روشن1381آرزومندی و دیگران، ) کنداغلب نتایج مطالعات پیشین را تأیید می 1311

(. در عین حال برخری  1315؛ مسعودی فرید و دیگران، 1381؛ شهرداری تهران، 1381دیگران، 

دهند با وجود آن که فراوانی وضعیت خرانوادگی مربروط بره کودکران     مطالعات جدید نشان می
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در خیابران حضرور دارنرد(     که به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی و تبعات آن) دارای پدر و مادر

درصد در  3/96 بیشتر از همه است، اما نسبت این گروه به کل کودکان در حال کاهش بوده )از

( و در عرروض درصررد کودکرران خیابررانی ناشرری از 1381درصررد در سررال  5/91برره  89سررال 

( 81سرال   در %6/1بره   89در سرال   %8/6) سرپرستی و به ویژه طالق در حال افزایش اسرت بد

 (.1315مسعودی فرید و دیگران،)

 

 تحقیق روش

تری است که به های این مقاله بخشی از نتایج مطالعۀ بزرگتهنوع مطالعه و روش اجرا: یاف

شناختی، کار و رفتارهای پرخطر کودکان خیابانی شهر تهران به منظور ارزیابی وضعیت جمعیت

 8ر تهران انجام شد. مطالعه در در شه 1311-12در سال ( RAR) 1روش ارزیابی سریع و پاسخ

مرحله شامل مشورت اولیه، تهیۀ نیمرخ منطقۀ مورد مطالعه، ارزیابی زمینه، ارزیابی جمعیت و 

محیط، ارزیابی مشکل سالمتی، ارزیابی رفتارهای سالمت و خطر، ارزیابی مداخالت فعلی و 

های کمی و کیفی و شتدوین برنامۀ عمل اجرا شده و در مراحل مختلف آن از ترکیبی از رو

 مرور منابع سود جسته است.

گیری: جمعیت این مطالعه، کودکان خیابانی شهر تهران و جمعیت مطالعه و روش نمونه

مطلعان کلیدی بودند. منظور از کودکان خیابانی، کودکان ایرانی و غیر ایرانی بودند که زمان 

پرداختند. معیار انتخاب کار ویا زندگی میهای شهر تهران به قابل توجهی از روز را در خیابان

های دولتی و غیر دولتی مرتبط با مطلعان داشتن تجربۀ ستادی ویا کار مستقیم در سازمان

کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر بوده است. در بخش کیفی، انتخاب مطلعان کلیدی، 

به صورت هدفمند و از  توسط تیم تحقیق صورت پذیرفت. انتخاب کودکان نیز هدفمند بود که

دهندۀ خدمات به کودکان خیابانی شهر تهران انجام گرفت. در بخش کمی از روش مرکز ارائه 5

پاتوق )محل کار( به  28برای دسترسی به کودکان در خیابان، ( TLS) 2مکان -گیری زماننمونه

در همۀ  ای شهر تهران انتخاب شد و کودکانای در سه پهنۀ توسعهروش تصادفی سهمیه

گیری شدند. حجم نمونۀ الزم برای این مرحله با در نظر شماری نمونهها به روش تمامپاتوق

های پر خطر جنسی در کودکان خیابانی بر اساس مطالعۀ شغلی و رفتار %35 گرفتن میزان شیوع

                                                           
1. Rapid Assessment and Response 

2. Time-Location Sampling 
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ه نفر محاسبه که با توجه ب 295درصد، برابر  15درصد و دقت  15( و با اطمینان 1381محرز )

 پرسشنامه تکمیل شد. 286تمام شماری، 

آوری اطالعات مربوط آوری اطالعات: در بخش کیفی، به منظور جمعروش و ابزار جمع

های اشتغال کودکان، مانند نوع مشاغل، محل و زمان کار و روابط کودکان با یکدیگر به ویژگی

اطالعات مورد نیاز با های بحث گروهی متمرکز و مصاحبۀ عمیق فردی استفاده شد. از روش

های استفاده از بررسی متون، سیزده بحث گروهی متمرکز با کودکان خیابانی به تفکیک گروه

ایرانی کولی، ایرانی غیر ) پسر( و قومی -سال(، جنسی )دختر  18تا  15و  14تا  15) سنی

ن کلیدی در مصاحبۀ عمیق با مطلعا 16کولی، افغان( در مراکز غیر دولتی کودکان خیابانی و 

هفت سازمان غیر دولتی، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، صندوق کودکان سازمان ملل در تهران و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل با 

ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی نیز اطالعات الزم در های نیمهاستفاده از پرسشنامه

صوص سؤاالت مطالعه شامل انواع مشاغل، سن ورود به خیابان، ساعت کار، درآمد و نحوۀ خ

های کار و مشخصات کرد درآمد کودکان و فرضیات مطالعه پیرامون ارتباط میان ویژگیهزینه

 شناختی کودکان با انجام مصاحبۀ ساختاریافته با کودکان در خیابان گردآوری شدند.جمعیت

های گروهی به ها و بحثهای حاصل از مصاحبهاطالعات: تحلیل دادهتجزیه و تحلیل 

کدگذاری و به منظور  شدهروش تحلیل محتوی انجام گرفت. بدین ترتیب که اطالعات ضبط

توسط یکی از افراد تیمِ ارزیابی سریع، بازبینی و در صورت لزوم تصحیح شدند.  افزایش دقت،

ی اطالعات استخراج، با مقایسۀ دائم آنها، بعضی از ها طبقات اصلبر اساس نتایج کدگذاری

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

مالحظات  و از آزمون کای اسکوئر تحلیل شدند. SPSSتوصیف و با استفاده از نرم افزار 

یستی کل به عنوان تنها متولی کودکان خیابانی اخالقی: با توجه به وظایف قانونی سازمان بهز

، دبیر کمیتۀ پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور مجوز اجرا و پرسشگری 1در کشور

وسیلۀ کمیتۀ به از کودکان را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. همچنین تمامی مراحل مطالعه 

تصویب  USWR.REC.93.1بخشی بررسی و با کد اخالق در دانشگاه علوم بهزیستی و توان

                                                           
سال( بر عهدۀ سازمان  18افراد زیر ) شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی 25/3/1398مورخ  95/654بر اساس مصوبۀ  .1

ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان سال )متکدیان و ولگردان( بر عهدۀ وزارت کشور با همکاری سازمان 18بهزیستی و درمورد افراد باالی 

 بهزیستی است.
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های گروهی با کودکان به طور روشن و قابل درک اهداف جلسه توضیح شد. در کلیۀ بحث

داده شد و ضمن تأکید بر حق کودکان برای شرکت یا عدم شرکت در مطالعه، رضایت شفاهی 

جام بحث گروهی گرفته شد. از کودکان درخواست شد که با هر نام کوچکی کودکان برای ان

که مایلند در بحث گروهی شرکت کنند و نام خانوادگی خود را بیان نکنند. همچنین کودکان 

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

 

 ی تحقیقهایافته

داد که بیش از نیمی از کودکان خیابانی  های مطالعه نشانیافته: شناختیهای جمعیتویژگی

(، اما کودکان افغان نیز بخش شایان توجهی از آنها را تشکیل %4/51اند )شهر تهران ایرانی

کل کودکان(  %2/15اند )(. بخشی از کودکان ایرانی خیابانی شهر تهران کولی%3/36دهند )می

اند. در حدود یک ن ایرانی متفاوتکه از نظر زندگی و کار از کودکان افغان و سایر کودکا

درصد کودکان  5.8پسر بودند. از نظر سنی  ( و بقیه%5/25چهارم کودکان خیابانی تهران دختر )

سال بودند )رفیعی و دیگران،  18تا  15بین  %1/48سال و  15تا  15بین  %3/45سال،  15زیر 

 در دست بررسی(.

کلیدی، فعالیت رایج اغلب کودکان بر اساس اطالعات کودکان و مطلعان : نوع کار

فروشی کاالهای کوچک و ارزان چون فال، شکالت و آدامس، گل و مشاغلی خیابانی دست

کنی ها و اسفند دودکردن شیشه ماشینزدن، باربری، نوازندگی، پاککشی، واکسمانند وزن

اما  تعارف نامیدیم؛است که آنها را به دلیل شیوع باالتر و بار منفی اجتماعی کمتر، کارهای م

گردی( و نان آوری ضایعات )زبالهمتعارفی چون جمعمتعارف یا نیمهکودکان به مشاغل کمتر

پردازند که در میان خود کودکان نیز مقبولیت و شیوع کمتری شویی و تکدی نیز میخشک، قبر

گردی له زبالههای از کودکان خیابانی رواج بیشتری دارد، از جمگروه دارند. بعضی مشاغل در

کنی و تکدی در کودکان کولی و ساز زدن و آواز خواندن در در کودکان افغان، اسفند دود

و در میان کودکان  %8/8دهد در میان کودکان خیابانی ایرانی، های کمی نشان میها. یافتهزابلی

ارند و این گردی( اشتغال دشامل تکدی و زباله) به کارهای نیمه متعارف %8/35غیر ایرانی، 

پسرها بیش  (.p< 0.000) تفاوت در دو گروه کودکان خیابانی ایرانی و غیر ایرانی معنادار است

از  %2/11که در میان کودکان خیابانی،  دهند، به طوریمتعارف انجام میاز دخترها کارهای نیمه

گروه کودکان دهند و این تفاوت در دو متعارف انجام میاز دختران کار نیمه %6/1پسران و 
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به عالوه با بیشتر شدن سن کودکان از  (.p< 0.047) خیابانی پسر و دختر نیز معنادار است

و در  %4/82سال،  14تا  15شود. در میان کودکان خیابانی میزان کارهای متعارف کاسته می

دو دهند و این تفاوت در کار متعارف انجام می %9/98سال،  18تا  15میان کودکان خیابانی 

 (.p< 0.041) سال معنادار است 18تا  15و  14تا  15گروه کودکان خیابانی 
هایی از استان تهران مانند آوری ضایعات قابل فروش در بخشگردی، به معنای جمعزباله

خاوران و سرآسیاب مالرد، یکی از مشاغل رایج کودکان است. در سرآسیاب مالرد گاراژهایی 

ایعاتی مثل قوطی و مواد پالستیکی است. کودکان در صورت وجود دارد که محل انبار ض

کنند و با گاری و دوچرخه یا پیاده و با داشتن پول کافی از صاحبان گاراژها گاری کرایه می

روند. آوری ضایعات به نقاط دور و نزدیک میو گاه با وانتِ صاحب گاراژ برای جمع گونی

شود و کودکان متناسب با وزن ضایعات پول شده در گاراژها وزن میآوریضایعات جمع

 ها دارد.کنند. به گفتۀ مطلعان زباله جایگاه مهمی در زندگی این خانوادهدریافت می
کارشناس مرکز غیر دولتی: از نظر سطح بهداشت و فرهنگ در وضعیت خیلی بدی قرار دارند، ما به  -

هایشان آنقدر کثیف است که من فکر گردی ولی خانهزبالهایم برای ها دستکش و چکمه و لباس کار دادهبچه

برند خانه. برای بازدید از منزل هر چیز خوشگلی که پیدا کنند می ها استفاده کنند.کنم در خانه هم باید از آنمی

 .تگردند. نگاهشان این است که زباله خیلی ارزشمند اسهایشان می رویم کامال مشخص است که زبالهکه به خانه

آوری زباله و ضایعات نان را شغلی خانوادگی به عالوه یکی از مطلعان کلیدی جمع

آوری نان خشک را دنبال داند، به این معنا که افراد یک خانواده، شغل خاصی مثل جمعمی

 کنند.می
ها هم بچهکنه و بعد گرده به سابقۀ پدر. پدر چه کار داره میکودک خیابانی سابق: بیشتر تمایلشون برمی -

وارد این کار میشن. این کار یه خورده بیشتر از مسلما کارای دیگه خونوادگی تره. من پدرم نون خشکی بود، 

 .و خودم هم تا یه سنی برادرام وارد اینکار شدن

هایی مانند جا به تری از کودکان نیز در خیابان به بزهاز دید مطلعان، بخش بسیار کوچک

پردازند که گاه به عنوان کار فروشی میبری و سرقت و تنخدر، جیبجا کردن و فروش مواد م

نبودن این شود. به جهت متداولفروشی انجام میاصلی یا در کنار کارهای دیگر مانند دست

 مشاغل این گروه از کارهای کودکان را نامتعارف نامیدیم.
ود، خیلی هم کوچولو بود، کارش ای داشتیم خیلی باهوش و زرنگ ببچه کارشناس مرکز غیر دولتی: -

رم دارو کنه میگیرم، واسه مامانم پاش درد میرم واسه بابام کوچه مولوی دارو میگفت من میمواد بود، می

رفت مواد کنند. این چون کوچولو بود میگیرم، رفتیم خونه شون، دیدم خونه جاییه که کامال مواد مصرف میمی

 .آوردهگرفت میمی
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فروشی هم شماری برای کسب درآمد تنکودکان خیابانی در موارد انگشتبا اینکه 

کنند در گروه کودکان خیابانی فروشی میکنند، بعضی مطلعان با قرار دادن کودکانی که تنمی

 موافق نیستند.
شود که تعریف خودش را دارد، البته یک مسئول مرکز غیر دولتی: نه این وارد دسته روسپیگری می -

ها را از هم جدا کرد. منظورم این است که این دو کیس خیلی به توان آنهایی با هم دارند و خیلی نمیشانیپوهم

 .هم نزدیکند ولی نمی توان هر دو را در یک گروه قرار داد

دهد باالترین سهم اشتغال متعلق به کارهای متعارف و های کمی مطالعه نیز نشان میداده

 %6/61دارای بیشترین سهم است و  %2/93فروشی با نیز انواع دستدر میان کارهای متعارف 

گردی و آوری ضایعات )زبالهفروشی اشتغال دارند. پس از آن جمعکودکان فقط به انواع دست

گیرند. قرار می %6/8و کارهای متعارف خدماتی شامل باربری و پادویی با  %6/1نان خشکی( با 

 دهد.دکان را نشان میفراوانی انواع مشاغل کو 1جدول 
 

 4934متعارف و غیر متعارف کودکان خیابانی شهر تهران، . انواع کارهای متعارف، نیمه4جدول 
 فراوانی )درصد( نوع کار

 

 کار متعارف

 (%93.2) 255 فروشیانواع دست

 (%4.6) 13 نوازندگی و حاجی فیروز

 (%8.6) 24 باربری و پادویی

 (%4.3) 12 سایر کارهای متعارف

 (%1.6)29  گردی و نان خشکیزباله متعارفکار نیمه

 (%5.9) 16  تکدی

 

 کار غیر متعارف

 (%1.4) 4  بریخرید و فروش مواد و جیب

 (%5.59) 2 فروشیتن

 (%4.3) 1 ولگردی

 

بندی کار کودکان بر این اساس است که کودکان به یکی از یک مبنای دیگر برای طبقه

به صورت  -توان آنها راکه می گفته یا ترکیبی از چند کار اشتغال داشته باشندپیشکارهای 

کودکان  %95دهد در مجموع بندی نشان میاشتغال ساده و ترکیبی نامید. این طبقه -قراردادی

دهند. عالوه بر کودکانی که کار ترکیبی از کارهای مختلف را انجام می %25حدود  و کار ساده

اند که کار دومی کودکان عنوان کرده %9/45ممکن است ترکیبی از چند کار باشد، اصلی آنها 

تکدی گری را  %6گردی و زباله %1/1فروشی، انواع دست %1/34هم دارند. از بین این کارها 

 اند.عنوان کرده
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اند که به غیر از کار در خیابان، کارهای ( عنوان کرده%28) برخی از کودکان مورد بررسی

 ( و کارگاهی%6/1) دهند که بیشترین نوع آن مربوط به کارهای کشاورزیگری هم انجام میدی

 ( است.%5/4( و در رتبۀ سوم کار در خانۀ دیگران )3/1%)
 

 4934. انواع مشاغل غیر خیابانی کودکان خیابانی شهر تهران، 2 جدول
 درصد() فراوانی نوع کار غیر خیابانی

 (%1.6) 28 کار کشاورزی

 (%2.1) 8 کار خانگی

 (%4.5) 13 کار در خانۀ دیگران

 (%1.3) 29 کار در کارگاه

 (%1.4) 4 مغازه و شاگردی() سایر

 (%29.9) 85 کل

 

 سن ورود به خیابان
اند از سنین کمتر از چهار سالگی در از کودکانی که عنوان کرده %5با صرف نظر از حدود 

های اند( دادهآوردهوالدین خیابانی آنها را همراه خود به خیابان میکه احتماالً ) اندخیابان بوده

ساله بوده است.  18تا  4دهد، سن ورود کودکان مورد بررسی به خیابان در بازۀ کمی نشان می

 سالگی است. 15سال و میانه و مد )بیشترین فراوانی(  3/15میانگین سن ورود به خیابان 

 محل کار

کنند. یکی از مسئوالن سابق سازمان بیشتر مناطق شهر تهران کار میکودکان خیابانی در 

بهزیستی معتقد است که تهران به دالیل متعددی محیط مناسبی برای کار کودکان در خیابان به 

 .رودشمار می
توانند بکنند. شما اگر در یک شهر کوچک باندی درست کنید تهران بزرگ است و همه هر کاری می -

صبح بروید در مترو تا  5-4شود. فرصت کار در تهران بیشتر است، شوید اما در تهران گم میسایی میسریعاً شنا

اند. بخش بعدی هم درآمدزایی است. به هر حال مردم در روزی شدهبینید. میادین بزرگ ما شبانهشب می 11
شود، مثال همین مترو، حرم می های جدیدی است که در تهران ایجادو بعد فرصت دهند؛تر پول میتهران راحت

 -امام

ها، بازارها و مراکز تجاری شهر مانند ها و پارکراههای اصلی، چهارها و میدانخیابان

های خطوط مختلف مترو و های اطراف آن، قطارها و ایستگاهبازار بزرگ تهران و خیابان

زاده ی شهر تهران از جمله امامهاهای زیارتی مانند شاه عبدالعظیم در شهر ری و امامزادهمکان

 های رایج کار کودکانند.صالح تجریش به علت رفت و آمد زیاد مردم از مکان



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   456 

 

 

ترین آنها انتخاب محل کار توسط کودکان به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم

 میزان شلوغی محل و امکان فروش کاالست. به همین دلیل بسیاری از کودکان خیابانی برای

کار از منطقۀ سکونت خود دور شده و به مناطق دیگری از شهر به خصوص شمال شهر تهران 

روند. برخی هم در مناطقی نزدیک به محل که احتمال فروش در آنها بیشتر است، می

شان که امکان کسب درآمد وجود داشته باشد، مانند بازار بزرگ تهران یا اطراف حرم سکونت

روند، در نزدیکی محل کنند. بعضی هم روزهایی که به مدرسه میشاه عبدالعظیم کار می

روند. میزان رفت و تر میهای شلوغزندگی و در روزهای آخر هفته به جاهای دورتر و مکان

های کار مؤثر آوری کودکان به هر محل نیز در انتخاب یا استفاده از مکانهای جمعآمد گشت

مثالً در منطقۀ کن کودکان لر بیشتر  نوع کار ثابتی دارند؛تعدادی از کودکان، محل کار و  است.

اند. محل فروشی مشغولآوری ضایعات نان و در سرچشمه، کودکان کولی به اسفندبه کار جمع

فروش اختصاص به خود آنها دارد و در مقابل گرفتن محل کار کار بسیاری از کودکان دست

 کنند.خود توسط کودکان دیگر مقاومت می
ها، چه افغان، چه پاکستانی، همه بر اساس های تو خیابان، چه کولیکارشناس مرکز غیر دولتی: کالً بچه -

ها هست مثل قیطریه، میدان قدس، شهرک قدمتی که دارند یه چارراه مال خودشونه. بعد مثال یه سری چهارراه

های کولی بوده. اییه که از قدیم مال بچهغرب، روبروی بیمارستان آتیه، خیابان فرشته، چارراه پسیان، اینا جاه
 -جاهایی هست که از قدیم بابای دختر وقتی بچه بوده تو همین چهارراه کار می کرده

نبودن محل کار نیز به عوامل مختلفی بستگی اما محل کار تعدادی نیز ثابت نیست. ثابت

ای است که به گونهآوری ضایعات نان گردی و جمعدارد. ماهیت برخی کارها مانند زباله

شوند. به مانند و مجبور به جابه جایی دائمی میکودکان در طول روز در یک جا ثابت نمی

گفتۀ یکی از کودکان ایرانی، بعضی کودکان در هر یک از روزهای هفته به یک یا چند بازار 

 روند.روزانه می
ها تو قرچک جمعه بازاره. حتی جمعهسالۀ ایرانی: اون جا سه شنبه بازاره، شنبه بازاره،  14دختر  -

ها هستن از اینجا یکشنبه میرن یه جای دیگه کار می کنن، دوشنبه میرن یه جای دیگه، سه شنبه یه جای بعضی

 -دیگه

نوع مشاغل به تناسب محل کار متفاوت است. به عنوان مثال یکی از مشاغل کودکان در 

نه است. پادویی و باربری کار شایع کودکان در دادن چادر زنااطراف حرم شاه عبدالعظیم کرایه

داخل و اطراف بازار تهران است. با این حال از آنجا که کار کودکان در ایران غیر قانونی است 

کودکان شاغل به کارهای متعارف نیز گاه مشمول برخوردهای قانونی مانند گرفتن و 
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به مراکز نگهداری  نتقالهای انتظامی و شهرداری و اآوری اجناس از طریق گشتجمع

شوند. در این موارد کودکان ممکن است محل کار را به طور موقت یا دائم ترک کنند و به می

های خاصی از مثالً به دلیل کنترل بیشتر انتظامی بر مترو در زمان بروند؛ تر دیگریمحل امن

انفرادی یا در قالب فروش غالباً به شکل کودکان دست شود.ورود کودکان به آن جلوگیری می

کنند و گاهی در هنگام کار توسط ای یا فامیل کار میهای کوچکی از کودکان هم محلهگروه

شوند. بعضی دختران کوچک افغان تر از خود، مراقبت میبستگان بزرگسال یا کودکان بزرگ

شدن گردانند. اجیربرند و ظهر آنها را به خانه باز میاند که خانواده آنها را به محل کار میگفته

گردی و خورد، اما در مورد زبالهکودکان برای باندها در کارهای متعارف کمتر به چشم می

های فروشی که در محلتکدی مواردی گزارش شده است. بر خالف بسیاری از مشاغل، دست

کردن به شکل زدن کفش یا وزنشود، برخی مشاغل مانند واکستجمع خاصی انجام می

های کمی مطالعه بیشترین بر اساس یافته شود.های تجمع انجام نمیی است و در مکانانفراد

شهرداری  (%1/11) 1( و %18) 12(، %5/24) 2فراوانی محل کار کودکان خیابانی در مناطق 

 دهد.پراکندگی کودکان خیابانی تهران بر اساس محل کار آنها را نشان می 1است. تصویر 

 پراکندگی فراوانی کودکان خیابانی در نمونۀ مورد بررسی بر اساس منطقۀ محل کار. نقشۀ 4تصویر 

 

 زمان کار

اند. برخی از کودکان کودکان در همۀ اوقات روز اما در ساعات متفاوتی به کار مشغول

بعد از  5-6تا  2-3برند و بعد از ظهرها از ساعت ها را در مدرسه به سر میآموز، صبحدانش

      (                1)  

     2  

     3  

     4  

     (                  5)  
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فراوانی ساعات کار کودکان در طول  3کنند. جدول شب کار می 15 تا 1ی تا ظهر و گاه

 دهد.روز را از کل پاسخگویان نشان میشبانه
 

 4934. ساعات کار کودکان خیابانی شهر تهران، 9جدول 

 درصد() فراوانی ساعات کار

 (%1.6) 18 (13تا  8 صبح )از

 (%19.8) 34 (11 تا 13) بعد از ظهر

 (%4.2) 8 (24 تا 11نیمه شب )شب و 

 (%23) 44 صبح و بعد از ظهر

 (%25.6) 41 بعد از ظهر و شب

 (%11.8) 38 صبح و عصر و شب() کل روز

 (%155) 111 جمع

 

اند، به خصوص بعضی که جای ثابت دارند برای ای در هر دو نوبت به کار مشغولعده

ها و پر رفت و آمد روز و پنجشنبه هاییکنند. ساعتحفظ محل خود، تمام وقت کار می

بودن روز ها نیز به دلیل طوالنیهای پرکاری برای کودکان خیابانی است و تابستانها زمانجمعه

شنبه در مانند. یکی از دختران ایرانی گفت که او بیشتر، روزهای پنجبیشتر در خیابان می

آیند. به گفتۀ زاده میشتری برای زیارت امامها افراد بیشنبهکند، چون پنجزاده یحیی کار میامام

اند که مثالً بعضی دختران کولی گفته ها برای خود روزهای تعطیل دارند؛کودکان بعضی از بچه

گرد سرآسیاب مالرد در پردازند. کودکان زبالهکنند و به تفریح میروزهای شنبه را تعطیل می

گردی و پیشگیری از دستگیری به علت زباله کنند، اما برایهر دو نوبت روز و شب کار می

تر که احتمال دستگیری و رد مرز آنها به شرمندگی ناشی از نوع کار خود، کودکان کوچک

تر و پدران گردی )بازگرداندن به افغانستان( کمتر است، روزها و کودکان بزرگعلت زباله

د. مصاحبه با مطلعان محلی در رونگردی به خیابان میشب برای زبالهعمدتاً از حدود نیمه

گرد معموالً در ساعات های مختلف کار کودکان در تهران نیز نشان داد که کودکان زبالهمکان

ها در حال ها و رستوراناولیه صبح یا بعد از تاریکی هوا و عمدتاً ساعات آخر شب که مغازه

ه گفتۀ مطلعان محلی، تکدی پردازند. بها به جستجوی ضایعات میاند در میان زبالهتعطیلی

شود، اما از ظهر به بعد و در روزهای روز دیده میکودکان نیز گر چه در همۀ ساعات شبانه

یعنی گاه در خیابان و گاه در  ای باشد؛تعطیل هم بیشتر است. کار در خیابان ممکن است دوره

 کارگاه، تولیدی و امثال آن مشغول شود.
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 درآمد

هزار تومان توسط کارشناسان و  35-45تا  5-15ارقام مختلفی از  ،در مورد درآمد کودکان

رغم گردی بهکودکان تخمین زده شده است. بعضی کارها، درآمد باالتری دارند. برای مثال زباله

 آن که کار مقبولی از دید کودکان خیابانی نیست، اما از مشاغل پردرآمد کودکان خیابانی است.
ها اند و حتی بین خود افغانگردها و بیشتر هم هراتیاند زبالهلتی: بیشتر افغانیکارشناس سازمان غیر دو -

دانند ولی کالسی میگرد است. با اینکه این کار را خیلی بیگویند که خانم این را ولش کن هراتی زبالههم می
 -گردی باال استدرآمد زباله

هزار تومان در روز ذکر  55تا  35فروشی و تکدی نیز چیزی بین درآمد کودکان از اسفند

رسد. کنند که به نظر غیر واقعی میشده است. بعضی کودکان ارقام خیلی باالتری را ذکر می

 55از نمونۀ کودکان که درآمدهای باالی  %5های مطالعۀ کمی نشان داد که بدون احتساب یافته

دکان از مشاغل ذکر شده به عنوان اند، میانگین درآمد سایر کوهزار تومان در روز را عنوان کرده

 55هزار تومان تا حداکثر  2که از حداقل روزانه  تومان در روز است 488هزار و  23کار اول 

از  %15هزار تومان بوده است و  25شود. نما )بیشترین فراوانی( روزانه هزار تومان را شامل می

 اند.هزار تومان درآمد داشته 15کودکان در روز کمتر از 

هزار تومان  25تومان و نمای آن  48هزار و  22میانگین درآمد کودکان از کار دوم نیز 

درصد( از کودکان در این مشاغل درآمدی کمتر از روزی  22دست آمد، اما سهم بیشتری )به

 هزار تومان دارند. 15

 

 کردن درآمدنوع هزینه
( از درآمدی را که در %1/39) ( یا بخشی%1/41کودکان تمام ) %91دهد ها نشان مییافته

کودکان همۀ درآمدشان را برای خود بر  %6/13دهند و کنند به خانواده میخیابان کسب می

( درآمد خود را تنها به خانواده %1/38( بیش از کودکان ایرانی )%8/55دارند. کودکان افغان )می

طور در میان کودکان همین (. p< 0.003) دهند و این تفاوت در دو گروه معنادار استمی

همۀ درآمد خود را به  %31سال،  18تا  15و در میان کودکان  %6/51سال،  14تا  15خیابانی 

 (.p< 0.006) دهند و این تفاوت نیز در دو گروه معنادار بودخانواده می
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 4934. نوع هزینۀ درآمد کودکان خیابانی شهر تهران، 1جدول 
 درصد() فراوانی درآمد نوع هزینۀ

 (%41.1) 114 دهدهمه را به خانواده می

 (%3.9) 15  دهدهمه را به کارفرما می

 (%39.1) 151 داردبخشی را کودک و بخشی را خانواده برمی

 (%13.6) 39 همه را کودک برمیدارد

 (%2.1) 8 داردبخشی را کودک و بخشی را کارفرما برمی

 (%5.9) 2  سایر مصارف

 (%5.1) 14  بدون پاسخ

 (%155) 286 جمع

 

 روابط کودکان خیابانی در محیط کار

اند. بخشی از تعامالت های اجتماعی کودکان خیابانی نیز با یکدیگر در تعاملمانند سایر گروه

گیرد. کسب درآمد و داشتن محل کار مناسب برای کودکان در بستر کار در خیابان شکل می

کنند و نزاع این رو بر سر درآمد بیشتر با یکدیگر رقابت میکودکان موضوعی جدی است و از 

بر سر حفظ محل کار بین کودکان رایج است. کودکان کولی اغلب به شکل گروهی، با دیگر 

کنند. آنها محل کار ثابتی برای خود دارند و از های کولی یا بستگان خود، در خیابان کار میبچه

کنند و اجازۀ ورود دیگران به محدودۀ کان حفاظت میمحدودۀ کار خود در مقابل دیگر کود

 دهند.خود را نمی

سال پیش یه چهار راهی میرفته و  4-5هرکی از  سال کولی: 18تا  14بحث گروهی پسران  -

دن. دعوا میشه دیگه شناستش، اون میشه چهارراه خودش و اگه یکی دیگه بیاد راهش نمیچندتا ماشین می
 .کننبیرونش می

 ان بر سر فروش اجناس نیز با یکدیگر رقابت جدی دارند.کودک

ها هم که با هم دوست هستند، من : بعضی از بچهسال افغان 18تا  14بحث گروهی دختران  -

هایی که تو پارک نشستن و باهم دوستند، وقتی یکی میاد از یکیشون چیزی خیلی خیلی اینو دیدم که مثال بچه

 -دعواشون میشهمیخره و از اون یکی نمیخره 

کردن کودک رقیب از محل ها گاه ساده است و با نزاعی خیابانی و بیروناین رقابت

های خاص مربوط به هر کار را دارد. به عقیدۀ یکی از یابد و در مواردی پیچیدگیخاتمه می

ساز میان کودکان کارشناسان مراکز غیر دولتی مناسبات کاری یکی از موضوعات رایج و مشکل

 ت.اس
کنند و یکی از چیزهایی گرد گروهی کار میهای زبالهکارشناس مرکز غیر دولتی: در میان کودکان، بچه -

کند همین است، چون مجبورند بین خودشان هم یک معامالتی بکنند قبل از اینکه هم که خیلی آنها را تهدید می
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تر از پالستیک همه مال من است. حلبی گران خواهم قوطی رب بفروشم ومثال این هفته من می وارد گاراژ شوند؛

کنند که هرچی قوطی جمع شده مال من است. کال اینکه است و قبل از اینکه ببرند روی باسکول این توافق را می
افتاد و ممکن است که رسند را خیلی اشراف ندارم ولی معموال اتفاقات خوبی نمیشود که به توافق میچه می

 –دیگری و بپذیرد که اینطوری باشدیکی برود زیر یوغ 

ها آنهایی که قدرت بیشتری دارند، دست باالتر را خواهند داشت. این در این رقابت

کنند حاصل قدرت گاه جمعی است و از همبستگی میان کودکانی که در یک محل کار می

 گیرد.میهای کودکان منشأ شود و گاه فردی است و از قدرت جسمی یا سایر تواناییمی
اند. ما بچه کوچیک داریم که چون قلدره هایی که زورگوترند حاکممسئول مرکز غیر دولتی: معموال بچه -

 -زنه همه ازش حساب می برنبقیه رو می

کنند، از یکدیگر به اشکال مختلف حمایت در عین حال کودکانی که با هم کار می

کنند و در شرایط گرفتاری به کمک یت میکنند. کودکان از نظر اقتصادی از یکدیگر حمامی

 روند.هم می
ها حتما اولین نفرهایی هستند که مسئول مرکز غیر دولتی: اینکه یه اتفاقی واسه یکیشون بیفته، اون یکی -

رن. اگه یه مشکلی پیش بیاد، رن سراغش یا بخوان برن بازی، برن پارک صدا می کنن همون اکیپ با هم میمی

 -نبالشرن دسریع می

هایی دارند، در مقابل هر چند کودکان اقوام مختلف ایرانی و افغان در درون خود درگیری

فروشند. کودکان از کنند و به اصالح خودشان یکدیگر را نمیدیگران از یکدیگر حمایت می

شنوی دارند و در این میان بعضی کودکان قابلیت رهبری بیشتری دارند. ویژگی یکدیگر حرف

شود بلکه به عملکرد بودن تنها مربوط به سن کودکان نمیتربودن آنهاست و قویترقوی رهبران

 آنها مربوط است.
هایش هم این طوری است که معموال کارشناس مرکز غیر دولتی: آن کسی که خیلی رهبر است، ویژگی -

تواند شوند. او میبیشتر جذب میپذیرند و دور او کند آن را بیشتر میتر عمل میها نسبت به کسی که قویبچه
تر عمل کردن در کار است، نه اینکه رهبری کند و اینها را به هر جهتی بکشاند، درست یا نادرست. این قوی

توانم فروش داشته باشم توانم در جامعه حرف بزنم، بهتر میمثال به این است که من بهتر می تر باشد؛جسماً قوی

 –رم یا از کسی یک چیزی را بگی

هم حمایت از دوستان، در میان کودکان با خشونت و  هم خصومت با گروه رقیب و

 زننده است.شود که گاه شدید و آسیبهای جسمی همراه میدرگیری
شود بینشان. ما پارسال اینجا چهار کنم خیلی از مواقع باعث دعوا میمسئول مرکز غیر دولتی: من فکر می -

کرد حقش هایمان بینشان دعوا شد و یک بچه افغانی که نسبتاً وضع مالی خوبی دارد از کسی که فکر میتا از بچه
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ساز  هم آمد و خیلی ماجرا 115قو جر داد و خورده شده دفاع کرد، کار به چاقوکشی رسید و پای بچه را با چا

 .شد برای ما

 گیرد.کودکان نسبت به یکدیگر گاه با استفاده از روابط جنسی صورت می اعمال قدرت
تر است برای پسران این امتیاز خیلی باالیی است که چه با دختران که باارزش کارشناس مرکز غیر دولتی: -

 –باشد و نشانۀ قدرت است.  و چه با پسران رابطه برقرار کرده

سطوحی از خشونت در میان کودکان خیابانی امری متداول است. کودکان خیابانی هم در 

 ورزند.گیرند و متقابالً خشونت میهای خود و هم در خیابان مورد خشونت قرار میخانه
 بس از. هستند خشن شدت به هابچه اینکه  است این هست که چیزی یک کارشناس مرکز غیر دولتی: -

 نشکسته یکی پای و دست و سر که نیست روزی. است کاریکتک با به هم کردنشان محبت اند،دیده خشونت
 -دهندمی را آزار دخترها زنند،می را ترکوچک پسرهای تر،بزرگ پسرهای. باشد

 به گفتۀ کارشناسان مراکز غیر دولتی کودکان افغان کمتر به خشونت تمایل دارند و این

تواند موقعیت آنها بودن آنها در ایران و لزوم پرهیز از رفتارهایی که میامر بر اساس در اقلیت

که پرخاشگری در کودکان ایرانی بیشتر دیده  را به خطر بیندازد، قابل توجیه است. در حالی

ی شود. کودکان ایرانی نسبت به کودکان افغان احساس برتری دارند و تمایل زیادی به دوستمی

 دهند.با آنها نشان نمی
آمدند آنجا. اوال اصال نمی )کودکان ایرانی( هاکارشناس مرکز غیر دولتی: من ابتدای کار را که گفتم این -

ها چون ایرانی دیدند. کولیشدند. آنها خودشان را برتر از آنها میها درگیر میها هستند، با افغانیگفتند افغانیمی

هایی که پر از خشونت هستند، یعنی جنسشان این طوری است که پرخاشگرند، بیشتر برای بقایشان بودند، ایرانی
زدند یا خفتشان ها را میآمد که درس بخواند و چون مورد توجه بود آنها بیشتر بچهفغانی میخواهند بجنگند. امی

 .کردند ازشان پول می گرفتندمی

شود. کودکان در خالل ساعات کار همۀ روابط کودکان خیابانی به کار محدود نمی

فراغت  هایی را هم به تفریح و بازی وبخصوص هنگامی که فشار کار کمتر است، زمان

 اما امکان و میزان این فراغت تحت تأثیر کار کودک قرار دارد. پردازند؛می
سال: بچه ها وقتی میرن سرکار بیشتر وقت ندارن که با  18تا  14بحث گروهی دختران افغان  -

زنن و کمتر فال فروشن، میرن باهم حرف میدوستهاشون باشن، اگر هم دوستی دارن که مثال باهم فال می

 -خورن و اون براشون درس میشه که کمتر برن سراغ همدیگهفروشن، اون وقت شب که رفتن خونه کتک مییم

پیوند کودکان با یکدیگر به عوامل مختلفی چون اشتراک قومی، هم محلی بودن و 

 مشکالت مشترک مربوط است.
د دهد یا ممکن است از کارشناس مرکز غیر دولتی: ممکن است هم محلی بودنشان این ها را بهم پیون -

دهد مثل هم مسیر بودنشان، هم غذا بودنشان. لحاظ رفتاری بهم نزدیک باشند. یک چیزهایی این ها را پیوند می
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های تر به خاطر رابطهتر این طورند. گروه های بزرگهای کوچکیک جایی را با هم بروند در پارکی بروند. گروه

 -ند برای هم بگویندآید بتوانعاطفی که برایشان پیش می

دهد، بعضی کودکان از اینکه کار، احترام و روابط آنها را با دوستانشان تحت تأثیر قرار می

 کنند.شکایت می
سال: من یه دوستی داشتم که قبل از اینکه من برم کار کنم خیلی  18تا  14بحث گروهی دختران افغان  -

از وقتی من میرم سر کار سالم هم به من نمیده. بیشترشون هم با من خوب بود و از صبح تا شب باهم بودیم ولی 
 .به خاطر این خودشون رو میگیرن که ما از اون باالتریم ولی اگه اونا هم این کار رو تجربه کنن می دونن چیه

 

 گیریو نتیجه بحث

های این مطالعه نشان داد که بیشتر کودکان خیابانی تهران به کارهای متعارف و یافته

پردازند. ( تنها به مشاغل غیر متعارف می%2اند و تعداد اندکی از کودکان )متعارف مشغولنیمه

فروشی ( هم در کنار کار خیابانی، کارهای غیر متعارف شامل تن%1/5نسبت اندکی از کودکان )

ان های کیفی مطالعه نیز نشان داد که برخی از کودکدهند. یافتهو خرید و فروش مواد انجام می

فروشی بپردازند، اما تعداد آنها خیابانی ممکن است در پوشش یا در کنار کار خیابانی به تن

کند، هر چند بودن سهم این گروه را تأیید می( نیز کم1381زیاد نیست. مطالعۀ شغلی و محرز )

 کودکان %13( است. در مطالعۀ شهرداری در حدود %2/4) در مطالعۀ آنها این رقم کمی باالتر

که حداقل  (1381اند )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، کار خود را بیان نکرده

بخشی از این عدم پاسخ ممکن است مربوط به کارهای غیر متعارف باشد. در مطالعات آتی 

های کودکان شاغل به کارهای غیر متعارف، اجرای مطالعاتی مستقل که برای دسترسی به گروه

را  تر کودکان خیابانی را فراهم کندهای سخت دسترسان دسترسی بیشتر به گروهروش آن امک

 توان در نظر گرفت.می

گردی و نان خشکی متعارف شامل زبالهدر مقایسه با کارهای متعارف، کارهای نیمه

( مقبولیت و شیوع کمتر اما درآمد باالتری دارد. در مطالعۀ شهرداری %9/5( و تکدی )6/1%)

آوری ضایعات در ( نیز جمع1381)سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، تهران 

( فراوانی کار 1381دهد، اما در مطالعۀ شغلی و محرز )موارد را تشکیل می %15حدود 

های قومی با نوع کار کودکان مرتبط است به بوده است. ویژگی %3گردی و نان خشکی زباله

ها بیشتر متعارف در افغاندر کودکان ایرانی و کارهای نیمه که کارهای غیر متعارف طوری
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متعارف از مقبولیت اجتماعی پایین است. احتماال گرایش کمتر کودکان ایرانی به کارهای نیمه

شود چنانکه در مطالعۀ کیفی نیز نشان داده شد حتی در میان کودکان افغان این مشاغل ناشی می

 شود.ین محسوب میگردی جز مشاغل سطوح پایزباله

فروش از کل کودکان خیابانی در این نکتۀ قابل تأمل دیگر تفاوت سهم کودکان دست

بوده اما در مطالعۀ شهرداری تهران  %3/92مطالعه، با مطالعات قبلی است که در مطالعۀ حاضر 

( و در مطالعۀ شغلی و محرز 1381)سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران،  5/36%

بوده است. علت تفاوت قابل توجه در نسبت انواع مشاغل کودکان در مطالعۀ  9/26%(، 1381)

نبودن نمونۀ دو مطالعۀ قبلی به کودکان خیابانی و حاضر با دو مطالعۀ دیگر احتماالً محدود

هایی غیر از خیابان کار تخصیص حجم قابل توجهی از نمونه به کودکانی است که در محیط

طوری که در مطالعۀ شهرداری تهران )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری  کنند. بهمی

به  %56( در حدود 1381کودکان به کارگری و در مطالعۀ شغلی و محرز ) %26( 1381تهران، 

 اند.شاگردی و کارگری مشغول بوده

را ( کار دومی نیز دارند و در طول زمان کار خود %45.9) بسیاری از کودکان خیابانی

کنند. گر چه سایر مشاغل کودکان نیز معموالً در حوزۀ کار خیابانی است اما تغییر عوض می

به  شود؛ها را نیز شامل میها و کارگاهموقتی یا دائمی به مشاغل غیر خیابانی مانند کار در مغازه

یر عبارت دیگر حداقل برای بخش قابل توجهی از کودکان مرز مشخصی میان کار خیابانی و غ

 کنند.خیابانی نبوده و کودکان هر دو موقعیت کودک خیابانی و کار را تجربه می

 1( و %18) 12(، %5/24) 2بیشترین فراوانی محل کار کودکان خیابانی در تهران، مناطق 

ای است، اما کنندهبودن فاکتور تعییناست. هر چند موقعیت محل از حیث پردرآمد (1/11%)

داد که انتخاب محل کار تحت تأثیر یک عامل نبوده و بر اساس های کیفی نشان داده

ای از عوامل مانند امکان کسب درآمد بیشتر، نزدیکی محل کار به مدرسه، تردد مجموعه

دادن چادر در اطراف های انتظامی و تناسب نوع کار با محل کار )باربری در بازار، کرایهگشت

ریزی ها در برنامهشود. این یافتهها(، انتخاب میورانگردی در اطراف رستمکان زیارتی، زباله

 یابد.دهی به کودکان اهمیت فراوانی میهای خدماتبرای تعیین مکان

های کار کودکان دهد که هر چند ساعتهای کیفی و کمی مطالعۀ حاضر نشان مییافته

کار  م روز را( و یک پنجم آنها تما%41مختلف است، نیمی از کودکان دو نوبت در روز )

( نیز 1381کنند. مطالعۀ شهرداری تهران )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، می
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( و بسیاری %65ساعت در روز، اکثریت آنها روزها ) 5کودکان بیش از  %15دهد که نشان می

کودکان  %55( نیز 1381کنند. در مطالعۀ شغلی و محرز )( هم روز و هم شب کار می24%)

اند. زمان طوالنی کار در خیابان، کودکان را در معرض صبح و بعد از ظهر به کار مشغول

 کند.دهد و امکان حضور در مدرسه را منتفی میهای بیشتری قرار میآسیب

هزار تومان در  25های کمی این مطالعه میانگین درآمد کودکان خیابانی بر اساس یافته

( 1381)سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، روز است. مطالعۀ شهرداری تهران 

هزار تومان در روز است و مطالعۀ  15تا  5( درآمد کودکان %48) نشان داد که بیشترین فراوانی

کند. با توجه به اینکه فاصلۀ زمانی هر دو ( نیز این یافته را تأیید می1381شغلی و محرز )

بودن درآمد کودکان در این است، ممکن است بیشتر سال 3مطالعه با مطالعۀ حاضر در حدود 

فروش در مطالعۀ حاضر باشد. بر ودن تعداد کودکان دستمطالعه مربوط به گذشت زمان یا به 

( تمام یا بخشی از درآمد خود را به خانواده %91های کمی مطالعه بیشتر کودکان )اساس یافته

دانند. بخصوص در میان أمین معاش خانواده میآنها علت کار کردن خود را ت %3/95دهند و می

کودکان افغان کار برای تأمین معاش به شکل معناداری بیشتر از سایر کودکان است. همچنین 

کردن و کسب درآمد عمدتاً وظیفۀ کودکان خانواده است. در میان کودکان ایرانی کولی، کار

دهد ( نیز نشان می1381ی تهران، مطالعۀ شهرداری )سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهردار

کنند. با توجه به درآمد قابل توجه کودکان درآمد خود را برای خانواده هزینه می %85که 

کودکان و در نظر داشتن احتمال کار بیش از یک کودک در خانواده، درآمد کودکان خیابانی 

در توقف کار  نقش مهمی در تأمین نیازهای زندگی کودک و خانواده دارد و مانع جدی

ای کار کودکان در کودکان در خیابان است. این یافته به ضرورت توجه به علل زمینه

آوری اقدامات حذفی مانند جمع راهبردهای مرتبط با کاهش کار کودک و اولویت آن بر

مدت، اولویت با کودکان تأکید دارد. به این ترتیب به منظور کاهش کار کودک در کوتاه

مدت خروج کودکان از کار خیابانی با افزایش درآمد خانواده آسیب و در دراز مداخالت کاهش

 ها است.از طریق کاهش بیکاری و توانمندسازی خانواده

شود. کودکان برای محل کار و فروش روابط کودکان در خیابان از کار آنها متأثر می

های خود بخصوص گروه هایکنند اما در عین رقابت در درون گروهبیشتر با هم رقابت می

های کنند. از ویژگیقومی، در شرایط گرفتاری و مشکالت اقتصادی از یکدیگر حمایت می

توان در های رهبری گروه هستند، میحمایتی کودکان بخصوص آنهایی که دارای ویژگی
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های های کودکان استفاده کرد. کار خیابانی فرصت فعالیتاجرای مداخالت از جمله آموزش

دهد. به این دلیل کی بخصوص تفریح و بازی کودکان را به شکل قابل توجهی کاهش میکود

ریزی برای ورزش و توان ضمن برنامهکنند و میکودکان خیابانی از تفریح و بازی استقبال می

های آموزشی و سایر خدمات در قالب بازی و تفریح تفریح کودکان، به طراحی و ادغام برنامه

 اقدام کرد.
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