
 

827 

Quarterly of Social Studies Research in Iran 
Vol. 9, No. 4, Winter 2021: 827-854 (Research Paper) 

DOI: 10.22059/jisr.2020.257928.686 
 

Evaluating Effectiveness of Street Children Managing Plan of 

Iran


 

 
Maliheh Arshi

1
 

Mohammad Sabzi Khoshnami
2
 

Elham Mohammadi
3
 

Marzieh Takaffoli
4
 

Farank Imani
5
 

Received April 24, 2019         Acceptance July 28, 2020 

Abstract 

Introduction: State Welfare Organization has been appointed as responsible 

for managing street children since 2005 and delivering services to these 

children and their families through national Street Children Managing Plan. 

The Plan has four service delivery levels and the aim of this study is to 

evaluate the effectiveness of short term residential centers (second level 

centers) in achieving its goals. These centers have the facilities to reside 

street children up to 21 days and to deliver medical, nutrition, financial, 

social work, psychological, legal and job training services to street children 

and their families. 

Method: This research is a descriptive-analytical survey. The statistical 

population of the study is all street children registered in short term 

residential centers and their parents/caretakers in four provinces selected by 

State Welfare Organization (Tehran, Kordestan, Semnan, and Sistan & 

Baluchestan). Data were collected by two researcher-made questionnaires 

for children and families. The total sample size was 279 but finally 124 cases 
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of the children and 98 cases of caregivers filled questionnaires and the data 

were analyzed by SPSS software. According to the main objectives of 

evaluation, the self-report questionnaire of children consisted of six parts: 

education, child safety and abuse; working situation; caregiving and 

guardianship; quality of life; and professional empowerment. The self-report 

questionnaire of families also consisted of job services, financial 

empowerment and social rehabilitation. Face validity of both the 

questionnaires were confirmed by 10 experts in social science and social 

work fields.  

Results and discussion: According to the findings, 96.42% of participated 

children were boys and 83.87 of them were Iranian. There wasn’t any 

meaningful difference in the status of children education after the program 

implementation. The status of children working hours was changed 

meaningfully as 23% of them didn’t work anymore. Given the status of 

caregiving and guardianship, about 15% of the children were not under the 

guardianship of their incompetent parents anymore and instead grandparents 

and relatives have more share of the caregiving. There was a meaningful 

difference in the status of basic needs of children (physical, health, shelter, 

love and nurturing  but the difference wasn’t meaningful in need of leisure. 

According to the goal of improving the family capacities, only 20% of the 

families were empowered due to the scales.  

Conclusion: Overall, the Plan had a significant effect on working status and 

hours, guardianship, meeting basic needs and improving the quality of life of 

working children, but did not have a significant outcome on their education 

and secondary needs. Also children and their families believed that the 

services aiming empowerment weren’t enough and effective and only the 

financial supports could increase the working status and hours of the 

children and improve their education in some cases. Regarding the objective 

of improving education status of street children, it could be discussed that 

empowerment services and social rehabilitation of the families weren’t 

comprehensive and evidence-based and were limited to financial support. 

Also statelessness and having no identity cards weren’t addressed in the plan 

as the main obstacle of formal education. Improving the family capacities 

was among the main objectives of the plan, but the result of gaining this goal 

was not promising.  

According to the findings of this study, it can be stated that the national 

Street Children Managing Plan was not successful in achieving its goals, and 

the empowerment of children and families did not reached to an anticipated 

level. So, it is necessary for State Welfare Organization to expand evaluating 

programs to other aspect of the plan and also other collaborating 
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organizations and NGOs should be involved to realize the comprehensive 

and universal picture of implementing national Street Children Managing 

Plan. 

Keywords: Street Children, Child labor, State Welfare Organization, Iran, 

Evaluation 

 

Bibliography 

 Afshani, A., Askari-Nodoushan, A., Heydari, M., and Noorian 

Najafabadi,  .  2 13 , “An Analysis of the Street-Children Phenomenon 

in the City of Isfahan”, Journal of Applied Sociology, No. 23(4):85-102.  

 Anna News (2015), Contradiction in Statistics of Street Children, 

News ID: 29271. 

 Awatey, S.  2 14 , “Assessing the Effects of Streetism on the Livelihood 

of Street Children: A Case Study of Kumasi  in Ghana ”, Research on 

Humanities and Social Sciences, No. 9: 165-179. 

 Charmchian Langerodi,  ., and Alibaygi, A. H.  2 13 , “An 

Investigation of Effective Factors on Rural Women's Psychological 

Empowerment in Sari”, Quarterly Journal of Women and Society, No. 

4:165-192.  

 Clacherty, G., and Walker, J. (2011), Including Street Children: A 

Situational Analysis of Street Children in Durban, South Africa, UK: 

Street Action and the Centre of African Studies. 

 Council of Ministers of Iran (2005), Regulations for Organizing Street 

Children.approved at 2005.  

 Darai, M. (2013), Supervisor Role in Improving Social Work 

Interventions in Street Children Centers, Tehran: State Welfare 

Organization of Iran.  

 Hosseini, H.  2  6 , “The Conditions of Work and Street Children in 

Iran”, Journal Socail Welfare Quarterly, No. 5:155-174.  

 Imani, N., and Nersisiance, E.  2 13 , “Anthropological Study of Street 

Working Children Problem in Karaj”, Social Problems of Iran, No. 3: 7-32.  

 Jouybari, L., Sanagoo, A., and Bibi Soltani, A.  2 11 , “Viewpoints of 

Middle-School Students of Gorgan About Respecting the Children's 

Rights by their Parents”, Journal of Rafsanjan University of Medical 

Science , No. 10:193-204 URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-1071-

fa.html.  

 Kotobi, F., Hamidi, M., Razavi, M. H., and Sajadi, N.  2 16 , “Designing 

and Building Tools for Measuring Rate of Effectiveness of Para Olympic 

http://journal.rums.ac.ir/article-1-1071-fa.html
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1071-fa.html


Social Studies and Research in Iran, Vol. 9, No. 4, Winter 2021 

830 

National Committee of Islamic Republic of Iran According to Competing 

Value Framework”, Scientific Journal Management System, No. 6:11-27. 

 Lotfi, A., Rezaee, M., PashazadehAzari, Z., Yazdani, F., Rassafiani, M., 

and Akbarzadeh-Baghban, A.  2 14 , “Construction and Validation of 

Parenting Role Tasks Questionnaire in Persian”, The Scientific Journal 

of Rehabilitation Medicine, No. 3(2):60-7.  

 Mirzadeh, A., and Gandom-Kar, R. (2013), Practical Guide of Program 

Evaluation, Tehran: Teimurzadeh Publication. 

 Mohammadiyeganeh, B., Cheraghi, M., and Ahmadi, K.  2 14 , “Review 

the Effects of Micro-Credit on Economic Empowerment of the Rural 

Poor Case study: Ghani Begloo Village, Zanjan City”, Geography and 

Development Iranian Journal, No. 12: 233-47. 

 Nasiri, H. A., and Samani, S. (2008), “Developing a Reliable and Valid 

Family Needs Scale for Iranian Families”, Journal of Family Research, 

No. 4: 109-122 

 Noorullahi, B., and Najafpour, M. (2011), Factors Affecting the 

Incidence of Street Children in Lorestan Province, Hojoum 

KHamoush Conference, Cultural Deputy of Jihad University of Lorestan 

Province. 

 Reale, D. (2008), Away from Home: Protecting and Supporting 

Children on the Move, UK: Save the Children. 

 Skhosana, R. (2013), Social Welfare Services Rendered to Street 

Children in Pretoria: Perspectives of Service Providers, Master΄s 

thesis in Social Science, University of South Africa. 

 Skhosana, R., Schenck, R., and Botha P. (2014), “Factors Enabling and 

Hampering Social Welfare Services Rendered to Street Children in 

Pretoria: Perspectives of Service Providers”, Social Work, No 50: 213-

236. http://dx.doi.org/10.15270/50-2-396. 

 State Welfare Organization of Iran (2007), Guideline of street children 

centers. Tehran: Office of Social Victims in State Welfare Organization 

of Iran. 

 Tabnak News (2015), Statistics of street children, 

http://tabnakbato.ir/fa/news/1.  

 Temaluru, Y., Ricaldi-Coquelin, A.M and Mandari, B  (2005), A Study 

of Policies and Programs of Street Children Education in Indonesia, 

Indonesia: Indonesia Foundation and UNESCO-Jakarta. 

 Vameghi, M. (2013), Evaluating High-Risk Behaviors of Street 

Children and Design an Intervention to Prevent HIV among Them, 

State Welfare Organization of Iran and the University of Social Welfare 

and Rehabilitation.  

http://tabnakbato.ir/fa/news/13721/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C


Social Studies and Research in Iran, Vol. 9, No. 4, Winter 2021 

831 

 Vameghi,  .,  2  6 ,” Street Children in Iran and Governmental 

Approaches”. Social Welfare Quarterly. No.19: 175-204.  

 Vameghi, M., Rafii, H., Sajadi, H., and Rashidian, A.  2 11 , “A 

Systematic Review of Studies on Street Children in Iran in the Past 

Decade”, Iranian Journal of Social Problems of Iran, No. 2: 135-166.  

 Vameghi, M., Roshanfekr, P., Ali., D., Noroozi, M., Madani, S., 

McFarland, W., and Mirzazadeh, A. (2019), Population Size Estimates of 

Street Children in Iran: Synthesis of Multiple Methods. Journal of 

Urban Health. No. 96. 10.1007/s11524-019-00354-4. 
 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=2406602358978131498&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=2406602358978131498&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=2406602358978131498&btnI=1&hl=en


 

 



 

 

 9999 ، زمستان  4، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ 
 (مقاهل علمی ـ ژپوهشی) 654 -627شماره صفحات: 

DOI: 10.22059/jisr.2020.257928.686 

  دهی کودکان خیابانی ایران ارزشیابی اثربخشی طرح سامان

1ملیحه عرشی 
 

 محمد سبزی خوشنامی2
 الهام محمدی3
4مرضیه تکفلی  

 فرانک ایمانی5
 99/92/00اریخ پذیرش: ت                      91/90/02تاریخ دریافت: 

 چکیده
های اجتماعی جوامع مدرن و صنعتی است. در ایران، سازمان بهزیستی از  پدیدة کودکان خیابانی یکی از آسیب

دهی کودکان خیابانی شده است. این مطالعه، میزان اثربخشی این طرح در نیل به  ، متولی طرح سامان1321سال 
تحلیلی است. جامعة آماری -ش حاضر پیمایشی از نوع توصیفیاهدافش را بررسی کرده است. روش پژوه

های منتخب )سراسر  دهی کودکان کار خیابانی بهزیستی استان پژوهش نیز شامل کودکان خیابانی مراکز سامان
ساخته براساس  کشور( و والدین یا سرپرستان این کودکان است. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامة محقق

دهد تغییر معنادار و مؤثری در وضعیت اشتغال به تحصیل  های پژوهش نشان می ست. یافتهاهداف طرح بوده ا
یافته است؛   صورت معناداری کاهش کودکان ایجاد نشده است. بعد از مداخله در طرح، وضعیت کار کودک به

یابی کودکان  انکنند. با توجه به هدف بهبود سام درصد کودکان بعد از مداخله کار نمی 03که حدود  طوری به
اند. دربارة وضعیت طرح در  شده  کفایت خود خارج درصد کودکان از سرپرستی والدین بی 12خیابانی، حدود 

های این کودکان با توجه به  درصد از خانواده 09های خانواده، درمجموع تنها  دستیابی به هدف بهبود ظرفیت
دهی کودکان خیابانی  توان عنوان کرد که طرح سامان ژوهش میهای این پ معیارها توانمند شدند. با توجه به یافته

قبولی  ها در سطح قابل با وجود اینکه در نیل به برخی اهداف موفق بوده است، توانمندسازی کودکان و خانواده
تر وجود دارد؛ بنابراین  ریزی تخصصی صورت نگرفته است و در دستیابی به مجموع اهداف خود نیاز به برنامه

است با توجه به ارزشیابی طرح، تغییراتی در اهداف، تعاریف، نحوة عملکرد و خدمات تخصصی ایجاد  نیاز
دهی کودکان خیابانی  سنجش برای اهداف طرح سامان های کمی و کیفی قابل شود شاخص شود. پیشنهاد می

 های جدید تنظیم شود. تعریف و رویکردهای مداخلة مددکاری اجتماعی براساس دیدگاه

 دهی، سازمان بهزیستی، کودک خیابانی، کودک کار. ارزشیابی، طرح سامان های کلیدی: ژهوا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
  ارش معاوننت امنور اجتمناعی    است که به سنف « ارزشیابی اثر بخشی طرح ساماندهی کودکان خیابانی»مستخرج از طرح پژوهشی

 دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور انجام شده است.دفتر امور آسیب

 marshisw@yahoo.comبخشی،  علمی گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان . عضو هیئت1
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 مقدمه و طرح مسئله
رو حفظ و بقای هر جامعه بستگی به پرورش و  ترین سرمایة ملی هستند؛ از این کودکان بزرگ

طور کامل  د بهها بای شدن و تعلیم و تربیت آن تربیت صحیح کودکان آن جامعه دارد. فرایند اجتماعی

)ایمانی و و با بهترین کیفیت انجام شود و تحت توجه و نظارت شدید خانواده و جامعه باشد 

های اجتماعی و  دلیل گسترش مسائل و نابسامانی های اخیر، به . در سال(1301نرسیسیانس، 

تار نظام های اجتماعی، جنگ، مهاجرت و غیره ساخ نشینی، نابرابری های همچون فقر، حاشیه پدیده

خانواده در جوامع دستخوش تحول و گاه دچار تزلزل شده و موجب شده است برخی کودکان از 

امکان ادامة روند رشد طبیعی و زندگی مانند سایر کودکان در محیط خانوادة سالم باز بمانند و 

 های پرتردد به کار یا زندگی در خیابان مشغول شوند. ناچار در شهرهای بزرگ و مکان به

 12ها را افراد زیر  در ایران از تعداد کودکان خیابانی که درمجموع تعاریف گوناگون، آن

دانند، آمار  سال درگیر معاش و زندگی در خیابان با درجات متفاوتی از ارتباط با خانواده می

دقیقی در دسترس نیست. براساس آمارهای رسمی و غیرمتعدد، تعداد کودکان کار و خیابان، از 

شود. دلیل این گوناگونی در آماردهی، وجود چندین  میلیون مطرح می 9زار نفر تا ه 999

(. 1300؛ سایت سازمان بهزیستی، 1301های آنا و تابناک،  سازمان متولی است )خبرگزاری

-2( نرخ کودکان کار )0910های آماری محققان )وامقی و همکاران،  همچنین براساس تخمین

است. با درنظرگرفتن این تخمین و  0/3ار نفر از جمعیت کشور، هز 19سال( به ازای هر  12

ساله در کشور وجود  12تا  2هزار کودک کار بین  09جمعیت فعلی کلی کشور، حداقل حدود 

ها نیز اطالعات  شناختی و خانوادگی آن های جمعیت ها، دربارة ویژگی دارند. افزون بر تعداد آن

ها و  درصد کودکان کار را افغانستانی 30ی حداقل حدود طورکل دستی وجود ندارد، اما به یک

ها زندگی  ها نیز خانواده دارند و با آن درصد آن 90تا  90دهند.  ها تشکیل می بقیه را ایرانی

 (.1302کنند )سازمان بهزیستی کشور،  می

ن سازمانی تبیی ای با اشاره به فقر شهری و برخی نیز براساس نظریة بی این پدیده را عده

ای نیز سهم انحرافات خانواده، مانند رهاکردن کودکان در خیابان، بدرفتاری با  کنند و عده می

ای پیچیده و  دانند، اما باید آن را پدیده های خانوادگی را پررنگ می کودکان و ناسازگاری

ان (. نگاه چندبعدی به این پدیده، امک1301نیازمند نگاه چندبعدی دانست )افشانی و همکاران، 
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کند. در کشورهای مختلف در برخورد با  های بهتر را فراهم می ریزی گذاری و برنامه سیاست

های مختلفی دربارة کودکان خیابانی اجرا شده  ها و طرح مسئلة کودکان کار و خیابان، سیاست

شده به کودکان خیابانی  ترین شهر آفریقای جنوبی، خدمات ارائه است. در شهر دوربن، بزرگ

گیرد و شامل ارائة  های غیردولتی و برخی مراکز در سطح شهر صورت می ک سازمانکم به

وشو و نظافت شخصی، مشاوره و آموزش سالمت جنسی  خوراک، امکانات شست

یافته و تسهیالت  های هنری سازمان های سالمت سیار، فعالیت های ثابت و سیار(، خانه )کلینیک

 (.0911ها( است )کالشرتی و واکر،  ه خانوادهها و تسهیالت مسکن ب اقامتی )پناهگاه

عنوان مدل اصلی ارائة خدمات به کودکان خیابانی ارائه  را به 1های امن کشور اندونزی، خانه

دهد. این مراکز، مکانی برای تسهیل ارائة خدمات به این کودکان از سوی همة نهادهایی  می

صورت  تنها خدماتی که به این کودکان بهاست که تمایل به خدمت دارند؛ البته دولت اندونزی 

عنوان  دهد، خدمات آموزشی به کودکان محروم از تحصیل است و درواقع به مستقیم ارائه می

کند. راهبردهای دولت  منظور ارائة خدمات گوناگون عمل می تسهیلگر برای سایر مؤسسات به

ها  NGOسازی و تسهیلگری اندونزی برای آموزش کودکان خیابانی به این شرح است: توانمند

دیده، جلب مشارکت  های آسیب برای کار در زمینة آموزش به کودکان خیابانی و سایر گروه

های زندگی بر  کردن آموزش و مهارت اجتماعات محلی و بخش خصوصی در آموزش، فراهم

های غیردولتی در حوزة  سازی دولت و سازمان پایة حقایق زندگی کودکان خیابانی، شبکه

 (.0992ودکان خیابانی و غیره )تمالوو و ریکالدی، ک

هایی در حوزة  صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت های مختلفی به در ایران، سازمان

توان در سه دستة دولتی، نهادهای  ها را می دهند. این سازمان کودکان خیابانی انجام می

ی دولت جمهوری اسالمی ایران بندی کرد. سازمان بهزیستی از سو عمومی و غیردولتی طبقه

متولی بحث کودکان خیابانی است و مسئولیت دارد تا کودکان خیابانی را جذب و پذیرش 

شان باشد )سازمان بهزیستی کل  کند و حامی آنان تا مرحلة توانمندسازی خود و خانواده

اعی و (، اما در عمل چندین سازمان دیگر از جمله وزارت کشور، معاونت اجتم1320کشور، 

فرهنگی شهرداری تهران، نیروی انتظامی و همچنین پس از تشکیل وزارت رفاه و تأمین 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Shelter house 
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های اجرایی برای بهبود  گذاری و تهیة برنامه این وزارتخانه نیز در کار سیاست 1اجتماعی

 (.1321اند )وامقی،  شرایط کودکان خیابانی بوده

برای  1392کشور در سال  دیدگان اجتماعی در سازمان بهزیستی دفتر امور آسیب

دهی کودکان خیابانی اقدام به تدوین و اجرای طرح پذیرش، تشخیص و جایگزینی  سامان

این طرح بازنگری و اصالحاتی به آن  1320کودکان خیابانی کرده است؛ درنتیجه در بهار سال 

دهندة  ی ارائهها دهد. مراکز و پایگاه وارد شد و همچنان به فعالیت خود در سطح کشور ادامه می

مدت و بلندمدت(  مدت، میان خدمات در این دستورالعمل مطابق با چهار سطح )سرپایی، کوتا

پردازند و به همة کودکان  دهی کودکان خیابانی به فعالیت می نامة سامان شده در آیین تعریف

 (.1321وزیران،  دهند )هیئت خیابانی در کشور که واجد شرایط پذیرش باشند خدمات ارائه می

یافته به اجرای این طرح،  دلیل اهمیت پدیدة کودکان خیابانی، باالبودن اعتبارات اختصاص به

استفاده از نیروی انسانی فراوان در اجرای این طرح و اهمیت نیل به اهداف طرح، سنجش 

ناپذیر و بسیار مهم است. با توجه به تعریف اثربخشی، که باید  اثربخشی طرح امری اجتناب

؛ 1302؛ کتبی و همکاران 1392ان نیل به اهداف طرح مورد نظر را بسنجد )میرکمالی، میز

دهی،  سنجش در طرح سامان دلیل نبود اهداف و متغیرهای قابل ( و به1300کار،  میرزاده و گندم

پذیر طرح، در این مقاله میزان تأثیر  پس از مطالعة تحلیل تماتیک و تعیین اهداف مهم و سنجش

شده شامل تأمین حقوق  پذیر ( بر اهداف سنجش0ای سطح  وط به مراکز مداخلهطرح )مرب

کودک )تحصیل و عدم آزاردیدگی کودک(، کاهش کار کودکان، بهبود وضعیت سرپرستی، 

های خانواده  ای( و بهبود ظرفیت تأمین نیازها و کیفیت زندگی کودک، توانمندسازی )حرفه

 شود. انی( بررسی می)توان پاسخگویی، توانمندسازی، بازتو

 چارچوب نظری
طور عمده بر عوامل فردی تأکید داشتند که این دیدگاه ناشی  بیشتر مطالعات به 1029پیش از دهة 

شناسی فردی بود. در این رهیافت نظری، واحد تحلیل فرد است نه جامعه.  از رویکرد آسیب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
 . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی1
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های مدنظر  ه به افراد و گروهمشکالت و مسائل جامعه نیز نه معطوف به نظام اجتماعی کل، بلک

کفایتی این  شده تا حدودی بی های انجام (، اما پژوهش1309معطوف است )نورالهی و پورمحمد، 

های بروز آن تغییر کرده  کند. امروزه نیز درک پدیدة کودکان خیابانی و علت رهیافت را آشکار می

ها ناشی از  پذیری آن تماعها با هنجارهای جامعه و شکست فرایند اج است. ناسازگاری آن

 (.1309ها نیست )نورالهی و پورمحمد،  ها و رفتارهای فردی آن ویژگی

توان گفت چند دیدگاه نظری  ها می بندی آن با مرور منابع مختلف دربارة کودکان خیابانی و جمع

منتسب برای تبیین این پدیده مطرح شده است: تبیین اول، منشأ کودکان خیابانی را به فقر شهری 

ها )مانند رهاکردن کودکان در خیابان، بدرفتاری با آنان  کند. تبیین دوم، منشأ را آن انحراف خانواده می

داند و تبیین سوم نیز بر مدرنیزاسیون تأکید دارد. دیدگاه چهارم بر  های خانوادگی( می و ناسازگاری

کند که به نظریة  تاری توجه میناکارآمدی قواعد و هنجارهای اجتماعی تأکید و به نقش عوامل ساخ

که  1سازمانی اجتماعی (. در دیدگاه نظریة بی1301سازمانی مشهور است )افشانی و همکاران،  بی

است، در بررسی  2و نیزبت 1و نظریة عدم تعادل ساختاری پارسونز 3مرتون 0شامل نظریة آنومی

گسیختگی، ضعف، تناقض و  شود که به ازهم های اجتماعی به شرایطی توجه می مسائل و آسیب

تعادلی ساختاری و ضعف انسجام  شود و بی ناکارآمدی قواعد، هنجارها و ساخت اجتماعی منجر می

شناسی اجتماعی، بر واحدهای  ها برخالف نظریة آسیب آورد. این نظریه وجود می اجتماعی را به

شار یا طبقات اجتماعی متمرکز ها، اق ها، نهادها، گروه نظام تری مانند ساختارها، خرده تحلیل بزرگ

ها و اقشار اجتماعی یا  شود. نظریة فوق نقش عوامل ساختاری را که مانع انطباق و سازگاری گروه می

کند. نظریة  شوند بررسی می ها و نهادهای جامعه با تغییرات اجتماعی و محیطی سریع می نظام خرده

اجتماعی، از قدرت تبیین بیشتری برای توضیح  شناسی سازمانی اجتماعی در مقایسه با نظریة آسیب بی

 (.1321مسئلة کودکان خیابانی برخوردار است )حسینی، 

شدن کودکان دارد، فرهنگ  هایی که قابلیت بیشتری برای تبیین خیابانی یکی دیگر از دیدگاه

نی فقر است. براساس این دیدگاه اسکارلویئس بر آن است که بسیاری از افراد فقیر، نیروی روا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Social Disorganization 
2. Anomie 

3. Merton 
4. Parsonz 
5. Nizbet 
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های اقتصادی برنامة  توانند از کمک کشیدن خود از فقر را ندارند؛ درنتیجه نمی کافی برای بیرون

به نقل از بیکر،  1301درآمد برای بهبود وضع خویش استفاده کنند )افشانی و همکاران،  کمک

فرض آغاز شده  شناسی اجتماعی با این پیش (. نظریة فرهنگ فقر با رویکرد روان01: 1320

ست که فرهنگ فقر نوعی شیوة زندگی است که دارای ابعاد روانی و اجتماعی، مانند ا

نکردن خانواده از آن افراد است. ماجراجویی، پرخاشگری و  گیری و انزوا و حمایت گوشه

فرهنگ  های فرهنگ فقر است؛ پس از یکسو خرده دادن به احساسات و امیال آنی از ویژگی تن

کند )افشانی و همکاران،  سوی دیگر بستر بزهکاری افراد را فراهم می دهد و از فقر را شکل می

 (.1321به نقل از احمدی و ایمان،  1301

شده، رهیافت کنش متقابل نمادی در تبیین پدیدة کودکان خیابانی  های مطرح بر نظریه عالوه

ثر از آن برای فهم های متأ گشا باشد. این رهیافت و دیدگاه تواند تا حدودی راه در ایران نیز می

گیری این  گیری تصاویری خاص از کودکان خیابانی و علل و انگیزة شکل چگونگی شکل

آید این  تصویر و منافع و عالیق پشت این تصاویر مفید است. فرضی که از این رهیافت برمی

چه ها از کار خود در خیابان چه برداشتی دارند و  های آن است که کودکان خیابانی و خانواده

 (.1309بخشد )نورالهی و پورمحمد،  ها را در خیابان استمرار می منافع و عالیقی حضور آن

 شناسی پژوهش روش
تر با روش پژوهش ترکیبی برای ارزشیابی  در این مقاله که بخشی از یک مطالعة گسترده

یل دل اثربخشی است، تنها بر بخشی کمی از نوع پیمایشی تمرکز شده است. روش پیمایشی به

های دقیق پیش از دریافت مداخالت در طرح )که از  ها و ارزیابی گذاری نبود اطالعات، هدف

عنوان جایگزینی برای روش  های اجرایی در کشور است( به ناچار به های سازمان ویژگی

پژوهش شبه آزمایشی انتخاب شد. جمعیت آماری این مطالعه کودکان کار و خیابانی مراکز 

و و کودکان کار خیابانی سازمان بهزیستی است. مراکز سطح دو، در دستة دهی سطح د سامان

گیرند که کودک کار بعد از ارجاع و پذیرش  مدت قرار می دهی از نوع اقامت کوتاه مراکز سامان

ای از خدمات بهداشتی و پزشکی  شود. همچنین مجموعه در آن نگهداری می 1روز 01به مدت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
هیئت وزیران، در موارد  00/1/1321مصوب  دهی کودکان خیابانی ن نامة ساما های آیین . براساس یکی از تبصره1
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ءتغذیه و وضعیت بهداشتی( خدمات مددکاری اجتماعی های پزشکی، بررسی سو )ویزیت

آزاری،  اجتماعی خانواده و کودک، بررسی وضعیت کودک -)ارتباط با خانواده و ارزیابی روانی

وضعیت سرپرستی، تدوین طرح کمکی توانمندسازی برای کودک و خانواده(، خدمات 

ودک(، خدمات حقوقی های زندگی و ارزیابی روانی ک شناسی )شامل آموزش مهارت روان

ها  آموزی به کودک و خانواده در آن )پیگیری وضعیت احراز هویت و شناسنامه(، خدمات حرفه

شود. جامعة آماری که سازمان بهزیستی کشور اطالعات آن را برای پژوهش در اختیار  ارائه می

ن کشور )تهران، مدت، در چهار استا پژوهشگران قرار داده است، کودکان کار مراکز اقامتی کوتاه

کمک  ای و به گیری سهمیه کردستان، سمنان و سیستان و بلوچستان( بود. براساس روش نمونه

 دست آمد. نفر به 090، تعداد 1ها براساس جدول  جدول مورگان، حجم نمونه از این استان

 . جامعة آماری و حجم نمونة پژوهش1جدول 

 جامعه و نمونه

 نام استان

 حجم نمونه جامعه

 سرپرست کودک سرپرست کودک

 192 192 199 199 تهران

 23 23 099 099 کردستان

 10 10 109 109 سمنان

 90 90 399 399 سیستان و بلوچستان
 

های متغیرهای مورد هدف طرح مشخص  ها براساس ویژگی آوری داده ابزارهای جمع

با کارشناسان و ساخته پس از مرور منابع موجود، مصاحبه  شدند. دو پرسشنامة محقق

متخصصان و مرور ابزارهای سنجشی که برای آن متغیرها وجود داشتند، طراحی شدند. یکی از 

ها برای بررسی متغیرهای مربوط به اثربخشی در کودکان و دیگری برای بررسی  این پرسشنامه

 ها بود. متغیرهای مربوط به اثربخشی در خانواده

                                                                                                                             

تمدید است.  مدت تا حداکثر یک دوره قابل استثنایی و در صورت ضرورت با نظر تیم تخصصی مدت اقامت کوتاه

همچنین براساس مشاهدات میدانی پژوهشگران این مطالعه در مراکز منتخب، با کودکانی مصاحبه کردند که مدت 

 ها بیش از چند ماه بیان شد. اقامت آن
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براساس متغیرهای مورد  ساخته(: کان )محققپرسشنامة خودگزارشی اثربخشی کود .1

 هدف اثربخشی، این پرسشنامه پنج قسمت دارد:

اند از:  های متغیر وضعیت تحصیل عبارت : زیرشاخصقسمت اول: وضعیت تحصیل

اشتغال به تحصیل )با طیف پاسخ بله و خیر(، تعداد روزهای حضور در مدرسه )با طیف پاسخ 

وقت و  ، کیفیت حضور روزانه در مدرسه )با طیف پاسخ تمامتمام هفته تا یک روز در هفته(

 وقت(. پاره

جسمی، روانی و جنسی براساس فرم قسمت دوم: وضعیت آزاردیدگی کودک: 

 شود. آزاری در بدو ورود کودک به مرکز تکمیل می کودک

های اسمی  اند از: نوع کار )با پاسخ ها عبارت زیرشاخص قسمت سوم: وضعیت کار:

فروشی و غیره(، تعداد روزهای کاری در هفته )با طیف پاسخ تمام  ی، گدایی، فالفروش دست

 هفته تا یک روز در هفته(، تعداد ساعات کار روزانه، اجبار به کار )با پاسخ بله و خیر(.

دهی را  : این قسمت دو بعد از ساماندهی کودک قسمت چهارم: وضعیت سامان

عیت سرپرستی کودک است که با سؤال نوع دهی، شامل وض سنجد. یک بعد سامان می

سرپرست )با طیف پاسخ پدر، مادر، والدین، جد پدری یا مادری، خویشاوندان( سنجیده شد و 

های  پردازد که با زیرشاخص دهی به بررسی وضعیت تأمین نیازهای کودک می بعد دوم سامان

بهداشت و درمان )با طیف  وقت تا همیشه(، میزان پاسخ به نیازهای تغذیه )با طیف پاسخ هیچ

وقت تا همیشه(، سرپناه )با طیف پاسخ کامالً نامناسب تا کامالً مناسب(، تربیت و  پاسخ هیچ

وقت تا همیشه(  محبت )با طیف پاسخ هیچ تا زیاد( و اوقات فراغت )با طیف پاسخ هیچ

 شود. سنجیده می

اد جسمی، روانی و : این قسمت کیفیت زندگی در ابعقسمت پنجم: کیفیت زندگی کودک

خانوادگی در قالب سؤاالت قبل و بعد سنجیده شد. در هرکدام از این ابعاد، میزان کیفیت 

 زندگی با استفاده از سؤاالت )با طیف پاسخ هیچ تا زیاد( سنجش شد.

هایی دربارة وضعیت دریافت  با پرسش ای: قسمت ششم: خدمات توانمندسازی حرفه

شده خدمات  آموزی و میزان تأثیرگذاری ادراک ت حرفهآموزی، نوع خدما خدمات حرفه

 سنجیده شد.
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لیست اثربخشی کودک در هر قسمت، از ابزارهای سنجشی که  برای طراحی سؤاالت چک

اند از: پرسشنامة روابط والدین و فرزندان )سیاهة  اعتبار و پایایی داشتند، استفاده شد که عبارت

والدگری آالباما، پرسشنامة بررسی وظایف نقش والدینی )لطفی پیوندهای والدینی پارکر(، پرسشنامة 

(، مقیاس نیازهای 1309(، پرسشنامة حقوق کودک )جویباری و همکاران، 1303و همکاران، 

(، پرسشنامة کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی کودکان کیندل، 1329خانواده )نصیری و سامانی، 

ساختة پژوهش بررسی  اسکرین، پرسشنامة محققپرسشنامة کیفیت زندگی مرتبط با سالمت کید

( 1300شناختی زنان روستایی )چرمچیان لنگرودی و علی بیگی،  عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان

گانة توانمندسازی اقتصادی در پژوهش بررسی اعتبارات خرد بر توانمندسازی  های پانزده و شاخص

(. این پرسشنامه در اختیار ده 1303احمدی، اقتصادی فقرای روستایی )محمدی یگانه، چراغی و 

 ار صوری آن تأیید شد.باستاد حوزة مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی قرار گرفت و اعت

گونه است که در غیر سؤاالتی با طیف پاسنخ اسنمی،    لیست به این دهی این چک نحوة نمره

تنی چهارتنایی بودنند )ماننند     تر در سؤاالتی که بیشتر دارای طیف پاسخ لیکر یا به عبارت دقیق

تعداد روزهای حضور در مدرسه، کیفیت حضور روزانه در مدرسه، مینزان پاسنخ بنه نیازهنای     

ای  تغذیه، بهداشت و درمان، سرپناه، تربیت و محبت، اوقات فراغنت، مینزان توانمنندی حرفنه    

ترتینب بنه    شده، میزان تأثیرگذاری شغلی، کیفیت زندگی جسمی، روانی و خانوادگی( بنه  ادراک

 داده شد. 1و به باالترین پاسخ طیف، نمرة  1ترین پاسخ طیف نمرة  پایین

با توجه به متغیرهای  ساخته(: پرسشنامة خودگزارشی اثربخشی خانواده )محقق .2

های خانواده )توانمندسازی(  اثربخشی مربوط به هدف خانواده در طرح که بر بهبود ظرفیت

غلی خانواده، خدمات توانمندسازی مالی و خدمات کاهش شامل ابعاد چندگانه )خدمات ش

ای طراحی شد. هرکدام از این ابعاد  دیدگی اجتماعی یا بازتوانی( متمرکز بود، پرسشنامه آسیب

های وضعیت دریافت خدمات مربوط )با طیف پاسخ بله، خیر،  هایی، جنبه در قالب سؤال

طیف پاسخ اسمی( و کیفیت اثرگذاری  موردی ندارد(، نوع خدمات توانمندسازی مربوط )با

شدة خدمات مربوط )با طیف پاسخ بدترشدن، بدون تغییر و بهترشدن( را سنجیدند. این  ادراک

پرسشنامه نیز در اختیار ده استاد حوزة مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی قرار گرفت و 

 اعتبار صوری آن تأیید شد.
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گرفته با سازمان بهزیستی  های صورت ماهنگیدر روند اجرای کار، در ابتدا براساس ه

نامه دریافت و با مراکز کودکان کار خیابان چهار استان تهران، سمنان، سیستان و  کشور، معرفی

بلوچستان و کردستان، ارتباط برقرار شد. مسئول اجرای طرح نیز به همراه دو نفر از همکاران 

کردند. همچنین با هماهنگی مراکز و استفاده  های مذکور سفر ها به استان آوری داده برای جمع

های کودکان  های موجود، فهرستی از پرونده های کارشناسان دربارة تعداد پرونده از دیدگاه

ها براساس  گیری از آن شده از آن مراکز طی مدت هفت سال استخراج شد و نمونه ترخیص

نبودن حجم نمونه  لیل دردسترسد شده در هر استان صورت گرفت؛ البته به حجم نمونة انتخاب

نفر سرپرست در چهار  02کودک و  101و گاهی تکمیل ناقص اطالعات، حجم نمونه به 

نفر، در  01نفر، در سمنان به  12حجم نمونه در استان تهران به  که طوری استان کاهش یافت؛ به

با نرخ  نفر و در سیستان و بلوچستان به به عبارت دیگر، این پژوهش 02کردستان به 

در برای سرپرستان انجام شد. برای تکمیل پرسشنامه  32درصد برای کودکان و  11پاسخگویی 

در همین حجم نمونه از ارتباط با کودکان ترخیصی و سرپرستانشان در قالب بازدید از منزل 

نفر رسید. کل فرایند  39های مربوط به کودک و سرپرست تکمیل شد.  اقدام شد و پرسشنامه

های منتخب انجام شد. کودکان  روز با حضور تیم پژوهش در استان 02وری دادها، طی آ جمع

ها از سوی پژوهشگران دربارة اهداف پژوهش آگاه شدند و در صورت  خیابان و سرپرستان آن

توافق برای شرکت در پژوهش، شفاهی در حضور دو پرسشگر رضایت خود را اعالم کردند. 

بودن  هش را در هر زمان داشتند. همچنین برای تأمین محرمانهها امکان انصراف از پژو آن

 ها بدون نام تکمیل شد. اطالعات کودکان و سرپرستان، پرسشنامه

ها نیز  برای توصیف داده استفاده شد. SPSSافزار آماری  ها از نرم برای تجزیه و تحلیل داده

برای  ل و حداکثر استفاده شد.های میانگین، انحراف معیار، حداق از جداول فراوانی و آماره

های این پژوهش در ابتدا نرمالیتة متغیرهای کمی با بررسی کجی  ها و بررسی فرضیه تحلیل داده

نمار،  های مک و چولگی مشخص شد. برای متغیرهای دارای توزیع غیرنرمال از آزمون

تر  های دقیق رسیزوجی و برای بر tویلکاکسون، برای متغیرهای دارای توزیع نرمال از آزمون 

 رابطه بین متغیرهای کیفی اسمی از آزمون مربع خی استفاده شد.
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 ها یافته
درصد پسر و باقی دختر و  10/00عنوان نمونه باقی ماندند،  کودکی که درنهایت به 101از میان 

بازة سنی و  0درصد از اتباع خارجی بودند. در جدول  13/10درصد ایرانی و  29/23همچنین 

 تحصیلی این کودکان آمده است. وضعیت

 . سن و وضعیت تحصیلی کودکان کار و خیابان2جدول 

 سن فراوانی درصد فراوانی وضعیت تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

01/3 39/1 زیر سن مدرسه 2  سال 9-0 0   

21/31 10/32 ابتدایی 30  سال 0-11 13   

29/01 02/30 راهنمایی 09  سال 10-11 19   

09/10 وسطهمت 10   31/02 سال 12-12 32   

19/39     ترک تحصیل 39 

درصد 199 مجموع 101 199  مجموع 101 

 

دربارة وضعیت تحصیلی کودکان : حمایت/ تأمین حقوق )تحصیل و آزارندیدن کودک(

رفتند  درصد کودکان به مدرسه می 32دهد قبل از مداخلة مرکز،  ها نشان می مورد مطالعه، یافته

نمار،  براساس نتیجة آزمون مک درصد رسید. 12ودکان کار، این میزان به که بعد از طرح ک

( و همچنین کیفیت وضعیت حضور p-value= 010/9و  n=  101وضعیت تحصیل کودکان )

مرکز،  ( قبل و بعد از مداخلةp-value= 20/9و  n=  13هفتگی کودکان خیابانی در مدرسه )

 تفاوت معناداری نکرده است.

 نمار یع فراوانی اشتغال به تحصیل قبل و بعد از طرح و آزمون مک. توز3جدول 

 وضعیت اشتغال به تحصیل
 بعد قبل

 نمارمقدار معناداری آزمون مک
 درصد تعداد درصد تعداد

 12 20 32 13 محصل

 22 02 02 21 غیر محصل 91010

   199 101 جمع
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های موجود و  ات پروندهکمک محتوای اطالع به وضعیت کلی آزاردیدگی کودکان:

درصد  21درصد کودکان خیابانی سابقة آزاردیدگی دارند.  09توان عنوان کرد،  مصاحبه می

اند. کودکان آزاردیده  درصد نیز مورد غفلت قرار گرفته 0/01اند و  ها آزارهای جسمی دیده آن

صورت  ود بهدرصد( خ 1/10درصد( و والدین ) 1/01درصد(، مادر ) 1/20توسط پدر )عمدتاً 

ها معتاد بودند. همچنین  درصد آن 99درصد آزارگران، بیکار و حدود  199اند.  کلی آزار دیده

 درصد بیماری جسمی یا روانی داشتند. 10

کمک دو زیرشاخص  دربارة وضعیت کار کودکان که بهکاهش کار کودکان کار و خیابان: 

 199دهد پیش از مداخله،  یج نشان میوضعیت اشتغال و نیز ساعات کار هفتگی بررسی شد، نتا

کردند. از  درصد دیگر کار نمی 0/00کردند و بعد از مداخله، حدود  درصد این کودکان کار می

کردند،  درصد( کار می 1/12درصد( و هم بعد از مداخله ) 29آن دسته افرادی که هم قبل )

ود که البته بعد از مداخله، فروشی ب دادند، دست بیشترین نوع کاری که کودکان کار انجام می

فروشی  درصد( و فال 2/11درصد به  0/0فروشی بیشتر به گدایی )از  جای دست کودکان به

درصد( روی  2/1درصد به  9درصد( و حتی شاگردی در مغازه )از  0/12درصد به  1/19)

، اما این کردند درصد کودکان خیابانی همة روزهای هفته را کار می 39آوردند. قبل از مداخله 

دهد در آن دسته از  درصد کاهش یافت. همچنین نتایج نشان می 2/00رقم بعد از مداخله به 

صورت  کردند، میزان ساعات کاری هفتگی، به کودکانی که بعد از مداخلة مرکز نیز کار می

طورکلی تعداد روزهای کار کودکان بعد از مداخله  معناداری تفاوت یافته و کمتر شده است. به

 کاهش پیدا کرده است.

: با توجه به جدول دهی خانوادگی یابی کودکان بدون امکان سامان بهبود وضعیت سامان

وضعیت سرپرستی کودک قبل و بعد از مداخله به این صورت تغییر کرد که سهم پدربزرگ ، 1

عنوان سرپرست افزایش یافت. آزمون مربع خی نیز  و مادربزرگ و همچنین خویشاوندان به

کی از آن بود که تفاوت معناداری میان وضعیت سرپرستی کودکان کار، قبل و بعد از طرح حا

 (.P=0.001به وجود آمده است )
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 . فراوانی مطلق و درصدی وضعیت سرپرستی کودکان قبل و بعد4جدول 

 وضعیت سرپرست
 بعد قبل

 مربع خی
مقدار 

 درصد N درصد N معناداری

 1/0 3 2/1 0 پدر

12/3 991/9 

 3/12 10 9/19 00 مادر

 3/02 21 92 03 والدین

 2/11 12 1/0 3 پدربزرگ و مادربزرگ

 1/0 3 - - خویشاوند

 199 101 199 101 کل

با توجه به اینکه متغیرهای انواع نیازها و کیفیت زندگی  تأمین نیازها و کیفیت زندگی:

زوجی استفاده شد. با توجه به  tتند، از آزمون ها، توزیع نرمال داش بعد از بررسی نرمالیتة آن

، تفاوت معناداری میان قبل و بعد از مداخلة مرکز در وضعیت تأمین نیازهای اولیه 2جدول 

بهداشتی، سرپناه و محبت و تربیت( کودکان خیابانی و وضعیت کیفیت )نیازهای جسمی، 

تأمین نیاز ثانویة کودکان (، اما >P 92/9زندگی جسمی، روانی و خانوادگی وجود دارد )

 فراغت( بعد از مداخله مرکز، تفاوت معناداری نکرده است.خیابانی )اوقات 

 . مقایسة زوجی میانگین متغیرهای مورد مطالعه قبل و بعد5جدول 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

درجة 
 آزادی

 tمقدار آمارة 
 وابسته

مقدار 
 معناداری

 تأمین نیاز اولیه
 01/1 90/03 قبل از مداخله

100 12/3 - 993/9 
 13/1 19/01 بعد از مداخله

 تأمین نیاز ثانویه
 03/9 20/1 قبل از مداخله

103 03/9 21/9 
 22/9 29/1 بعد از مداخله

کیفیت زندگی 
 کلی

 19/1 99/2 قبل از مداخله
103 10/1- 9991/9 

 02/1 90/2 بعد از مداخله

بعد جسمی 
 کیفیت زندگی

 00/9 09/1 مداخله قبل از
100 09/0- 992/9 

 29/9 01/0 بعد از مداخله

کیفیت زندگی 
 بعد روانی

 20/9 10/0 قبل از مداخله
103 01/0- 93/9 

 00/9 00/0 بعد از مداخله

کیفیت زندگی 
 بعد خانوادگی

 00/9 90/3 قبل از مداخله
103 19/0- 93/9 

 20/9 03/3 بعد از مداخله
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درصد کودکان  92های این بخش،  براساس یافتهای کودکان کار:  سازی حرفهتوانمند

درصدی که خدمات  02آموزی دریافت نکرده بودند و از  شده در مرکز، خدمات حرفه پذیرش

درصد  30اند.  های ورزشی بوده درصد متمرکز بر آموزش 11آموزی دریافت کرده بودند،  حرفه

آموزی، میزان تأثیرگذاری این خدمات را بر احساس  حرفهکنندة خدمات  کودکان کار دریافت

 توانمندشدن شغلی خود، در حد کم ارزیابی کردند.

درصد از  2دهد،  نشان می 0جدول  های خانواده )توانمندسازی خانواده(: بهبود ظرفیت

ها  درصد آن 29آموزی(،  های کودکان کار خدمات شغلی )مانند ارجاع برای حرفه خانواده

ها  درصد آن 19های موردی( و حدود  ت توانمندسازی مالی )شامل مستمری و کمکخدما

های  های ترک اعتیاد و حمایت خدمات بازتوانی )شامل بازتوانی اعتیاد مانند معرفی به کمپ

بخشی شامل تحت پوشش قراردادن والدین دارای معلولیت در سازمان  مالی بعد از ترک و توان

کنندگان کمی  درصد دریافت 2اند. میزان اثرگذاری خدمات شغلی در  بهزیستی( دریافت کرده

کنندگان این  درصد دریافت 10تأثیرگذار بوده است، اما دربارة خدمات توانمندسازی مالی، 

ها،  کنندگان خدمات بازتوانی نیز دوسوم آن اند. از میان معدود دریافت خدمت را مؤثر دانسته

 اند.  هخدمات بازتوانی را مؤثر دانست

های کودکان کار، نوع خدمات و اثرگذاری  . فراوانی وضعیت دریافت خدمات در خانواده6جدول 

 شدة آن ادراک
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با توجه به نگاه غالب در طرح که ایجاد تغییر در سیستم خانواده در قالب توانمندسازی 

خانواده و وضعیت سرپرستی را هدف مهمی در طرح قرار داده است، بررسی تأثیر 

توانمندسازی خانواده و تغییر سرپرستی بر وضعیت کودکان کار از نظر تحصیلی و کار و 

ها بر افزایش  کیفیت زندگی و تأمین نیازها، حاکی از تأثیرگذاری خدمات مالی به خانواده

(. همچنین تغییر وضعیت سرپرستی با >91/9Pاشتغال به تحصیل و کاهش کار کودکان است )

درصد اطمینان بر وضعیت اشتغال به کار تأثیرگذار بوده است  09کمی اغماض در سطح 

(92/9P<با توجه به یافته .)  های آزمونt  /مستقل )که در اینجا جداول آن آورده نشده( تأمین

پاسخگویی به نیازهای اولیه و همچنین کیفیت زندگی کودکان خیابانی براساس وضعیت 

ترتیب با مقدار  ( تفاوت معناداری نداشته است )بهتوانمندسازی خانواده )انواع توانمندسازی

 (.220/9و  319/9معناداری 

 گیری بحث و نتیجه
های آنان طراحی  دهی کودکان کار و خیابان، با هدف توانمندسازی کودکان و خانواده طرح سامان

است دهی کودکان کار توانسته  های این مطالعه، طرح سامان طورکلی براساس یافته شده است. به

بر وضعیت اشتغال و ساعات کاری، وضعیت سرپرستی، تأمین نیازهای اولیه و بهبود کیفیت 

زندگی کودکان کار تأثیر معناداری داشته باشد، اما در حوزة تحصیل و تأمین نیازهای ثانویه تأثیر 

هایشان، خدمات  معناداری نداشته است. همچنین براساس نگرش کودکان کار و خانواده

شد، برایشان تأثیرگذار نبوده است و تنها  ها انجام می سازی اندکی که در این مراکز برای آنتوانمند

هایی که ارائه شده بود، توانسته بود بر وضعیت تحصیل و کار کودکان  خدمات مالی برای خانواده

 ها و افزایش اشتغال به تحصیل شود. تأثیر بگذارد و سبب کاهش اشتغال کودکان این خانواده

های تأمین حق تحصیل و کاهش اشتغال کودکان کار این  طور مشخص، مورد هدف به

ها ایجاد نکرده، اما در کاهش اشتغال به  طرح، تأثیر معناداری بر افزایش اشتغال به تحصیل آن

که قبل از مداخله و بعد از مداخلة طرح، بیش از نیمی از  ها مؤثر بوده است؛ درحالی کار آن

درصد به تعداد کودکان شاغل به تحصیل  19رفتند. در این میان، تنها  ه نمیکودکان به مدرس

دربارة ها اشتغال به کار نداشتند.  درصد آن 03افزوده شدند. بعد از اجرای طرح نیز حدود 
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کمک نتایج  دالیل و علل احتمالی این تأثیرگذارنبودن طرح بر وضعیت تحصیل کودکان کار، به

ها از حیث شغلی، مالی و  ند مورداشاره کرد: توانمندسازی خانوادهتوان به چ ها می فرضیه

بازتوانی و نیز تغییر سرپرستی در این طرح، در سطح حداقلی بود؛ به همین دلیل براساس 

ها به تأثیر این عوامل )توانمندسازی شغلی، مالی و بازتوانی  هایی که در قالب فرضیه بررسی

ها نشان  عیت اشتغال به تحصیل کودکان انجام شد، یافتهخانواده و تغییر سرپرستی( بر وض

دهد که این سطح حداقلی از توانمندسازی خانواده که در مراکز انجام شده بود، نتوانسته بود  می

بینی است که با  سبب ایجاد تغییری در حق تحصیل کودک شود و این یک امر قابل پیش

ادی را از آن داشت. تنها خدمات مالی به خانواده توان انتظار تغییرات زی اقدامات حداقلی، نمی

ها را  توانسته بود تا حدی بر وضعیت تحصیلی کودک تأثیرگذار باشد. این مجموعه یافته

ترین روش را برای توانمندسازی  گونه نیز تعبیر کرد که در این مراکز، معموالً ساده توان این می

یرند و سایر خدمات توانمندسازی شغلی و گ های مالی است درپیش می که همان ارائة کمک

تواند موجب افزایش رویکرد گداپروری در  دهند. این امر می ها را ارائه نمی بازتوانی به خانواده

آنکه توانمندسازی واقعی صورت گرفته باشد. در واکاوی  های کودکان کار شود، بی خانواده

ها دیگر  درصد آن 03جود اینکه حدود تغییرنکردن در زمینة تحصیل کودکان با و دالیل این 

بر وضعیت ضعیف توانمندسازی خانواده، شاید بتوان گفت  اشتغال به کار نداشتند، عالوه

هویتی و کار جایگزین تحصیل پیوند خورده است؛  وضعیت تحصیل کودکان با دو موضوع بی

ت غیرقانونی یا دلیل مهاجر نداشتن کودکان خیابانی )به سو، مسئلة شناسنامه یعنی از یک

نام و تحصیل کودکان را  دارشدن کودکانشان(، امکان ثبت نکردن خانواده برای شناسنامه پیگیری

دهد و از سوی دیگر برخی کودکان کار که یا مشکل مدارک هویتی دارند  تحت تأثیر قرار می

ت ناموفق کشند و کارکردن را جایگزین هوی ای به تحصیل ندارند، از تحصیل دست می یا عالقه

آن دسته از کودکان غیرایرانی که اقامت غیرقانونی دارند، با  کنند. همچنین تحصیلی خود می

شوند )معاونت  های مربوط به شرایط پذیرش مرکز، به ادارة اتباع ارجاع می توجه به محدودیت

ام ها خدمت خاصی انج (؛ بنابراین در حوزة تحصیلی آن1320امور اجتماعی سازمان بهزیستی، 

طورکلی برای هدف قراردادن وضعیت تحصیلی کودکان کار در این طرح، بستة  شود. به نمی

خدمتی ویژة تحصیل کودکان وجود ندارد، بلکه در یکی از خدمات مددکار اجتماعی که 
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تدوین طرح کمکی با مددجو و خانوادة اوست، براساس بررسی شرایط، وضعیت تحصیلی 

که دولت اندونزی راهبردهایی را برای آموزش کودکان خیابانی  شود؛ درحالی کودک پیگیری می

ها برای کار در زمینة آموزش به  NGOکند که شامل توانمندسازی و تسهیلگری  دنبال می

دیده، جلب مشارکت اجتماعات محلی و بخش  های آسیب کودکان خیابانی و سایر گروه

ی بر پایة حقایق زندگی کودکان های زندگ کردن آموزش و مهارت خصوصی در آموزش، فراهم

های غیردولتی در حوزة کودکان خیابانی است  سازی میان دولت و سازمان خیابانی و شبکه

 (.0992)تمالورو و ریکالدی، 

صورت  طور که اشاره شد، وضعیت اشتغال به کار کودکان کار، بعد از مداخلة طرح به همان

ها براساس نتایج آزمون آماری،  ار هفتگی آنیافته است. همچنین، ساعات ک معناداری کاهش 

های مربوط به بررسی تأثیر  صورت معناداری کم شده است. دربارة چرایی این کاهش، یافته به

بودن اقدامات  دهد، با وجود حداقلی توانمندسازی خانواده بر وضعیت اشتغال کودکان نشان می

ز هم تغییر سرپرستی و توانمندسازی مربوط به تغییر سرپرستی و توانمندسازی خانواده، با

 ویژه از لحاظ مالی توانسته است تا حدی میزان کار کودکان را کاهش دهد. خانواده، به

ها با  یابی کودکان خیابانی بود. براساس یافته های طرح بهبود سامانیکی دیگر از هدف

ة سرپرستی کودکان ها و مشکالتی که در سطح سازمانی و فراسازمانی به مسئل وجود محدودیت

وجود دارد، اقدامات اثرگذاری برای تغییر سرپرستی کودکان با استفادة بیشتر از شبکة 

 12که حدود  طوری ها، عمو و خاله صورت گرفته است؛ به خویشاوندی مانند پدر، مادربزرگ

شده و تحت سرپرستی پدربزرگ و   کفایت خود خارج درصد کودکان از سرپرستی والدین بی

( نیز در پژوهش خود بر 0913اند. خوسانا ) ها و خویشاوندان دیگر خود قرار گرفته ربزرگماد

، 1ای خویشاوندی تأکید داشته و مطرح کرده است که خانوادة گسترده اهمیت توجه به شبکه

های  ای با اولویت برای مراقبت از ایتام است؛ از همین رو، حدود نیمی از مراقبت شیوه

کنند.  صورت گرفته و کودکان با پدربزرگ یا مادربزرگ خود زندگی می جایگزین غیررسمی

گزینی کودک بود، اما اطالعاتی که  ای رسمی برای مراقبت و مکان نیز شیوه 0خانوادة رضاعی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Extended family 

2. Foster family 
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درصد این کودکان با  13ها در دست است، مانند اینکه حدود  های این خانواده دربارة آسیب

آزار هستند، حاکی از آن  درصد این والدین کودک 09یاد دارند و کنند که اعت والدینی زندگی می

های روانی  بود که وضعیت آزاردیدگی کودکان در خانواده، ابتالی سرپرست به اعتیاد و بیماری

ای عجیب  و بیکاری هیچ تأثیری در تغییر وضعیت سرپرستی کودکان نداشته است و این یافته

دهی با تأمین  رستی بخشی از کودکان کار است. بهبود سامانبرانگیز دربارة وضعیت سرپ و تأمل

بهداشت و دهد تأمین نیازهای اولیه )تغذیه،  خورد. نتایج نشان می نیازهای کودکان نیز پیوند می

صورت معناداری تغییر کرده، اما نیاز اوقات فراغت تغییر معناداری  بهدرمان، تربیت و سرپناه( 

ها، یک سازمان  همین که در تجربة برخی کودکان و خانواده رسد نداشته است. به نظر می

دهد،  هایی موردی حتی پراکنده ارائه می ها دارد و کمک نگاهی حمایتی به آن دولتی، نیم

 کننده و اثرگذار بوده است. وبیش دلگرم کم

دهد کیفیت زندگی  طرح در زمینة بهبود کیفیت زندگی، نتایج نشان می دربارة هدف

صورت معناداری بهبود یافته است، اما براساس بررسی تأثیر توانمندسازی خانواده و  هکودکان ب

ها خدمات توانمندسازی  های آن تغییر وضعیت سرپرستی، کیفیت زندگی کودکانی که خانواده

هایی که  هایی که هیچ خدمتی را دریافت نکرده بودند و نیز خانواده را دریافت کرده و خانواده

( 1300ییر سرپرستی اتفاق افتاده بود، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. دارایی )ها تغ در آن

ها، روابط  دهی کودکان بود، در سه دسته قوانین و دستورالعمل مشکالتی را که مانع سامان

بندی کرده است که دو دستة اول از جمله بافتار و زمینه  سازمانی و مشکالت فردی دسته درون

دهد، مسائل و مشکالت این کودکان چندان  ( نشان می0911(. آواتای )1300 است )دارایی،

گرفته  های صورت ها با توجه به انواع آزارها و غفلت ها در خیابان های منفی آن ناشی از تجربه

دلیل  های ناکارآمد و ناکافی است که به ها و سیاست نیست، بلکه بیشتر حاصل خدمات، برنامه

 .ة کودکان در کشور غنا وجود دارداولویت پایین مسئل

بهبود  های اثرگذاری طرح، اقداماتی برای دستیابی به هدف ترین بخش یکی از ضعیف

های شغلی، مالی و بازتوانی( بود. نتایج این پژوهش نشان  های خانواده )افزایش توانایی ظرفیت

حدی توانمند شده بودند های کودکان کار خیابانی، تا درصد خانواده 09دهد، درمجموع تنها  می

تأثیر  درصد دیگر یا خدمات توانمندسازی دریافت نکرده بودند یا خدمات برایشان بی 29و 
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صورت کلی، خدمات توانمندسازی خانواده در سطح حداقلی و نازلی  بوده است؛ بنابراین به

دهی  انتردید طرح سام نکردن مراکز است. بی بوده و حاکی از رهاشدگی خانواده و پیگیری

کودکان کار و خیابان، ابعاد و نگرش ارزشمندی دارد که در میدان عمل، بخشی از آن 

صورت حداقلی اجرایی شده است. با وجود همین شیوه اجرا در دستیابی به برخی از اهداف  به

مانند کاهش اشتغال به کار، بهبود سرپرستی، کیفیت زندگی و تأمین نیازها مؤثر بوده است، اما 

استنباط بود، موجب  های پژوهش نیز قابل شدن که در یافته شیوة ضعیف اجرایی همین

های کودکان کار  های دیگری مانند احتمال افزایش گداپروری در خانواده گیری آسیب شکل

زا به کودک بدون  رسانی سرپرستان آسیب جای توانمندسازی خانواده، تداوم چرخة آسیب به

بهبود وضعیت سرپرستی، اجتناب کودکان کار از این مراکز و وجود دستورالعمل مشخص برای 

جای فرصت توانمندسازی شده است که در  ها به شدن مراکز به زندان و مجازات برای آن تبدیل

 ها اشاره شده است. تر )موضوع مقالة دیگر در حال چاپ( به آن ای وسیع های کیفی مطالعه یافته

ختلفی مانند دشواری دسترسی و جلب همکاری های م در اجرای این پژوهش محدودیت

ها، نبود اطالعات دقیق از وضعیت متغیرهای مورد پژوهش قبل  های آن کودکان کار و خانواده

های پیمایشی و محدودشدن دسترسی به  آوردن به روش ناچار روی از ورود به مراکز و به

هزیستی وجود داشت. با توجه های ایجادشده از سوی سازمان ب دلیل محدودیت جامعة آماری به

تر از کم و کیف  یافتن به دیدگاهی جامع شود برای دست های پژوهش، پیشنهاد می به یافته

شناسی فرایندهای اجرای طرح در مراکز نیز پرداخته شود. همچنین  تأثیرات این طرح، به آسیب

ها و  و غیره نیز برنامههای همکار در حوزة کودکان کار مانند شهرداری، نیروی انتظامی  سازمان

شناسی  دهی سازمان بهزیستی بررسی و آسیب راهبردهای خود را برای همکاری با طرح سامان

 جانبه در دستیابی به اهداف طرح موفق عمل کرد. کردند تا بتوان با درک همه
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