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 چکیده
 پدیده پیدایش برای را زمینه چرخه ینا و است تولید باز حال در همواره که ست اجتماعی جدی های آسیب و معضالت از یکی کودک کار

 هدد  . اسدت  شدده  استفاده....و تقلید اجتماعی، یادگیری نظریه چون، نظری مبانی از زمینه این در. سازد می فراهم کارگر اطفال بزهکاری
 384 پدژوهش  یدن درا کنندده  شرکت افراد. بود شهرری شهروندی روحیات در آن تأثیر و شهری فرهنگ در کار کودکان نقش پژوهش این
 میدانگین  نظیدر  مرکدزی  هدای  شداخ   ،  ای میلده  نمدودار  فراواندی،   توزیع ازجداول ها داده توصیف برای.  بودند شهرری شهروندان نفراز

 درصدد  3/69. شدد  اسدتفاده  دو خدی  2 آزمدون  ، ی ا نمونده  تد   tآزمون از پژوهش های فرضیه آماری تحلیل وبرای استاندارد، وانحرا 
 توزیدع  نظرشدهروندان  از که داد نشان پژوهش فرضیات نتایج. بودند درصدمرد 7/30 و زن پژوهش دراین کننده شرکت هرریش شهروندان
 ندامللو   چهره باعث کار کودکان فعالیت. است بوده کار کودکان حضور عمده علل اجتماعی امنیت عدم و کالبدی عوامل اقتصادی، نابرابر
 .است زیاد وخیلی زیاد مثبت پیامدهای دارای شهروندان با کار کودکان ورحض چالش مدیریت نحوه شود می شهر

 مدیریت اقتصادی، شهرری، شهروندان کار، کودکان کلمات کلیدی:
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 مقدمه
کودکان خیابان عمدتا مشکالت بیشتری دارند و مورد سوء استفاده های بسیاری قرارمی گیرند و خلرات فراوانی آنها را تهدید 

یش به مصر  سیگار و موادمخدر، بهره کشی از آنها بصورت فروش یا اجاره، مشارکت درارتکا  جرایم ازقبیل می کند. گرا

سرقت و توزیع موادمخدر، قرارگرفتن در باندهای فساد و قاچاق به دیگرکشورها از پیامدهای حضور و کارکودکان در خیابان 

 (.1390است )شرونی،

تصادی، پدیده کارکودکان، علتهای عمده و زیربنایی داردکه از آن جمله میتوان به فقر از نظرکارشناسان اموراجتماعی و اق

اقتصادی، فقرفرهنگی، عدم تعادل اقتصادی، توزیع ناعادالنه درآمد و اختال  طبقاتی بسیار در جامعه، عدم دستیابی افراد به 

شهرها، قوانین و مقررات ناکافی برای پیشگیری  کار و شغل مللو  در شرایط رونق اقتصادی، مهاجرت وسیع روستاییان به

 (.1390سوءاستفاده از کودکان و یا مقابله باآن و فقدان اموزش و اگاهی عمومی اشاره نمود)شرونی،

سال اطالق می شودکه درخیابان یا کارگاهها کارمی کنند و بعضا نسبت به خانواده نیز احساس  18کودکان کار به کودک زیر 

 400میلیون و  8سال در سراسر دنیا کار میکنند و همچنین  18میلیون کودک کمتر از 3٥2درحال حاضر تعلق دارند. 

 (.7 ص1389هزارکودک نیز به بردگی گرفته شده یا به کارقاچاق اشتغال دارند )انجمن کارخیابانی کودکان،

 فعالیتهای و کار الگوی. کودکان است کار و زندگی محل توسعه حال در کشورهای از بسیاری بزرگ شهرهای و پایتخت ها

 همزمان و می کشاند خیابان به را کودکان که است فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی خانوادگی، زمینۀ از تابعی خیابان در کودکان

 از است، کشور متفاوت ی  مختلف شهرهای حتی و مختلف کشورهای در زمینه این. میدهد شکل در خیابان آنها رفتارهای به

 فقر ملالعات، برخی که حالی در. است شده مختلف، ذکر جوامع ملالعات در کودکان خیابانی شدن برای متفاوتی علل لهجم

ص  ؛2009ماکی،  و براملی ،818؛ ص  2004 همکاران، و )عبدالقلیل کودکان میدانند خیابانی شدن اصلی علت را خانواده

 درون نابسامانی های نیز دیگری ملالعات (.473؛ ص 2004 یانگ، ،763ص  ؛1999 ، اللور ؛ 200٥ ، اونو و ، هنگ143

؛  و سگار کرده اند )وارد گزارش خیابانی شدن و خانه از کودک خروج اصلی عامل را کودکان نسبت به خشونت ویژه به خانواده

 در 200٥ اونو، و هنگ و ، کلمبیا و هند در 1994 ، اپتکار برزیل؛ در 2001 ، سیمپن و ریبریو جنوبی؛ آفریقای در 2010

 ویتنام(.

 جمله از. میگذارد تأثیر خیابان کودکان در کار ویژگیهای بر خیابان به کودکان ورود علل و اجتماعی و فرهنگی زمینه های

 آکرا مسیحینشین شهر و مسلمانند عمدتاً که غنا در باماکو شهر در دو خیابانی کودکان کار مقایسۀ در (200٥) هاسر و هاتلوی

 در شهرهای. است دستفروشی و باربری دومی، در و تکدی نخست شهر در کودکان اصلی که اشتغال دادند نشان مالی، در

 بسیاری رواج کودکان زبالهگردی آدانا، شهرها مانند برخی در اما است، واکسزدن خیابانی کودکان کار شایعترین ترکیه مختلف

 وی آی اچ و ایدز شیوع مانند کودکان ویژگیهای برخی میان توجهی قابل اوتهایهمچنین تف (.2001 و همکاران، )آکسیت دارد

 (.2011،  بنیتز دی )توماس است شده گزارش اروپا و آفریقا خیابانی در کودکان

 والدین که افرادی در اختالل شخصیت و مواد سوءمصر  دوقلبی، اختالل عالئم (14٥9، ص 1993همکاران ) بالیر و ملالعات

 است. کرده گزارش بیشتر را بازمانده مراقبان به نسبت حادثه درگذشته اند، یا خودکشی اثر در آنها

 هراسی، وسواس گذر وحشتزدگی، مواد، با مرتبط اختالل اساسی، اختالل افسردگی داد نشان که (2004) فولترون و همکاران

 است همسو است بیشتر جنسی سوءاستفاده بانیانقر در اختالل دوقلبی و فراگیر اضلرا  اجتماعی، هراس عملی، – فکری

Vladutiu شب ادراری، به را کودک جسمی آسیبهای بر عالوه جنسی است آزار داده نشان ( که69، ص 2011) همکاران و 

 است. همسو میکند مبتال خودزنی و مدفوع کنترل اختالل در

 . است مشاهده کرده را حقارت احساس و شرم افسردگی، یجنس رفتار سوء در قربانیان ملالعاتش در (2008زوهر و همکاران)

با  زندگی وقایع با مواجهه باالی سلح و نوروتی  دفاع های از هیجانی، استفاده مشکالت سابقه نیز ملالعه ی  در همچنین
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 اختالل بین که شد مشاهده نیز ملالعه این در. بوده است مرتبط سانحه از پس استرس اختالل از ناشی ناتوانی مدت طول

 (.2009دارد )دباغی و بولری،  وجود رابله رفتاری مشکالت با از ضربه پس استرس

 یا برخورداری عدم و سو ی  از زای محیلی آسیب متعدد عوامل معرض در قرارگرفتن و خیابانها در طوالنی ساعات گذران

 و روانی ، جسمی سالمت دیگر، سوی از حمایتی و درمانی بهداشتی ، تربیتی، آموزشی امکانات از استفاده در شدید محدودیت

 به دسترسی عدم. سلب میکند آنها از را فردی توسعۀ و رشد امکان و ساخته مواجه آسیب با شدت به را کودکان این اجتماعی

 شرایط در تغییر تجسم و کرده منتفی باالتر سلوح در به مشاغلی را کودکان این ارتقای امکان ای حرفه و تحصیلی آموزشهای

تا  1386 سال از انجام شده ملالعات برخی یافته های (.1388 دیگران، و )وامقی میسازد غیر ممکن آنها برای را آینده زندگی

 شهرداری ؛ 1389 و دیگران، روشنپرژوه ؛ 1389 دیگران، و میکند )آرزومندی تأیید را پیشین ملالعات نتایج اغلب 1391

 فراوانی که آن وجود با میدهند نشان جدید برخی ملالعات حال عین در (.1390 دیگران، و فرید مسعودی ؛ 1389 تهران،

 حضور خیابان در آن تبعات و فرهنگی و اقتصادی فقر دلیل به که) مادر و پدر کودکان دارای به مربوط خانوادگی وضعیت

 درصد ٥/71 به 87 سال در درصد 3/76 از)  دهبو کاهش حال در کودکان کل به گروه این نسبت اما است، همه از بیشتر( دارند

 سال در %8/6) است افزایش حال در طالق ویژه به و بدسرپرستی از ناشی خیابانی کودکان درصد عوض در و( 1389 سال در

 .(1390 دیگران، و فرید مسعودی() 89 سال در %6/9 به 87

 مواد و روش

باشند که در این شهر سکنی دارند. جهت تعیین حجم نمونه با توجه می  شهرریجامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان 

به در نظر گرفتن مشکالت از یکسو و رعایت استانداردهای آماری تعیین شده برای حجم نمونه از سوی دیگر و میزان بودجه ای 

ر بدست آمد از سوی محقق نف 384که در اختیار است از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه 

 384پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در اختیار شهروندان قرار گرفت و در نهایت  384تعداد 

 پرسشنامه گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. 

در محیط  spssز نرم افزار برای تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش از آماره های توصیفی و استنباطی با بهره مندی ا

Windows  استفاده گردید. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی ، نمودار میله ای ، میانگین و انحرا  استاندار  و

 دو ، استفاده شد. –ت  نمونه ای،  آزمون کای  tبرای تجزیه وتحلیل داده ها ، از آزمون 

 نتایج

 بودند شهرری شهروندان نفراز 384 پژوهش دراین کننده شرکت افراد

 درصدمرد بودند.  7/30شرکت کننده دراین پژوهش زن و  وندان شهرریشهردرصد  3/69

 ٥0درصد 7/24سال،  ٥0تا  40درصد  7/17سال ،  40تا  20شرکت کننده دراین پژوهش  وندان شهرریشهردرصد  8/44سن

 سال بود.  60درصد بیشتراز 8/12سال و  60تا 

درصد  2/24سال و  2٥تا  20درصد 9/29سال،  20تا  1٥درصد  9/29سال ،  1٥تا  10 وندان شهرریشهرد در ص 9/1٥

 سال در شهرری سکونت داشتند.  2٥بیشتراز

 درصد متأهل بودند. 7/61شرکت کننده دراین پژوهش مجرد و وندان شهرریشهردر صد  3/38

درصد لیسانس  81/32درصد دیپلم ،  08/27رسلح راهنمایی ، شرکت کننده دراین پژوهش د وندان شهرریشهردر صد  7/17

 درصد فوق لیسانس وباالتر بودند.  4/22و 
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درصد دارای  6/21درصدآزاد و2/30درصد کارمند،  4/23شرکت کننده دراین پژوهش کارگر ،  وندان شهرریشهردر صد  7/24

 سایر مشاغل بودند.

 6نفری و 8تا  6درصد خانواد  7/11نفری،  ٥تا  3درصد خانواده  7/48فره ، ن 2خانواده های  وندان شهرریشهر در صد 6/33

 نفر داشتند. 8درصدخانواده بیشتراز 

 8/7میلیون و  ٥/3تا  ٥/2درصد ٥/13میلیون ،  ٥/2تا  ٥/1درصد  43میلیون ،  ٥/1تا  1درآمد  وندان شهرریشهردر صد  9/1٥

 میلیون تومان درآمد داشتند. ٥/3بیشتراز شرکت کننده دراین پژوهش وندان شهرریشهر درصد

فقط تحصیالت مادر ومیزان اعتیاد درخانواده میانگین کمتراز  کودکان، خیابانی کار گسترش بر موثر در پاسخ به سوال عوامل

ولی بقیه موارد درگسترش عوامل موثر برگسترش کار خیابانی کودک یا درحد متوسط یا بیشتراز متوسط  متوسط دارند

 سترش کار خیابانی کودک تأثیر دارند.برگ

، بهداشت ودرمان، آموزش وپروش و وزارت کشور های مردم نهادسازمانسازمانهای شهرداری، شورای شهر، شورای شهر، 

  نامبرده باید متولی کودکان کار باشند.

 فرضیه های پژوهش

 چهره نامللوبی را در پی دارد.فرضیه اول :  به نظر می رسد، منظر شهری در خصوص فعالیت کودکان کار 

 استفاده شد.  1خی دو برای پاسخ به این سوال از آزمون

 )منبع: نگارنده( خی دو چهره نامطلوب شهر و آزمونتوزیع فراوانی . 1 جدول

 درصد فراوانی چهره نامطلوب شهر

 3.91 1٥ خیلی کم

 5.21 20 کم

 15.10 ٥8 متوسط

 35.68 137 زیاد

 40.10 1٥4 خیلی زیاد

 84= 2/0٥/0p<   ،19٥ آزمون خی دو

درصد شهروندان دراین پژوهش معتقدند فعالیت کودکان کارباعث  چهره 78/7٥ باتوجه به نتایج درجدول  ونمودارفوق ،

درصد شرکت کنندگان معتقدند فعالیت کودکان کار کم وخیلی کم  11/9درصد متوسط و 19/1٥نامللو  شهر می شود ، 

 امللو  شهر می شود .باعث  چهره ن

 ( . 84= 2/0٥/0p<   ،19٥ (نشان دادکه، فعالیت کودکان کارباعث  چهره نامللو  شهر می شود 2 آزمون 

 : به نظر می رسد حضور کودکان کار تحت تآثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می باشد.دومفرضیه 

 
1 - Pearson Chi-Square 
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چون  سوالهای پرسشنامه مربوط  ت  نمونه ای استفاده شد. tرد وآزمون استاندا انحرا  برای پاسخ به این فرضیه از میانگین و

گزینه ای فوق می شود.اگرمالک برای ٥حدوسط طیف  3کد گذاری شد، درواقع  ٥تا  1گزینه ای ٥به صورت  به عوامل فوق 

، بیانگر این است که 3مساوی درصد  بدانیم ،بنابراین ، میانگین کوچکتر یا ٥0بر حضور کودکان کار راحداقل  اثر عوامل فوق 

ی  ، نشانه3اثرعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر حضور کودکان کار کمتراز حد متوسط است. و میانگین بزرگتر از 

اثرعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در گسترش حضور کودکان کار است. برای پاسخ به فرضیه فوق  چون مقیاس اندازه 

  نتایج درجدول زیر آمده است. ت  نمونه ای استفاده شد. tوکمی است ،ازآزمون  گیری درحد فاصله ای

 )منبع: نگارنده( تک نمونه tعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  موثر بر حضور کودکان کار و آزمون توصیف : 2جدول

 یسطح معنادار درجه آزادی t استاندارد انحراف میانگین حضور کودکان کار عوامل موثر بر

 001. 383 4.599 1.22 3.29 درآمد سرپرست کودک 

 001. 383 7.541 1.20 3.46 تحصیالت پدر

 001. 383 4.426- 1.34 2.70 اعتیاد در خانواده کودکان

 093. 383 1.683 1.15 3.10 میزان حاشیه نشینی

 005. 383 2.808 1.47 3.21 نهاد مردم های سازمان

 001. 383 3.923 1.14 3.23 شهرری شهر آمایش

 148. 383 1.449- 1.23 2.91 محیط مدرسه

 001. 383 3.923 1.145 3.23 عدم دریافت حمایت

 001. 383 6.079 1.175 3.36 مسکن نامناسب

 032. 383 2.152 1.494 3.16 مهاجرت های روستایی

 باتوجه به جدول  ونمودارفوق، 

کودک بر حضور کودکان کار تأثیر معناداری داشت)سلح معناداری  از عوامل اقتصادی، مسکن نامناسب، درآمد سرپرست

 کمتر بود(. 0٥/0از  tآزمون مشاهده شده برای 

نهاد بر حضور  مردم های وسازمان شهرری شهر از عوامل اجتماعی، مهاجرت های روستایی، عدم دریافت حمایت، آمایش

 کمتر بود( 0٥/0از  tآزمون ودکان کار تأثیر معناداری داشت)سلح معناداری مشاهده شده برای ک

آزمون محیط مدرسه به عنوان عامل فرهنگی بر حضور کودکان کار تأثیر معناداری نداشت)سلح معناداری مشاهده شده برای 

t  بیشتر بود(. 0٥/0از 

 گیرینتیجه

 تحلیل و تجزیه و توصیف به فصل این در. بود( شهرری موردی ملالعه) شهری فرهنگ رد کار کودکان نقش  پژوهش این هد 

 نظیر مرکزی های شاخ  ،  ای میله نمودار فراوانی،  توزیع ازجداول ها داده توصیف برای. شود می پرداخته پژوهش های داده
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 استفاده   دو خی 2 آزمون ، ی ا نمونه ت  tآزمون از پژوهش های فرضیه آماری تحلیل وبرای استاندارد، وانحرا  میانگین

 .شد

 به توجه با نیز و دارد وجود آن علل و کودکان کار پیرامون که گستردهای تحقیقات به توجه با و آمده دست به نتایج به توجه با

 .نمود ملرح سیاسا رویکرد دو با را راهکارها میتوان باشد داشته تأثیر آنان بزهکاری بر میتواند کودکان کار اینکه

 اول رویکرد

 .میدهد قرار موردنظر کار ی چرخه به را کودکان ورود از پیشگیری روشهای و کودک کار که راهکارهایی

 دوم رویکرد

 موضوع. میپردازد زندگی عادی روند به آنان بازگشت به کم  و بزهکار کودکان از حمایت به که قانونی و حقوقی راهکارهای

 فقر به جامع نگاهی وجود از فارغ راهکار هرگونه. است پیچیده و درهم ابعادی دارای آن از ناشی ریبزهکا و کودکان کار

 کودک کار پدیده اجتماعی– اقتصادی ریشهی به توجه با. بیانجامد راهکار آن ناکارآمدی به میتواند ها خانواده چندبعدی

 :میگردد ارائه زیر پیشنهادات

 شغلی امنیت تقویت رو همین از. است کودکان کار علت ترین اصلی و اولین اقتصادی فقر که میدهد نشان ما به نتایج -1

 سازی روانه و ها خانواده به آسیب از پیشگیری منظور به مرتبط نهادهای همکاری با بیکاری های بیمه تقویت و بزرگساالن

 .گیرد قرار اولویت در میتواند کار به کودکان

 و بزرگساالن دستمزد تقویت و بیماری کاهش به معلو  هایی برنامه و اجتماعی رفاه منیای و حمایتی چتر تقویت -2

  .سازد ایمن «گردند کودکان کارگیری به»  به ناچار که مسئله این برابر در را آنان میتواند ها خانواده توانمندسازی

 آسیب آن متعاقب و کودکان کار از میتوان اه خانواده درآمد از حمایت صورت در که شد مشخ  گرفته صورت ملالعات در -3

 منظور به فوری غیرمالی و مالی حمایتی های بسته ارائه طریق از میتواند حمایت این. نمود پیشگیری بزه به ورود نظیر های

 .پذیرد صورت آنان فقر کاهش و اساسی نیازهای رفع

 به مدرسه و میشوند دور تحصیل ی چرخه از ابتدایی و اییراهنم های دوره در کودکان این ی عمده که داد نشان تحقیقات -4

 آموزش محتوای و ساختار در بازنگری رو همین از. است شده تبدیل کار به آنان پرتا  سکوی به آنان رشد اصلی مرکز عنوان

 .نماید فراوان کم  مسئله این حل به میتواند وپرورش آموزش فرایند در افراد این حفظ جهت

 ها خانواده میتواند آنان به مناسب آموزشی تسهیالت ارائه و کودکان این های خانواده برای تحصیل سازی اجباری و رایگان -٥

 .نماید ترغیب تحصیل ی چرخه در کودکانشان نگهداری به را

 عمومی همکاری و همدلی ایجاد به میتواند آن از ناشی های آسیب و کودکان زودهنگام کار به جامعه نگاه سازی حساس -6

 .نماید کم  مسئله این با مقابله برای

 به اند قرارگرفته بزه ابتدایی مسیر در که کودکانی هدایت و برخورد با ارتباط در آنان توانمندسازی و ها خانواده آموزش -7

 .باشد مؤثر موارد از میتواند آن تشدید از پیشگیری منظور

 :داد ارائه را زیر هاداتپیشن میتوان حقوقی و قانونی راهکارهای پیرامون

 ندارد وجود ارتباط دراین جامع قانونی اساساً زیرا فقر، کاهش بهمنظور کودکان از اجتماعی– اقتصادی حمایت قانون تدوین -1

 .بیانجامد کودکان این از حمایت و شفافیت به میتواند آن تدوین و

 و کشور های کارگاه کلیهی به کار قانون شمول گسترش و ستفرود اقشار از حمایت سوگیری با کار قوانین تغییر و اصالح -2

 .باشد داشته افراد این از حمایت بر فراوانی تأثیر میتواند که است مواردی ازجمله خانوادگی های کارگاه

 حوزه این در متخلفان با برخورد و آور زیان و سخت مشاغل در کودکان کارگیری به منع جامع قانون تدوین -3

 راه تسهیل لذا. کنند ایفا مؤثر نقش اجتماعی تضادهای و مسائل حل و آسیب کاهش در میتوانند نهاد مردم های نسازما -4

 .باشد داشته راستا این در بسزا نقشی میتواند نهاد مردم های سازمان دخالتگری افزایش و اندازی
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 مددکاران، قضات، ازجمله بزهکار کودکان با مرتبط اشخاص برای بزهکار نوجوانان و کودکان با مناسب رفتار قواعد تدوین -٥

 زندگی عادی شرایط به کودکان این بازگشت به کم  منظور به افراد سایر و پلیس

 پیوند به و برخورد تسامحی صورت به آنها با میتوان که میشوند جرائمی یا خلا دچار که کودکانی از مؤثر قانونی حمایت -6

 .ساندر یاری اجتماع به آنان مجدد

 در ویژه به کار کودکان از کشی بهره آزار، با مقابله و پیشگیری جهت قانونی مالحظات تقویت و مقررات و قوانین اصالح -7

 کاری های محیط

 آسیب و خیابانی و کار کودکان پدیده کاهش و پیشگیری شناسایی، برای ریزی برنامه که گفت توان می بندی جمع ی  در

 :گیرد صورت زیر محورهای اساس بر بایست می آن از ناشی اجتماعی های

 کالن سلح( الف

 سیل از مانع که ای منلقه توسعۀ محورهای عنوان به متوسط و کوچ  شهرهای در فرهنگی و اقتصادی های گذاری سرمایه -

 کند؛ می کوتاه شدت به را مهاجرت مسیر و شده پایتخت و ها استان مراکز به مهاجرت

 این رفاهی و اجتماعی تأمین و شهری محروم های خانواده دادن قرار پوشش تحت برای حمایتی جامع های نظام طراحی -

 ها؛ خانواده

 های محلّه اجتماعی سالمت و امنیت تأمین و انتظامی نهادهای طر  از شهری حاشیه نواحی بر بیشتر های نظارت اعمال -

 زا؛ آسیب

 خیابانی؛ کار کودکان با دممر برخورد های شیوه زمینۀ در سازی فرهنگ -

 کودک؛ درآمد به خانواده احتیاج از پیشگیری برای فقیر های خانواده اعضای از یکی حداقل برای اشتغال ایجاد -

 نبوده شناسنامه دارای مختلف دالیل به بنا که کودکان، به دهی هویت و شناسنامه ارائۀ برای احوال ثبت سازمان همکاری -

 .اند

 میانه سلح(  

 نیازمند های خانواده بیشتر چه هر دادن قرار پوشش تحت برای خانواده بهداشت مراکز و راهنمایی و مشاوره مراکز تأسیس -

 نشین؛ حاشیه

 ای حاشیه نواحی در کودکان، تربیت دار عهده نهاد دو عنوان به مدرسه و خانه بین تر نزدی  روابط برقراری به کم  -

 ین؛فقیرنش های محلّه و شهرهای

 و ترین باتجربه که طوری به شهری، زای آسیب و فقیرنشین مدارس معلمان گمارش و گزینش در کافی نظر دقت اعمال -

 شوند؛ اعزام مناطق این به معلمان باسوادترین

 کودکان؛ برای بازده زود کوچ  مشاغل به دادن سروسامان و شغلی مند قانون های کانال به کودکان کار هدایت -

 .ای دوره مدت کوتاه های برنامه طریق از ها آن دقیق اطالعات آوری جمع و ناسالم های محلّه اییشناس -

 خرد سلح( پ

 زمینه این در. کرد اجتماع وارد را ها آن باید دارد وجود خیابانی کار کودکان به نسبت که ای منفی نگرش بردن میان از برای -

 تحصیل به یکدیگر کنار در خیابانی کودکان و غنی کودکان که است شده استفاده مدارسی ایجاد از کشورهایی در حتی

 بپردازند؛

 پس چون مدنی های فعالیت نیز و زندگی های مهارت آموزش و خود به مربوط های گیری تصمیم در ها بچه دادن مشارکت -

 برخی در) مدنی و مسئول ندانیشهرو به کودکان این دادن سوق جهت در …و نامه کردن پست و بانکی امور و کردن انداز

 در مردم سوی از کودکان این هم تا است، شده تشکیل کودکان این خود مدیریت با هایی رستوران و ها بان  حتی کشورها
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 وارد کودکان این هم و گردد دیگر خیابانی کودکان اعتماد جلب باعث هم و شوند شناخت رسمیت به اجتماعی های فعالیت

 ؛(گردند مدنی و عیاجتما های فعالیت

 کودکان؛ این برای درونی کنترل رشد به منجر های آموزش نیز و اجتماعی کنترل های برنامه رشد -

 .کار کودکان و خیابانی کودکان از حمایت امر در اجتماع باالی طبقات خصوصاً نوجوانان و جوانان درگیرکردن -
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Abstract 

Child labor is one of the serious social problems and problems that is 

constantly being re-produced, and this cycle provides the basis for the 

emergence of child labor crime. In this context, have been used 

theoretical foundations such as social learning theory, imitation, and so 

on. The purpose of this study was to investigate the role of children in 

urban culture and its impact on Tehran citizenship. The participants in 

this study were 384 citizens of Tehran. To describe the data were used 

from frequency distributions, bar chart, central indices such as mean 

and standard deviation, and for statistical analysis of the research 

hypotheses, one-sample t-test, Chi-square 2 test. 69.3% of Tehrani 

citizens participated in this women's study and 30.7% were women. The 

results of the research hypotheses showed that from the viewpoint of 

non-economic distribution of people, physical factors and social 

insecurity, the main causes of the presence of children were labor. The 

work of child labor is causing the city's unfavorable face. The way to 

manage the challenge of having children is to work with citizens with a 

lot of positive and very positive outcomes. 

Key words: Child labor, Sharerey citizens, economic, management 


