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 :چکیده

پدیده ی کودکان خیابانی مقوله ای است که طی سالهای اخیر و پس از انقالب صنعتی به موضوع پژوهشهای متعدد در سطح  

چراکه این کودکان از یک سو به سمت بزه کاری گرایش یافته و اغلب با مشکالت فراوانی در ,جامعه ی جهانی بدل گشته است

دیگر با گرایش به اعمال ضد اجتماعی سبب بروز مسایل و مشکالت متعدد در  طول زندگی شخصی خود مواجه میشوند و از سوی

 . سطح اجتماع میگردند و عواقب رفتار آنها در سطح جامعه نمود میابد

در این مقاله تالش شده است ابتدا تعاریف و تاریخچه ی مفهوم کودکان خیابانی بیان شده و سپس با بررسی علل پیدایش کودکان 

در ادامه با توجه به تاثیر بیسوادی و فقر ناشی از عدم داشتن مهارت .تاثیر خیابانی شدن کودکان بر جامعه بیان گرددخیابانی و 

لزوم توجه به طراحی محیطهای مناسب آموزشی برای کودکان ,کافی در بین کودکان و والدین آنها بر گسترش کودکان خیابانی

 .ری سخت چنین مجموعه ای بیان گرددخیابانی و والدین آنها و میزان تاثیر گذا
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 :مقدمه

را  یا یچیدههمواره ،مشکالت و معضالت متعدد و پ ینیمهاجرت به شهرها و توسعه شهر نش یششدن و به دنبال آن افز یصنعت

کودک در  یلیونصد م یونیسف یبر طبق برآوردها.« یابانکودکان کار و خ یدهپد» آنها  یناز بارزتر یکیدامن زده است که 

 044.برند  یدر حال توسعه به سر م یکودکان در کشورها ینکه بخش اعظم ا نندک یو کار م یجهان زندگ یشهرها یابانهایخ

را جنگ و  یدهپد ینا یجادعمده ا عوامل یونیسف. یقادر آفر یلیونم 04و  یادر آس یلیونم 04تا  04 ینالت یکایدر امر یلیونم

 .و خشونت عنوان کرده است  یدز،ا یخانوادگ یدگی،از هم پاش یعیطب یایبال

 یبرند و عامل بالقوه مناسب برا یخطرناک به سر م ی،بهداشت و انجام کارها یهنامطلوب از نظر تغذ یاربس یطکودکان در شرا این

 ینبنابرا. یرندتوانند ملعبه دست بزهکاران قرار گ یم یکودکان به راحت ینا.هستند  یدزاز جمله ا یزشیآم یماریهایب یوعانتقال و ش

،قدرت رقابت با  یلاز آموزش و تحص یریعدم بهره گ.بتوانند شغل آبرومند داشته باشند یندهدارند که در آ یآنها عمالً امکان کم

 .کند  یودکان سلب مک یناز ا یشترسالم را هر چه ب یزندگ یک یجادکودکان در ا یرسا

، گسترش روز   کند  یکی از آسیب های جدی که جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایران را تهدید میهمانطور که ذکر شد 

  یل گوناگون بخشی یا همه اوقات خود را در خیابان ها سپری می کنند و عمدتآً از طریقافزون کودکان خیابانی است که بدال

ویژگی عمده کودکان خیابانی این است که احساس امنیتی را . امرار معاش می کنند...، شغل های کاذب فصلی و تکدی ، بزهکاری 

که به طور طبیعی ، خانواده در طی مراقبت ، تغذیه ، آموزش و بازی با کودکان فراهم می کند بدست نمی آورند ، در نتیجه اصول 

از سوی افراد فوق مردود شناخته شده و اکثراً نیز تمایل به رفتارهای مجرمانه ، خود حاکم بر جامعه و روابط موجود در آن   اخالقی

این گروه از کودکان نسبت به خرده فرهنگ . تخریب گرایانه همچون مصرف مواد ، بی بند و باریهای جنسی ، و نظایر آن دارند

، با این حال در مراقبت از خود سهل انگار بوده و حس هویت گروهی خود شدیداً پایبند بوده و از انسجام گروهی باالیی برخوردارند 

بویژه در سنین اولیه به گونه است که   از کودکان  شرایط زندگی این گروه. آنها باعث بیگانگی هر چه بیشتر شان از جامعه می شود

چنین وضعیتی ، اثرات عمیقی بر  امکان همنوایی با جامعه و هر گونه ساختاری را مشکل می سازد و در نتیجه بدلیل پرورش در

دهگان پور ، )ابعاد جسمانی ، هیجانی و عقالنی این کودکان بر جای می نهد که به ناچار تا سنین جوانی و بزرگسالی ادامه می یابد 

40-40). 

بیشماری از  موضوع کودکان خیابانی به عنوان یکی از پدیده های آسیب زای اجتماعی ، خود معلول عواملشایان ذکر است که 

به عنوان مثال ، ازدواج )عامل خانواده ....(مانند عقب ماندگیهای ذهنی ، معلولیتهای جسمی ، حرکتی )جمله عامل بیولوژیکی 

ناموفق ، روشهای نادرست تربیتی ، فقر اقتصادی ، اذیت و آزار کودکان ، وجود خانواده از هم گسیخته و نابسامان ، بیسوادی و 

مانند )عامل اقتصادی و اجتماعی در سطح کالن ( الد گیری فقدان ، حمایتهای عاطفی از کودکان وجود تبعیض مهارت و  فقدان

نمادهای حمایتی ،   تضاد و شکاف طبقاتی در جامعه ، سوء مدیریتها و سیاستهای غلط اقتصادی و اجتماعی ، فقدان یا ضعف

 .می باشد...نگ ، انقالبات ، بروز خشکسالی ، سیل و حوادث سیاسی و طبیعی مانند ج( مهاجرت ، حاشیه نشینی 
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مفهوم کودکان خیابانی در راستای درک بهتر ,با توجه به موارد فوق در این مقاله سعی شده است که ابتدا با بیان تعاریف مختلف

این ,خیابانی و نتایج آنهاسپس تالش شده است با ارائه ی تاریخچه و تحقیقات انجام گرفته در باب کودکان .موضوع تبیین گردد

در ادامه با روشن شدن دامنه ی گسترده ی فراگیری این .از زوایای مختلف مورد بررسی  قرار گرفته است( کودکان خیابانی)موضوع

با بسط موضوع لزوم توجه به آموزش کودکان خیابانی ,پدیده و عواقب مخرب حضور کودکان در خیابان برای  خود آنها و جامعه

 .بررسی قرار گیردمورد 

 :تعریف کودکان خیابانی

در .در راستای درک و تحلیل مفهوم و نیازهای کودکان خیابانی بدیهی است که ابتدا باید تعریفی معلوم از این پدیده ارائه گردد

روشنی از  تعریف:سازمان بهزیستی کشور میتوان چنین گفت که دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعیهمین جهت و بر اساس گزارش 

اکثریت عمده آنها یعنی .مثال نمی توان گفت همه کودکانی که در خیابان هستند بی خانمان هستند. کودکان خیابانی وجود ندارد

از این کودکان در کشورهای مختلف در حال رشد در خیابان کار می کنند اما در خانه زندگی می کنند و % 44بیش از سه چهارم تا 

و هم کودکان بی خانمانی که « 0کودکان کار»اصطالحی است که اغلب هم برای توصیف « کودکان خیابانی». نان آور خانه هستند

گروه دوم در معرض بیشترین . در خیابان زندگی می کنند و می خوابند و اغلب هیچ تماسی با خانواده شان ندارند اطالق می شود

تا  5برخوردهای بی رحمانه غیر انسانی با این کودکان که سنّ شان بین به قتل رسیدن، کودک آزاری های مکرر و . خطرات هستند

این کودکان آسیب پذیری زیادی در . آنان گاهی برای زنده ماندن به دزدی و فحشاء دست می زنند. سال است، امری رایج است 01

 0از آنان معتاد به مواد استنشاقی%  44ه تخمین زده می شود ک[ در کشورهای دیگر. ]مقابل بیماریهای مقاربتی مانند ایدز دارند

مانند چسب کفش و تینر رنگ هستند که باعث آسیب به کلیه و صدمات جبران ناپذیر مغزی و در برخی موارد مرگ می 

 (.0:0012)شود

 و شد برده بکار انگلیس در( 0150)هو ماى تـوسط بار نخستین خیابانى اصطالح کودک,شایان ذکر است بنا بر اعالم اکبری زاده

 عـلـت کـه شده اسـت انجام خانمان بى و خیابانى کودک از گوناگونى تعاریف. گردید مصطلـح امـریکا در 04٩4 سـال از بعـد

تقـریبا  که تعریفى اما.باشد مى خانواده با ارتباط مــحــل جغرافیائى،رفتارو سـن، جـمـلـه از تــعــاریـف،مـسـائـلـى تـنـوع

نیز ارائه  (044٩,یونیسف)صندوق کودکان سازمان ملل متحد بـاشـد و توسط  مـى متخصصـان اکثر قـبـول مورد

 مجبور خود بقا براى ادامه بـزرگ شـهـرهاى در که گردد مى اطالق کـودکانى بـه کـودکـان خیابانى:  از است عـبـارت,میشود

در جهت درک بهتر مفهوم کودکان خیابانی تعاریف بیان شده در ادامه و .(54:0010)باشند مى ها درخیابان زندگى یا کار به

 .توسط سازمانها و ارگانهای مختلف ارائه خواهد شد

، خانه و محلّ زندگی او شده است و (و همچنین ساختمان ها و زمین های مَتروکه)پسر یا دختری که خیابان  :سازمان ملل متحد

نقل )ندارد تحت عنوان کودک خیابانی شناخته میشود تحت حمایت و نظارت کافی بزرگساالن مسؤول قرار

 (.0:0012,دراسدبیگی.شده

                                     

1
 Working Children 

2
 Inhalants 
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سال می باشند ،  01کودک خیابانی بر اساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک،به افرادی اطالق می شود که زیر : دیگر یدر تعریف

خانواده ندارند و یا امکان دسترسی به خانواده برخی از آنها وجود ندارد و بازگشت آنها نیز به . در خیابان زندگی و کار می کنند

ز منتظر بازگشت آنها است و همینطور کودکانی که خانواده منتظر خانواده امکان دارد و خانواده نی

 (.0:0015,ملکیدر.شده.نقل)نمیباشد.آنان

 :تاریخچه ی کودکان خیابانی

 این که میرسیم نتیجه این به ایران و جهان در کودکان خیابانی پدیده تاریخی سیر بررسی بنا بر مطالعات عظیم زاده ی اردبیلی در

 کار در برای شهرها به روستائیان هجوم سیر 01 قرن در صنعتی انقالب وقوع با است؛ وجود داشته نیز گذشته اعصار در پدیده

عائله  جهت به یا ماندند بیکار یا که جامعه گشت افراد از برخی حاشیه نشینی موجب امر این. شد آغاز بیشتــر درآمد و کارخانه ها

 رشد بزرگ شهرهای در قارچ گونه متکدی و ولگرد کــودکان شرایط، این در. نکردند پیدا مناسبی درآمد کافی مهارت عدم و مندی

 و دیکنــز چارلز داستانهای قهرمان «الیورتویست» مانند اروپا رئالیست ادبیات در را کــودکان اینگونه پای رد. کردند و نمو

 (.0010:040)یافت  میتوان بینوایان رمان شخصیت «گاوروش»

بیش از صد سال از راهپیمایی بزرگ کودکان کار در مطابق آنچه خسرو باقری در مجله ی چیستا بیان میکند ازسوی دیگر 

را شهر به شهر به میان مردم برد و  خیابانیفیالدلفیای آمریکا به ابتکار کارگر انقالبی و مبارز خانم مری جونز که گروهی از کودکان 

 00را به آنان گوشزد نمود و در نهایت منجر به تصویب قانون ممنوعیت کار کودکان زیر  ی کار کودکان اندیشی درباره ضرورت چاره

طور عام و مبارزه با   های جهانی بسیاری برای حمایت از حقوق کودکان به گذرد و از آن زمان تاکنون تالش سال گردید، می

 (.005:0010)طور خاص صورت گرفته است به خیابانی کودکانگسترش 

طی جلسات متعدد کارشناسی،  00٩٩در بهمن ماه  ,ماهنامه ی پیام زن آمده است 004دیگر مطابق آنچه در شماره ی از سوی 

داری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی بندی و نگهآوری، پذیرش، طبقهای در خصوص جمعنامهنویس توافقپیش

ی سرپرستی دادگستری تهران، معاونت انتظامی هزیستی استان تهران، ادارهاستانداری، شهرداری تهران، کانون اصالح و تربیت، ب

 .امنیتی تهران بزرگ و معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید

در  تاریخچه ساماندهی کودکان خیابانی,(دفتر امور آسیبهای اجتماعی)کار و رفاه اجتمایی,بر اساس اعالم وبسایت وزارت تعاون

 در این سال براساس مصوبه شورای عالی اداری آیین نامه ساماندهی افراد بی خانمان، ولگردو. برمی گردد 00٩1به سال  کشور

افراد معلول، ناتوان و بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، : افراد مشمول این مصوبه عبارت بودند از. متکدی به تصویب رسید

لیکن نکته مغفول در این طرح عدم تفکیک سنی افراد بود . غیرحرفه ای، متکدیان وولگردان حرفه ایگمشده، متواری، افرادنیازمند 

متعاقب تشکیل جلسات در خصوص وضعیت  00٩1در بهمن ماه سال . ساله را در بر می گرفت ٩4ساله تا  0به گونه ای که فرد 

سال را از گروه های فوق الذکر به دفتر امور  01ن تا بهزیستی کشور پیشنهادی مبنی بر جداسازی کودکاسازمان متکدیان، 

اجتماعی وزارت کشور ارایه نمود که این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفته و سازمان بهزیستی کشور مسئول ساماندهی کودکان 

 . سال شد 01خیابانی زیر 

 0414ومی سازمان ملل متحد در سال مجمع عم که پیوست یبه پیمان نامه حقوق کودک 00٩0جمهوری اسالمی ایران در سال
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جمهوری .کشور جهان این پیمان نامه را تایید وامضاء کرده اند 040کشور از  040قابل ذکر است که  .ه بودباتفاق آرا  تصویب کرد

ایمن پوشش وسیع :اسالمی ایران در دهه های گذشته تالش های موفقیت آمیزی را در رابطه با بهبود شرایط کودکان داشته است 

سازی ، کاهش مرگ ومیر کودکان، ریشه کنی فلج اطفال، ورشد قابل توجه ثبت نام در مدارس ابتدایی حاصل تالش های انجام 

. شده بوده است لیکن باید توجه داشت که چالش های امروزکودکان در قالب آسیب های اجتماعی ورفتاری خودنمایی می کند

ادامه و در جهت  در(., 00/2/0040http://asibha.mcls.gov.ir) کودکان می باشد واین خود مستلزم نگاهی دیگر به وضعیت

 .روشن شدن میزان فراگیری این پدیده آمار مختصری از کودکان خیابانی ارائه میگردد

 :آمار کودکان خیابانی در جهان

نقل شده در ) انومیلن.( 0442 اپسین از نقل به 0440یونیس)"دارد وجود خیابانى کودک میلیون 044 تقریبا جهان سر سرتا در"

می  کار مـنـظـور بـه فـقـط هستـنـد درخیابانها کـه کـودکانـى از میلـیـون نفر ٩0 که می کنند نشان خاطر( 0444,رادفورد

 سرپرست و بى کامل طور به نیز میلیون ٩حدودا و میکنند گى زند میکنند وهم کار خیابان در هم آنها از میلیون 00 حدودا و باشد

و  سرپرست بى کودکان از معنادارى تعداد که دارد مى ابراز(  0440) همکاران و هاتى از نقل به(  0440) گالسـر.  هستند شده رها

 دولتـى موسـسـات در کـودک هـزار 544 از بیـش بـرزیل مثال در براى و میکنند زندگى دولتى و خصوصى موسسات در شده رها

 فرارى کودک میلیون 5/0 حدودا است دیگر اى نه به گو آمریکا درقاره وضعیت اما( . 0441 همکاران، و اسکالن) زندگـى می کنند

 بالـغ کانادا در و مى کنند زندگى خیابانهـا کودک در هزار ده از بیش آنجلس لوس درشهر فقط دارد وجود خانمان درآمریکا بى و

 ،وارن ،کینگ رافورد. ) می باشند بیمارى ایدز به ابتال درمعرض نیز آنها از تعدادى که دارد وجود نوجوان بى خانمان هزار 054 بـر

 دامنه دربرزیل مثال دارد براى زیاد گستـردگى و تنوع التین آمریکا در خیابانى کودکان باره تعداد در تخمینها اما(  0444،

(  0414) السک ریزینى و ، ساندرز (0440هاتى  از نقل به ،041٩) دربر می گیرد  را نفـر میلیون 04 تا ٩ بیـن تخمینها

 آمـر در خانمانى بى ملى انجمن. باشد مى دقیق تعریف فقدان خیابانى تعداد کودکان تنوع دالیل از یکى که کنند مى خاطرنشان

 درهند.  هستند جمعیت بی خانمان ها از( پنجم یک) تقریبا که دارد وجود خانمان بى کودک هزار 244 حـدودا که زده تخمین یکا

 زده تخمین(  0444) همکاران و اوکاال . می کنند کار خیابانها در کودک میلیون 00 شده که زده ،تخمین جمعیت به توجه با

 .داشت خواهند وجود افـریقا در خیابانى کودک میلیون 00 حدودا  0444 0 تاسال که بودند

 :عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان

 مسئول کودکان خیابانی شدن در را معیـوب خـانوادة جـد، به نیز، وبرخی دانسته اند فقر محصول بسیاری را خیابانی کودکان

 کودک هزار از بیش مطالعة آنگونه که لمبا بیان میکند.دارد فراوانـی وجود مطالعـات نخسـت، نظـر نسبی یا کامل تأیید در. میدانند

 کودکـان ایـن درصد 44 از بیش پدران که است داده نشان یونیسف حمایت با کشور این غیردولتی سازمانهای توسط زامبیا خیابانی

 السک.(0:0440) دارد فقر با قوی بسیار ارتباط آنها، خانوادة وضعیت با ارتباط از بیشتر خیابانها در کودکان زندگی و هسـتند بیکـار

 میگوید است، پرداخته پرو و اکوادور کلمبیا، برزیل، مانند التین امریکـای مختلـف کشـورهای در خیابانی کودکان مطالعة به که نیز

 بـرای کارکردن آنهـا کـه شـده تکرار کودکان سوی از مفهوم این بارها التین امریکای خیابانی صـدهاکودک با او مصاحبه های طی

 نظررا این مطالعات همة حال، این با(. 0440السـک) ندارنـد کـافی پـول خـانواده کـه چـرا هسـتند، خیابان در درآوردن و،پول

 .نمیکنند تأیید
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 بلکه نیست، فقر خیابان در کودکان اصلی وجود علت که میکند ادعا در بمبئی خیابانی کودک هزار با مصاحبه از پس( 0444)پاتل

 از امـا مـیکننـد کـار خیابـانهـا در که خیابانی کودکان مورد در هندوستان، در نیـز دیگـری مطالعـة. اسـت خـانواده در خشونت

 اصلی امـا مسئلة اسـت خیابـانی کودکـان مسـئلة مهـم نمـود یک فقر اگرچه که داد نشان نیستند، برخوردار خـانواده حمایـت

 :(.0444و سانهی، سابرامانیامنقل شده در )هستند  خانوادگی نزاعهای

خیابانی  به منجر عوامل( 0440پروگــرام، فــود ورلــد)و اســکندریه قــاهره در خیابــانی کودکــان وضــعیت ســریع ارزیــابی

 کمک کودکان شدن خیابانی هموارشدن مسیر به عللـی که غیرمستقیم: کنـد مـی طبقـه بنـدی گروه دو در را کودکان شدن

 خیابـان بـه کودکـان ورود بـه منجر که وبی واسطه مستقیم نمیشوند و علل خیابان به ورود کودکان باعـث مسـتقیماً اما میکنند،

پایین  درآمد مطالعه، این براسـاس یافته های. کننـد مـی ذکـر خـود خیابـانی شـدن عامـل را آنها کودکان معموالً خودو  میشوند

 نمونه های درصد 41 که ای به گونه است، کودکان خیابانی شدن غیرمسـتقیم علل از یکی خانواده در تحصیالت پایین و سطح

گسیختگی  ازهم. هستند پایین تحصیالت دارای خانوادههای از کودکان درصد 22و  درآمد خـانوادههـای کم بـه متعلـق مطالعه

 مشکالت حل در خانواده نقش و کاهش ریـزی نشـده برنامـه مهـاجرتهـای خـانواده، بعـد تحصیل، چرخة از کودک خروج خانواده،

 در. میدهنـد تشکیل مطالعه این در را کودکان خیابانی شدن سـایرعلـل غیرمستقیم شـهری نیـز منـاطق در به خصوص کودکان،

شـده  شـمرده خیابـانی زنـدگی شـروع و خانـه از کودکان خروج عامل مهمترین دوستان نیـز نقش مسـتقیم علـل میـان

 (.همان)است

 آنها، و خانوادههای کودکان وضـعیت روانشناختی باید همواره میشوند، خیابانی کودکان چرا اینکه درک برای است معتقد آپتکار

 همکـارانو  روزا مطالعة به وی عالوه، به. گرفت نظر در را خیابانی فرهنگ کودک وجود و درجة خیابان  در زندگی از درک

 سوی و از دانسـته خیابان در کودکان بودن علت مهمترین را اقتصادی دالیل سویی از که میکند برزیـل اشاره در( 0440)

 اند کرده ترک را خانه فقیر شـاهد کودکان گـروه پـدران از برابـربـیش دو خیابـانی کودکـان پدران که دادهاند دیگرنشان

 فقـر است ممکن توسعه درحال جوامع در که به گونهای مؤثرند، امر این در تفاوتهای فرهنگی  نیزاست که  معتقد وی(. 00:0440)

 عامل دو این توسـعه یافتـه نقش جهان در اما باشد، ثانویه فرآیندی خانواده از و طرد خیابان به کودکان ورود ضـروری برای عامـل

 خیابانی شـدن در مختلف عوامل نقش از یج ارزیابی نتـا در تفـاوت وجـود بـا گفـت بایـد مجموع، در(. همان) شود می وارونه

 و فقـدان خـانواده در کودکان با بدرفتاری چون خانوادگی و مشکالت فقر کودکـان خیابانی، مسـئلة و چنـدعاملی بـودن کودکـان

 .اندشده  شناخته خیابان به کودکان ورود علل مهمترین از برخی سرپرسـت مؤثرهمواره

ناقص ، فقدان برنامه ریزیهای مناسب ، سوء مدیریتها ، تو شوم کودکان خیابانی ، محصول سیاستگزاران م  در ایران پدیده نو ظهور

که موجب شده ایران نیز مانند بسیاری از . است.. اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیتی و   ناهماهنگی در ابعاد مختلف

 .هنجار قرار گیرده ب عرض این پدیده ناکشوهای در حال گذار در م

و از سال   .به دو برابر افزایش یافت 24تا  55به عنوان مثال در بخش سیاستهای جمعیتی ، رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای 

به . ندسال قرار داشت 4-00میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده شد که عمده آنها در گروه سنی  05رقمی در حدود  ٩0تا  51

سال به جمعیت کشور افزوده شد در حالیکه این بخش عظیم ، نیازمند غذا ، بهداشت ،  00میلیون کودک زیر  05عبارتی دیگر 

بدیهی است که بدلیل عدم تناسب امکانات جامعه با نیازها و خواسته های این گروه به . هستند ... آموزش و پرورش ، اشتغال و 
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بنیادی موجود در جامعه مانند فرصتهای ناکافی اشتغال ، کمبود امکانات آموزشی ، کمبود مراکز همراه ضعف های ساختاری و 

پدیده   موجی از بحرانها و آسیب های اجتماعی را پدید آورده است که یکی از آنها... ورزشی ، تفریحی و روند رو به رشد تورم و 

 .کودکان خیابانی است

 و بروز در مؤثر عوامل 0445 سال تا جهانی مطالعات نتایج براساس خود تحقیقاتی مطالعات ک دربرین باربارا شایان ذکر است خانم

 :تقسیم میکرد اصلی دسته چهار به را اجتماعی پدیده این تقویت

 سیل مثل طبیعی بالیای بیکاری، سریع جمعیت، رشد سیاسی، ناآرامی اقتصادی، فقر و مشکالت مانند اجتماعی ریشهای عوامل 0.

 زلزله و

 نامطلوب کاری شرایط و خدمات و منابع ناعادالنه توزیع، مثل اجتماعی زمینه های عوامل 0.

 فقدان خانواده، در روانی جسمی و بدرفتاری الکل به اعتیاد طالق، باالی نرخ فقیر، و بزرگ خانوادههای مثل مستقیم عوامل 0.

 .والدین تحصیالت پایین سطح باالی بیکاری، میزان خانواده، در عاطفه و توجه

 بدرفتاری خاطر به خانه خانوادهها، ترک توسط کودکان طرد خانواده، معیشت به کودکان کمک مانند دیگر عوامل 0.

 (.05,044٩)خانواده

 خیابانی کودکان برای را مختلفی او مشاغل. است تقسیم قابل دیگر عامل سه بین در عوامل و علل چهارم دسته میرسد نظر به 

 دزدی، باالخره و اتومبیل نگهبانی اتومبیل، شستشوی کارخانهها، در کار و روزنامه، آدامس گل، بلیط، فروش مانند مینماید ترسیم

 .فحشاء و مخدر مواد گدایی، فروش

 کودکان شدن خیابانی پیامدهای

 والنتین از نقل به ـ بریک پانتر .انـد گرفتـه جای "خطر معرض در کودکان " طبقة در خیابانی کودکان امروزه رفاه، ادبیات در

 کودکان اصطالحات جایگزین خطر، معرض اصـطالح کودکانِ شهریِ در جدیـد ادبیـات در درحقیقـت میشود که مدعی( 0444)

 دارد، خیابـانی وجود کودکـان بنـدی طبقـه در کـه مشـکالتی بـه توجه با حتی.(04:0440) شـده است کار و کودکان خیابانی

 ترک مواد، مصرف خیابانی، دارودسته های تماس با چون مخاطراتی براساس را خیابانی کودکان طبقه بندی( 0444)و کولر هاتز

 حمایـت شـبکههـای مدرسـه، مانند این کودکان محافظت کنندة والـدین و عوامل راهنمـایی از برخورداری و عدم تحصیل

 مطالعـات کودکان در خطـر ارزیـابی پیچیـدگی بـه خـود هرچنـد میداننـد، ریمناسبت راه و مراقبـت بزرگساالن اجتمـاعی

 را انتقاداتی خیابانی کودکان از مطالعات بسـیاری روایـی بـردن سـؤال زیـر بـا بریک پانترـ اگرچه(. همان) اند واقف خیابانی

 بـودن نـامعرف انـدک، نمونـة حجـم ماننـد شـناختی،روش  دلیـل مشکالت بـه مطالعـات، ایـن در شـده خطرارزیـابی برمیزان

ایـن  مقایسـة جملـه ـاز مناسـب مقایسـة گـروه نبـود یـا نامشـخص تعـاریف خیابـانی، جمعیـت کودکان بـرای هـا نمونـه

 کودکان برای واقعیتری کـه جانشین محلـی جوامـع فقیـر غیرخیابـانی کودکـان جای به غربی متوسط طبقة کودکان با کودکان

 وجـود جهـان مختلـف کشـورهای در خیابـانی کودکـان ،ـمـرورادبیـات (همـان) مـیدانـد مـیشـوند وارد محسـوب خیابانی
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 مطالعـات کودکان مـرور در ـگمـو تودوریـک. مـیدهـد قرار تأیید مورد را خیابانی کودکان و اجتماعی روانـی جسـمی، مشـکالت

 و کشورهای هند بلغارستان، گواتماال، التین، کلمبیا، امریکای کشورهای التویا، روسیه، مانند جهان، مختلف کشورهای در خیابانی

 خیابـانی کودکـان خیابـان، در زندگی که رسید نتیجه این به جنـوبی،سوازیلند و زیمبابوه افریقـای کنیـا، روانـدا، شـامل افریقایی

و  لبـان ترک خورده بـا آنهـا.  هسـتند درمـان قابـل عـادی شـرایط در کـه مـیدهـد قـرار فراوانـی معـرض بیماریهای در را

سینه  شدید، وزن کاهش تهوع، همچنین و سـوزش بینی، سـردرد گلـودرد، ماننـد سـرما از ناشـی مشکالت دچار قرمز چشمان

 مانند پوستی بیماریهای از خیابانی کودکان از بسیاری میگوید( 0444) از شرانک نقـل بـه وی. هسـتند و سـوءتغذیه ماالریا پهلو،

 مـورد کودکان درصـد05 کـه اسـت کـرده نقـل نیـز( 0445) لـورو از وی. برنـد می رنج دهان دور و لکهای گـال،زخمها شپش،

 دسته با درگیری خیابانی، سوانح از ناشی درصد شکستگیهای 05/2و  سـل درصـد 05/2 دنـدانی، مشـکالت دارای او مطالعـة

 براسـاس کـه میکنـد اشاره( 0440) شورینک مطالعة نتیجة به وی. هستند بزرگتر سـوی پسران از و آزار نـزاع یـا خیابـانی هـای

 کبد، قلب، مانند داخلی وسـایر اعضای مرکـزی عصبی سیستم به آسیب سبب خیابانی کودکان در بیماری درازمدت آن، تأثیرات

 وان.(  0445 ـ گمـو، تودوریـک) دارنـد ومیرقرار مرگ خطرباالتر کودکـان در مخـاطرات، این نتیجة ودر شده استخوان و مغز کلیه

بی  ای مورد گونـه بـه نیـز روانشـناختی لحاظ به متعدد جسمی مشکالت بر عالوه خیابانی کودکان معتقـد است( 0440) رویـان

 .یابنـد نمـی کـافی رشـد امکـان کـه دارند قرار توجهی

 :آموزش

به آنها اشاره شد میتوان چنین بیان داشت که عدم آموزش و تحصیالت و عوامل مرتبط با آن با جمع بندی مواردی که در باال 

دیگر شاهد آن از سوی .از جمله ی مهمترین دالیل بروز کودکان خیابانی میباشد,مانند فقر ناشی از عدم توانایهای فنی و آموزشی

هستیم که عدم آموزش مناسب سبب گشته این دسته از کودکان در برابر تهدیدهای اجتماعی مانند سو استفاده های جنسی و 

 .کاری و ابتالی به بیماری ایدز نسبت به سایر همساالن خود آسیب پذیرتر هستند

صرف  یجانونی و مقابله ای است اگرچه میتوان در اغلب جوامع سعی بر کنترل اینآسیبهای اجتماعی از طریق روشهای قا

بزهکار و  یاز آنها به دام باندها یعیکودکان که بخش وس ینمقابله با ا یبرا ینتیو ام یسیپل یروهاین یروهایگزاف ن های ینههز

پرداخت که  یکودکان ینگهدار یبرا یروز مدارس شبانه یسبه تاس یکمتر های ینهبا صرف هز افتند، یم یگرانو د یقاچاقچ

 یآموزش ی سرانه یصتخص یدرا دارند، با یآموزش یتها مسوول اگر خانواده یاآنان را ندارند و  ینگهدار مکانا یلها به هر دل خانواه

از کشورها  یاریامر در بس ینا. مشکل کمک کرد ینهستند ، به حل ا یلفرزند درسن تحص یکه دارا یرانیبگ مزد و حقوق یبرا

نداشته باشند،  یبندیموجود پا ینباشند که به قوان یحتا اگر کسان. گرفت یشرا در پ یقیتلف یها حل آنکه راه یا. معمول است

 .کرد یریجلوگ یابانیاز گسترش روزافزون کودک خ توان یحداقل م

خیابانی و والدین  آموزش در دو گروه کودکان لزوم طراحی مجموعه ای برای سعی بر تاکید به مقالهشایان ذکر است اوال در این 

چرا که بر اساس مطالبی که در ادامه ارائه خواهد شد میزان سواد والدین کودکان خیابانی تفاوت فاحشی با والدین .آنها بوده است

 .کودکانی دادر که در معرض خیابانی شدن نیستند

 :همچنین در این تحقیق منظور از آموزش عبارت است از
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 ان خیابانیآموزش معمول مدارس به کودک:0

 آموزشهای فنی به این کودکان در راستای مهارت آموزی و ایجاد زمینه ی آشتغال برای آنها:0

 آموزشهای بهداشتی و اجتماعی که زمینه را برای کاهش آسیب پذیری اجتماعی کودکان خیابانی فراهم مینماید:0

 نیآموزش اجتماعی به والدین کودکان در جهت کاهش بروز کودکان خیابا:0

 آموزش مهارتهای شغلی به والدین کودکان خیابانی در جهت کاهش فقر خانواده ها و کاهش تعداد کودکان خیابانی:5

بررسی وضعیت کودکان خیابانی در سن تحصیل و عوامل تحت عنوان  بهروز مهرامدر ادامه به نتایج تحقیقات انجام شده توسط 

 .در جهت بیان لزوم آموزش این کودکان و خانواده های آنها اشاره خواهد شد,که در شهر مشهد انجام شده است مؤثر بر آن

 %02در حـد ابتـدایی، % 0/25کودکان خیابانی مورد مطاله بیسواد، % 0/00های این پژوهش بیانگر آن است که  نتایج یافته

صـندوق کودکـان سـازمان ملـ ل متحد این یافته با نتایج پژوهشی که . در حد متوسطه تحصیل کردهاند% 0/2راهنمایی و 

از آنجا که یافتههای این پژوهش منعکسکننده این واقیعت است . در تهران انجام داده است همخوانی دارد 00٩٩در سال ( یونسیف)

باً این گونه در حد ابتدایی تحصیل کردهاند مـی تـوان نتیجه گرفت غال%( 0/25)که بیشتر از نیمی از کودکان خیابانی مورد مطالعه 

به طوری کـه آمـار ترک تحصیلکنندگان در بین کودکان . کودکان یا در مقطع ابتدایی یا با پایان یافتن آن، ترک تحصیل میکنند

کودکان خیابانی % 0/00یافتـه هـای ایـن پـژوهش بیانگر آن است که صرفاً . خیابانی همپوشانی نسبی با سطح تحصیالت آنان دارد

های بالینی  های ضمنی از مصاحبه یافته. اند ایی پا را فراتر نهاده و درمقاطع باالتری مشغول به تحصـیل شدهاز مقطع ابتد

خانوادههای این کودکان در تأمین هزینههای آموزشی،  پژوهش حاضر به علل کم سوادی این کودکـان هـم چـون عـدم توانـایی

 .نشینی اشاره دارد ، حاشیه(با تأخیر در مدارس ثبتنام میشوندپدران افغانی که غالباً فرزندان آنان )مهاجرت، 

کودکان خیابانی مورد بررسـی بـه تحصـیل اشـتغال دارنـد، ایـن در حالیست که % 0/04های این پژوهش نشان میدهند که  یافته

 .اند از ابتدا تحصیل نکرده% 0/00ترک تحصیل کردهاند و % 0/01

پدران سطح % 0/52نی و مقایسه آن در بین پدران و مادران بیانگر آن است که در حالی که تحصیالت والدین کودکان خیابا

همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد در حالی که . مادران سواد ابتدایی دارند% 0/10تحصیالتشان مقطع ابتدایی است، 

پدران سطح %0/4. ن حد تحصیل کردهانـد مادران در ای% 5/04پدران سطح تحصیالتشان در حد راهنمایی است، % 5/00

نیز در ( 0010)وامقی  .کاهش مییابد%( 5/4)تحصیالت در حد متوسطه دارند در حالی که این رقم در گروه مادران به نیمی از آن 

دارد را  تفاوت فاحشی که در سطح تحصیالت پدران و مـادران کودکان خیابانی وجود. گزارش خود به دادههایی مشابه اشاره دارد

از آنجا که تأثیر تربیتی مادر مخصوصاً در سنینی ( . 0010حسینی، )میتوان در نابرابریهای جنسی در حوزهی آموزشی تبیین نمود 

که فرزندان خردسال میباشند در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده اسـت ، سطح تحصیالت نازل مادران کودکان خیابانی 

در قالب  0-0همچنین جدول.ل کننـده در جهـت گـرایش آنـان بـه حضـور فرزندشان در خیابان باشدمیتواند خـود عـاملی تسـهی

 .وضعیت تحصیل کودکان خیابانی اطالعات تکمیلی را در این زمینه ارائه میدهد
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 در قالب وضعیت تحصیل کودکان خیابانی 0-0جدول

همه گیر شناسی افسردگی و سوءاستفاده جنسی در کودکان و همکاران تحت عنوان  حمیدرضا احمدخانیهاهمچنین نتایج تحقیق 

کارگر،  (5/02)%نفــر 00,دســتفروش(  0/01)%نفــر  00 :که شرح میباشد این شغل پدر این کودکان بهنشان میدهد که  خیابانی

از . گدایی میکردند (0/0٩)%نفـر  05دکـان بیکـار و از این کو%( ٩/00)نفر  00گفتنـی اسـت پدر . راننده بوده اسـت%( ٩/0)نفر  0

گدایی ( 0/1)%نفر ٩و  دســتفروش (0/00)%نفر  04کارگر ، (0/00)%نفر 00دار ، خانه (0/55)%نفـر  0٩سوی دیگر شغل مادر 

 .میکردند

کسب درامد کافی برای رهایی از فقر موارد فوق نشان میدهد که اکثر والدین این کودکان فاقد سواد و مهارتهای الزم برای  توجه به

 .میباشند که این امر لزوم آموزشهای علمی و مهارتی را برای این والدین نشان میدهد

مورد دیگری که لزوم توجه به آموزش ,در کنار مواردی مانند جایگاه اجتماعی و درامد زایی که در باال مورد بررسی قرار گرفت

شایان توجه است که بیماری .استفاده هایی است که این کودکان در جامعه با آن مواجه هستند سو,کودکان خیابانی را بیان میکند

 دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعیبطوریکه بر اساس گزارش .ایدز و اعتیاد از بارزترین نمونه های این دسته از سواستفاده ها میباشد

مانند چسب کفش و تینر رنگ هستند که  0معتاد به مواد استنشاقی از آنان%  44تخمین زده می شود که  سازمان بهزیستی کشور

 (.0:0012)باعث آسیب به کلیه و صدمات جبران ناپذیر مغزی و در برخی موارد مرگ می شود
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،  0440)از کودکان خیابانی با موضوع آزار جنسی مرتبط بودند ( درصد  2/52)بیشتر از نیمی از سوی دیگر بنا بر اعالم یونیسف 

unicef). درصد از پسران به صورت مدام از کاندوم در روابط جنسی با  4/04تنها همچنین بنا بر اعالم مجله ی روز مردم همچنین

کودکان مورد مطالعه هنوز اعتقاد دارند که آنها قادرند درباره اینکه آیا شخص مبتال چراکه  شرکای متنوع خود استفاده می کردند

این موارد بیانگر عدم وجود .(peoples Daily online:2008)است یا خیر از طریق دیدن چهره او قضاوت کنند  HIVبه 

 .آگاهی الزم در میان کودکان خیابانی را نشان داده و بیانگر لزوم آموزش در میان این قشر میباشد

 -الف: است یرشامل موارد ز یدزا ینهدر زم یآموزش یزیبرنامه ر یاصل یها بر اساس اعالم وبسایت مرکز اسناد انقالب اسالمی جنبه

 یبر نظام آموزش یدزا یماریب یرتأث -ب  یماریب یوعنقش آموزش و پرورش در کاهش ش

و آماده  یسازمان ده یبرنامه ها و چگونگ یهمچون محتوا یدرس یزیاول عمدتاً به مسائل برنامه ر یژگیبر و یمبتن رویکردهای

و منابع و جنبه  یزاتچون تجه یو نظام مند یبر جنبه دوم عمدتاً با مسائل سازمان یمبتن یکردباشند و رو یآنها مرتبط م یساز

 یکردرو یازمندن یکردبه عالوه هر رو. یستنداز هم مجزا ن یکرددو رو ینا یاجزا. در ارتباط هستند یآموزش یو آماده ساز یفیک یها

 یماریب ینتا چه حد ا ینکهبدون در نظر گرفتن ا یدزآموزش و پرورش در کاهش گسترش ا یبرا ینقش ییندر واقع تع. است یگرد

که  یمنطق یلدال. بگذارد ناممکن است یرآموزش تأث یآماده ساز یفیک یجنبه ها یگرمنابع و د یزات،تواند بر تقاضا، تجه یم

 :است یرامل موارد زش یندنما یم ییدتأ ینهزم ینرا در ا خیابانی تمرکز بر کودکان و جوانان

 یتدرصد جمع 01و باالتر تعداد ثبت نام کنندگان حدود  یینمونه در مقطع ابتدا یبرا. است یادز یاربس یگروه سن ینتعداد ا -0

 .شد یشامل م 0445کل جهان را در سال 

، پانصد و هفتاد 0444فقط در سال  یدزالملل ا ینمشترک ب یتهطبق برآورد کم -یرترندپذ یبآس یاربس یدزگروه نسبت به ا ینا -0

 یدزنفر مبتال به ا یلیونم 00سوم از  یکهمان سال  یانکه در پا یمبتال شدند در حال یدزا یماریسال به ب 05 یرهزار کودک ز

 .ساله بودند 00تا  05 ینکودکان و جوانان ب

 یهم به عنوان ب یانواده و دوستانشان و گاهچه خودشان و چه خ یدز،ا یماریگروه به علت مشکالت حاصل از تجربه ب ینا -0

 .به طرف ما بلند کرده اند یازسرپرست، دست ن

کمک و  یازمندن ینباشند بنابرا یو تجربه م یادگیریخود هستند، در حال  یجنس یروین یداریب یننوجوانان و جوانان در سن. 0

 .باشند یفراوان جهت استفاده سازنده از قدرت نوظهورشان م یتحما

. مبتال شده باشند یماریب یناز آنها به ا یاگر چه ممکن است برخ -هستند یندهآ یدام یها یچهآنها در ینکهاز همه مهم تر ا -5

که دامنه  ییاست که در کشورها ینبر ا یتصور عموم. شود یاز جوانان و نوجوانان نم یادیز یتموضوع هنوز شامل اکثر ینا یول

 یعتاًکه طب یکسان یعنیسال قرار دارند،  00 -5 یدر گروه سن یدزا یروساز و یافراد عار یاداست به احتمال ز یشتردر آنها ب یماریب

 یرسم یآموزش یبرنامه ها یدر آماده ساز یبخش است و به صورت چالش یدنو یندهآ یمسئله برا ینا. باشند یدر دوران ابتدائ یدبا

برخورد شود که بتوانند پاک  یبه گونه ا نکودکا نیبا ا یدکه با یدرآمده به طور یرسم یرو غ

 (.http://www.irdc.ir,0/1/0040)بمانند
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 یندر مورد ا یآگاه یشافزا یبرا یگوناگون یخارج از مدرسه، راهبردها یآموزش یها یستمس یا یمدرسه ا یآموزش یها سیستم

راهبردها کمک به شرکت کنندگان است تا آن ها به گونه  ینکانون توجه ا. جوانان اتخاذ کرده اند یناز آن در ب یشگیریو پ یماریب

اتخاذ شده شامل  یها یتاز برنامه ها و فعال یینمونه ها. محافظت کنند یماریخودشان در مقابل ب زکه بتوانند ا یندرفتار نما یا

 :باشد یم یرموارد ز

از آن، تدارک مقدار  یشگیریو پ یدزدر مورد ا یآگاه یشبه منظور افزا یدجد یآموزش یرت هاو مها یزندگ یمهارت ها یقتلف -0

در  ییرتغ یجادا یگروه مشخص و تالش برا یکبه همساالن به منظور مشارکت اعضاء  یو مشاوره ا یآموزش یاز برنامه ها یادیز

 .باشد یهمان گروه م یگراعضاء د

 یکه در برنامه ها "یوارمدارس بدون د" یکردآن، همانگونه که رو یرو تأث یدزبه بحران ا یمحل یاشاعه پاسخ ها و راه حل ها -0

 .شود یاستفاده م یجنوب یقایدر آفر یدزا یآموزش

 یها یتمشارکت در فعال یقکالس چه از طر یقچه از طر یدز،از ا یشگیریمشارکت دانش آموزان مدرسه در آموزش پ یشافزا -0

به اشتراک گذاشتن  یها که با آموزش همساالن همراه شده اند کودکان و نوجوانان را برا یتگونه فعال ینا. یدرس یبرنامه ها

 یبرگزار یا(  یازامب)  یدزضد ا یتواند به شکل باشگاه ها یها م یتفعال ینا. کند یم تشویقکرده اند  یافتکه قبالً در یاطالعات

 .باشد(  یلندتا) مدارس  ینب یادر مدارس  یسیمسابقات مقاله نو

(  یشب باز یمهخ یقی،روزنامه، موس یو،راد یزیون،تئاتر، تلو ی،درام، کمد)  یو اطالعات یچند رسانه سرگرم یا یکاستفاده از  -0

 یشرا افزا یگرانکه حفاظت از خود و د ییها یوهو رشد نگرش ها و ش یدزدر مورد ا یامانتقال پ یبرا

 (.http://www.irdc.ir,0/1/0040)دهد

خارج از  یامدرسه  یرسم یدر قالب برنامه ها یدزمرتبط با آموزش بهداشت و ا یبوم یا یهپا یدر مهارتها یزآم یتموفق همکاری

 :توجه کنند یلبه مسائل ذ یمدرسه مستلزم آن است که طراحان آموزش

به آن اهداف به کار گرفته خواهند  یلکه جهت ن ییحدود و روشها و محتوا یینمشخص و تع یدرس یزیاهداف برنامه ر یجادا -

 .شد

 یو بهداشت و مهارت ها یدزآموزش ا یمعلمان و مد نظر قرار دادن آنها در برنامه ها یگرآموزش د یزآموزش معلمان تازه وارد و ن -

 .یروان شناخت -یاجتماع

 .سازمان یا یستمکل ساختار به شکل س یها از سو یقو تشو یقعال یدار،پا یها یتاز حما یناناطم یجادا -

 .یاز درمان مسائل مرتبط جنس ینو والد یاجتماع ی،رهبران مذهب یبانیو پشت ییداز تأ یناناطم -

که  یکه مورد قبول جوانان باشد، به طور یمشاوره و خدمات بهداشت یها یتو توسعه فعال یبانیپشت یها یسارتباط، سرو یجادا -

 .داشته باشند یدسترس یو خدمات ارجاع یبانیآنها بتوانند به اطالعات پشت

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 یاساس یراه ها. کند یم یفاا یدیکل یکند نقش یرا کمتر م یدزا یتکه احتمال سرا یطیشرا یجادو پرورش در ا همچنین آموزش

 :باشد یم یلشامل موارد ذ یطیشرا ینچن یجادا

 و کاهش فقر افراد یمشارکت در جهت رشد اقتصاد مل -

 یبهداشت عموم یها یامو عمل به پ یتدرک اهم ی،به خدمات بهداشت یافراد در دسترس یلتما یشافزا -

 یاقتصاد یلمناسب و پتانس یهتغذ یقاز طر یبهداشت یتوضع یتوانمند ساز -

 .باشد یم یدزا یریهمه گ یاصل یاز محرک ها یکیکه  یجنس یکاهش نابرابر -

و  یاجتماع - یتیخدمات امن یزخوب و قابل دسترس و ن یفیتبه بهداشت با ک یبر دسترس یاصرار و پافشار یمردم برا یمتعل -

 یآموزش

 ها یتارتباطات، مسئول ی،حقوق فرد یدرک و عمل بهتر در حوزه ها یشافزا -

اذعان کرد که  یداما با. ئله فقر استو مس یدزا یوعتوان گفت که آموزش و پرورش تنها راه حل کاهش ش یطور قطع گرچه نم به

توان به  یجمله آکسفام  درباره آموزش و پرورش و فقر را م. است یدزا یماریب یتمبارزه بر ضد سرا یآموزش و پرورش عنصر اصل

قدرتمند بر ضد فقر است  یاز ابزارها یکیآموزش و پرورش  ": الزم را انجام داد ییراتتغ یدزبا ا ابلهمق یبه کار گرفت و برا یدرست

 (. 0:0444آکسفام )  "شان را بدهد یرا حفظ کند و به مردم شانس بهبود زندگ یتواند زندگ یو م

برنامه ها انسجام و  ینبارزتر ا یصهخص. است ییباال یریانعطاف پذ یازمندآموزش ن یرسم یبرنامه ها یمشخص آماده ساز بطور

 یتجهت هر بخش از آموزش روزمره و فعال یکالس ها، جدول زمان یانه به منظور شروع و پابرنامه روزان. است یشانباال یوستگیپ

آنچه که در سراسر  یمحتوا یادگیری، - یستدر یندفرآ یا یهپا یسازمانده یلی،سال تحص ایبر یکالس یممشترک، تقو یدرس یها

 یا یاالتکشور، ا یکدر  یستیشوند، همه و همه با یمداده  یمکه تعل یاوقات موضوعات خاص یشود، و گاه یمنطقه آموزش داده م

پا برجا و  یر،ناپذ ییرتغ یمیبعنوان مفاه یدشوند با یم یریگ یمسطح تصم یناز باالتر یبرنامه ها وقت ینتمام ا. استان مشابه باشند

 ینبه هر صورت چن. هستند یخاص یکنترل، اطالعات و نظارت ادار یازمندبرنامه ها ن ینبعالوه ا. یرندکامال خاص مورد توجه قرار گ

کشورها  یمدارس اجتماع در برخ ینبنابرا. است یدهکشورها گرد یدر برخ یرانعطاف پذ یموجب بسط و گسترش مدل ها یازین

سرپرست، کودکان  یبکودکان  یازهایبا ن یشتریب یرینموده که قادر است انطباق پذ یرا طراح یرتریانعطاف پذ یجدول زمان

ن یمدارس عالوه بر ا ینا. موجب شده تا نظام آموزش و پرورش را رها کنند، داشته باشد یدزآنها به ا یکه ابتال یو کودکان یابانیخ

دانش آموزان شان  یادگیری ینمع یازهاین یدرنگ پاسخگو یکرده اند که بتوانند ب ینتدو یخود را به گونه ا یدرس یبرنامه ها

 (.http://www.irdc.ir,0/1/0040)باشند

 یم یکمک کردن به دانش آموزان جهت مسئوالنه تر رفتار کردن، طراح یبرا یدزاز ابتال به ا یشگیریپ یتمام برنامه ها تقریبا

آن هستند که در مورد خودشان  یازمندنوجوانان ن یراشود ز یم یمتنظ یکردیرو ینبر اساس چن یبرنامه آموزش یک ینبنابرا. شوند
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خود را به عهده  یو تعال یشرفتپ یتآن هستند که مسئول یازمندآنها ن. نشان دهند یریپذ یتمسئول وداز خ یندهآ یو برا یاندیشندب

خود به  ی یندههستند، و با داشتن مهارت ها و فراهم بودن پشتوانه قادر خواهند بود از آ یاییتحرک و پو ینوجوانان دارا. یرندبگ

 . (p1,1999)یندنما یانتنحو مطلوب ص

خیابان زندگی میکنند و با افراد آلوده ارتباط که در  یکودکان یبرا یروانشناخت یها یتضرورت حما یدزا یماریب در نهایت ظهور

است که از  یرسم یرغ یها یتها، اعمال حما یتحما یلقب ینا یمنبع برا ینارزشمندتر. کند یرا دو چندان م مستمر دارند

را  خیابانیظهور کودکان  ینهزم یدر کنار فقر اقتصاد یفقر فرهنگهمچنین الزم به ذکر است که . یردگ یخانواده و جامعه نشأت م

 .یمآشنا ساز (فقر آموزشی)اقدام ینرا با خطرات اآنها خانواده  ی،کودکان خیابانی وفرهنگ یبا آموزش و ارتقا یدلذا با آورد، یفراهم م

 از این افراد را در کاهش اعتیاد به مـواد مخـدر نـشان کارآیی آموزش و مراقبت(0440)در بررســی اســتیل و اوکیــف در انتها 

پیشگیری از بروز  اصـلی فعالیـت سـازمانهـای حمـایتی غیردولتـی را هـدف( 0444)همچنین سمیکوپ و همکاران . میدهد

 .گروههای پرخطر از جمله کودکان خیابـانی مـیداننـد بیماریهای آمیزشی از راه آموزش به

 :نتیجه

اگرچه پس از ,میتوان گفت که پدیده ی کودکان خیابانی امری است که همواره در طول تاریخ وجود داشته مبحثدر انتهای این 

س میتوان عوامل متعددی بر همین اسا.انقالب صنعتی و رشدتوسعه ی کشورها بر شدت آن افزوده شده و قابل لمس تر گشته است

از جمله مهمترین این عوامل میتوان به مشکالت خانوادگی و مسائل اقتصادی اشاره .را برای بروز پدیده ی خیابانی مشحص نمود

افزایش بیماری ها و ارتکاب جرم در میان ,بزهکاری:با مشخص شدن علل بروز این پدیده و پیامدهای ناشی از آن مانند.نمود

لزوم توجه و ارائه ی راهکارهای علمی برای مقابله با این نابسامانی اجتماعی مشخص ...نابسامانی اجتماعی و,انیکودکان خیاب

 .میگردد

باید ابتدا با بکارگیری سیاستهای بلند (پس از شناخت علل بروز آن)ذکر شد برای مقابله با کودکان خیابانی مقالهآنچنانکه در این 

مدت پیشگیرانه از به وجود آمدن کودکان خیابانی جلوگیری کرده و در ادامه با به اجرا در آوردن سیاستهای کوتاه مدت و میان 

و فراهم آوردن زمینه ی آموزش مناسب و بستر سازی اجتماعی ( رار گرفتکه به تفصیل مورد بحث ق)مدت اصالحی و ترمیمی

در این راستا طراحی و ساخت مجموعه ای که .زمینه را برای اصالح و بازگشت کودکان خیابانی به آغوش جامعه فراهم نمود.مناسب

موفق این کودکان به جامعه فراهم آورد  بتواند زمینه را برای آموزش و مهارت آموزی کودکان و والدین آنها در راستای بازگشت

 .ضروری است
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