
 خیابانی کار و کودک پدیده به نگاهی

 مناسب شرایط تا ببینند آموزش کنند؛ بازی دارند حق.  باشند برخوردار زندگی خوب شراط از دارند حق کودکان همه

 (کودک حقوق نامه پیمان 27 ماده)  .گردد فراهم آنها اجتماعی و اخالقی و معنوی و جسمی رشد و ها توانایی شکوفایی

 :مقدمه

 تکدی ،فروشی دست به غبارآلود و ژولیده ظاهری با که هستیم کودکانی حضور شاهد خیابانها و معابر در روز هر ما همه

 .میدهد قرار ااشعاع تحت را مظلومیتشان که است دهنده آزار آنقدر ما احساسات تحریك در آنها سماجت .مشغولند... و

 این نیویورك برق و پرزرق خیابانهای تا افغانستان آلود غبار های کوچه از .نیست ما کشور به منحصر شوم عارضه این

 است اجتماعي آسیب معمولترين و است شده شناخته خیابانیکار و  کودك نام به گیتی پهنه سراسر در شوم پدیده

 .دارد مشابهي دقیقا و يكسان نتايج تقريبا که

 مانند به ملی های سرمایه این برای خیابانها و است آسیب این ساز آشکار بستر اعتیادشان و مرگ طالق، ،والدین فقر

 اصالح کانون مراکز در آن تخصصی دوران و است سماجت و وقاحت دزدی، دله آن ورودی آزمون که است دانشگاهی

 .زندانهاست نهایتا و تربیت و

 مشغول را اجتماعی مسائل کارشناسان اذهان گذشته های سال در خیاباني کودکان بررسي و مطالعه اندیشه شكبی

 تجاری مراکز سایر و آهن،راه هایایستگاه ها،خیابان در که خانواده بدون یا خانواده دارای فقیر کودکان. است نموده

 اجتماعي هایآسیب شروع از جلوگیری آن، به پرداختن که هستند بشری جامعه از بخشی کنند،می زندگی

 .است

 و زنی کف ،دزدی خربزه چون ای افتاده پا پیش جرمهای به که میبینید را خیابانی کودکان ،دادگاه اتاقهای ورودی درب

 که مجرمی نوجوانان .هستند ها ندامتگاه به ورود منتظر و اند نشسته ردیف به ردیف و دست به دستبند آنها همانند

 .است کشانده هوشمندانه غیر بسا چه جرمهایی انجام به را آنان بخش امید دنیای نبود و عدالتی بی با توام محرومیت

 .باشند بعدی جنايتكاران و پرسابقه مجرمان است ممكن کوچك مجرمان



 حالت از بزودی خیاباني کودکان موج که چرا ؛الزم است امری خیابانی کودك ی پدیده به نسبت جامعه آگاهی

 عنوان به خیابانی کودك .است بمب مانند به خیابانی جوان و شده خیاباني جوان به تبديل و شده خارج کودکي

 اینان .هستند بحران و بلوغ دوران گذراندن حال در خود سنی خاص شرایط به توجه با که است جامعه کودکان از گروهی

 خیابانها در هستند محروم والدین حمایت از گوناگون دالیل به که نجاآ از ولی ؛هستند والدین بیشتر جدی حمایت نیازمند

 .دارند را پذيری آسیب نوع هر کسب برای الزم آمادگي و شده رها

 : است زير صورت به دارند حضور خیابان در که کودکاني بندی دسته ما کشور در اکنون هم

 بدسرپرست کودکان (1

 سرپرست بی کودکان (2

 بزهکار کودکان (3

 کار کودکان (4

 معلول یا روانی کودکان یا العالج صعب بیماریهای به مبتال کودکان (5

 میکنند زندگی خود پدر با که کودکانی (6

 . میکنند زندگی خود مادر با که کودکانی (7

 میکنند زندگی خود برادر یا خواهر با که کودکانی (8

 میکنند زندگی خود قیم یا نامادری یا ناپدری با که کودکانی (9

 میکنند زندگی خیابان در که است کودکانی همه شامل فوق بندی دسته

 

 خیابانی کودکان آمدن بوجود علل

 شدید تفاوت ،(اقتصادی) فقر توانمی مهم عوامل از. است منزل از فرارشان علل خیابانی، کودکان برجسته نکات از

 فرهنگی فقر شهرها، نشینحاشیه هایمحله در جمعیت رویهبی افزایش بیکاری، باالی نرخ اجتماعی، عدالت نبود و طبقاتی

 اجتماعی، یا و طبیعی سوانح اثر بر والد دو هر یا یك فوت اعتیاد، طالق، نرخ افزایش ،(سوادی کم و سوادی بی) هاخانواده



 اخالقی هایارزش بنیان شدن سست و ملی و مذهبی فرهنگ شدن کمرنگ باال، درآمد با کاذب مشاغل رویهبی افزایش

 .برد نام را جامعه در اعتقادی و

 کارگیری به عدم. کندمي ايفا را اساسي نقش خانواده محوريت با خانه از کودکان فرار ،میان این در

 فیزیکی، شدید تنبیهات شدن، لوس محبت، کمبود فرزندان، بین تبعیض متعدد، مشکالت بروز و صحیح تربیتی راهکارهای

 فاحش سنی تفاوت مدرسه، در حضور از کودك ترس نوجوانی، بلوغ دوران هایحساسیت درك عدم جنسی، استفاده سوء

 منزل در بزرگ و کوچك هایسرقت روانی، اختالالت خانواده، پدر زوجات مقدار نسلی، بین ارتباط نوع و کودك و والدین

 .است خانواده درون مشکالت ترینعمده طالق، و خانواده فرهنگی و مادی فقر مدرسه، و

 

 اين از هايياستفاده سوء آغاز جز نیست چیزی خیابان به کودکان آوردن پناه و خانه از فرار پیامد

 :قبیل از کودکان

 کودکان بکارگیری و آموزش غیرقانونی، موارد سایر و مخدر مواد توزیع و حمل برای آنان بکارگیری و کودکان آموزش

 رباییکودك گیری،خفت قاپی،کیف زنی،کیف بری،جیب سرقت، انواع برای کودکان بکارگیری و آموزش گری،تکدی برای

 فساد، اماکن در بکارگیری و آموزش بدن، اعضای تجارت جهت کودکان فروختن جنسی، سوءاستفاده و کشیبهره ، … و

 سوء این جمله از گیری،معرکه و فروشیدست پست خدمات مشاغل در بکارگیری منازل، به کودکان اجاره یا و فروختن

 .گذاردمی برجا خیابانی کودکان روانی بهداشت و جسمی سالمت برای مخربی آثار که هستند هاییاستفاده

 و. فقراند به مبتال خاص ویژگی دارای همگی که کودکانی. هستند زندگي دشوار شرايط قربانیان که کودکاني

 بانکهای از یکی صاحب نزدیك آینده در که کودکانی. است بالقوه خیاباني کودک به کودکي هر فقر شرايط در

 که مقطع یك به و پذیرند آسیب شدت به که کودکانی. شد خواهند ایدز ویروس های سپرده از عظیمی حجم با بزرگ

 .میكنند منتقل ديگر گروهای به را پذيری آسیب اين میرسند

 ،نفرتها و ها ترس ،عقاید ،ارزشها باورها؛ رفتارها؛ تمام و اوست زندگی مقطع مهمترین شخصی هر برای کودکی دوران

 سالیان از پس ماها از خیلی. اوست همراه زندگی طول تمام در و میگیرد شکل او ذهن در دوران همین در...  و لیاقتها



 عمر آخر تا که گرفته جای ما ذهن در آنچنان و داریم وحشت ترسیدیم می آنها از بچگی در که چیزهایی از هنوز دراز

 .است آرزوهایمان به ما رسیدن مانع سدی مانند و میبندد را پایمان و دست

 در گروه اين شناخت مستلزم خیابانی کودکان اجتماعی پدیده کنترل يا پیشگیری جهت اقدام هرگونه

 دستگاه که هستند ایویژه ابزارهای نیازمند کنترل و پیشگیری این اما. گردید اشاره آنها به که است هاييبندیدسته

 . دارند آن بر تأثیرگذاری نقش ای،خیریه و غیردولتی هایسازمان اجرایی،

 

 :به توانمي عوامل اين ترينمهم از

 خیابانی کودکان پدیده به نسبت دینی نهادهای شدن فعال و شدن حساس. 

 و خیابانی کودکان هایخانواده از غیردولتی هایسازمان طریق از فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هایحمایت 

 .اجتماعی تأمین سیستم گسترش

 فاقد هایخانواده به آنان سپردن همچون خانواده فاقد خیابانی کودکان برای خانواده شبه مراکز گسترش و ایجاد 

 .هستند والدین فاقد که خیابانی کودکان از دسته آن برای فرزند،

 خانواده فاقد کودکان برای سرپناه عنوان به موقتی و سیار مراکز ایجاد. 

 •ایحرفه و فنی کارهای هایآموزش ارائه و شبانه سرپناه ایجاد و تأمین. 

 هاخیابان در خیابانی کودکان حضور محل در مددکاری خدمات ارائه. 

 اجتماعی هایآسیب کنترل و پیشگیری جهت خیابانی پسر و دختر بین تفکیك. 

 جرمی به منجر تواندمی ولی نیست جرم بودن خیابانی اینکه به توجه و پدیده این به اجتماعی رویکرد ضرورت 

 .گردد بزهکاری همچون

 مشکالت به نسبت مردم ساختن حساس و سیما و صدا ،نشریات طریق از خیابانی کودکان بحث کردن مطرح 

 .خیابانی کودکان

 غیردولتی و دولتی موسسات در خیابانی نوجوانان و کودکان با کار برای انسانی منابع تجهیز و توسعه. 



 و کودکان حقوق با ،غیردولتی هایسازمان و دولت ها،شهرداری سطح در که نهادهایی نمودن فعال و تجهیز 

 .دارند سروکار نوجوانان

 کرد اشاره خیابانی کودکان بازپروری و ساماندهی امور در کشورها سایر موفق تجربیات از استفاده. 

 هستیم، آنها جمعیت افزایش شاهد روز هر که خیابانی کودکان پدیده که داشت اذعان باید فوق مطالب به توجه با

 در اینکه به توجه با کودکان این زیرا. است حیطه اين در شده استفاده راهكارهای در بازنگری مسلتزم

 پدیده این عواقب به توجه با باید لذا. داشت خواهند رشد برای مناسب محیط به احتیاج دارند، قرار مختلف سنی هایرده

 کودکان این وضعیت از بهتر شناختی تا شود تالش شوند،می … و شخصیتی هایاختالل سرقت، بزهکاری، شامل که

 .گردد حاصل

 اردبیل در کار کودکانوضعیت 

 است آورده بار به جامعه سطح در را زیادی های نگرانی که است اجتماعی عظیم معضل یك خیابانی و کار کودکان بحث

 150 اکنون هم جزیی خیزهای و افت با االن تا گذشته های سال طی و نبوده مستثنی امر این از نیز اردبیل استان و

 .است شده شناسایی شهر این سطح در خیابانی کودك

 که است بوده پسر کودکان بین در ویژه به سال 18 الی 10،   96 سال در اردبیل استان در کار کودکان سنی میانگین

 سال ماهه 9 در سال دو تا سنی میانگین این بهزیستی کارساز و موقع به ساماندهی و جذب و خدمات ارائه با خوشبختانه

 رسیده است. کار کودکان بین در سال 18 الی 12 به و پیدا کرده کاهش گذشته

 شهرستان ساکن و بومي اغلب ها راه چهار و ها خیابان سر در مستقر کودکان کارشناسان، بررسی طبق

 ورود و تابستان فرارسیدن مدارس، تعطیلی ها خیابان در کودکان حضور افزایش اصلی علل از یکی و بوده اردبیل

 صورت در استان کنار گوشه در را کار و خیابانی کودکان از برخی توان می نیز فصل این در اما باشد می استان به مسافران

 .کرد مشاهده هوا بودن معتدل



 و خیابان در کار اثر بر کودك بر وارده اجتماعی های آسیب از کودکان های خانواده آگاهی عدم و فرهنگی فقر وجود

 خانواده برای درآمد کسب منبع عنوان به کودك که( درآوردن پول راحت) درآمد کسب از رضایت و اقتصادی فقر وجود

 .است بوده اشتباه کلی صورت به افکار این که شود می گرفته نظر در

 اجتماعي نظم پديده به توانمی خیابانی کودکان پدیده دالیل تریناصلی از ،اردبیل استان اجتماعی امور معاونبه نظر 

 هایمحله و هاحاشیه در و بوده لمس قابل خوبی به شهری جغرافیای در اجتماعی نابرابری این کرد، اشاره نابرابر

 .است افزايش به رو کودکان اين تعداد روز هر آسیب پر

 ویژه مراکز: کرد عنوان هستند مهاجرین خیابانی و کار کودکان این از باالیی درصد اینکه به اشاره با شفیعی شفیعآقای 

 به اقدام پرورش و آموزش همکاری با و داده گسترش را خود کار آسیب پر محالت شناسایی با خیابانی و کار کودکان

 هستند محالتي از يكي استان نشین حاشیه محالت که کند می محالت این در درس های کالس کردن دایر

 .هستند خطر اين معرض در بیشتر که

 دوری موجب امر این که کنند می کار خانواده مالی مشکالت رفع برای و ناچار به خیابانی کودکان از بسیاری: گفت وی

 نهادهای باید که کند مي فراهم فساد باندهای به را ورودشان زمینه و شده تحصیل و خانواده فضای از آنها

 .باشند معضالت این کردن برطرف صدد در هم تعامل با غیردولتی و دولتی

 تواند نمي دستگاه يك تنها خیاباني و کار کودکان اجتماعي معضل با مقابله جهت به: کرد تأکید شفیعی

 راستا این در است نیاز که شود همراه ها دستگاه جمعی عزم با مقابله است الزم و باشد داشته تأثیرگذار اقدام

 .یابند ورود معضل این با مقابله امر در ها دستگاه سایر از بیش اردبیل استان انتظامی نیروی و بهزیستی

 

 اقدامات موسسه رشاد



وظیفه خود دانست  )رشاد( استان اردبیلموسسه رشد و شكوفايي انديشه ديني حال با توجه به شرایط فوق، 

تجربیات و تخصص خود در امر تربیت، نسبت به این امر اهتمام ورزد و طبق تکلیف الهی در حد توان خود تا با استفاده از 

 ط بردارد.اقدمی در این ارتب

طبق تفاهم نامه ای که با دفتر امور اجتماعی استانداری اردبیل بسته شد مقرر گردید نسبت به ساماندهی کودکان خیابانی 

 ازی آنان اقداماتی صورت پذیرد.در راستای تربیت و توانمندس

، و طبق نظرات دوستان از موسسات مختلف، تخصیص بسیار پايین بودجه برای چنین امر مهميلکن بدلیل 

امکان اجرایی کردن طرح های مختلف برای ساماندهی آنان که مدنظر موسسه بود )از جمله تشکیل مدرسه کودکان 

از باب وظیفه و تأکیدات دفتر امور اجتماعی، اقداماتی هرچند کوچك در این اما  عمالً فراهم نگرديد.خیابانی و...( 

 .کودکان عزیزمان در حواشی شهر گردید خانواده ها و راستا برداشته شد که مورد توجه

الزم به ذکر است برنامه هایی که قید خواهد شد با عنایات دوستان و خیّرین و موسسات مختلفی همچون قرارگاه حضرت 

گذار وجود امکان اجرای چنین برنامه های اثروگرنه با هزینه اندکی که واگذار شده بود  ؛به سرانجام رسید )سالم اهلل علیها( زهرا

 نداشت.

از نظرات کارشناسی، از حضورهای  از تمام عزيزاني که زحمات فراواني را متحمل شدندم یدر پایان الزم می دان

ه های خاصی ، مشاوره های مختلفی که با کودکان خیابانی انجام شد، مشاورمکررشان در مناطق مختلف حاشیه نشین

. امید است مورد نهايت سپاس و قدرداني را داريمها انجام گردید تا یك کار علمی دقیق انجام گیرد که با خانواده 

 مرضی باریتعالی قرار گیرد. ان شاءاهلل 

 اردبیلموسسه رشد و شکوفایی اندیشه دینی )رشاد( استان 


