
  
  
  
  
  

   کودکان خیابانی شهر تهران از مداخالت ۀتجرب

 هاي رفاهی سازمان

  **سیما میرزابابایی  ، *وحید شالچی
 12/11/94:           تاریخ پذیرش23/3/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 افزایش .است کشور اجتماعی هايآسیب جمله از خیابانی کودکان مسئلۀ امروزه
 گرفته انجام معضل این حل براي که اقداماتی و هاطرح تمامی رغمبه پدیده این

 از هاآن ناکارآمدي دالئل و مداخالت این ۀمطالع به باید که دهدمی نشان است،
 ۀتجرب بررسی پی در مقاله این در رو این از پرداخت، هدف گروه خود منظر

 رویکرد با مطالعه این .هستیم  رفاهی هايسازمان مداخالت از خیابانی کودکان
 مداخالت از آنان ۀتجرب بررسی پی در هدف، ۀجامع با مصاحبه طریق از و کیفی

 از مشاهدات همراه به هامصاحبه تحلیل از حاصل هايیافته است، گرفته  صورت
 اقدامات از متفاوتی درك خیابانی کودکان که است بوده مهم این بیانگر ،میدان
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  .)نویسنده مسئول(. اجتماعی رفاه و ریزي برنامه ارشد کارشناسیدانشجوي  . **
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 و دارند رفاهی هاي سازمان ويس از خویش مشکالت رفع براي شده انجام
 تا کنندمی قلمداد خود امنیت و آرامش مخل عنوان به را هاسازمان این عمدتاً

 هايسازمان و کودکان لویتاو میان که دهدمی نشان مطالعه این .آن ةکنند مینأت
 این عملکرد از کودکان تفسیر همچنین .دارد وجود جدي تفاوت گرمداخله
 دارند، نظردر رفاهی هايسازمان که است اهدافی از متفاوت بسیار هاسازمان

 .گیردمی صورت عملکردها این از کودکان سوي از واژگونه خوانشی که طوري هب
 تري بیش آموزش باید هم ها،سازمان این مأموران که دهدمی نشان مطالعه این

 نیز هاستسیا طراحی در اجرا، از جدا .گیرد صورت بهتري نظارت هم و ببینند
  .داشت توجه کودکان این هاياولویت و نیازها به باید

 فساد مادي، کشیبهره مداخالت، از تجربه خیابانی، کودکان :کلیدي مفاهیم
   .آگاهی شکاف ها،اولویت در ناهمخوانی واژگونه، خوانش پنهان، اداري

  
  پژوهش ۀمسئل
 مرحله این در انسان مچنینه .دارد مهمی نقش انسان شکوفایی و رشد در کودکی ةدور
 ةدور کودکی .است پذیرآسیب روانی و جسمی لحاظ از ايدوره هر از بیش

 آینده نساخت براي بنیادي هايمهارت کسب ةدور همچنین و ساسیا هاي یادگیري
 مرحلۀ تریناي پایه و تریناصلی عنوان به ،فرد زندگی از مرحله این که زمانی .است

 پرهزینه یا و ناپذیرجبران مخاطرات با جامعه و فرد ةآیند ،دش مسئله دچار زندگی
 ةآیند انسانی نیروي ةکنندمینأت تریناصلی و ترینمهم عنوان به کودکان .شود می رو هروب

 درست تربیت از کار کودکان سفانهأمت اما ببینند، آموزش و تربیت درستی به باید جامعه
 سر به هاخیابان در شب هاينیمه تا خانواده آورننا عنوان به و هستند دور به آموزش و

 اند معروف خیابانی کودکان به که کودکان این .اندمشغول درآمد کسب به و برندمی
 ناکارآمدي همچنین و جامعه و خانواده در معضالت ودجو نشانگر توانند می

 بودن مدرسه، به رفتن بازي، جاي به که کودکانی .باشند رفاهی و حمایتی هاي سازمان
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 در کودکانه، دنیاي داشتن جاي به کالم یک در و آموزش و تربیت خانواده، کنار در
 معناي به بزرگی د،انشده بزرگ باید که آنچه از زودتر خیلی و برندمی سر به هاخیابان

  .خانواده حمایت از ماندن محروم و هادغدغه و مسئولیت
 ايپدیده عنوان به خاص، طور به رانته و بزرگ شهرهاي در امروزه پدیده این

 آنها تعداد مختلف منابع  .نیست موجود آن از دقیقی آمار متأسفانه .است درآمده متداول
 همایش در1382 سال خرداد در .اندکرده برآورد نفر میلیون 2 تا نفر هزار 20 از را
 ،1382 سال مانه در .شد اعالم نفر هزار 500 آنان تعداد ،»اجتماعی هايآسیب بررسی«

 درصد 80 که کرد ساماندهی و آوريجمع را خیابانی کودك هزار 31 بهزیستی سازمان
 شهر سطح از که ندبود تهران براي آنها نفر 70024  تعداد این از د؛بودن کار کودکان آنها

 افغانستان اتباع از نیز آنها نفر 700  حدود و شدند آوريجمع مسافربري هايپایانه و
 سال در .اندشده پذیرش کشور در خیابانی کودك 26914 نیز 1383 سال در .بودند
 نه در .اندشده پذیرش کشور بهزیستی مراکز در خیابان و کار کودك 12500 نیز1386
 پذیرش نفر 3750 بهزیستی خیابان و کار کودکان نگهداري مرکز 37 در1392  ماهه
 سو هر به .)1382( کشور اجتماعی دیدگانآسیب امور دفتر بهزیستی، سازمان( اندشده

 توجه قابل تعداد از توانمی اما کرد، مشخص را خیابانی کودکان شمار تواننمی اگرچه
  .گفت سخن آنان

 سپري هاخیابان در را خود عمر ساعات مفیدترین و ترین بیش خیابانی ودکانک
 جاي به که ايخانه ؛دارد آنان از برخی براي را خانه جایگاه که هاییخیابان ؛کنندمی

 فراهم را هاآسیب و هاچالش انواع وقوع براي بستري جسمی، ـ روانی امنیت مینأت
 ویروس به ابتال جنین، سقط دزدي، تجاوز، اعتیاد، :ندمان هاییچالش و هاآسیب کند؛می
 نبود .استثمار و ابزاري استفاده سوء مخدر، مواد حمل و فروش و خرید ،وي آي اچ

 کودکان مسائل جمله از نیز بمناس ۀتغذی نداشتن و تحصیل امکان نبود بهداشت،
 هم و هستند بهرهیب خانواده نهاد حمایت از هم خیابان، در کودکان این .است خیابانی

   . ...و رفاهی هايسازمان پلیس، پرورش، و آموزش مانند رسمی نهادهاي حمایت از
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 این به نسبت جامعه توجه و نگرانی و خیابانی کودکان پدیدة گسترش به توجه اب
 خانوادگی، وضعیت و شرایط توصیف درخصوص نیز متعددي هاي پژوهش پدیده،
 رفاهی هايسازمان همچنین .است آمده عمل به ودکانک این اجتماعی و شناختی روان

 که تمهیداتی و هاطرح اوجودب .اندداده انجام متعددي اجتماعی مداخالت و هاسیاست
 تعداد کاهش براي هاشهرداري مانند عمومی بخش و دولت در اخیر هاي سال در

 نتوانسته مداخالت و نرفته کاهش به رو پدیده  این است، آمده عمل به خیابانی کودکان
 این بررسی و اجتماعی مداخالت این ارزیابی رو ازاین .برسد خود اهداف به است

 و هاگذاري سیاست این بودن ناموفق علل از یکی .است اهمیت حائز هاسیاست
 عمل به خیابانی کودکان رفاه مینأت براي مسئول مختلف هاي سازمان که مداخالتی

 امر این .است هدف هايگروه خود تفاسیر همچنین و زهانیا به توجهی بی ،آورند می
 اتخاذ اقدامات و هاسیاست این به نسبت ايبدبینانه نگرش کودکان این تا دهش سبب
 راغب گرمداخله هاي سازمان طرف از هاکمک دریافت به چندان دلیل همین به و کرده

  .نیستند
 و هاسیاست این ناکامی علل از یکی هدف هايگروه تفاسیر به توجهیبی این
 براي کودکان این خود هاي حرف شنیدن البته .است اهداف به رسیدن در اقدامات
 تفاسیر بررسی به مقاله این رو ازاین .باشد مفید تواندمی نیز اجرا چگونگی بررسی
-می اقدامات این از آنها تجربۀ همچنین و هاسیاست این از تهران خیابانی کودکان

- تجربه چه خیابانی کودکان :که است این مقاله این محوري پرسش رو این از .پردازد

 کمکی تواندمی پژوهش این دارند؟ رفاهی هاي سازمان مداخالت و اقدامات از اي
 از خیابانی کودکان تصورات و تجربیات شناخت با تا رفاهی هاي سازمان براي باشد

 به کودکان این تصورات و انتظارات با متناسب را خود هايبرنامه بتوانند ،مداخالت
  .درآورند اجرا
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  پژوهشپیشینۀ 
 از خارج و داخل در متعددي هايپژوهش و هانامهپایان خیابانی کودکان حوزة در

 و جهان در خیابانی کودکان وضعیت از تصویري آنها بر مروري که گرفته انجام کشور
 هايپژوهش به توانمی زمینه این در پژوهشی کارهاي جمله از .دهدمی نشان را ایران
 سبحان نقی ؛)1383( خویی احمدي شاپور ؛)1383(شریفی الهام .کرد شارها زیر

 ریکاردو ؛)1380( بیرجند بهزیستی ةادار ؛)1384( حسینی ؛)1382( زادهقاسم ؛)1382(
  .)2000( دیگران و  ارف بوخ اي بارخاتوف، دي ابتکار، یسئلو ؛)1998( الوچینی
 مسئلۀ به تر کم داخلی، هايپژوهش میان در ویژه به و هاپژوهش این میان در اما

 .است شده پرداخته آن از هدف هايهگرو ارزیابی و رفاهی هاي سازمان مداخالت
 جمله از .اندبوده پدیده این علل بررسی به معطوف هاپژوهش این از ايعمده بخش
 :کرد شارها زیر موارد به توانمی اندگرفته رقرا توجه مورد پدیده این تبیین در که عللی
 ترك ،)والدین کردن ترك والدین، فوت طالق،( خانواده هايگسستگی و مشکالت فقر،

 اقتصادي ةعدید مشکالت شهرنشینی، مهاجرت، کودکان، ندیدن آموزش و تحصیل
 با افغان هايخانواده مهاجرتی وضعیت کودکان، اشتغال شدن عادي ها، خانواده

 و سواديبی ها،خیابان در افغان کودکان وجود آن تبع به و سرپرست بدون یا سرپرست
 گونهاین .خانواده آوراننان عنوان به پدران ايحرفه هايمهارت نداشتن والدین، آگاهینا

 زمینه این در مؤثر گذاري سیاست یحت و پدیده این ربهت شناخت به تبیینی هايپژوهش
 مقاله این خاص موضوع به هایشانکاستی و قوت نقاط از جداي اما د،رسانمی یاري

  .شوندمی مرتبط تر کم
 پدیده این وضعیت از توصیفی اطالعات نیز هاپیمایش و هاپژوهش برخی

 بهزیستی سازمان طرف از گسترده صورت به که پژوهشی آخرین .دندهمی دست به
 تر بیش چه هر را ما که است رسیده زیر نتایج به ،گرفت صورت خیابانی کودکان ةدربار
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 سنجش پژوهش نتایج .سازدمی آشنا کودکان این هايچالش و هاآسیب مشکالت، با
  :که دهدمی نشان )1391( خیابان و کار کودکان در پرخطر رفتارهاي
 کودکان ورود سن .کند می آوري جمع را کودك هزار  5 سال، طول در سازمان این

 ساله10 کودکان ،پیمایش این هايیافته براساس .است بوده لسا 18 تا 4 خیابان به
 کودکان این درآمد میانگین .دهند می تشکیل را خیابانی کودکان تعداد ترین بیش
 الکل عمر در بار یک حداقل خیابانی کودکان درصد 3/17 .است روز در هزارتومان 23

 سیگار یا الکل ،خدرم مواد بار یک حداقل کودکان این درصد 23 .اند کرده مصرف
 درصد 21 اند، داشته مصرف اخیر ماه شش در کودکان این درصد  9/6 و اند کرده مصرف
 دختران در جنسی روابط شروع سن میانگین .اند داشته جنسی رابطه ۀتجرب کودکان

 را جنسی آزار کودکان این درصد 4/5 و است سال 7/13 پسران در و سال 5/12
 دستفروشی ویژه به متعارف کارهاي به خیابانی کودکان رت بیش .اند کرده گزارش

 یا ، )درصد 6/4( نوازندگی و )درصد 6/8( پادویی و باربري ،)درصد 2/73(
 گري تکدي ،)درصد 6/9( نان ضایعات آوري جمع و گردي زباله متعارف نیمه

 غلمشا به تنها )درصد 2( کودکان از اندکی بسیار تعداد و ندا مشغول ،)درصد 7/5(
 .پردازند می بري جیب و مخدر مواد فروش و خرید فروشی، تن شامل غیرمتعارف

 شکل به افغان کودکان و پسران در )گري تکدي و گردي زباله( متعارف نیمه مشاغل
 کودکان در .درصد 8/3 مقابل در )درصد 8/8( است ایرانی کودکان از باالتر معناداري

 است ایرانی کودکان سایر از بیش داري نامع شکل به گري تکدي نیز کولی ایرانی
 کار کنار در )درصد 9( کودکان از اندکی تعداد ).درصد 6/1( مقابل در )درصد 4/11(

 انجام نیز مخدر مواد فروش و خرید و فروشی تن شامل غیرمتعارف کارهاي ،خیابانی
  .دهند می

 کودکان و کار محل فراوانی ترین بیش که دهدمی نشان همچنین مطالعه این
 در .است )درصد 1/11( 1 و )درصد 18( 12 ،)درصد 24( 2 مناطق تهران در خیابانی

 14 تا 13 ساعات بین که است کودکانی به متعلق سهم باالترین نیز، کاري ساعات زمینۀ
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 صبح 8 از( روز کل خیابانی کودکان درصد 1/13 اما ،)درصد 3/16( هستند خیابان در
 ذکرشده مشاغل از کودکان این درآمد میانگین .دارند ورحض خیابان در را )23 تا
 تا هزارتومان2 روزانه حداقل از که است روز در تومان 23488 اول کار عنوان به

 را خود درآمد از بخشی یا تمام کودکان تر بیش .کند می تغییر نیز هزارتومان 50 حداکثر
 خانواده معاش مینأت ار خود کارکردن علت آنها .)درصد79( دهند می خانواده به

 سایر از تر بیش معناداري شکل به دلیل این افغان کودکان میان در خصوص به ،دانند می
 ۀوظیف عمدتاً درآمد کسب و کارکردن ،کولی ایرانیان میان در همچنین .است کودکان
    .است خانواده کودکان

 خیابان در را یاجتماع و روانی هاي آسیب از اي مجموعه ،روز هر خیابانی کودکان
 گرما، و سرما تحمل کودکان درصد 2/40 پیمایش این هايیافته براساس .کنند می تجربه

 شدن مریض درصد 7/26 و ماشین با تصادف درصد 2/33 اجناس، توقیف درصد 9/34
 و همساالن مردم، سوي از خشونت کودکان، تجارب انواع میان در .اند کرده ذکر را
 که دهد می نشان ها یافته .است خیابانی کودکان زندگی در جرای ۀتجرب یک مورانأم
 از خوردن کتک درصد 6/26 موران،أم از خوردن  کتک و اهانت کودکان درصد 4/27

 شدن  خفت درصد 5/8 مردم، از خوردن  کتک و اهانت درصد 2/16 همساالن،
 مریض خیابان در پسرها از تر بیش دخترها .اند کرده گزارش را جنسی آزار درصد 4/5و

 در درصد 7/12 ،جنسی آزاردیدگی ۀسابق درصد، 5/21 مقابل در درصد 4/34 ،اند شده
 مقابل در درصد 8/26 ،مردم طرف از اهانت و خوردن کتک و درصد 2/75 مقابل

 ،دختران از تر بیش پسران اجناس توقیف اما .اند کرده گزارش را درصد 8/11
 اظهار کودکان ،مطالعه از قبل ماه شش در .تاس درصد 9/47 مقابل در درصد 6/65

 خیابان در انتظامی نیروهاي را درصد 8/12 و شهرداري را درصد 4/48 که اند کرده
 )سال 18 تا 15( ترها بزرگ و غیرایرانی کودکان از بیش ایرانی کودکان .اند کرده دستگیر

   .اند شده دستگیر سال )14 تا 10( کوچکترها از بیش
   .)news/fa/com.fararu://phtt دسترسی(
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گذاري در ارتباط با کودکان خیابانی   سیاستةهایی نیز در حوزمعدود پژوهش
ارشد خود با  کارشناسیۀنامدر پایان) 1382( هادي آتشی گلستانی. انجام شده است

  به این،»د کودکان خیابانی شهر مشهۀهاي اجتماعی در زمینبررسی سیاست« عنوان
 کودکان خیابانی وجود دارد؟ این ۀهایی در زمیناست که چه سیاست پرداخته پرسش

ها و اقدامات انجام اريذگ شده در بخش سیاست هاي انجامپژوهش که از جمله پژوهش
 اسناد و ۀهاي مطالعاطالعات با روش .تري دارد گرفته است با این مقاله ارتباط بیش

هاي کودکان با این پدیده و نیز خانوادهن و کارشناسان درگیر مصاحبه با مسئوال مدارك،
 نشانگر آن پژوهشنتایج این . آوري شده است مستقیم جمعةخیابانی و همچنین مشاهد

هاي اجتماعی از طریق تدوین و تصویب قوانین  اعمال سیاستۀاست که ایران در زمین
و از این  وجود آورد هالمللی و مقررات توانسته است وضعیت نسبتاً مطلوبی را ببین

اما در   قابل قبول دارد،یالمللی و تعالیم اسالمی انطباقحیث با قوانین بین
هاي دست نیاورده است و کاستی ههاي اجرایی و اعمال آن موفقیتی بگذاري سیاست
 ةهاي کارآموزي ویژنبود کانون  کودکان خیابانی، براي سرپناهنداشتن همچون ،فراوانی

سازي  به فرهنگیتوجه  بی،هاي جایگزین مراقبتۀی به برنامتوجهبی کودکان خیابانی،
 خدمات در خیابان براي  ندادنارائه  مردم از این کودکان،ۀ حمایت اصولی عامبا هدف

 او .شودمشاهده می... توجهی به وضعیت خانوادگی کودکان خیابانی وکم این کودکان،
  . اند موفق نبودهها چندان که این سیاست کردهاعالم گیريدر نتیجه
 این ةکنندنگران ابعاد توانمی ،گرفته انجام هاي پژوهش بر مروري با مجموع در

 .یابندمی ارتباط مقاله این پرسش به تر کم ها پژوهش این البته .دکر مشاهده را پدیده
 را کودکان مشکالت و علل بررسی وضعیت، توصیف تر بیش گرفته صورت هاي پژوهش

 براي ايمداخله اقدامات و هاسیاست به تر کم سفانهأمت اما .اندداده ارقر بررسی مورد
 نیز اجتماعی هايسیاست این ارزیابی در .است شده توجه اجتماعی معضل این کاهش

 رو، ازاین .است گرفته قرار مضاعفی توجهیبی مورد هدف گروه نیازهاي و تفسیر ةنحو
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 از را خیابانی کودکان زمینۀ در اجتماعی ماتاقدا و هاسیاست کندمی تالش مقاله این
  .دهد قرار بررسی مورد خیابان کودکان خود منظر

  
  پژوهش مفهومی مبانی

 مداخالت از خیابان کودکان ۀتجرب بررسی پی در کیفی رویکردي با مقاله این
 بررسی مورد ةپدید به اکتشافی و توصیفی رویکردي رو ازاین .است رفاهی هاي سازمان

 جاي به بنابراین .آزمایی هفرضی تا است مخاطب ذهنی دنیاي به معطوف و اردد خود
 و مقاله رویکرد بررسی به تنها محدودکننده، و ملتزم نظري چارچوب یک اتخاذ

  .پردازدمی مقاله اصلی اهیممف همچنین
 از خیابانی کودکان ۀتجرب به مقاله این در .است تفسیرگرایی مقاله این رویکرد

 و توجه  تا است آن بر کلی صورت به تفسیرگرایی .شودمی نگریسته یرگراییتفس نگاه
 )آثار و( امور خالص و نهایی معناي سمت به مبتذل و سطحی تفسیر از را کیدأت

 و اقتضائات و ها زمینه به توجه با را، اعمال و آثار و امور معناي تفسیرگرایی .بکشاند
 کنش آنچه تفسیرگرایانه، دیدگاه از .کندمی جوو جست عمل، یا امر آن همزمان شرایط
 انسانی کنش که است آن ،کند می متمایز فیزیکی اشیاي حرکت از را )اجتماعی( انسانی

 از کنشگران تفسیر چگونگی همچنین و قصدداشتن .است معنادار ذاتاً )اجتماعی(
 کنش یک همف براي بنابراین، .گیردمی قرار توجه مورد رویکرد این در وعمل موقعیت
 را معناهایی باید پژوهشگران ،)آموزش و دعا ازدواج، دوستی، مانند( خاص اجتماعی

 فرد شود، می درك شیوه بدین انسانی کنش چون .سازندمی را کنش آن که کنند فهم
 عنوان به تواندمی لبخند یک که یا نیست؛ چشمک چشمک، یک که کند تعیین تواندمی

 فیزیکی هايحرکت از بسیاري که یا شود؛ تفسیر اشتنددوست برعکس یا کجی دهن
 بلندکردن مانند یکسان فیزیکی حرکت یک د؛نشو تفسیر متفاوت تواندمی متفاوت

 اجازه یا گرفتن تاکسی دعا، عنوان به کنشگر نیات و زمینه به بسته تواندمی دست
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 هاي شیوه فرد که است آن مستلزم کنش معناي درك .شود تفسیر صحبت براي گرفتن
 ؛روزنامه راد ناصري محسن ،ترجمه شوانت توماس(کند تفسیر را کنشگران عمل خاص
   ) 7 :1783 اعتماد،

 هاينظریه که جایی تا .است بوده تفسیرگرایی ثیرأت تحت همواره شناسیجامعه
 شناسیروش و پدیدارشناسی شناسیجامعه و نمادین متقابل کنش همچون بزرگی

 و تفسیرگرا هايشناسی جامعه در .است برآمده بنیادي رویکرد این دل از نگارانه مردم
 یا دالنههم نگريدرون همچون هاییروش عموماً نمادین متقابل کنش مانند معناگرا
 چشم به دیلتاي ماویله ۀاولی آثار در فهمیدرون .شودمی توصیه پنداريهمذات

 یا ذهنی آگاهی فهم مستلزم سانیان کنش معناي فهم که است معتقد دیلتاي .خورد می
 پنداريهمذات از نوعی متضمن فهمی درون بنابراین، .است کنشگر درونی نیت

 یا گراعینیت هرمنوتیک قلب در همدالنه پنداريهمذات .است کنشگر با همدالنه
 ای معنا بازتولید منظور به تا دهدمی امکان تفسیرگر به  رویکرد این .دارد قرار کارمحافظه

 محسن ترجمه شوانت، توماس( کند استفاده خود تاریخی شرایط از کنشگر نیت
  ).7 :1783 اعتماد، روزنامه ؛ راد ناصري

 و شناس پدیده شناسان جامعه آثار در تفسیري فهم مفهوم تعریف دیگر شیوة
 شوتس، آلفرد آثار از متأثر .شود می یافت ــ گارفینگل و سیکورل ــ مردم شناسان روش

 زیست روزه هر چگونه که است مطلب این فهم به مربوط شناختی پدیده تحلیل اساًاس
 و خود هاي کنش معناداري چگونه که است این فهم، هدف .شودمی ساخته جهان

 االذهانی بین ارتباطات در کنش عینی معناهاي تکوین چگونه و کنیممی تفسیر را دیگران
 دو پذیريانعطاف و پذیريشاخص .کنیممی زيبازسا را اجتماعی زندگی جهان در افراد
 که معناست بدین پذیري انعطاف .هستند بازسازي این در استفاده مورد مفهومی ابزار

 چیزي ةدربار فقط ها سخن .است وابسته کاربردش ۀزمین به سخن یا کلمه یک معناي
 سخن عمل از متشکل تاحدي سخن یک .دهند می انجام نیز را چیزي بلکه ،نیستند
 و انشناس پدیده شناسان، جامعه آن با که هستند ابزارهایی مفهوم دو این .است گفتن
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 در روزمره زندگی و اجتماعی واقعیت چگونه که کنند می درك مردمی شناسان روش
 راد؛ ناصري محسن ترجمه شوانت، توماس( شوندمی ساخته متقابل کنش و وگو گفت

  )8: 1783 اعتماد، روزنامه
 اصطالح .است خیابانی کودکان مفهوم خود مقاله این مفاهیم ترینلیديک از یکی

 بعد و برد کار به انگلیس در 1815 سال در هو ماي بار نخستین براي را 1خیابانی کودك
 به توجه با آن از گوناگون تعاریف و دش مصطلح امریکا در 1979 سال در آن از

 میان در .است هشد هئارا خانواده با اطارتب نوع و رفتار جغرافیایی، محل سن، شرایط،
 یک ةماد براساس .است جهانی و معتبر تعریفی کودك حقوق نامۀپیمان تعاریف این

 از تر کم سنی داراي که است کسی کودك ،)یونیسف سازمان( کودك حقوق ۀنام پیمان
 یک ةماد براساس خیابانی کودکان اما ).1989 ،کودك حقوق ۀنام پیمان( باشد سال 18

-می کار و زندگی خیابان در ،هستند سال 18 زیر که شود یم اطالق افرادي به نامهپیمان

 به نیز آنها بازگشت و دارد وجود خانواده به دسترسی امکان یا ندارند ايخانواده کنند،
 که کودکانی همچنین و آنهاست بازگشت منتظر نیز خانواده و دارد امکان خانواده
 بدون معموالً کودکان گونهاین .)3 :1385 ملکی،( یستن آنان شتبازگ منتظر خانواده
 سر به خیابان در زندگی سخت بسیار شرایط در بزرگساالن و والدین مراقبت و حمایت

  .نیستند خیابانی کودکان برند،می سر به خیابان در که کودکانی تمام البته .برندمی
 جمله آن از است، شده رائها خیابانی کودکان از نیز چندي هايشناسیگونه

 کاسبان )1 :از است عبارت که است، خیابانی زندگی حیث از کودکان بندي طبقه
 )7 ؛ولگردان گروه )6 ؛هاواکسی)5 ،گردها دوره )4 ؛دستفروشان )3 ؛پادوها )2 ؛خیابانی

 روها،خانه برها،جیب از اعم سارقان .الف :شامل( بزهکاران گروه )8 ؛گیرانتله گروه
 در که ضداخالقی هايگروه .ج ؛مخدر مواد گانکنندهتوزیع .ب ؛هاقاپ کیف ها،زن دخل

 و حمل باندهاي .د کنند؛ می فعالیت جنسی هاياستفادهسوء و فحشا اشاعۀ و تعمیم

                                                
1. street child 
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 استفاده مورد کودك بدن در انباري و طعمه عنوان به معموالً که مخدر مواد جایی جابه
 )گروهی گريتکدي .ب و فردي متکدیان .الف :شامل( دیانمتک )9 ؛)دنگیرمی قرار

  .)131 :1386 ،جانقلی(
 واژة فارسی ترجمۀ مداخله، .ستا اجتماعی ۀمداخل مفهوم مقاله، این مفهوم دیگر

Intervention )اقداماتی مجموعه شامل مداخله .است )59 :1369 کاشانی، پور آریان 
 و معین اهداف با انسان، زیست محیطی ایطشر کیفی و کمی ارتقاي منظور به که است

 هاينظریه بر مبتنی متناسب اقدام هايشیوه و پیشنهادي هايدستورالعمل و اصول با
 به اجتماعی مداخلۀ کلی طور به )1381 مقصودي، و حبیبی (گیردمی صورت مداخله

 قتصاديا و اجتماعی مسائل کاهش براي اجتماعی امور در دولت یا هاسازمان اقدامات
 یا و رفاهی اقدامات زمینۀ در هاییفعالیت دربرگیرندة هاسیاست این .شودمی اطالق
 به توانمی اقدامات این جملۀ از .هستند گرفتاري دچار که است مردمانی براي خیریه
 زمینۀ ایجاد یا و تغذیه امکان آموزشی، امکانات و بهداشتی هايمراقبت کردن فراهم

  .کرد اشاره شرایط با انطباق براي مناسب
 با ارتباط در کشور رفاهی هايسازمان و دولتی مداخالتی هاي برنامه از برخی

   :است آمده زیر جدول ذر خیابانی کار کودکان
  

  خیابانی کودکان ۀمسئل براي دولتی مداخالتی هايبرنامه از برخی -1 جدول

 مجري سازمان  طرح عنوان

 آوري،معج مراکز اندازيراه و تجهیز طرح
 خیابانی کودکان و متکدیان هدایت و شناسایی

)1377( 

 جمله از ،دولتی ارگان و سازمان چندین
 نیروي تهران، شهرداري بهزیستی، سازمان
 استانداري اجتماعی امور معاونت و انتظامی

 خیابانی کودکان آوريجمع براي تهران
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 مجري سازمان  طرح عنوان

 شهرداري فرهنگی و ماعیاجت امور معاونت )1378( خیابانی کودکان ساماندهی طرح
 انتظامی نیروي همکاري با تهران

 انتظامی نیروي و بهزیستی سازمان )1381( خیابانی کودك هزار 20 ساماندهی طرح

 کودکان سالمت يسراها مهمان ایجاد طرح
 )1381( خیابانی

 هاسمن همکاري با بهزیستی سازمان

 )خیابانی کودکان( کار کودکان از حمایت طرح
)1382( 

 هاسمن همکاري با بهزیستی سازمان

 خیابانی کودکان ساماندهی ییاجرا نامه شیوه
)1384( 

 انتظامی نیروي همکاري با بهزیستی سازمان

 و کودك آموزشی ـ حمایتی مراکز تاسیس
 )1392( خانواده

 هاسمن همکاري با بهزیستی سازمان

  
  پژوهش روش
 از برآمده مقاله این هايیافته و کیفی رویکردي پژوهش این در بررسی مورد رویکرد

 هایی فعالیت مجموعه از است عبارت کیفی رویکرد .است مصاحبه و مشاهده هايروش
 نحوي به هرکدام که پژوهشی هايفعالیت در گسترده شرکت و مصاحبه مشاهده، چون

 دهندمی یاري پژوهش مورد موضوع ةدربار اول، دست اطالعات کسب در را پژوهشگر
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 خیابانی کودکان ۀتجرب بررسی هدف با پژوهش این )424 :1385 ؛کوربین و شتراوسا(
  .است گرفته انجام رفاهی هايسازمان مداخالت از

ستراتژي در ا. استراتژي مورد استفاده در این پژوهش، استراتژيِ استفهامی است
یار ین استراتژي منطق بسدرواقع ا ؛ نقش پژوهشگر بسیار متفاوت است،استفهامی

 آغازین در این استراتژي جهان اجتماعی ۀنقط. ها دارد متفاوتی با سایر استراتژي
از آنجا که واقعیت اجتماعی کنشگران در زبان آنها نهفته . کنشگران اجتماعی است

هاي اجتماعی  ها و دالیل فعالیت  محقق مجبور است وارد دنیاي آنها شود تا انگیزه؛است
ها و همچنین محیط و وضعیتی که  ها و کنش هید این انگیزسپس با. آنان را کشف کند

 از رهگذر زبان کوشدمیدر آغاز  پژوهشگر د کهشونپیوندند توصیف  وقوع می هدر آن ب
روزانه، دانش ومعرفتی را کشف کند که کنشگران اجتماعی در تولید، بازتولید وتفسیر 

اي است  شامل برساختن نظریهاستراتژي استفهامی. برندکار می  مورد پژوهش بهةپدید
این . یا ریشه در زبان و معانی کنشگران اجتماعی دارد و هاي روزانهکه ریشه در فعالیت

   :استراتژي دو مرحله دارد
  معانی و هافعالیت این توصیف .1
 نظر مورد تبیین یا فهم ةشالود توانندمی که مفاهیمی و اهقولهم کردن مشتق .2

  .)125 :1390 ،بلیکی( باشند
 به استراتژي همین به مربوط قواعد رعایت با پژوهشگر مسئله، این به توجه با
  .شودمی بیان تر بیش توضیحات ادامه در که پرداخته خود هدف جامعه مطالعۀ

 شهر کالن در پسر و دختر سال 18 زیر خیابانی کودکان پژوهش این آماري ۀجامع
 تا 5 بین گرفتند، قرار مصاحبه مورد که کودکانی سنی گروه ترین بیش اما .دهستن تهران

 یا فامیل اعضاي یا بردار یا خواهر همراه به ايشبکه صورت به اکثراً که بودند سال 15
 و است هدفمند نوع از گیرينمونه نوع بودند، مشغول کار به خود ترهاي بزرگ از یکی

 هرگاه که ترتیب این به .دارد بستگی بررسی مورد االتسؤ 1نظري اشباع به نمونه حجم
                                                

1. Theoretical saturation 
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 با شده  انجام هايمصاحبه یا و شده  داده هايپاسخ که برسد نتیجه این به پژوهشگر
 یا و هاپاسخ شدنتکراري به منجر که دارند شباهت هم به اياندازه به مطلع افراد

 کافی را هامصاحبه تعداد ندارد، وجود آنها در جدیدي هايداده و شده هامصاحبه
 پژوهش این در )19 :1378 رضایی، و محمدپور( دنکشمی مصاحبه از ستد و دانسته

 برفیگلوله روش از هانمونه یافتن براي .شد مصاحبه کودکان این از نفر 15 با نهایت در
 مناسب زمانی روش این .است غیراحتمالی روش یک گیرينمونه نوع این .شد استفاده

 افراد مثل نباشند، شدن مشخص قابل راحتی به جامعه یا گروه یک اعضاي که است
 و کندمی شناسایی را افرادي ابتدا پژوهشگر روش این در . ...و مهاجرین، خانمان، بی

 کند معرفی او به را دیگري افراد یا فرد که خواهدمی آنها، از اطالعات دریافت از پس
)396 :2002 ,Babbie(.   

 را هاییگذاري سیاست و اقدامات یممسق طور به که رفاهی هايسازمان از ابتدا در
 هدف کودکان با بعدي قدم در و دش دریافت اطالعاتی ،دارند پدیده این کاهش براي

 .شد مصاحبه ،دارند هاسازمان این هاي گذاري سیاست از که ايتجربه با ارتباط در
 تا شد الشت .باشد داشته را الزم پذیريانطباق تا بود یافتهسازمان نیمه نوع از مصاحبه

 اثرگذاري ترین بیش رفتمی گمان که یمتغیرهای برحسب را پراکندگی ترین بیش نمونه
 ترین بیش تا شد تالش نیز محل نظر از .باشند داشته دارند، جنسیت و سن مانند را

 میدان وي،پارك چهارراه همچون مناطقی در رو ازاین ،شود لحاظ ممکن پراکندگی
 تیر، هفت میدان ساعی، پارك صادقیه، چهارراه دانشجو، ركپا ولیعصر، میدان تجریش،

 پوشش، معرفی، نوع نظر از .گرفت صورت مصاحبه ...و پونک میدان قدس، شهرك
 اطمینان یجادا براي الزم روشی هايدقت نیز ارتباط آغاز ةنحو و مصاحبه ادبیات

 و سخت مصاحبه انجام براي کودکان این با ارتباط برقراري ابتدا در .دآم عمل به
 طرف از که داشتند این از ترس و هراس کودکان این چراکه رفت،می پیش ناامیدکننده

 به موفق ابتدا در .بگیرد صورت اقدامی خواهدمی  آنها آوريجمع براي جایی و سازمان
 زبان با هایمانانگیزه معرفی و خودشان جنس از ارتباطی برقراري با اما نشدیم مصاحبه
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 خود براي آینده در تواند می که نیست بیش پژوهشی کار این که این بیان و خودشان
 و وجود تمامی با برساند امر مسئولین گوش به را آنان صداي نوعی به و باشد مفید آنان

 آنان با گیريارتباط در .آوردند عمل به را الزم همکاري پژوهشگر با افتخار و عالقه
 کسی و دوست یک عنوان به تنها نظري اعمال و یريگجبهه نوع هیچ بدون که شد سعی

 این تا شود رفتار است کودکان این هايغم و دردها سنگین بار براي ايشنونده تنها که
  .بزنند را شانواقعی هاي حرف هراسی هیچ بدون و راحتی به کودکان
  

  رفاهی هايسازمان مداخالت از کودکان ۀتجرب
-می هامصاحبه و مشاهده از حاصل هايیافته تحلیل و توصیف به مقاله از بخش این

 این رویکرد سپس ،شودمی داده کودکان این وضعیت از توصیفی ابتدا در  .پردازد
 در .شودمی بیان ناراضی عمیقاً ولی مثبت ضروري، امري عنوان به کارشان، به کودکان

 چهارمین و شودیم بیان رویکرد دو قالب در کودکان این با مردم مواجهه بعدي بخش
-ناهم مانند زمینه این در موجود هايچالش و مداخالت از کودکان این تفسیر بخش

 خشونت، و فساد مانند ها،سیاست اجراي زمینۀ در مشکالت و هااولویت خوانی
  .شودمی بررسی
  خیابانی کودکان وضعیت توصیف -1
  

  نپاسخگویا ايزمینه مشخصات -2 جدول

  یتتبع  سن  پدر شغل  اسم
   ۀمنطق

  زندگی
 میزان

  تحصیالت

 مدت
 انجام

  فعالیت

 ۀتجرب
 برخوردبا

 هاسازمان

 اول  آهنراه  ایران  15  کارگر  فرزاد
  دبیرستان

 بله  سال 1

 دوم  عصریول  افغان  8  شده فوت  مهران
  ابتدایی

 نخیر  ماه 4
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 چهارم  ولیعصر  افغان  10  شده فوت  سارا
  ابتدایی

 نخیر  ماه 4

 چهارم  شوش  افغان  11  دستفروش  میالد
  ابتدایی

 /سال2
 فقط

  ها پنجشنبه

 بله

 هشتم  شوش  افغان  13  دستفروش  نبیال
  راهنمایی

 /سال2
 فقط

  ها پنجشنبه

 بله

 بله  سال 9  بیسواد  خراسان  گرگان/ایران  18  بیکار  جعفر

 چهارم  خراسان  ایران  14  طالق  علیرضا
  ابتدایی

 بله  سال 4

 هشتم  حسین امام  افغان  13  ؟  فرشته
  راهنمایی

 بله  سال 2

 نخیر  ماه 1  بیسواد  ري شهر  افغان  5  معتاد  آرش

 دوم  شاعبدالعظیم  افغان  8  بنا  هادي
  ابتدایی

 بله  سال1

 اول  عبدالعظیم هشا  افغان  7  بنا  زهرا
  ابتدایی

 بله  سال1

 سوم  شاعبدالعظیم  افغان  9  بنا  مهدي
  ابتدایی

 بله  سال ا

 اول  کیآب  افغان  7  بیکار  نیلوفر
  ابتدایی

 بله  ماه 6

 اول  آهنراه  ایران  7  کارگر  فرامرز
  ابتدایی

 نخیر  ماه 2

  رگکار  علی
  

13  
  

 /ایران
  مشهد

 چهارم  آهنراه
  ابتدایی

 هبل  سال 1
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 به کودکان این نابسامان خانوادگی شرایط ،هامصاحبه و مشاهدات به توجه با
 .است یمهم عامل کودکان این براي کار شدن  خیابانی در اقتصادي بد وضعیت همراه

 صوالًا یا و هستند بیماري بستر در یا شده فوت یا کودکان این تر بیش مادر و پدر
 لحاظ از کردند می زندگی خود مادر و پدر با که هم کودکانی است؛ فروپاشیده خانواده

 سر به بدي اقتصادي وضعیت در ،شده فوت والدین و طالق کودکان مانند ،اقتصادي
  .بردند یم

 روزانه کارگر کودکان این پدران اجتماعی، و اقتصادي پایگاه هايمؤلفه جهت به
 خیابان کودکان خانوار، بعد و جمعیتی لحاظ از .بودند دار خانه و سوادبی مادران و

 با سنی نظر از آنها ۀفاصل .بودند باال به 4 از بعدي با و پرجمعیت خانوادهاي داراي
 و باروري در ریزي برنامه و مدیریت نداشتن زا نشان که بود کم شانبرادران و خواهران

 بد شرایط کنار در کم سنی ۀفاصل با زیاد فرزند تعداد .دارد والدین بین در فرزندان تولد
 این این، وجود با .است مؤثر کودکان این کشیدن خیابان به در خانوادگی و اقتصادي
  .گشتندمیازب خانه به را شب و داشته خانواده کودکان
 را امید بسیاري موارد در که کنندمی تجربه را سختی زندگی شرایط جموعم در 

 نداشتن همراه به خیابان، در کار دشوار شرایط و روزمره زندگی سیاهی .گیردمی آنها از
 دشوار برایشان گاهی را زندگی تحمل ،هاسازمان و مردم جانب از کارشان به مثبتی گاهن

 براي .میراند مرگ به اندیشیدن سوي به را آنها از برخی که ايگونهبه .است ساخته
 خاطر به ولی کردم فکر خودمو بکشم که این به خیلی« :گویدمی ساله 18جعفر  نمونه،

 که مهمی ۀنکت .»بده خرجشونو ندارن کسیو نباشم من نکردم، پیرم و مریض مادر و پدر
 از بسیاري .شودمی دیده مدام آنها میان در خودکشی از سخن که است این دارد وجود

 ةدهندنشان موضوع این که اندکرده فکر خودکشی به شد، مصاحبه آنها با که کودکان
 ساله14 يعلیرضا .است زندگی از بریدن و ناامیدي و کودکان این بر مضاعف فشار

 از بریدم دیگه ولی شدم، منصرف آخر ۀلحظ کنم، خودکشی خواستم بار چند« :گوید می
  .»بختیبد همه این
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 از شده کسب درآمد و روندمی مدرسه به کودکان تر بیش ،تحصیل لحاظ از
 با را کار به شروع ساعت کودکان .کنندمی شانتحصیل هايهزینه صرف را کارشان

 شب 8 تا بعدازظهر 3 از هفته روزهاي که طوري به کردند،می تنظیم خود ۀمدرس ۀبرنام
 تا ازصبح رفتندنمی مدرسه که کودکانی .است بش 8 تا صبح 8 از هفته آخر روزهاي و

 کردند،می کار پنجشنبه روزهاي فقط هم کودکان از برخی کردند؛می کار روزه همه شب
 خانه در را شام و خیابان در را ناهار کودکان تر بیش .رفتندمی مدرسه به روزها ۀبقی
 در خود کاري قلمرو در و داشته خویشاوندي روابط هم با عموماً کودکان .خورند می

  .کنندمی فعالیت ايشبکه صورت به ...و هاخیابان اتوبوس، هايایستگاه ها،پارك
 مناسبی چندان وضعیت بهداشت لحاظ از کودکان این مشاهدات، به توجه با
 و شده ریخته هايدندان شده، چروك و سیاه هاي دست :جسمی ظاهر لحاظ از .نداشتند

 هم را دمپایی حکم که هاییکفش خونی، آنها از برخی در و زخمی هايصورت سیاه،
 دارد، وجود تهران اقلیم در سال در ماه چند در که سرمایی و نداشته کودکان این براي

 کامالً را شرایط تهران، چون ايآلوده شهر در باز فضاي تر بیش آلودگی همراه به
 گرم، لباس ،یبهداشت شرایط شده مصاحبه کودکان از یک هیچ در .است ساخته نابسامان

 درآن که معصومانه هاي چشم کودکانه، لطیف هايدست تمیز، ظاهري مناسب، کفش
 مورد در و است انسانی هر حق بهداشتی سطح حداقل .شدن مشاهده باشد شادابی
 که است رفاهی ۀولیا نیازهاي جمله از و دارد تري بیش ضرورت امر این نیز کودکان
  .است مسئول آن قبال در دولت و جامعه

 از کاري محیط در شانامنیت با ارتباط در که زمانی .است امنیت آنها دیگر مسئلۀ
 این کردند، صحبت درآمدشان بر کنترل نداشتن و ناامنی از ترشان بیش ،شد الؤس آنها

 مرده« :گویدمی ساله 8 هادي .گفتندمی سخن خود هايپول شدن دزدیده از کودکان
 از را هایشان پول زور به مردم از برخی که این و .»رهبمی جیبم تو از پوالمو زور به دامی

 دستام اگه ،آره« :گویدمی ساله 7 نیلوفر ،دزدندمی جیبشان از را آنها یا و گیرندمی آنها
 این  .»باشه جیبام و کیفم به باید حواسم همش میزنن، زودي پوالمو نباشه جیبم تو
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 دهد،می کودکان این از مادي کشیبهره از خبر کودکان، کار محل در ناامنی و معضل
 این که دانندمی ،گیرندمی را کودکان این پول که افرادي و دزدان بسیاري که چرا

 شدن دزدیده از شکایت و اعتراض ۀنشان به صدایشان که آنند از تر خاموش کودکان
  .برسد کسی گوش به شاندرآمد

 تحصیل ۀادام به عالقه اما ،داشتند که بدي شرایط میتما رغمبه و این وجود با 
 دوست شدي تر بزرگ :الؤس به پاسخ در کودکان این .بود توجه جالب آنها میان در

 با پیوند در را خود آرمانی ةآیند چگونه که دادندمی نشان شوي؟ چیکاره داري
 اشتیاق از اننش آنهاست، هايپاسخ برخی حاوي که 3 لجدو .دهندمی قرار تحصیالت

  .دارد کودکان این پیشروي مشکالت تمامی با تحصیل به امید و
  

  آینده در کودکان موردنظر شغل -3 جدول
 :ساله 15 فرزاد

 پزشک

 :ساله 8 مهران
 پلیس

 :ساله 10 سارا
 زنان پزشک

 :ساله 11 میالد
 مهندس
 مکانیک

 :ساله 13 نبیال
 زنان پزشک

 :ساله 18 جعفر
 کار کردن پیدا

 خوب

 14 لیرضاع
 کار داشتن :ساله

 خوب

 :ساله 13 فرشته
 وکیل

 :ساله 5آرش
 نمیدونه

 :ساله 8 هادي
 کفاش

 :ساله 7 زهرا
 دندانپزشک

 :ساله 9 مهدي
 مهندس

 :ساله 7 نیلوفر
 واسه خوب خواهر
 پزشک و شداداش

 :ساله 13 علی
 مکانیک

 دکتر :فرامرز
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 شرایط در متأسفانه اگرچه .گرفت بهره گذاريسیاست در توانمی اشتیاق این از
   .دارد موضوعیت که است کار بلکه تحصیل، نه بالفعل واقعی

  
  ناراضی عمیقاً ولی مثبت ضروري، :کار به خیابان کودکان رویکرد -2

 که کرد پردازيمفهوم کلی ۀمقول سه در توانمی را کار به کودکان این رویکرد
 کار از کودکان هنجاري تفسیر ناپذیر،تناباج امري مثابۀ به خیابانی کار :از است عبارت
   .خیابانی کودکان میان در خود برساختن دشواري و عمیق نارضایتی سرانجام و خیابانی
  
  گریزناپذیر ضرورتی کار -1-2
 صورت به کار به نیاز و عالقه شد، انجام کودکان با که هاییمصاحبه به توجه با
 کارشان از شده کسب درآمد مطالعه وردم کودکان که خصوص هب د،ش مشاهده روشنی

 لوازم هزینه مدرسه، سرویس مدرسه، شهریه( کردندمی خود تحصیل هزینه صرف یا را
 اگه بدم، را ما همدرس ۀهزین تا کنممی کار« :گویدمی ساله 13 فرشته چنانچه ،)...و تحریر

 ساله 18 جعفر که  نهمچنا ؛بودند خانواده آورنان یا و »بخونم درس تونمنمی نکنم کار
 کار من به کجا سوادم؟بی که منی کار، واسه برم کجا نکنم کار جا این اگه« :گوید می

 در کار کودکان این ،رو ازاین .»دیگه دربیارم رو مریضم مادر و پدر خرج باید میدن؟
 و ناپذیراجتناب خانواده و خود زندگی ۀهزین تأمین و تحصیل ۀادام براي را خیابان
 کودکان این اقتصادي شرایط به توجه با رسدمی نظر به تفاسیر این با .دانندمی ريضرو

  .باشد موفق سیاستی تواندنمی آنها زندگی از کار حذف
  
   خیابان در کار به کودکان هنجاري نگاه -2-2

 کودکان، این هنجاري فضاي در دانند، می خود حق را کردن کار خیابانی کودکان
 منفی امري تنها نه خیابان در کردن کار همساالنشان، میان در خواه و خانواده در خواه

 آنها هايارزش با و گرفته قرار تأیید مورد نیز هنجاري ايگونه به بلکه شود،نمی ارزیابی



  
  
  
  
 1394، زمستان 25 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     214 

 قانونی  هنجارهاي و آنها میان در امر این داوري میان شکافی رو ازاین .یابدمی پیوند
 هایشانخانواده و کودکان این که است شرایطی از متأثر درسمی نظر به که دارد وجود

 این هايخانواده درواقع و اندپذیرفته را کردن کار کودکان این .کنندمی زندگی آن در
-به اند،کرده هنجار یک به تبدیل خود فرزندان براي را خیابان در کار کودکان، از قشر

 برادر و خواهر که این و معتاد پدر اشتند دلیل به ساله 5 آرش نمونه براي که ايگونه
 همراه به و کشیده دوش بر را خانواده آورينان مسئولیت ،روندمی مدرسه به بزرگترش
 تا آید می تهران مرکز به ري شهر يهاروستا از یکی از صبح 5 از روزه همه شمادربزرگ
 تحصیل و تادمع پدر خرج کمک طریق این از و برساند فروش به را خود هايدستمال

 را هاسازمان مداخالت و داندمی مسئول را خود نیز آرش .باشد خواهرانش و برادر
 جورایی هی دیگه کارم همین توي ساله 9 « :گویدمی نیز ساله 18 جعفر .کارش مزاحم

 رو روبه آن با کارشان در که ییهاسختی تمامی با کودکان این .»کردم قبول کردنو کار این
 با را آن و کنندنمی قلمداد جاري منفی امري عنوان به را کارشان هم باز ولی هستند،
 :گویدمی هسال 13  نبیال که چنان .اندکرده عادت آن به و اندپذیرفته هایش سختی تمامی

 این در رو این از .»که نداره ییبع کار کنیم، کار باید کوچکم خواهر و شماداد و من«
 هايسازمان با هدف گروه تفسیري الگوهاي میان ضتعار حتی و تفاوت با وضعیت
  .ایممواجه گرمداخله
  
  خود برساختن در آن ویرانگر تأثیر و عمیق نارضایتی -3-2
 و کنندمی کار آن در که وضعی از کودکان این کار، از هنجاري ارزیابی رغمبه
 شدت .ددارن عمیقی نارضایتی پردازند،می بدان را روز و شبانه ساعات بهترین

 طرز ها،نگاه برخوردها، انواع با خود، کار محیط در کودکان .است باال نارضایتی
 هم و است مردم طرف از هم کودکان با منفی مواجه این .هستند مواجه منفی يفکرها

 کنم، می کار چهارراه همین دارم ساله 9« :ویدگمی ساله 18 جعفر .هاسازمان طرف از
 این از تا باشم داشته کار یه خواممی خستم، که مدید نگاه و  شنیدم حرف نقدرآ دیگه
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 از .باشند ناراضی کاریشان محیط از کودکان تا شده سبب امر این .»شم راحت هانگاه
 خود از ارزیابیشان آنها، از دیگران منفی ارزیابی چگونه که است فهم قابل نظري لحاظ

 وجود به آنها تکوین فرایند در جدي التاختال و ساخته متاثر عمیقاً درازمدت در نیز را
 بسیار امر این پیامد اند،داده توضیح نمادین متقابل کنش پردازاننظریه که چنان .آوردمی

 به دشواري بتواند گافمن نظریۀ دیگري هرکس از بیش شاید .بود خواهد آمیزمخاطره
   .دهد نشان را کودکان این براي خود آوردن صحنه

 نیست، پذیرامکان خود از پندار در آن نکردن وارد و دیگران فیمن ایماژ تحمل
 علیرضا .کند حفاظت را شما منشوري بسان داري قرار آن در که فرهنگیاگرخرده حتا
 است دلیل همین به .»گدایی میکنن فکر که بده اینش خیابون تو کار« :گویدمی ساله 14
 فرشته .شوند کار به مشغول خانه یا اهکارگاه در تا دارند آرزو خیابانی کودکان که
 مردم چون بهتر، جاي هی توي کار هی ولی ،کنم کار دارم دوس من« :ویدگمی ساله13 

 و تفسیر گرفت قرار توجه مورد تاکنون آنچه .»میشه رفتار بد باهام کنن،می نگاه بهم بد
 چگونگی آن و دارد نیز دیگري سوي امر این اما بود، خیابانی کار به کودکان نگاه

    .است پدیده این و کودکان این با مردم مواجهه
  
  خیابانی کار کودکان با مواجهه در مردم دوگانۀ رویکرد -3

 هايسازمان و کودکان مردم، ضلع سه عملکرد حاصل خیابانی کودکان وضعیت
 نتوانمی اما است، متمرکز  مداخالت از کودکان تفسیر بر مقاله این البته .است رفاهی
 و ها خیابان در روزه همه که افرادي .گرفت پی  را بحث سوم، ضلع گرفتن درنظر بدون
 چگونگی بلکه هستند، کودکان این درآمد منبع تنها نه ،هستند تردد در عمومی اماکن

 به بنا و اختصار به بنابراین  .دارد کودکان خود و روان بر مهم تاثیراتی نیز ایشان مواجهۀ
 اگر .شودمی بیان سوم ضلع این متفاوت رویکرد دو ها،مصاحبه نهمچنی و مشاهدات

 یعنی دوم ضلع میان در است، مشاهده قابل مشابهی رویکرد هدف گروه میان در تقریباً
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 نوع و است همدالنه و حمایتی نخست نوع .هستیم شاهد را متضاد رویکرد دو مردم
  .منفی و ايمقابله خصمانه، دوم

  
  حمایتی و نههمدال رویکرد -1-3

 کاال به نیاز دلیل به خواه و کمک و دلسوزي روي از خواه مردم رویکرد این در
 این از خیلی« :گویدمی آن توصیف در ساله 14 رضایعل .کنند می خرید مشتري عنوان به

 .»باشه داشته هوامونو و باشه کرده کمکی تا خرهمی گل شاخه یه روزي که هستن مردم
 .گیردمی قرار رفاهی هايسازمان هايسیاست با تداخل در حتی اهگ مردم رویکرد این

 منو بار یه« :گویدمی ساله 7 سارا .روندمی هابچه کمک به آوريجمع هنگام نمونه براي
  .»نبرنمون که کردن کمک مردم ،گرفتن شمواداد

  
  ايمقابله رویکرد -2-3

 با و نگریسته جامعه و شهر براي آفتی دیدة به را کودکان این نیز مردم از برخی
 برخورد .کنندمی سوءاستفاده آنها از حتی بدتر مواردي در .دارند منفی رفتاري آنان

 ساله 14 علیرضا .است مقابله این از هاییجلوه فیزیکی برخورد حتی و توهین لفظی،
 وت میزنه چک تا دو یه پایین، میاد ماشین از میشه داعواش نامزدش با هرکی« :گویدمی

 مختلفی رفتارهاي در را خود رویکرد این .»میره میشه سوار میشه خنک دلش صورتم،
 میدن، فحش بهم پیرمردها پیرزن،« :گویدمی ساله 13 فرشته نمونه براي .دهدمی بروز
 االن و آوردن دنیا به رو شما که پدرتون و مادر سر بر خاك مادرین، و پدربی میگن

 .شودمی منجر کودکان با برخورد در همکاري به گاه یکردرو این .»کنین کار فرستادن
 مددکار و شهرداري نامورأم به دادن اطالع با تا دانندمی موظف را خود مردم این

 محل زندگیشان، محل ها،خیابان از را آنها کودکان، کاري روند در دخالت و بهزیستی
 نیلوفر .است خصمانه کانکود منظر در حداقل که امري .کنند آوريجمع ...و کارشان

 رو ما بیاد شهرداري مرد به میزنن زنگ میزنن، رو ما مردم از خیلی« :ویدگمی ساله 7
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 حال .دارند مردم مداخالت و برخوردها از تلقی نوع دو کودکان نیز دلیل همین به .»ببره
 منظر از البته .پردازیممی رفاهی هايسازمان مداخالت یعنی فرایند این سوم بخش به

  .کودکان
  
   رفاهی هايسازمان مواجهۀ از خیابانی کار کودکان تلقی -4

 آرامش و آسایش و رفاه مینأت مسئول که هستند نهادهایی رفاهی، هايسازمان
-آسیب میان این در خیابانی کودکان .هستند جامعه پذیر آسیب قشر براي ویژه به ،کشور

-سازمان طرف از زندگیشان هايحداقل و هرفا مینأت به نسبت باید که قشرند پذیرترین

 به منوط هاسازمان این اجتماعی مداخلۀ هرگونه ثمربخشی .شود اقدام مسئول هاي
 از نهایی قسمت که بخش این در .است خیابانی کار کودکان در مناسب ذهنیت ایجاد

 نظرم از رفاهی هايسازمان اقدامات بررسی با تا شودمی تالش ،است هایافته تحلیل
 از کودکان تفسیر کنندة بیان که شود استنتاج مفاهیمی کودکان، یعنی هدف، گروه

 ما براي را مداخالت از کودکان ۀتجرب بتواند که مفاهیمی  .است رفاهی مداخالت
  .دکن ترسیم

  
 از تهدیدکننده تلقی همراه به رفاهی، هايسازمان اهداف با ناآشنایی -1-4

  مداخالت
 را رفاهی هايسازمان شودمی پرسیده آنها از زمانی که است این  توجه قابل  ۀنکت

 ۀهم هستید؟ آشنا کنند حمایت شما از باید که جاهایی و هامکان با یا شناسندمی
 در که زمانی و شناسیمنمی !نه گویند می قاطعیت با گرفته قرار مصاحبه مورد کودکان

 خودشان زبان به هاسازمان این هدافا و شدمی داده توضیحاتی هاسازمان وظایف مورد
 هاییسازمان چنین با حال به تا چرا که این از شدندمی متاسف شد،می تشریح برایشان

 هزیستی،ب ــ شدمی برده هاسازمان اسم که زمانی است  این جالب اما ،نشدند آشنا
 رو ما اونا مشون،ه نالکی اونا :گفتندمی تلخی لبخند با ــ ...و اجتماعی، رفاه شهرداري،
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 رفتار« :گویدمی ساله 12 علی ...و »میکنن جدا خانوادمون از رو ما میکنن، اذیت
 فحش دادن، گیر زیاد بهم ولی نبردن منو حاال تا نسیت، خوب شهرداري و بهزیستی

   .»ترسم می ازشون من .نمیکنن کمک اونا میدن،
 و کننده مینأت عنوان به انیخیاب کودکان بین در رفاهی هايسازمان که آن جاي به
 نبیال که چنان .شوندمی تلقی کننده تنبیه و تهدیدکننده عنوان به شوند تلقی کننده حمایت

 خونه، بریم ارنذنمی و گیرنمی رو ما چون ،دامی بدم بهزیستی از« :گویدمی ساله 13
  .»خونه بیاي داري دوس ،گیرهمی دلت جا اون میري ولی خوبن موراشونأم

 در یا و داده انجام را اقداماتی سري یک مسئول، رفاهی هايسازمان زمینه، این رد
 عنوان به کودکان از شده انجام اقدامات این مورد در که زمانی اما .هستند دادن انجام حال
 خودشان را تحصیل ۀهزین .بودند اطالعبی اقدامات این از عموماً شد، الؤس هدف گروه

 دریافت جایی از ...و پوشاك ك،اخور بهداشت، آموزش، ابتب تسهیالتی دهند،می
 و محرومند دولتی مدارس به رفتن از افغانی تابعیت دلیل به کودکان این اکثر کنند،نمی
 همین که کنندمی پرداخت را سنگینی هايشهریه غیرانتفاعی مدارس به رفتن براي

 ايهزینه نشده حاال تا« :گویدمی ساله 11 میالد .کند می برابر چندین را تمشکال مسئله،
 ولی گرفته شماره خیریه بار یه فقط بشه، من به کمکی یا بدن، من به تحصیل بابت

 بتونم تا کنم کار باید تومنه، هزار 350 ما همدرس ۀشهری ۀهزین بزنن، سر بهمون نیومدن
 جا تا 2« :گویدمی نیز ساله 13 فرشته .»بخونم درس نمیتونم وگرنه ،بدم رو ما هشهری

 تا 10 که هست علم ۀخان یکی میشه، کمک بهشون جا اون و میرن دوستام که شناسم می
 هست مدرسه یه هدیگ یکی بهت، میدن تومن 20 روزي میکنی رنگ شابلون با پارچه
 اما خونی می درس فقط تو و میدن پول بهت ماهانه ،خونی می درس که شوش توي
  .»پره ظرفیتشون گفتن ،نکردن قبول منو کدوم هیچ

 اطالع کودکان یا که است این زمینه این در رفاهی هايسازمان مشکالت از یکی
 یا نداشتند ،بشود آنها به باید که هاییکمک و کنند دریافت باید که یخدمات از آگاهی و

 خدمات این دریافت از محروم کودکان این درنتیجه و بوده محدود اقدامات این
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  در سکونت از شدند می برده نگهداري مراکز در اسکان به که هم مواردي در .اند شده
  .بودند ناراضی ...و بد برخورد خانواده، از جدایی دلیل به جا آن

  
  پنهان اداري فساد -2-4

 نظارت فرایندهاي که درصورتی دیگري، بوروکراسی هر بسان رفاهی هاي سازمان
 و کودك گیرنده، خدمات که جایی در امر این .هستند فساد معرض در نباشند، مناسب

 وجود نیز جا این در متأسفانه که امري .دارد تري بیش بروز امکان باشد، حمایت فاقد
 تا ،پردازندمی کودکان این از رشوه گرفتن به شهرداري نامورأم از برخی مثالً .دارد

 ايبر .کنندمی فیزیکی برخورد کودکان با ،رشوه نکردن پرداخت درصورت که جایی
 طرف از همیشه کنم،می کار چهارراه همین در که سالی 9 در« :گویدمی جعفر نمونه

 با رياشهرد مورأم یک که سال 2 به نزدیک است سالی چند ام،شده اذیت شهرداري
 ندیم اگه و کنیم کار بذاره تا گیرهمی تومن 10 تومن، 5 کدوممون هر از و دامی موتور

 و دامی شهرداري مورأم«  :گویدمی ساله 14 رضایعل دیگر يانمونه در .»زنهمی کتکمون
 یسشونمئر به حتی کنیم، کار بذاره تا بدیم بهش باید تومن 10 ،تومن 5 کدوممون هر از

 ،نیاد اگه هم هرروز .گیره می پول و دامی جا اون از باز ولی پونک، دادن انتقالش گفتیم
 ما زنن، می کتکمون ندیم پول .بینیشونمی نباشی جا این اگه عصر، هاپنجشنبه و هاشنبه
 بهش مجبوریم بدیم، یسشونئر نشون تا کنیم ضبط که نداریم داردوربین موبایل که هم
  .»بدیم باج

 چالش به را رفاهی هاي سازمان ةدش تعیین اهداف به رسیدن فسادها گونه این 
 .زندمی آسیب شدیداً دهکننمداخله هايسازمان و هدف گروه میان اعتماد به و کشانیده

 صندوق ریخت بهزیستی مورأم پوالمو و گرفتن منو بار 2« :گویدمی ساله 7 زهرا وقتی
 میان گرفته شکل اعتمادي بی بلند دیوار به توانمی دیگر . »داد بهم کیفمو ولی صدقات،
 و اقدامات در جدي اختالالت که ايگسترده و عمیق اعتماديبی .برد پی دوطرف

    .کرد خواهد ایجاد هاتسیاس
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  متقابل فهم نبودن و  خشونت ،هااولویت ناهمخوانی -3-4
 ناهمسانی کودکان، و حمایتی هايسازمان میان مناسب رابطۀ نبود علل از یکی

 است، درآمد کسب که کودکان و رفاهی هايسازمان اولویت میان .هاستاولویت
 اولویت و است کردن کار کودکان نای اولویت که چرا .دارد وجود جدي ناهمخوانی

 شده باعث ناهمخوانی همین و کار از کردنمنع و کودکان این آوريجمع هاسازمان
 کسب زندگی امکان که بدانند يتهدید خود براي را هاسازمان این کودکان که است
 کودکان نگاه، نوع این به توجه با .کندمی تهدید را زندگی هايحداقل تأمین و درآمد

 تهدیدکننده کنند، می مداخله آنها به کمک قصد به که را رفاهی هايسازمان خیابانی
   .یابندمی

 سبب حتی که خیابانی کار کودکان و رفاهی هايسازمان متقابل فهم نبودن مشکل
 و نداشتن اطالع به تنها شود،می کودکان طرف از اقدامات اهداف واژگونۀ خوانش
 از ايمجموعه نیز اجرا در بلکه شود، نمی محدود هاتسیاس طراحی مرحلۀ همچنین

 و مناسب آموزش ندیدن چون مشکالتی .دهدمی افزایش را وضعیت این مشکالت
   .است جدي مشکلی خشونت

 در خیابانی کودکان مورد در مددکاران و نامورأم وظایف جمله از نمونه براي
 در .است کودکان ساماندهی و نگهداري بعدي قدم در و آوريجمع و شناسایی ابتدا

 با آمیخته و ناپسند رفتار با مددکاران و نامورأم از برخی کودکان آوريجمع هنگام
 در درونی و شخصیتی لحاظ از کودکان و کنندمی برخورد آنان با تنبیه یگاه و خشونت
 :کندمی توصیف چنین ساله 11 میالد .شوندمی شکسته برخوردهایی چنین با مواجهه

 همیشه رو من خاوران، یاسر، ۀخون برنمی بعد ماشین تو کشنمی و گیرنمی ستامود«
 برن،می جا اون به ندارن مادر و پدر که هاییبچه که هست جایی یاسر ولی یاسر، برنمی

   .»دارم مادر و پدر من ولی
 با مددکاران و نامورأم طرف از همدلی گونه هر از عاري و نخش رفتار گزارش

 رفاهی امکانات ۀهم وجود با که جایی تا خوردمی چشم به هامصاحبه بین در کودکان
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 خود خانواده کنار در تا دارند دوست همچنان کودکان این رفاهی، مراکز در موجود
 بابام گرفتن منو بار 5 حاال تا« :گویدمی ساله 7 نیلوفر دهند، ادامه خود کار به و باشند

 خانوادم پیش دارم دوس زنه، می رو ما همش یست،ن خوب بهزیستی بیرون، وردتمآ
 بلکه ،شده آنها از کودکان این شدن ناامید باعث مددکاران و نامورأم رفتار تنها نه .»باشم
 مراکز گرمی به را خیابان سردي و بازگشته خیابان به تا هشد باعث ناامیدي همین

   .دهند ترجیح نگهداري
 کنار در یابد،می تداخل مداخالت با اهیگ و دارند کودکان که دیگري اولویت

 کودکان ۀهم که چرا است، کودکان ۀدغدغ ترین بزرگ امر این .است بودن خانواده
 باشند شانخانواده کنار صورت هر در دارند دوست که گفتند ،استثنا بدون ما پژوهش

 کودکان نای کردن جدا و کردن کار از آنان منع .نگهداري مراکز مگر جاي و رفاه در تا
 سردي کودکان .گیردمی قرار کار و خانواده ارجحیت به آنها تمایل مقابل در خانواده از

  .دهندمی ترجیح نگهداري مراکز گرمی به را خیابان
 
  گیري نتیجه و بحث

 مشکالت دلیل به و دارند خانواده و خانه عموماً که هستند کودکانی خیابانی، کودکان
 براي .آیندمی خیابان به کار براي ،خانواده به کمک و ددرآم کسب براي و اقتصادي

 خیابان محیط اما .است خانواده و خود بقاي براي ضرورتی که انتخاب یک نه کار نهاای
 براي آنها که زمانی که این ضمن است؛ متعدد دالیل به کودك براي نامناسب محیطی
 عنوان به خیابانی، کار دکانکو رو ازاین .شودمی سپري خیابان در دارند نیاز آموزش
 کشور در حمایتی و رفاهی هايسازمان ايمداخله اقدامات موضوع پذیر،آسیب قشري
  .است نبوده مناسب اقدامات گونه این ثمربخشی رسد می نظر به اما .هستند

 است؛ شده سبب را زمینه این در مداخالت و هاسیاست کارایی که عللی جمله از
 .است اقدامات این به خیابانی کودکان خود تفسیر به توجهی کم قلحدا یا و توجهیبی
 بخش این به کمک قصد به که گرمداخله هايسازمان که دهدمی نشان مطالعه این
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 مثابۀ به بلکه کنندهکمک عنوان به نه هدف گروه خود منظر از کنند،می مداخله جامعه
  .شوندمی تلقی تهدیدکننده
 متفاوت هاییاولویت هاسیاست که است آن ذهنیت این گیريشکل علل از یکی

 هدف درآمد کسب و بودن خانواده کنار کودکان براي .دارند کودکان هاياولویت از
 دو هر از کودکان این بازداشتن سبب مداخالت این از بسیاري که درحالی است؛ اساسی
 گیرندگان، ماتخد رضایت کسب به گرمداخله هايسازمان توجهی بی .شودمی عرصه
 است شده سبب اقدامات ندادن توضیح و نکردن توجیه .است شده مسئله این به منجر

 داشته اقدامات از اشتباهی گاهی و ناقص محدود، بسیار اطالعات گیرندگان خدمات که
 کودکان این نگرش به دادن اهمیت و رابطه به ايابژه ـ سوژه نگاه گذاشتن کنار .باشند

  .دارد اهمیت گیرنندگانخدمات شناختی هايقابلیت به داشتن توجه همچنین و
 اقتصادي، لحاظ از کودکان این وضعیت آمد، مقاله پیشین هايبخش در که چنان
 حتی بلکه جسمانی وضعیت تنها نه که ايگونه به .است کننده نگران سالمتی و خانوادگی
 این تعامل حصولم موجود وضعیت .است گراییده وخامت به نیز روانی وضعیت
 کار به کودکان این رویکرد .است رفاهی هايسازمان و مردم هایشان،خانواده و کودکان

 کار، به هنجاري نگاه گریزناپذیر، ضرورت یک عنوان به کار، چون مفاهیمی با را
 توضیح خود، برساختن فرایندهاي در وضعیت این ویرانگر تأثیر و عمیق نارضایتی

  .دادیم
 از .است خشونت و سرزنش تحقیر، از مملو ايتجربه کودکان این رةروزم زندگی

 ارزیابی چگونه آنها از دیگران منفی ارزیابی چگونه که است فهم قابل نظري لحاظ
 فرایند در جدي اختالالت و ساخته متأثر عمیقاً درازمدت در نیز را خود از ایشان

 اند،داده توضیح نمادین متقابل کنش انپردازنظریه که چنان .آوردمی وجود به آنها تکوین
 گافمن نظریۀ دیگري هرکس از بیش شاید .بود خواهد آمیزمخاطره بسیار امر این پیامد
 دلیل به کودکان این .دهد نشان را کودکان این براي خود آوردن صحنه به دشواري بتواند
 مانند خود، درش براي الزم بستر نداشتن و سویی از کننده سرزنش هاينگاه تحمل
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 مداخالت و اندمواجه خود برساختن در متعددي هايدشواري با مکان و زمان بر کنترل
  .است افزوده هادشواري دامنۀ بر مواردي در بلکه و نگشوده گرهی نیز

 و است حمایتی و همدالنه گاه نیست؛ یکسان شد، بیان که چنان نیز مردم مواجهۀ
 هايسازمان .سوءاستفاده با همراه حتی مواردي در و تحقیرآمیز و تقابلی خصمانه، گاه

 پدیده این بر کودکان منظر از حداقل مثبت تأثیري میان این در اند نتوانسته اما رفاهی
 و کار که کودکان هاياولویت خوانیناهم آنها، عملکردهاي با کودکان ناآشنایی .بگذارند
 از توجهی قابل بخش ندیدنموزشآ همچنین و ايمداخله اقدامات با است، خانواده

 به مثبت نگاهی تا هستند آن مانع بروزیافته، خشونت و فساد گاهی و سازمانی نیروهاي
   .بگیرد شکل کودکان میان در ها،سازمان این

  
  سیاستی پیشنهادهاي

 براي کودکان این خود که هاییاولویت به گذاريسیاست در جدي توجه لزوم -
  .هستند قائل خویش زندگی
 این شناختی هايقابلیت همچنین و احساسات و عواطف به جدي توجه -
  .آن اجراي هم و هاسیاست تدوین در هم کودکان،
  .امور انجام نحوة بر نظارت همچنین و درگیر کارکنان آموزش ضرورت -
  .درآمدي هايفرصت ایجاد ضرورت -
 مددکار زاماع و نگهداري مراکز جاي به خانواده، کنار آنها حداکثري دارينگه -

  .زندگی محل به
  .تحصیل به آنها عالقۀ و شور از منديبهره -
 آنها تا اقدامات، به هایشانخانواده و کودکان این آشناکردن و توجیه ضرورت -
  .ببینند خود مقابل در نه و خویش کنار در را هاسازمان
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