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 فرهنگي مديريت مجله 
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 خيابان و كار كودكان يمنظور سامانده به مطلوب مديريتي مدل ارائه

 (تهران : شهريمورد )مطالعه
 مهديه سليماني

 کارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي،

 )مسئول مکاتبات( soleymani22@gmail.com تهران قاتيو تحقواحد علوم  

 ابراهيم حاجياني

 ehajiani@yahoo.comدانشگاه  دانشيار دانشگاه تهران، يشناس جامعهدکتري 

 چكيده

 شهر خيابان و كار كودكان ساماندهي جهت مطلوب مديريتي مدل ارائهدر اين مقاله به مقدمه و هدف پژوهش: 

 رياخي ها سال در که است موضوعاتي جمله از خيابان و كار كودكان ساماندهي مسئلهپرداخته شده است.  تهران

 به اينجا در. است نموده جلب خود به را كنند مي فعاليت اجتماعي حوزه در كه هاييسازمان ازي اريبس توجه

 پتانسيل بررسي با تا شود يم تالش و شده پرداخته حوزه اين در فعال يها سازمان ضعف و قوت نقاطي بررس

 . گيرد صورت هاسازمان اين بيني مناسب كار تقسيم مختلف، يها سازمان

. است شدهي طراح كشورها ساير در موفق هاينمونهي قيتطب مطالعه از استفاده باي نظر چارچوب روش پژوهش:

 اصلي مرحله سه شامل و شده طراحي يسيماتر کرديرو و استراتژيك مديريت جامع الگوي پايه بر چارچوب نيا

 اين از يك هر در هاسازمان از يك هر وظايف و تيمأمور كه باشد مي كنترل و نظارت و اجرا ،يگذار استيس

 كارشناسان ران،يمد شامل نظران صاحب جامعه نظرات از ها افتهي به يبخش اعتبار يبرا. است شده مشخص مراحل

 به و اندبوده تهران شهر خيابان و كار كودكان دهي سامانو  اجتماعي مددكاري يها سازمان در اجتماعي مددكاران و

 استفاده با است، بوده راهكارها شناسايي آن هدف كه اول فاز در. استفاده شده است اندشده انتخاب تصادفي روش

 از بوده راهكارها دييتأ آن از هدف که دوم فاز در و شد انتخاب نفري 15 نمونه قضاوتي گيري نمونه روش از

 . شدند انتخاب نفر 11 و شده استفاده تصادفي گيري نمونه روش

 آن از پس و 26.2 رتبه نيانگيم با مؤلفه نيتر مهم عنوان به نظارت و ريزي برنامه كه دهد مي نشان ها يافتهها:  يافته

 مديريت براي ها مؤلفه نيتر مهم كه دارند قرار دوم رتبه در 2655 رتبه نيانگيم با نهاد  مردم يها سازمان به واگذاري

 .هستند تهران شهر ابانيو خ كار كودكان ساماندهي و مطلوب

دهي كودكان كار و خيابان شهر تهران ارائه پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت سامان ،ها افتهبر مبناي ي: يريگ جهينت

 شامل و شده طراحي استراتژيك و رويکرد ماتريسي مديريت جامع الگوي پايه بر پيشنهادي كار تقسيم شده و مدل

 در ها سازمان از يك هر وظايف و تيمأمور كه باشدمي كنترل و نظارت و اجرا ،يگذار استيس اصلي مرحله سه

 .است شده مشخص مراحل اين از يك هر

 مديريتي مدل خيابان، و كار كودكان ران،يا ياجتماع مسائل اجتماعي، آسيب :واژگان کليدي
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 مقدمه

توان دوران گمان نيمه دوم سده بيستم را مي بي

کودکان خواند. کمابيش در سراسر جهان به ويژه در 

و اقتصادي متنوع  يکشورهايي که به توسعه اجتماع

اند، بخش بزرگي از منابع مادي و تري دست يافته

هاي رواني حمايتمعنوي براي حل مسائل کودکان و 

رود اما واقعيت اين است و جسمي از آنان به کار مي

هاي جهان بر اين که بسياري از کارشناسان و دولت

ترين مشکل در باورند که پديده کودکان خياباني بزرگ

خواهد بود. کودکان خياباني، کودکاني هستند  12سده 

 اند. رابرت بيلس بهرهترين حقوق خود بي که از طبيعي

نويسد: کودکان خياباني بخشي از انبوه کودکاني  مي

. آنان در اند بانيگرهستند که با فقر جانکاه دست به 

سراسر جهان در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان 

به درستي شمار کودکان  کس چيهشود.  پايمال مي

داند. در ايران نيز آمارهاي دقيقي از  خياباني را نمي

ست نيست زيرا مسائل فرهنگي و کودکان خياباني در د

همچنين کوچ اين کودکان به نقاط گرمسير يا سردسير، 

سرشمارش آنان را دشوار کرده است اما شمار آنان 

کمابيش از ششصد هزار تا يک ميليون تن برآورد شده 

 (. 241، 2811اقليما . )است

دوران ه ـا بـا تنهـيبهـسآن ـير ااـبناـير زاـثآ

ز ـسالي نيـگرا بزـه تـبلكد، وـيشـنمر صـكي منحدكو

مد رآكاي هاننساد اوـجرا از وه ـجامعو  ابدي يمه ـمادا

 مسئلهلذا توجه به حل اين د ـيكنـموم شايسته محرو 

هاي نظام ريتأخضرورت دارد از سوي ديگر شاهد 

صل اين بخش مهم از مسائل مديريتي براي حل و ف

 جوامع هستيم.

 

  مسئلهبيان 

با حرکت به سمت صنعتي شدن و گسترش 

شهرنشيني و همزمان با بهبود وضعيت اقتصادي، 

ه مشکالت ديگري در شهرها چهره خود را نشان داد

مشکالتي که از جنس مشکالت مادي و است. 

اقتصادي نبودند. بروز مسائل اجتماعي و فرهنگي از 

جمله پيامدهاي صنعتي شدن جوامع بوده است و در 

بين اين مسائل، مسئله کودکان کار و خيابان به عنوان 

يک مسئله جدي در اکثر شهرهاي بزرگ جهان ديده 

شهرها از شود که تهران نيز به عنوان يکي از اين  مي

اند  ها به خوبي واقف اين امر مستثني نبوده است. دولت

تواند باعث بروز  مي مسئلهتوجهي به اين  که بي

هاي جدي و انحرافات بسيار در جامعه گردد؛ لذا  آسيب

ها در اين زمينه  هاي رفاهي که دولت بسته به سياست

ها نيز  نمايند، تعداد اين کودکان و وضعيت آن اتخاذ مي

 کشورهاي مختلف متفاوت است.در 

پايگاه  نيتر مهمعدم حضور اين کودکان در 

اجتماعي يعني خانواده جهت تسکين دردها و آالم، 

آموزش رفتارهاي شايسته توسط والدين و انتقال 

ها و هنجارهاي مورد قبول جامعه از طريق ايشان  ارزش

شود تا کودکان کار و خيابان در  به کودک باعث مي

هاي  يطي نامناسب پرورش يافته و ارزششرايط مح

اخالقي و اجتماعي در ايشان ضعيف باشد و به سمت 

گري و... پيش روند. خالء تحقيقات در  فحشا و تکدي

مورد اين کودکان و ناشناخته ماندن وضعيت ايشان، 

توجهي به  هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از بي آسيب

و اتخاذ  مسئله، ضرورت توجه به اين مسئلهحل اين 

هاي رفاهي و اجتماعي مناسب در کشور را  سياست

به روشني قابل مالحظه است،  آن چهکند.  طلب مي

افزايش تعداد اين کودکان در شهرهاي بزرگ کشور 

هاي دولتي و  هاي دستگاه رغم تالش است که علي

نهادهاي غيردولتي بسياري که در اين حوزه فعاليت 

مورد سوء استفاده قرار کنند، باز هم اين کودکان  مي

هاي اجتماعي در کشور  گيرند و باعث بروز آسيب مي

شوند که آثار آن محدود به زمان حال نيست و آينده  مي

 کند. جامعه را نيز به شدت تهديد مي
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 252 سـاالنه  کـار  يجهـان  سـازمان  آمـار  اسـا   بر

 يکودک از محروم جهان در ساله 11 تا 5 کودک ونيليم

 وارد هـا  آن از نفـر  ونيـ ليم 122 آمار نيا طبق. شوند مي

. شوند مي وقت تمام کار به مشغول و شوند مي کار بازار

 و قـا يآفر در درصد 12 ا،يآس در کودکان نيا درصد 1.

 نظـر  بـه . کننـد  مـي  يزندگ نيالت يکايآمر در درصد 7

ـ ن ماننـد  يمـ  بـاز  ليتحصـ  از که يکودکان رسد يم  و ازي

 حضـور  مدرسـه  در کـه  يکودکـان  از يشـتر يب يتقاضا

 تعـداد  از نانياطم قابل آمار فقدان. باشند داشته ابندي يم

 در. سـازد  يمـ  تـر  دهيـ چيپ را مسئله کودکان، نيا يواقع

 .ندارد وجود کودکان نيا از يقيدق آمار رانيا

 ( در1122 سال) پرورش و آموزش ريوز نظر به بنا

 تعـداد  و ليتحصـ  تـرک  کـودک  هزار 152 تعداد رانيا

 دايـ پ را مدرسـه  در نـام  ثبـت  فرصت کودک هزار 152

 کودکـان  ليتحص ترک عمده ليدال از يکي که اند نکرده

 .است يخانوادگ فقر

ـ  ها آن سن و پسر يابانيخ کودکان از درصد 95  نيب

ــا 5 ــان از درصــد 92 حــدود. اســت ســال 12 ت  کودک

 تيـ جمع ياعضـا  که هستند مادر اي پدر يدارا يابانيخ

 از درصد 22. است نفر 2 نيانگيم طور به هاآن خانواده

 .1 و روسـتاها  از درصـد  1. کـه  مهاجر هاخانواده نيا

 کـه  اسـت  افغانستان جمله از گريد يکشورها از درصد

 .اندشناسنامه فاقد شانيا از درصد 12

هاي رسد عليرغم تالشدر مجموع به نظر مي

متعدد نهادهاي رسمي و غيررسمي در خصوص 

هاي کودکان کار و خيابان، تالش مسئلهمديريت 

صورت گرفته منجر به تحقق اهداف اين حوزه و به 

طور مشخص کاهش آمار اين کودکان و نيز کاهش 

 ها نشده است.مشکالت مربوط به آن

اين نوشتار درصدد است با بررسي نقاط قوت،  

دولتي و  يها سازمانها در  و تهديدها و فرصت ضعف

ر اين عرصه فعاليت دارند و با نهادهاي غيردولتي که د

بلندمدت دولت  يگذار استيسارائه پيشنهاداتي جهت 

اجتماعي، تقسيم کار مناسبي  يگذار استيسدر زمينه 

دولتي و نهادهاي غيردولتي در اين  يها سازمانبين 

حوزه ارائه داده و مدل مطلوبي جهت مديريت کالن 

قابل هاي آتي  در سال آن چهپيشنهاد دهد تا  مسئله

مشاهده باشد، تعديل مسائل و مشکالت کودکان کار و 

 خيابان باشد.

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

عنوان بخشي از سرمايه انساني  کودکان خياباني به 

تواند نقش  ها مي هستند که سالمت جسم و روان آن

مهمي در سالمت جامعه داشته باشد. طبق نظر يونيسف 

ايي از خانواده و کودکان خياباني با واقعيت تلخ جد

خطر از دست دادن امکانات اساسي همچون آموزش و 

اند. دونالد استورات اعتقاد دارد که  بهداشت مواجه

فقدان يا از دست دادن روابط بسنده با يکي از والدين، 

مشکالت  نيتر بزرگاز نظر بهداشت رواني يکي از 

کودکان خياباني است. اين کودکان با مشکالت 

بهداشتي، بيماري، حفظ سالمت رواني، مشکالت 

اند  شناختي و عدم پيشرفت تحصيلي مواجه روان

اين  مسئله(. لذا توجه به 111-115 ،1179)صالحي 

هاي اجتماعي مناسب جهت  استيکودکان و اتخاذ س

ين جنبه کن کردن پديده کودکان کار از چندريشه

تواند مهم باشد: ارائه پيشنهاداتي جهت اتخاذ  مي

کن کردن اين  هاي رفاهي مناسب در زمينه ريشه سياست

هاي  ، محافظت از اين کودکان به عنوان سرمايهمسئله

دهند،  انساني که نسل آينده جامعه را تشکيل مي

ها و نهادهاي مختلف  جلوگيري از موازي کاري دستگاه

کان کار و خيابان فعاليت دارند و که در حوزه کود

هاي مادي و انساني با ارائه مدل  استفاده بهينه از سرمايه

، کاهش نقش مسئلهمطلوب جهت مديريت کالن 

هاي اجتماعي،  احتمالي اين کودکان در گسترش آسيب

حمايت از حقوق کودکان و ساماندهي کودکان کار و 

 ايشان. يتوانمندسازخيابان و 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 مهديه سليماني و ابراهيم حاجياني 

 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستمجله مديريت فرهنگي/  56

 

  هاي تحقيق يهو فرض سؤاالت

اصلي كه اين مقاله به دنبال آن است عبارت  سؤال

است از: وضعيت مطلوب در رابطه با مديريت 

ساماندهي كودكان كار و خيابان شهر تهران در 

 مرتبط چگونه بايد باشد؟  يها سازمان

توان اين فرضيه  اصلي، مي سؤالبا در نظر گرفتن 

اصلي را مطرح نمود که مدل مديريتي موجود در 

دولتي و غيردولتي، جهت ساماندهي  يها سازمان

 كودكان كار و خيابان شهر تهران موفق نبوده است.

و  يده سازمانبر اين اسا  تغيير ساختارهاي 

تواند در بهبود و حل و  مي حاکميت تفکر ماتريسي

 ن کار و خيابان مفيد واقع شود.فصل مسائل کودکا

حوزه مهم  4همچنين فرضيات فرعي اين مقاله در 

و نظارت، تقسيم وظايف  يزير برنامهمديريتي شامل 

مرتبط، خدمات رفاهي و حمايتي دولت و  يها سازمان

 يها سازمانواگذاري امور کودکان کار و خيابان به 

 باشد. مي مردم نهاد

 

 کودک کار و خيابان

شود  سال اطالق مي 12خياباني به افراد زير کودک 

که بيشتر عمر خود را در خيابان و مشغول کارهاي 

 گري، مشاغل کاذب، جرائم و...( غيرقانوني )تکدي

بندي يونيسف کودکان خياباني به  باشند. بنا به تقسيم مي

 نوعًاشوند: کودکان بدون خانواده که  مي دسته تقسيم 1

داشتن خانواده به  رغم يعلکارتن خوابند، کودکاني که 

کنند،  داليلي تنها و جدا و در خيابان زندگي مي

کودکاني که خانواده دارند و بنا به داليلي از جمله فقر، 

زنند و كودکاني که توسط  بيشتر در خيابان پرسه مي

 شوند. داري مي مسئول و مراکز حمايتي نگه يها سازمان

بايد گفت بر طبق ادبيات موجود،  در اين جا

 نيتر مهمموضوع کودکان کار و خيابان يکي از 

 اجتماعي در جوامع در حال توسعه به شمارهاي  آسيب

رود. در جوامع مختلف از اين کودکان براي فحشا،  مي

عليه افراد و اموال،  يکار بزهقاچاق مواد مخدر و 

اعتياد،  شود و در معرض سوء استفاده، مي يبردار بهره

 امراض مقاربتي و آسيب در اثر خشونت و مرگ قرار

 (1129افروز و حاتمي، . )گيرند مي

 191که نمايندگان   در پيمان جهاني حقوق کودک

ملل متحد در   کشور جهان در مجمع عمومي سازمان

 1171  اند و ايران نيز از سال آن را پذيرفته 1922سال 

کسي است  دک، کوبه صورت مشروط آن را پذيرفته

 بر اسا که  سال داشته باشد مگر اين 12کمتر از   که

شده   اعمال سن قانوني کمتر تعيين  قانون ملي قابل

 باشد.

« کودکان خياباني»توان گفت:  بدين خاطر مي

سال که به طرق  12کودکان و نوجوانان زير   به معمواًل

ها مشغول زندگي هستند گفته  گوناگون در خيابان

کودکان و نوجوانان خياباني در   تعداد تخميني شود. مي

 ميليون نفر در نوسان است. 172تا  12جهان از 

نتايج آماري ديگري در اين خصوص در  بر اسا 

وجود   ميليون کودک خياباني در جهان 122حال حاضر 

ها در کشورهاي آمريکاي التين و  دارد که نيمي از آن

در کشورهاي آفريقايي و آسيايي به سر  عمدتًا  بقيه

 12به   برند. تنها در آنکارا و استانبول ترکيه نزديک مي

در  وجود دارد و در کنيا اين ميزان  هزار کودک خياباني

 هزار نفر است. 1.2حدود 

دقيقي از تعداد کودکان خياباني در  نسبتًاگرچه آمار 

ايش هاي موجود حکايت از افز ، گزارشنيست  دستر 

معضل اجتماعي در جهان دارد. نبود امکان   نسبي اين

دليل   به عمدتًادستيابي به تعداد دقيق کودکان خياباني 

آنان و متغير بودن تعداد آنان   جايي زندگي پنهاني، جابه

 هاي گوناگون است. در زمان

، در دست نيست  آمار دقيقي متأسفانهدر ايران نيز 

رسمي فقط در تهران برآورد هاي غير گزارش  بنا به لکن

يا بدون   هزار کودک خياباني با سرپرست 22شده که 

 کنند. مي  سرپرست زندگي
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خياباني امر جديدي   در کشور ما مسئله کودکان

اخير   هاي افزايش چشمگير آن در سال  نيست، لکن

مسئوالن شده است و   باعث جلب توجه خاص

ايجاد کرده،  از چهره نامناسبي که در شهرها نظر صرف

که پشت اين   هاي پنهان و منفوري تبعاتي دارد و دست

و   زندگي و آينده اين کودکان  پديده قرار گرفته

 مخاطره انداخته است.  طور جدي به نوجوانان را به 

تعريف کودکان   اجتماعي براي نيتأمسازمان 

نظر اين سازمان  . ازمعيارهاي خاصي دارد  خياباني

، االصل يرانياساله،  15تا  7ي، کودکاني کودکان خيابان

 بهره از آموزش هستند. و بي  شغل کاذب داراي

انجام شده از  رًاياخ  هايي که که در بررسي درحالي

 112ها ايراني و  نفر آن 92 ، فقطخياباني  کودک 222

که با  اين . ضمناند خارجي بوده  نفر ديگر مهاجران

نفر از  15اجتماعي فقط   نيتأمتوجه به تعريف سازمان 

شوند. افزايش کودکان  ها کودک خياباني قلمداد مي آن

نبوده و در   هاي اخير منحصر به تهران خياباني در سال

شهرهاي ديگر از جمله شهرهاي زيارتي نيز رخ داده 

  خياباني استان خراسان در سال  کودکان . تعداداست

شته درصد افزايش دا 19، 1179نسبت به سال  1122

درصد کودکان خياباني  11است. طبق همين گزارش 

ها به  درصد آن 11سرپرست هستند. بي  در اين استان

درصد آنان به صورت عادي در  55کار اشتغال دارند و 

 کنند. ها کار مي کنار والدين خود در خيابان

دهد که پس از تهران  مي  نشان ، آماراز سوي ديگر

تعداد کودکان خياباني را   نترتيب مشهد و قم بيشتري  به

 .اين شهرهاست  دارد که علت اصلي آن زيارتي بودن

 

اجتماعي و رفاهي ايران براي هاي  سياست

 کودکان کار و خيابان يده سامان

خبرگزاري ايسنا به نقل از زارع صفت، مديرعامل 

هاي اجتماعي  سازمان رفاه، خدمات و مشارکت

سال که در  12نويسد، کليه افراد زير  مي شهرداري

کنند و يا آن  منابع مالي فعاليت مي نيتأمخيابان براي 

گري مشغول هستند،  دسته از کودکاني که به تکدي

کودک کار و خيابان شناخته شده و توسط ضابطان 

 شوند. آوري مي شهرداري جمع

شناسايي اوليه اين کودکان توسط مددکاران سازمان 

آوري اين افراد نيز پس از  گيرد. جمع ميرفاه صورت 

برقراري ارتباط دوسويه ميان مددکار و کودک و جلب 

شود. شهرداري نيز، تنها وظيفه  اعتماد او انجام مي

 آوري آنها را بر عهده دارد. جمع

اي حاوي  آوري شده پرونده براي کليه افراد جمع

و پس از  شود آوري مي اطالعات شخصي آنها جمع

آوري شده در سن  مشخص شد افراد جمعاينکه 

سال( قرار دارند، به مراکز بهزيستي  12کودکي )زير 

اقدامات بعدي براي  طبعًاتحويل خواهند شد و 

 ساماندهي کودکان نيازمند حکم قضايي است.

هاي خود  تعدادي از اين کودکان تحويل خانواده

اي نيز با حکم دستگاه قضايي در  شوند و عده مي

 شوند. نگهداري مي بهزيستي

هاي خود  آن دسته از کودکان که به خانواده معمواًل

گردند و به  ها بازمي شوند، دوباره به خيابان تحويل مي

همين خاطر بسياري از کساني که توسط ضابطان 

 شوند، تکراري هستند. آوري مي شهرداري جمع

و از  يرانيا ريغبخشي از کودکان کار و خيابان، 

هستند و اغلب اين افراد از اتباع بيگانه  اتباع بيگانه

غيرمجاز هستند که به صورت غيرقانوني در کشور 

ساکن شده و فرزندان خود را وسيله امرار معاش 

اند که اين دسته از کودکان نيز به  خانواده قرار داده

شوند و اقدامات بعدي در  بهزيستي تحويل مي

مکاري خصوص شناسايي خانواده آنها و در مرز با ه

پليس اتباع بيگانه و اداره کل اتباع بيگانه وزارت کشور 

 شود. انجام مي
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در اين ميان شهرداري هيچ کودکي را در مراکز 

کند چرا که اين اقدام غيرقانوني  خود نگهداري نمي

 است.

در حال حاضر متولي اصلي کودکان سازمان 

بهزيستي است و نگهداري از آنها حتي در مراکز 

 نيز، تنها با حکم قضايي ميسر است.بهزيستي 

ممکن است بهزيستي به دليل فقدان ظرفيت يا هر 

دليل ديگري، امکان نگهداري از برخي کودکان 

آوري شده را نداشته باشد که در اين صورت با  جمع

 دهد. تحويل مي شان خانوادههماهنگي قاضي آنها را به 

در اين ميان نيروي انتظامي نيز در زمينه شناسايي و 

معرفي کودکان رها شده در خيابان به بهزيستي و در 

 يها تيفعالبعضي مواقع کنترل امنيت در انجام 

 .مددکاران بهزيستي مشارکت دارد

 

ارزيابي وضع موجود جهت ساماندهي کودکان کار 

 و خيابان

کودکان  يده سامانکه در زمينه  ييها تالشعليرغم 

 مختلف صورت يها سازمانکار و خيابان توسط 

توان بيشترين اشکاالت وضع موجود را  مي گيرد، مي

موارد زير برشمرد که برطرف نشدن آن سبب هدر 

 خواهد شد: ها سازمانرفتن انرژي اين 

فعال در حوزه کودکان کار و خيابان  يها سازمان -

 عملکرد هماهنگي ندارند

 يا قهيسلدر زمان اجرا  ها سازمانعملکرد برخي از  -

مديران مراکز با يکديگر متفاوت هاي  است و هدف

 است.

شود و  مي روي بستر سياسي انجام ها تيفعال -

 مقطعي است.

صورت گرفته انجام  يها تيفعالارزيابي از  -

هاي  باعث هدر رفتن هزينه مسئلهو اين  شود ينم

شود و کماکان شاهد افزايش  مي مادي و معنوي

 تعداد کودکان در خيابان هستيم.

کمبود منابع و امکانات وجود دارد. براي مثال  -

سامان بهزيستي فضاي کافي براي نگهداري کودکان 

 را متوقف يآور جمعشده ندارد لذا  يآور جمع

 کند. مي

در اولويت يکسان قرار  ها سازمانبراي  مسئلهحل  -

 ممکن است تمام ها سازمانندارد لذا برخي از اين 

 خود را انجام ندهند.هاي  تيمأمورو يا بخشي از 

لذا پس  رديگ ينمساماندهي به شيوه واقعي صورت  -

از مدت کوتاهي کودکان ساماندهي شده دوباره به 

 .گردند يبازمخيابان 

 

 کياستراتژ تيريمد

 فيتعر گونه نيبد را کياستراتژ تيريمد توانيم

 ماتيتصم يابيارز و اجرا ن،يتدو علم و هنر: کرد

-هدف به سازديم قادر را سازمان که چندگانه يافهيوظ

 نيا از که گونههمان. ابدي دست خود بلندمدت يها

 يبرا کياستراتژ تيريمد در شوديم استنباط فيتعر

: شوديم ديتاک عامل نيچند بر يسازمان تيموفق کسب

توليد  ،يمال امور ،يابيبازار ت،يريمد کردن هماهنگ

-انهيرا اطالعات يهاستميس توسعه و تحقق ،(اتيعمل)

 . يا

 مرحله سه رندهيدربرگ کياستراتژ تيريمد نديفرا

 و هاياستراتژ ياجرا ها،ياستراتژ نيتدو: باشديم

 (21 ،1179 د،يويد.آر فرد. )هاياستراتژ يابيارز

 کياستراتژ تيريمد يندهايفرا و مختلف مراحل

 ريتصو در کياستراتژ تيريمد جامع يالگو قالب در

 :است شده ارائه 2-1
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 کياستراتژ تيريمد جامع يالگو :1 ريتصو

 

 و ماتيتصم کياستراتژ تيريمد ،يکل اصطالح در

 يها ياستراتژ توسعه جهت در کپارچهي يها تيفعال

 تيريمد نيبنابرا. آنهاست جينتا کنترل و اجرا مؤثر،

 و يابيارزش ،يبررس به مربوط يها تيفعال کياستراتژ

 و درون ريتداب گونه هر اتخاذ ها، ياستراتژ انتخاب

 در و ها ياستراتژ نيا ياجرا يبرا يسازمان رونيب

 .رديگ يبرم در را شده انجام ها تيفعال کنترل تينها

 ياجتماع تيريمد که جا آن از حاضر پژوهش در

 کي استقرار به تا شده گرفته نظر در کالن سطح در

 و مرتبط ينهادها انيم در هماهنگ و منسجم نظام

 ياجتماع حوزه در يررسميغ و يرسمهاي  دستگاه

 تيريمد يمبنا بر شده انتخاب نگاه نوع لذا بپردازد

 در يشنهاديپ کار ميتقس مدل ارائه و بوده کياستراتژ

 .الگوست نيهم اسا  بر زين پژوهش يانتها

 

 تيريمد در يسيماتر کرديرو

 ياجتماع يزير برنامه در ياساس مشکالت از يکي

 و منسجم نظام کي استقرار عدم کالن، سطح در

 يرسمهاي  دستگاه و مرتبط ينهادها انيم در هماهنگ

به  مهم نيا که باشد مي ياجتماع حوزه در يررسميغ و

 کهيحال در باشد مي نهادها نيا يفزون و تنوع ليدل

 .ندارد وجود هاآن انيم در ييهمگرا و انسجام نيکمتر

 منابع اتالف و عملکردها يسازيخنث موجب امر نيا

 از استفاده مشکل نيا يهاحل ه را از يکي. است شده

. باشديم ياجتماع يزيربرنامه در يسيماتر کرديرو

 کار ميتقس و يهماهنگ جاديا يمعن به يسيماتر کرديرو

 کي رامونيپ و مرتبطهاي  دستگاه و نهادها انيم در

 نييتع نحوه نجايا در مهم ليمسا. است خاص تيمأمور

 تيمسئول ميتقس وهيش و هاآن مشارکت جلب ،نهادها

 اشاره هاآن به پژوهش نيا در که باشديم هاآن نيب

 .شوديم

 از تيريمد يها تيفعال تمام ولکيگ لوتر دهيعق به

 کار به ،1يده سازمان 2يزير برنامه عنصر هفت

 و 6کردن گزارش ،5کردن هماهنگ ،4تيهدا ،8گماردن

  است افتهي ليتشک 7يبند بودجه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 مهديه سليماني و ابراهيم حاجياني 

 

 
 1392و دوم/ زمستان  سال هفتم/ شماره بيستمجله مديريت فرهنگي/  60

 

 بخش دو به معطوف يسيماتر تفکر نجايا در

 داستيپ ناگفته. باشد يم کردن هماهنگ و يده سازمان

 جاديا ،يسيماتر کار يبرا يضرور مقدمات از يکي که

 يهنجار يفضا و مشترک آرمان مشترک، فرهنگ

 .است کنندگان مشارکت و اعضا يتمام يبرا مشترک

 عضو ينهادها مشارکت جذب و جلب يبرا

 و ها ييتوانا و ها تيظرف به ديبا يفرهنگ سيماتر

. کرد استفاده آنها از و نمود توجه سازمان هر ها ليپتانس

 چه از نفعانيذ و حقان يذ که کرد توجه ديبا يبه عبارت

 نجايا در تيظرف گفت ديبا هستند؟ برخوردار يامکانات

 يها تيمأمور و يسطح ن،يروت يها تيفعال هيکل شامل

 ،يکيزيف يها تيظرف و اماکن سازمان، کي يذات

 يا رسانه و داتيتول ،يمجاز يفضا و يا رسانه امکانات

 يها ليپتانس و امکانات زين و انتشارات و محصوالت و

 .باشد يم موجود يغيتبل

 کيـ  يفرهنگـ  سيماتر يطراح يبرا اسا  نيا بر 

 :است يضرور ريز مراحل کردن يط خاص تيفعال

 کي انتخاب و مشخص موضوع و هدف نييتع. 1

 کي اسا  بر( يا هسته کرديرو با) يمحور هدف

 تقاضاها، اي و تر يکل اهداف اي و ضرورت از،ين

 سلسله انتظارات اي و شهروندان مطالبات و ازهاين

 .ديآ يم به وجود سازمان درون مراتب

 آن ياصل يها مؤلفه اي اجزاء به هدف دوم گام در. 2

 تواند يم تيفعال کي هيتجز. شود يم خرد و هيتجز

 .باشد آن يزمان يها گام اي و مراحل ابعاد، اسا  بر

 مؤسسات و نهادها و ها سازمان يستيبا سوم، گام در. 1

 يمدن ينهادها زين و يسازمان برون يسازمان درون

 الزامات اسا  بر ايتوانند ) يم که يردولتيغ و

 اهداف اي يکل اهداف تحقق در يستيبا( يقانون

 .شوند  نيمع ند،ينما ينيآفر نقش سيماتر خرد

 شده هيتجز اي يتخصص يها تيفعال چهارم گام در. 1

 و شود يم داده صيتخص سازمان اي نهاد هر به

 مشخص و معلوم نهادها از کدام هر يها تيمأمور

 .شود يم

 يکل هدف تحقق سيماتر يينها هدف که آنجا از. 5

 مثل يتيريمد يها سميمکان از استفاده با باشد يم

 عملکرد يابيارز منابع، و اعتبارات صيتخص

 دانش تيريمد مدل يطراح ،ربط يذ يها دستگاه

 که بود دواريام توان يم ... و ها سازمان نيب در

 سمت به تينها و در شده جاديا کيتفک و هيتجز

. رساند ياري يکل هدف تحقق و هياول متيعز نقطه

 (21 ،1191 ،يانيحاج)

 

 شناسي پژوهش روش 

 مختلف ابعاد که يمسائل يبررس که نيا به توجه با

 حوزه نيا در که است يافراد به مراجعه ازمندين دارد

 پژوهش نيا يآمار جامعه لذا باشند مي نظر صاحب

 از مختلف ابعاد در نظرانصاحب تمامي شامل

. باشد مي تهران شهر خيابان و كار كودكان يده سامان

 و كارشناسان ران،يمد شامل نظرانصاحب اين

 اجتماعي مددكاري يها سازمان در اجتماعي مددكاران

 . شوند مي

نوع تحقيق حاضر بر حسب هدف، تحقيق 

 نظر از حاضر تحقيق خالصه، طور بهکاربردي است. 

 براي. است توصيفي روش، حيث از و كاربردي هدف،

 براي مستقيم پرسشنامه از اطالعات آوري جمع

 منظور به .است گرديده استفاده اطالعات يآور جمع

 آلفاي بيضر روش از اعتماد قابليت ضريب تعيين

 هماهنگي محاسبه براي روش اين. شد استفاده كرونباخ

 كار به پرسشنامه جمله از گيري اندازه ابزار دروني

گانه  بيست سؤاالت. مقدار آلفاي كرونباخ براي رود مي

 بوده است.  2.5/2پرسشنامه معادل 
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 اطالعات تحليل و تجزيه و گردآوري ابزار و روش :1 جدول

 تحليل روش تصميم ايبنم ابزار نمونه گيري نمونه روش تحقيق روش هدف 

 اول فاز
 و ها بيآس شناسايي

 راهكارها
 نظر اتفاق ضريب مصاحبه نفر 15 قضاوتي كانوني مطالعه

 همبستگي ضريب

 كندال

 دوم فاز
 يدييتأ آزمون

 راهكارها
 پرسشنامه نفر 11 ساده تصادفي پيمايش

 و ميانگين

 واريانس
 ميانگين آزمون

 

 شناسايي كه اول فاز در آماري نمونه تعيين براي

 زمينه در نهادها و ها سازمان وظايف و ها بيآس

 به توجه با و است خيابان و كار كودكان ساماندهي

 روش از باشد، مي كانوني مطالعه كه تحقيق روش

 مطالعه روش در. شد استفاده قضاوتي گيري نمونه

 يدورها اي هاپاسخ و پرسش از يامجموعه كانوني

 اتفاق به که است شده کنترل بازخورد همراه به يمتوال

 يموضوع درباره خبره افراد از گروه کي انيم نظر

 با روش اين در(. 2227 ،1تياشم) انجامديم خاص

 پژوهش موضوع در كه شود مي انجام افرادي مشاركت

 عنوان با افراد اين. باشند تخصص و دانش داراي

 واجد اعضاي گزينش. شوند مي شناخته پانل اعضاي

 به روش اين مراحل نيتر مهم از پانل براي شرايط

 به بستگي كار نتايج اعتبار زيرا آيد، مي حساب

 براي(. 2221 ،9پاول) دارد افراد اين دانش و شايستگي

 قضاوتي يا هدفدار گيري نمونه از پانل اعضاي انتخاب

 است، ياحتمال ريغ گيري نمونه يها روش از يكي كه

 اين بر قضاوتي گيري نمونه روش. است شده استفاده

 جامعه درباره پژوهشگر دانش كه است استوار فرض

. است استفاده قابل پانل اعضاي كردن نيچ دست براي

 را مناسب افراد تمام خود پژوهشگر كه صورتي در

 روش از تواند مي نشناسد، پانل در عضويت براي

 ديگر نوعي كه كند استفاده نيز 20اي زنجيره گيري نمونه

 اين بر. آيد مي حساب به ياحتمال ريغ يها روش از

 صورت به پژوهش اين براي پانل اعضاي اسا ،

 قضاوتي يا هدفدار روش از و ير احتماليغ گيري نمونه

 كانوني مطالعه براي نفر 15 همچنين و شدند برگزيده

 در اجرايي يها پست داراي افراد اين كه شدند نامزد

 تهران شهر خيابان و كار كودكان ساماندهي زمينه

 .بودند

 يريگ نمونهدر فاز دوم اين تحقيق از روش 

 ساده استفاده شده است.  تصادفي

 

 فاز اول: شناسايي راهكارها هاي  افتهيتحليل 

 اسـتفاده  كـانوني  مطالعه از تحقيق اول فاز انجام در

 پانزده نظرات از گيري بهره با مطالعه اين در. است شده

 طريــق از اصــلي محورهــاي خبرگــان، نظــرات از تــن

 از اول دور در. گرديـد  شناسـايي  عميـق  هـاي  مصاحبه

 خبرگـان  نظرات به مراجعه با عميق هاي مصاحبه انجام

 جهت در راهكارهاي نيتر مهم آنها نظرات بندي جمع و

 كـار  كودكان يده سامان جهت مطلوب مديريت توسعه

 در منـدر   محورهـاي  صـورت  به تهران شهر خيابان و

 . آمد دست به 2شماره  جدول

 محورها اين از كدام هر بندي جمع با ادامه در

 موضوعاتي بر تمركز با ها مصاحبه دوم دور در مجددًا

 وظايف، تقسيم همچنين و مقررات و قوانين از غير

 در. شود نگاه موضوع به مختلفي ابعاد از تا شد سعي

 از نفر دوازده با كه ها مصاحبه از دور اين بندي جمع

 به زير جدول صورت به جينتا شد، انجام خبرگان

 .آمد دست
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 در خيابان و كار كودكان ساماندهي جهت مطلوب مديريت توسعه شده شناسايي محورهاي نيتر مهم :2 جدول

 ها مصاحبه اول دور

 اجتماعي رفاه حوزه در جديد قوانين تصويب 1

 مجلس به ارائه جهت اليحه تهيه و قانوني يخألها تشخيص 2

 مختلف نهادهاي يها تيفعال از ساالنه گزارش تهيه 1

 ها تيفعال و وظايف تقسيم اصالح و اهداف تحقق ميزان بررسي 1

 كشور اجتماعي وضعيت ها گزارش ارائه 5

 نهادها بين وظايف تقسيم .

 

 در خيابان و كار كودكان ساماندهي جهت مطلوب مديريت توسعه شده شناسايي محورهاي نيتر مهم :1 جدول

 ها مصاحبه دوم دور

 حوزه اين در فعال نهادهاي به اعتبار تخصيص 1

 خيابان و كار كودكان حوزه در پژوهشي يها تيفعال انجام 2

 خيابان و كار كودكان از دقيق آمار تهيه  1

 خيابان و كار كودكان كار جويايهاي  خانواده به زا اشتغال اعتباري تسهيالت ارائه 1

 كشور وزارت خيابان و كار كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه 5

 ها تيفعال انجام جهت نياز مورد اعتبار نيتأم .

 خيابان و كار كودكان توانمندسازي و پذيرش جذب، شناسايي، 7

 يده سامان اجراي مراحل در قضايي احكام كليه صدور 2

 يده سامان تسهيل جهت الزم حقوقي مشاوره ارائه 9

 ايشان خانواده و خيابان و كار كودكان درماني و بهداشتي نيازهاي نيتأم 12

 

 در کـه  شـده  ارائـه  راهكارهـاي  كه رسيد مي نظر به

 حـدود  تـا  اسـت  مـديريتي  مسـائل  نيتـر  مهم برگيرنده

 مشاهده با تحقيق، مورد خبرگان زيرا باشد کامل ياديز

 جديـدي  نكتـه  دوم، و اول دورهاي هاي مصاحبه نتايج

 جـزو  عوامل اين كه كردند مي بيان و نكرده اضافه آن به

 جهـت  كارامـد  مـديريت  توسـعه  براي ضروري عوامل

 از پـس  محقـق . اسـت  خيابان و كار كودكان ساماندهي

 تكميلـي  هـاي  مصـاحبه  آمده، دست به نتايج از اطمينان

 بـه  موفـق  دوم دور در كه ديگر خبره چند با را ديگري

 افـراد  اين. داد انجام بود، نشده آنها با مصاحبه برگزاري

 بندي جمع. كردند اضافه عوامل اين به ديگر محور چند

 .  است شده ارائه سوم جدول در نظرات اين

 

 

 خيابان و كار كودكان ساماندهي جهت مطلوب مديريت توسعه شده شناسايي محورهاي نيتر مهم -1 جدول

 ها مصاحبه سوم دور در

 كودكان ساماندهي مراكز جهت پرستار و پزشک روان و پزشك نيتأم 1

 كشور وزارت خيابان و كار كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه 2

 مربيان و اوليا انجمن در مسئله طرح طريق ازها  خانواده سازي آگاه 1

 بهزيستي مددكار همكاري با مدرسه مشاور طريق از هستند آسيب معرض در كه يآموزان دانش شناسايي 1
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 سوم تا اول دورهاي در كندال همبستگي ضريب: 5جدول 

 گروه سوم  گروه دوم گروه اول 

 5 5 5 تعداد

 695. 672. 663. )الف( ضريب همبستگي كندال

 16.680 10.750 4.500 دو كاي

 1 1 1 درجه آزادي

 001. 005. 034. شناسه

 

 نظـر  در محورهـا  نيتـر  مهـم  عنوان به محورها اين

 تهيـه  عوامل اين از اي پرسشنامه نهايتًا. است شده گرفته

 شـده  خواسـته  آنهـا  از و شده توزيع خبرگان بين و شد

 همخـواني  ميزان تعيين براي. دارند ابزار را خود نظر تا

 كنـدال  تـاو  همبستگي ضريب از هم با خبرگان نظرات

 آزمـون  نتيجـه  زيـر  جدول در ضريب اين. شد استفاده

 بـين  كفايـت  حد كه است شده ارائه همبستگي ضريب

 . دهد مي نشان را نظر اجماع همچنين و نظرات

 پرسشـنامه  كـه  گروهـي  سـه  هر براي شناسه ميزان

 و اسـت  25/2 از كمتـر  اسـت،  شـده  ارسـال  آنها براي

 بـراي  همبستگي ضريب. دارد اعتبار آزمون اين بنابراين

 نزديكـي  ضـريب  سه هر كه دهد مي نشان گروه سه اين

 و بزرگتـرين  بـين  اخـتالف  و دارنـد  هم به كمي بسيار

 ميـزان  ايـن  كـه  است 212/2 معادل ضريب كوچكترين

 نظـر  اتفـاق  كـه  كرد ادعا توان مي. باشد مي 1/2 از كمتر

 در شـده  شناسايي محورهاي خصوص در خبرگان بين

 كودكـان  ساماندهي و كارآمد مديريت توسعه خصوص

 اين اسا ، اين بر. دارد وجود تهران شهر خيابان و كار

 دوم فـاز  در تحقيق ادامه براي مبنايي عنوان به محورها

 .  گيرد مي قرار

 

 راهكارها  دييتأفاز دوم: هاي  تحليل يافته

 كارآمد مديريت توسعه راهكارهاي شناسايي از پس

 جـداول  در كـه  خيابـان  و كـار  كودكان ساماندهي براي

 مطابق كه اصلي محورهاي اكنون شد، عنوان قبل بخش

 تـا  نمـود  ارائـه  تـوان  مي را است، تحقيق هاي فرضيه با

. باشد خبرگان گروه يها پاسخ اسا  بر پيشنهادي مدل

 گـروه  هـاي  مصـاحبه  از حاصـل  محورهـاي  بين ارتباط

 جـدول  در مـدل  اصـلي  يهـا  مؤلفه همچنين و كانوني

 .  است شده ارائه .شماره 

 كـه  مـدل  در چهارگانـه  يها مؤلفه از كدام هر براي

 مـرتبط،  يهـا  سـازمان  بـر  نظـارت  و ريزي برنامه شامل

 و رفـاهي  خـدمات  مـرتبط،  يها سازمان وظايف تقسيم

ــت حمــايتي ــان ســاماندهي و دول ــار كودك ــًا و ك  نهايت

 بـه  تهـران  شـهر  خيابـان  و كـار  كودكان امور واگذاري

 محورهـاي  باشد، مي دولت توسط نهاد مردم يها سازمان

 آنهـا  بـين  ارتبـاط  و شـده  گنجانـده  اول فـاز  از حاصل

 جـدول  اعتبـار  از اطمينـان  بـراي . اسـت  گرديده برقرار

 را نزديكـي  همكـاري  كـه  كارشناسان از نفر دو با فوق،

 تخصصـي  هـاي  مصـاحبه  اجـراي  طـول  در محققـان  با

 فـوق  جـدول  نهايتـاً  كـه  شـد  جابجـا  مـواردي  داشتند،

 قـرار  دوم فاز پرسشنامه مبناي جدول، اين. شد يطراح

( کارشناسـان منتخـب )  آماري نمونه از آن در كه گرفت

 ايـن  از كـدام  هـر  انـدازه  چـه  تـا  كـه  بود شده پرسيده

 كارآمد و مطلوب مديريت مدل توسعه براي را محورها

 ضـروري  خيابـان  و كـار  كودكـان  ساماندهي جهت در

 فـاز  اسـتنباطي  نتايج بعد، بخش در و ادامه در. دانند مي

 .شود مي ارائه دوم

 

 دوم فاز هاي يافته

هاي تحقيق و استنباط آماري  به منظور تحليل داده

 گوناگوني استفاده شده است. ابتدا به  يها ليتحلاز 
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 پژوهش نهايي مدل محورهاي و ها مؤلفه :. جدول

  اصلي محورهاي  مدل يها مؤلفه

 بر نظارت و ريزي برنامه

 مرتبط يها سازمان

 قوانين جديد در حوزه رفاه اجتماعيتصويب  .1

 قانوني و تهيه اليحه جهت ارائه به مجلس يخألهاتشخيص  .2

 نهادهاي مختلف يها تيفعالتهيه گزارش ساالنه از  .3

 پژوهشي در حوزه كودكان كار و خيابان يها تيفعالانجام  .4

 مرتبط يها سازمان وظايف تقسيم

 نهادها تقسيم وظايف بين .5

 ها تيفعالف و اصالح تقسيم وظايف و بررسي ميزان تحقق اهدا .6

 وضعيت اجتماعي كشور ها گزارشارائه  .7

 تهيه آمار دقيق از كودكان كار و خيابان .8

 شناسي كودكان كار و خيابان وزارت كشور ارائه گزارش ساالنه به كميته تخصصي آسيب .9

 و دولت حمايتي و رفاهي خدمات

 كار كودكان ساماندهي

 هاي جوياي كار كودكان كار و خيابان زا به خانواده اشتغالارائه تسهيالت اعتباري  .11

 شناسايي، جذب، پذيرش و توانمندسازي كودكان كار و خيابان .11

 صدور كليه احكام قضايي در مراحل اجراي ساماندهي .12

 ارائه مشاوره حقوقي الزم جهت تسهيل ساماندهي .13

 ده ايشاننيازهاي بهداشتي و درماني كودكان كار و خيابان و خانوا نيتأم .14

 در انجمن اوليا و مربيان مسئلهها از طريق طرح  سازي خانواده آگاه .15

 و كار كودكان امور واگذاري

 يها سازمان به تهران شهر خيابان

 دولت توسط نهاد مردم

 تخصيص اعتبار به نهادهاي فعال در اين حوزه .16

 ها تيفعالاعتبار مورد نياز جهت انجام  نيتأم .17

 و پرستار جهت مراكز ساماندهي كودكان پزشک روانپزشك و  نيتأم .18

 آموزان در معرض آسيب از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكار شناسايي دانش .19

 نهاد مردم يها سازمانارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به كودكان و خانواده ايشان توسط  .21

 

ها از تحليـل همبسـتگي بهـره     منظور آزمون فرضيه

ــا اســتفاده از آزمــون ميــانگين    tگرفتــه شــده ســپس ب

ها مورد آزمون قرار گرفته است. بـراي   استودنت فرضيه

آزمـــون  بررســـي نرمـــال بـــودن متغيـــر وابســـته از 

 اسميرنوف استفاده شده است. -کولموگروف

اين آزمون جهت بررسـي ادعـاي مطـرح شـده در     

هاي يک متغير کمي مورد استفاده قرار وزيع دادهمورد ت

تـابع تجمعـي احتمـال     سـه يمقاگيرد و با استفاده از مي

ها و تـابع تجمعـي احتمـال توزيـع نرمـال، فـرض        داده

 كند. ها از توزيع نرمال را بررسي مي پيروي داده

 شـماره ج آزمون سنجش نرمال بودن در جدول ينتا

ارائه شده است. با توجه به سـطح معنـاداري آزمـون     7

ــه 2/.9.) ــرض صــفر رد   25/2بيشــتر از  ک اســت(، ف

گردد. بـه  مي دييتأها شود و ادعاي نرمال بودن داده ينم

عبارت ديگر، توزيـع مشـاهده شـده بـا توزيـع نرمـال       

 يکسان بوده و تفاوتي بين اين دو وجود ندارد. 

اسميرنف در جـدول،  -كولموگروفبر اسا  آماره 

ها نرمال بوده و از مقادير بااليي برخوردار هسـتند.   داده

ميـزان   براي مثال مقدار شناسـه بـراي تقسـيم وظـايف    

 باشد كه داراي ميزان مطلق زيادي است.   مي 26.17

براي ساير متغيرها نيز آماره محاسبه شده به همـين  

تـوانيم از   مون ميترتيب است. با استفاده از نتايج اين آز

 آمار پارامتريك براي تحليل اطالعات استفاده كنيم. 
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 اسميرنف -نتايج آزمون كولموگروف  :7جدول 

 
 و ريزي برنامه

 نظارت

 تقسيم

 وظايف

 و رفاهي خدمات

 حمايتي

 به واگذاري

 نهاد مردم يها سازمان

 31 31 31 31 تعداد

 a,bپارامترهاي نرمال 
 3.4258 3.5484 3.4968 3.6129 ميانگين

 38207. 31089. 51864. 49933. انحراف معيار

 ها تفاوتحداكثر 

 192. 175. 136. 221. مطلق

 131. 110. 136. 102. مثبت

 192.- 175.- 108.- 221.- منفي

 1.068 975. 756. 1.231 اسميرنف –آماره كولموگروف 

 204. 298. 617. 197. )دو دامنه(شناسه 

 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

هـا   توان با تمركز بـر فرضـيه   هاي تحقيق را مي يافته

هـاي پـژوهش كـه     بيان نمود. با توجه به اينكـه فرضـيه  

شــامل چهــار فرضــيه فرعــي اســت، از توزيــع نرمــال  

-برخوردار هستند، از آزمـون ميـانگين پارامتريـك تـي    

 استودنت استفاده شد. 

 فريدمن آزمون از ها مؤلفه بندي اولويت براي

 فوق جدول داري معني سطح اسا  بر. شود مي استفاده

 صفر فرض که گيريم مي نتيجه است 25/2 از كمتر كه

 تفاوت ها مؤلفه رتبه ميانگين بين پس شود مي رد

 آزمون، همين اسا  بر اكنون. دارد وجود معناداري

 : شود مي ارائه نيز محورها بندي اولويت

 

 ها هيفرض آزمونهاي  افتهي يآمار نتايج -2 جدول
 Test Value = 3  نتيجه 

t df ميانگين شناسه 

 ها تفاوت

 اطمينان فاصله درصد 95%

 باال حد پايين حد

 فرضيه پذيرش 7961. 4297. 61290. 000. 30 6.834  نظارت و ريزي برنامه

 فرضيه پذيرش 6870. 3065. 49677. 000. 30 5.333  وظايف تقسيم

 فرضيه پذيرش 6624. 4344. 54839. 000. 30 9.821  حمايتي و رفاهي خدمات

 فرضيه پذيرش 5660. 2857. 42581. 000. 30 6.205  نهاد مردم يها سازمان به واگذاري

 

  رتبه ميانگين اسا  بر تحقيق محورهاي بندي رتبه -9 جدول

 ميانگين رتبه محور 

 2.68  نظارت و ريزي برنامه

 2.55  نهاد مردم يها سازمان به واگذاري

 2.44  حمايتي و رفاهي خدمات

 2.34  وظايف تقسيم
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 پژوهش يينها يالگو -2 ريتصو

 

 نظارت و ريزي برنامه شود مي مالحظه كه همانطور

 آن از پس و مؤلفه نيتر مهم عنوان به 26.2 رتبه با

 رتبه در 2655 رتبه با نهاد مردم يها سازمان به واگذاري

 مديريت براي ها مؤلفه نيتر مهم كه دارند قرار دوم

 تهران شهر خيابان و كار كودكان ساماندهي و مطلوب

 . هستند

 در گرفتـه  صـورت  استنباطي يها آزمون به توجه با

 زيـر  صـورت  بـه  پيشـنهادي  مـدل  ها، فرضيه خصوص

 رگـذار يتأث اصـلي  عامل چهار شامل كه گردد مي اصالح

 .  است

 

 پيشنهادهاي تحقيق

 مورد در پژوهش اين در شده ارائه الگوي اسا  بر

 و كـار  كودكان ساماندهي و مطلوب مديريت مدل ارائه

 و هـا  مصـاحبه  نتـايج  بـه  توجـه  با و تهران شهر خيابان

 عنــوان بــه زيــر نكــات پيمــايش پرسشــنامه همچنــين

 :  شود مي پيشنهاد مديريتي راهكارهاي

ريزي در زمينه  و برنامه يگذار استيسموضوع  -

مديريت كودكان كار و خيابان به طور جدي از 

گذاري كشور پيگيري شود. در اين  سوي نهاد قانون

خصوص تصويب قوانين جديد در حوزه رفاه 

قانوني وظايفي است  يخألهااجتماعي و تشخيص 

كه بر دوش مجلس شوراي اسالمي است و بايد 

 هد. انجام د

شـود كميتـه تخصصـي آسـيب شناسـي       پيشنهاد مي -

كودكان كار و خيابان زيـر نظـر شـوراي اجتمـاعي     

انـدازي شـود. ايـن شـورا بـه مجلـس در        راه كشور

قانوني و تهيه اليحه جهت ارائـه   يخألهاتشخيص 

نهادهـا، تخصـيص    به مجلس، تقسيم وظـايف بـين  

اعتبار بـه نهادهـاي فعـال در ايـن حـوزه در زمينـه       

كمك كرده و همچنين بررسي ميزان  يگذار استيس

 هـا  تيفعالتحقق اهداف و اصالح تقسيم وظايف و 

 را به عنوان يك كار نظارتي بر عهده دارد. 

ــديريت و      - ــه م ــه در زمين ــوعاتي ك ــي از موض يك

ساماندهي كارآمـد كودكـان كـار و خيابـان مغفـول      

ــت    ــاخت الزم و تقوي ــاد زيرس ــت، ايج ــده اس مان

نهاد در اين زمينه اسـت. مـديريت    مردم يها سازمان

بايد انرژي زيادي را در اين زمينـه صـرف كنـد بـه     

قوي و فعال در اين زمينه از  يها سازمانطوري كه 

اندازي شود. ايـن   طريق نهادهاي مردمي ايجاد و راه

دار انجام وظايفي ماننـد   مردم نهاد عهده يها سازمان

ار و ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به كودكان كـ 

خـدمات حمـايتي و    نيتأمخيابان و خانواده ايشان، 

 نهاد مردم يهاسازمان به واگذاري

  مرتبط يهاسازمان بر نظارت و ريزي برنامه

 يهاسازمان بين وظايف تقسيم

  مرتبط

 حمايتي و رفاهي خدمات

 در خيابان و كار كودكان ساماندهي

  تهران شهر
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انسان دوستانه مـردم در حـد مقـدور و حمايـت از     

 خانواده كودكان خواهند بود. 

شـود بـراي سـاماندهي كودكـان كـار و       پيشنهاد مي -

ــه در    ــه موضــوعات اصــلي ك ــا توجــه ب ــان ب خياب

هـاي   هـا مـورد توجـه بـود؛ كنتـرل آسـيب       مصاحبه

ــي و  ــاعي، فرهنگ ــت   اجتم ــي از فعالي ــي ناش روان

اقتصادي كودكان در خيابان، توانمندسازي كودكـان  

كار و خيابان و خانواده ايشـان، جلـوگيري از هـدر    

فعال در  مؤسساتمادي و معنوي هاي  رفتن سرمايه

زمينــه ســاماندهي كودكــان از طريــق جلــوگيري از 

اســتفاده بيشــتر از مشــاركت  مــوازي كــاري ايشــان

كودكـان خيابـاني از    مسـئله مردمي در زمينـه حـل   

ــه   ــلي برنام ــاي اص ــه محوره ــي   جمل ــاي اجراي ه

 ساماندهي قرار گيرد. 

مختلف در  يها سازمانشود وظايف  پيشنهاد مي -

زمينه مديريت ساماندهي كودكان كار و خيابان به 

تقسيم شود که مدل  20شماره شرح جدول 

پيشنهادي تقسيم کار با نگاه الگوي جامع مديريت 

و انتخاب رويکرد ماتريسي تهيه شده  استراتژيک

 ميان هاي ناهماهنگي و فصلو با هدف حل  است

دهي کودکان تهيه و هاي دخيل در امر سامان نهاد

 .ارائه شده است

 

 خيابان و كار كودكان حوزه در فعال يها سازمان كار تقسيم پيشنهادي مدل :12 جدول

سازماننهاد /   کنترل و نظارت اجرا يگذار استيس 

  حوزه در جديد قوانين تصويب_  مجلس

 اجتماعي رفاه

  

  تخصصي كميته

 كار كودكان شناسي آسيب

 خيابان و

 

 ياجتماع يشورا نظر ريز)

 سيتأس کشور وزارت

 (شود

 و قانوني يخألها تشخيص_ 

 به ارائه جهت اليحه تهيه

 مجلس

 

 و كشور اجتماعي وضعيت ها گزارش ارائه _

 نهادها بين وظايف تقسيم_ 

 حوزه اين در فعال نهادهاي به اعتبار تخصيص_ 

 خيابان و كار كودكان حوزه در پژوهشي يها تيفعال انجام_ 

 خيابان و كار كودكان از دقيق آمار تهيه_ 

 اهداف تحقق ميزان بررسي_ 

 وظايف تقسيم اصالح و

 ها تيفعال و

 از ساالنه گزارش تهيه_ 

 نهادهاي يها تيفعال

 مختلف

 رفاه و كار تعاون، وزارت

 ياجتماع

 

 

 كار جوياي هايخانواده به زااشتغال اعتباري تسهيالت ارائه_ 

 خيابان و كار كودكان

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 يراهبرد نظارت معاونت

 يجمهور استير

  ها تيفعال انجام جهت نياز مورد اعتبار نيتأم_ 

 سازمان

 يستيبهز 

 خيابان و كار كودكان توانمندسازي و پذيرش جذب، شناسايي،_ 

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

  وزارت

 دادگستري

 دهي سامان اجراي مراحل در قضايي احكام كليه صدور_  

 ساماندهي تسهيل جهت الزم حقوقي مشاوره ارائه_ 

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار
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 خيابان و كار كودكان حوزه در فعال يها سازمان كار تقسيم پيشنهادي مدل :12 جدول

سازماننهاد /   کنترل و نظارت اجرا يگذار استيس 

 و درمان بهداشت، وزارت

 پزشكي آموزش

 و خيابان و كار كودكان درماني و بهداشتي نيازهاي نيتأم_  

 ايشان خانواده

 ساماندهي مراكز جهت پرستار و پزشک روان و پزشك نيتأم_ 

 كودكان

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 وزارت

 پرورش و آموزش 

 و اوليا انجمن در مسئله طرح طريق از هاخانواده يساز آگاه_  

 مربيان

 طريق از هستند آسيب معرض در كه يآموزان دانش شناسايي_ 

 بهزيستي مددكار همكاري با مدرسه مشاور

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 ارشاد و فرهنگ وزارت

 اسالمي

 سينما، طريق از خانواده بنيان حفظ جهت يساز فرهنگ_  

 ... و موسيقي مطبوعات،

 مردم به آموزش_ 

 كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 حوزه اين در مختلف يها سازمان يها تيفعال خبري پوشش_   مايس و صدا

 سازيفرهنگ جهت مردم براي آموزشي هايبرنامه ساخت_

 كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

  سازمان

 يا حرفه و فني

 كار كودكان هايخانواده به شغلي هايمهارت رايگان آموزش_  

 ايشان خود و خيابان و

 كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 كار اجراي مراحل كليه در امنيت برقراري_   يانتظام يروين

 به ايشان ارجاع و خيابان و كار كودكان يآور جمع و شناسايي_ 

 بهزيستي

 كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 خيابان و كار كودكانهاي  خانواده از حمايت_   امداد تهيکم

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 بهزيستي به كودكان ارجاع_   تربيت و اصالح كانون

 كودكان شناسي آسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

 خدمات و بيمه سازمان

 درماني

 خانواده و كودك براي درماني خدمات دفترچه صدور و نيتأم_  

 بهزيستي اعالم حسب وي اول درجه

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 

  درجه خانواده و كودكان نياز مورد خدماتي و درماني پوشش_   اجتماعي نيتأم سازمان
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 خيابان و كار كودكان حوزه در فعال يها سازمان كار تقسيم پيشنهادي مدل :12 جدول

سازماننهاد /   کنترل و نظارت اجرا يگذار استيس 

 بدون تابعه هايبيمارستان و درماني مراكز در ايشان اول

 وجه دريافت

 كودكان شناسيآسيب تخصصي كميته به ساالنه گزارش ارائه_

 كشور وزارت خيابان و كار

 اجراي جهت مناسب فيزيكي فضاي تجهيز و تخصيص_   يشهردار

 الزم امكانات نيتأم و دهيسامان مراحل

 بهزيستي به شده شناسايي كودكان ارجاع_ 

 

 و كودكان جهت دوستانه انسان و حمايتي خدمات نيتأم_   احمر هالل

 بهزيستي درخواست حسب بر و مقدور حد در خانواده

 

 و خيابان و كار كودكان به فرهنگي و آموزشي خدمات ارائه_   نهاد مردم يها سازمان

 ايشان خانواده

  كودكان خانواده از حمايت_ 

 مقدور حد در مردم دوستانه انسان و حمايتي خدمات نيتأم_ 
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. مراد ،يکرد/  آن ياجرا مناسب يالگو ارائه

 و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه) يدکتر
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8
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10
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