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 چکیده :

مطالعه علل و عوامل بزهکاری کودکان خیابانی از بعد اجتماعی ، زیستی و روانی ، موضوع اصلی این پژوهش می باشد .  

ساله که در  17تا  9نفر از کودکان کار خیابانی  پسر  20جامعه ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق ، به طور تصادفی ، 

 "خانه علم"کالس های آموزشی فوتبال که برای کودکان کار خیابانی منطقه فرحزاد شهر تهران توسط مرکز خیریه ای به نام 

 برپا شده اند شرکت کرده اند ، می باشد . 

رسش در این پژوهش از روش های جمع آوری اطالعات به صورت توصیفی و روش های میدانی مانند مصاحبه و تکمیل پ

نامه استفاده شده است . داده های کیفی تحلیل محتوا شده اند و داده های کمی به وسیله نرم افزار اس پی اس اس  مورد 

 آنالیز آماری قرار گرفته اند و فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیر من اثبات شده اند . 

شدن کودکان.خیابانی  -کودکان کار  -واژگان کلیدی : علل بزهکاری   

 : مقدمه و بیان مساله

بزهکاری کودکان خیابانی یکی از آسیب هایی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های 

رو، آینده جامعه هستند ، در معرض انواع صدمات قرار داده ، بلکه جامعه را نیز با زیانهای فراوانی روبرو ساخته است. از این 

توجه به این پدیده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخیص علل و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای علمی و 

 (.1393ه را برای کاهش آن فراهم می سازد)سپهر، عملی، زمین

د و پیچیده ای صنعتی شدن و به دنبال آن افزیش مهاجرت به شهرها و توسعه شهر نشینی همواره مشکالت و معضالت متعد

را دامن زده است که یکی از بارزترین آنها  پدیده کودکان کار خیابانی است  پدیده کودکان خیابانی، پدیده ای جهانی و 

هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر  700میلیون و یک طبق آخرین اطالعات مرکز آمار ایران  .هشدار دهنده است

 .(1394: 14امه جهان صنعت ،کار در خیابان هستند )روزن

حضور درمحیط نا امن خیابان ، فقر و محرومیت این کودکان از آموزش و کانون خانواده زمینه ساز بروز پدیده بزهکاری  

حمایت از کودکان کار و خیابان و درمان بزهکاری این کودکان جلوگیری از پرورش بزهکاران و شود  کودکان خیابانی می

مجرمان احتمالی فردا ودر واقع یک سیاست جنایی جرم شناسانه به منزله پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده محسوب 

 (.1390ر دیروز هستند)ستوده،همان کودکان بزهکا اصوال کسانی که همواره مرتکب جرم می شوندمیشود زیرا 



 
از این رو چنانچه از همان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصالح و بازپروری می کردند شاید می توانستند از 

. حق دارند بازی شرایط خوب زندگی برخوردار باشند تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند همه ی کودکان حق دارند از

. خالقی و اجتماعی آنها فراهم گرددببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و معنوی و اکنند آموزش 

بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و دارای وضع روانی و اجتماعی به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به 

موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و 

کودکان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سالمت روح و جوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. مربوط به کودکان ونو

باید به آن ها توجه  جسم آن ها تضمین کننده ی سالمت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که

داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ی ویژه ا

، قهرا ه نقصان و یا انحرافی مبتال گردد. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری بضروری است

 نه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود.صرف هزیبازپروری وی مستلزم 

از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. سرمایه  

رد ، گذاری و تربیت کودکان در واقع تدارک  نیروی انسانی باالفعل و ماهر است که جامعه برای توسعه به آن نیاز اساسی دا

کودکان خیابانی نه تنها به نیروی انسانی فعال و ماهر در روند توسعه تبدیل نمی شوند بلکه باری بر دوش جامعه میشوند که 

حال آنکه جامعه ایران در جهت توسعه گام بر می دارد و شدیدا به نیروی  (1391امعه باید هزینه آنها را بپردازد)کاوه، ج

نیرویی جذب و در خدمت توسعه جامعه قرار نگیرد ، روند توسعه در جامعه کند می شود ، تا متخصص نیاز دارد ، اگر چنین 

هنگامی که سرمایه های انسانی متخصص و ماهر با مایه های توسعه یافتگی به وجود نیایند و تا انسان های توسعه یافته روند 

   مسیر عادی خود را در پیش گیرد.توسعه را در دست نگیرند ، توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نمی تواند 

 

 پیشینه تحقیق 

، با هدف تحلیل اطالعات جمع آوری شده مربوط به کودکان (درسال1379)پژوهشی که توسط سازمان بهزیستی کشور  نتایج

% دختر  12% کودکان خیابانی پسر و  88، نشانگر آن است که حدود بالینی آن در ایران انجام گرفته خیابانی با ترسیم سیمای

% آنها امکان دسترسی به والدین  84% آنها با والدین خود زندگی می کنند ولی 60% فاقد سواد بوده و تقریباً  25می باشند. 

% 25% تبعیت ایرانی داشته و 67% به معنای واقعی جزء کودکان خیابانی محسوب می شوند. 19خود را دارند در مجموع 

 (1380)روشن،  قرار دارند 115تا  85دامنه هوشی % آنان در  62نظر سطح توانمندی هوشی  کودکان خیابانی درآمد دارند. از

.  

بررسی مقایسه ای ویژگیهای شناختی ، رفتاری و اجتماعی کودکان »در بررسی خود تحت عنوان   (1379)لیرضا صالحع

سطح شهر از میانگین نمرات کودکان شبانه نشان می دهد که میانگین نمرات شناختی کودکان خیابانی در  «خیابانی تهران

یاس رشد اجتماعی روزی کمتر است و در سطح ویژگیهای اجتماعی بین میانگین نمرات کودکان خیابانی و شبانه روزی در مق

ج ، یعنی اینکه کودکان خیابانی نسبت به کودکان شبانه روزی از چهره اجتماعی پایین تری برخوردارند. نتایتفاوت وجود دارد

با هدف تعیین عوامل موثر بر خود پنداری کودکان خیابانی سنین  (1380ه توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران)مطالعه ای ک

، نشان می دهد که بیشترین تعداد انجام شدهسال مراجعه کننده به فرهنگسرای خواجوی  کرمان در تهران  12شش تا 

% آنها خود پنداری خیلی مثبت داشته اند .  21فی داشته و فقط% ( خود پنداری خیلی من 50واحدهای مورد پژوهش )

همچنین در بررسی عوامل موثر بر خود پنداری ، یافته ها نشان داد که بین عواملی چون  مدت اشتغال به کار کودک ، عکس 



 
ی مثبت کودکان داشتن دوستان خیابانی و خود پندار کافی،، داشتن غذا و پوشاک  لعمل سرپرست در هنگام خطای کودکا

 می و روانی در معرض خطر می باشند. ارتباط معناداری وجود دارد.  از این رو کودکان خیابانی از نظر تکامل جس

، پژوهشی با عنوان  وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران ، پدیده کودکان کار و خیابان را در مراکز استان (1384حسینی)

و رشت مورد مطالعه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که عواملی چون نارسایی تهران ، مشهد ، اهواز ، شیراز 

نهادهای اجتماعی کننده )مثل خانواده ، مدرسه ( فقر اقتصادی خانواده های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه 

دان نظارت کافی از سوی سازمانهای مسئول  و الگوی های زندگی شهری ، آلودگی و آسیب زا بودن حاشیه شهرها ، فق

از نظر تحول یافتگی کلی حدود دو در بروز این پدیده موثر بوده اند. نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی 

که نشانه  عمده سال و چهار ماه  تاخیر را در مقایسه با سن  تقویتی دارند. شایع ترین رگه های خلقی آنان صرع فوبی است 

% آنان دچار  25آن چسبندگی عاطفی در زندگی است. شایع ترین بیماری جسمی آنان اختالف  پوستی و انگلی است. تقریباً 

 (.1386یب ناشی از کودک آزاری داشته اند)به نقل از اسفند فرد، % آنان سابقه آس 12سوء تغذیه می باشند. حدود 

اشاره کرد که معتقد است در مورد کودکان خیابانی فرآیند  (1382)نتیجه گیری سبحانی توان بهدر جمع بندی تحقیقات می

شده ایران در دو دهه اخیر  حذف اجتماعی مضاعف اتفاق افتاده است و این کودکان از اقشار و خانواده های به حاشیه رانده

 وان جامعه آماری اشاره کرد بیشتر نمایانگر کودکان. از ایرادات این تحقیقات می توان به در نظر گرفتن کودکانی به عنهستند

 .بی سرپرست و جدا از خانواده است

مطالعه ای بر روی  از آنها اشاره می شود. در خارج از کشور هم مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است، که به تعدادی

گدایان ، کارگران ، کارگران تجارت جنسی و محله در آمریکا انجام شده که شامل دوره گرد ها ، 70کودکان خیابانی از 

% از دختران درگیر فعالیت جنسی بودند. بر 16% از پسران و  18مجرمین از نوع کودک خیابانی بودند ، طبق این مطالعه 

ز % ا 76% از پسران و  73در مجموع  اساس این مطالعه دانش آنها درباره شیوه های انتقال و پیشگیری محدود بوده است . 

 دختران می دانستند که شخص میتواند مبتال به ویروس ایدز از طریق داشتن روابط جنسی بدون محافظت باشد. 

در مطالعه ای با نام یک مطالعه توصیفی از کودکان خیابانی در یک شهر جنوبی ترکیه  ویژگی های  1(2008) اوکیایی

کودک خیابانی را مورد بررسی قرار داد ، سالمت  52جمعیتی شناختی ، اجتماعی و میزان وقوع ابتال به هپاتیت ب در بین 

های سنگین سیگار بودند . و به طور کلی کودکان  مصرف کننده ء% از کودکان جز 19کودک مثبت بوده است ،  35جسمی 

خیابانی در معرض خشونت ، آزار جنسی ، مصرف مواد مخدر ، ابتال به بیماری هایی از جمله ایدز و هپاتیت هستند و در 

مطالعه ای در خصوص بررسی اثرات تهدید مجازات های  2 (2010)بارونا برای اقامت جایی را نداشتند. % آنه91طی روز

دهد در حالی که بسیاری از جوانان  رسمی بر رفتار مجرمانه کودکان خیابانی و مطرود انجام داد ، نتایج مطالعه نشان می

خیابانی از هنجار ها و قواعد رسمی می ترسند اما متخلفین حرفه ای و با سابقه ترسی از این قواعد و مقررات ندارند و 

های هنجاری نادرست ، مصرف مواد ، ارتباط با دوستان مجرم و خالفکار و فشار عموما ترسشان به وسیله عواملی چون فقر 

 (.1393کاهش می یابد)دژمان، 
 

 : روش تحقیق

نوع تحقیق بنیادی با استفاده از داده های نظری و تجربی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار در 

بزهکاری کودکان کار خیابانی در جهت ارائه راهکارهای عملی و کاربردی برای درمان پدیده بزهکاری کودکان خیابانی و 

                                                             
1-Okeyai 
2-Baron 



 
های کیفی باشد. در این راستا، محقق بر آن است تا ارتباط بین متغیرجمع آوری و سامان دهی کودکان کار خیابانی می 

وضعیت اقتصادی، خانوادگی و روانی کودکان خیابانی را با بزهکاری این کودکان مورد بررسی قرار دهد. جامعه ی آماری 

له که در کالس های آموزشی سا 17تا  9نفر از کودکان کار خیابانی پسر  20مورد مطالعه در این تحقیق، به طور تصادفی ، 

برپا شده اند شرکت  "خانه علم"فوتبال که برای کودکان کار خیابانی منطقه فرحزاد شهر تهران توسط مرکز خیریه ای به نام 

باشد. در این پژوهش از روش های جمع آوری اطالعات به صورت توصیفی و روش های میدانی مانند مصاحبه کرده اند می

مه استفاده شده است. داده های کمی به وسیله نرم افزار اس پی اس اس  مورد آنالیز آماری قرار گرفته اند و تکمیل پرسش نا

 و فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیر من اثبات شده اند.

 فرضیه های تحقیق

 بزهکاری کودکان خیابانی موثر است.وضعیت نا مساعد اقتصادی در  -1

 بزهکاری کودکان خیابانی موثر است.دگی در وضعیت نا مساعد خانوا -2

 بزهکاری کودکان خیابانی موثر است.وضعیت نا مناسب زیستی و روانی در  -3

 : یافته های تحقیق

 آمار توصیفیالف( 
 آزمودنی های تحقیق براساس جنسیت ( توزیع1جدول شماره)

 درصد فراوانی جنسیت

 100 20 پسر

 0 0 دختر

 100 20 جمع

ساله هستند که ساعاتی  17تا  9نفر از کودکان کار خیابانی پسر  20طبق آمار بدست آمده در جدول شماره یک جامعه آماری 

 از روز را در خیابان ها با انجام کارهایی مانند فروختن فال، دستمال کاغذی ، گل و ...  برای کسب در آمد می گذرانند.  
 تحقیق بر اساس سنتوزیع آزمودنی های (: 2جدول شماره)

 درصد فراوانی سن

 30 6 ساله14

 20 4 ساله13

 15 3 ساله17

 10 2 ساله10

 10 2 ساله15

 5 1 ساله9

 5 1 ساله12

 5 1 ساله16

 100 20 جمع

 



 
درصد جامعه  30ساله می باشد که  14بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  ،2طبق اطالعات بدست آمده از جدول شماره 

 مطالعه ما را تشکیل می دهند. وردم
 

 : توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس تحصیالت (3شماره )جدول 

 تحصیالت فراوانی درصد

 دهم 1 5

 نهم کالس 2 10

 هشتم کالس 4 20

 هفتم کالس 4 20

 ششم کالس 2 10

 پنجم کالس 2 10

 چهارم کالس 2 10

 سوم کالس 1 5

 تحصیالت بدون 2 10

 جمع 20 100

 

% از جامعه آماری این پژوهش ، علیرغم کار کردن در خیابان و  90قابل مشاهده است  (3شماره )همان گونه که در جدول 

 .مشکالت اقصادی و خانوادگی مشغول تحصیل بوده اند
 (: توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس بزه های ارتکابی کودکان جامعه آماری4شماره)جدول 

 بزه ارتکابی کودکان فراوانی درصد

 مصرف مواد مخدر 5 25

 دعوا در خیابان و زخمی کردن دیگران یا زخمی شدن 4 22.22

 سرقت 3 13.89

 تن فروشی 3 13.89

 تخریب وسایل عمومی 3 13.89

 خرید و فروش مواد مخدر 2 11.11

 مجموع 20 100

% و 22/22آماری این پژوهش سابقه مصرف مواد مخدر ، % از جامعه  25( مشهود است ، 4همان طور که در جدول شماره )

 % سابقه خرید و فروش مواد مخدر را داشته اند. 11/11
 

 

 

 

 



 
 (: توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس مشکالت خیابانی کودکان5جدول شماره)

 مشکالت خیابانی کودکان فراوانی درصد

 زد و خورد خیابانی 10 50

 خالف قانون 5 25

 دستگیری توسط پلیس 5 25

 مجموع 20 100

 

% از جامعه نمونه در این پژوهش ، زد و خورد در خیابان ها را  50قابل مشاهده است ، ( 5)و همان گونه که در جدول 

% هم سابقه دستگیری توسط نیرو های پلیس را داشته  25% مرتکب کار های خالف قانون شده اند و  25تجربه کرده اند ، 

در چه اکثر کودکان جامعه نمونه اظهار داشتند که پلیس موفق به دستگیری آنها نشده است و آنها می دانند چه مکان هایی اند. 

 ساعت هایی برایشان امن است. 
 ؟توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس اینکه با چه کسانی زندگی می کنند(: 6جدول شماره)

 زندگی با چه کسی؟ فراوانی درصد

 خانواده و والدین با 16 80

 تنها مادر با 3 15

 عمو دایی، مادربزرگ، :اقوام با 1 5

 جمع 20 100

 % از جامعه مورد مطالعه با والدین خود زندگی می کنند.  80حاکی از آن است که ( 6 )نتایج جدول شماره
 آزمودنی های تحقیق بر اساس وضعیت تأهل والدین(: 7جدول شماره)

 وضعیت تأهل والدین فراوانی درصد

 متأهل 15 75

 فوت یکی از والدین 3 15

 متارکه 1 5

 فوت پدر و مادر 1 5

 مطلقه 0 0

 مجموع 20 100

 .% تا به حال خانه را ترک نکرده اند 40 سابقه ترک خانه را داشته و%  60 (7شماره)جدول مطابق 
 فرار از خانه(: توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس میزان 8جدول شماره)

 میزان فرار از خانه فراوانی درصد

 بله 12 60

 خیر 8 40

 جمع 20 100

 



 
 (: آزمودنی های تحقیق بر اساس علل فرار از خانه9جدول شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% از کودکانی که سابقه فرار از خانه را داشته اند از بدسرپرستی به عنوان علت فرار خود از  20( 9( و )8مطابق جدول شماره)

% از کودکان خیابانی مورد مطالعه در این پژوهش در  95قابل مشاهده است  9همان گونه که در جدول .  خانه یاد کرده اند

 % در منزل شخصی زندگی میکنند . 5خانه های اجاره ای و تنها 
 (: توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس نوع مالکیت منزل10شماره)جدول 

 نوع مالکیت منزل فراوانی درصد

 اجاره، رهن 19 95

 شخصی 1 5

 سرایداری 0 0

 واگذاری 0 0

 سازمانی 0 0

 تصرفی 0 0

 مجموع 20 100

     

رهن % از کودکان خیابانی مورد تحقیق اذعان نموده اند که در خانه های  95مشاهده می شود  10و همان گونه که در جدول 

 خانه شخصی دارند.% بیان داشته اند که  5، و اجراه ایی زندگی می کنند
 

 توزیع آزمودنی های تحقیق بر این اساس که چه نهادی می تواند به شما کمک کند ؟(: 11جدول شماره)                   

 نهادی که به انها کمک می کند فراوانی درصد

 حمایت مالی از شما 8 40

 حمایت مالی از خانواده ها 3 15

 اعطای مسکن 3 15

 برای شمافراهم کردن امکانات تحصیل  2 10

 ایجاد اشتغال برای سرپرست خانوار 2 10

 ایجاد اشتغال برای شما 1 5

 نظارت بر نحوه سرپرستی خانواده ها 1 5

 مجموع 20 100

 

 علل فرار از خانه فراوانی درصد

 سرپرستی بد 4 20

 سرپرستی بی 2 10

 گرفتن قرار شتم و ضرب مورد و خانواده در خشونت 2 10

 دوستان توسط اغفال 2 10

 نامادری وجود 1 5

 سایر 1 5

 جمع 12 60

 عدم فرار از خانه 8 40



 
 توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس شرایط زندگی( : 12جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

% از کودکان خیابانی جامعه نمونه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه  40مشاهده می شود  11همان گونه که در جدول 

 سازمان یا نهادی می تواند به شما کمک کند گزینه حمایت مالی را انتخاب کردند. 

پژوهش کمبود غذا و گرسنگی را تجربه کرده  % از کودکان خیابانی مورد مطالعه در این 80بیانگر این است که نیز  12جدول 

% در خانواده خود شخصی را داشته اند که مرتکب جرم شده  5% مادر معتاد داشته اند و  5% پدر معتاد داشته اند ، 10اند . 

 است.
 ستند؟توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس اینکه کودکان جامعه آماری تحت پوشش چه سازمان هایی ه(: 13جدول شماره)

 تحت پوشش سازمان فراوانی درصد

 هیچکدام 13 65

 بهزیستی 5 25

 کانون اصالح تربیت 2 10

 مراکز شهرداری 0 0

 سازمان زندان ها 0 0

 مجموع 20 100
 توزیع آزمودنی های تحقیق براساس تعداد بیمار شدن کودکان خیابانی(14جدول شماره)                             

 بیمار شدن کودکان خیابانی فراوانی درصد

 بار  4 6 30

 بار  3 4 20

 بار  5 4 20

 بار  7 2 10

 بار  1 1 5

 بار  2 1 5

 بار  6 1 5

 بار  0 1 5

 مجموع 20 100
 

 شرایط زندگی فراوانی   درصد

 کمبود غذا و گرسنگی 16 80

 پدراعتیاد  2 10

 ارتکاب جرم و زندانی شدن یکی از اعضای خانواده 1 5

 اعتیاد مادر 1 5

 مجموع 20 100



 
 (: توزیع آزمودنی های تحقیق بر اساس تعداد دفعات مراجعه کودکان جامعه آماری به پزشک در سال گذشته15جدول شماره)

 میزان مراجعه به پزشک در یکسال فراوانی درصد

 بار  1 8 40

 بار  3 5 25

 بار  2 4 20

 بار  0 2 10

 بار  4 1 5

 مجموع 20 100

 

% از  40نشانگر این است که ( تعداد دفعات بیماری و مراجعه به پزشک را در کودکان  خیابانی نشان میدهد. 15و  14)جدول 

پزشک یا  % در سال قبل اصال به10سال گذشته ، تنها یک بار به پزشک مراجعه کرده اند و جامعه آماری پژوهش در 

  .انددندانپزشک مراجعه نکرده

 

 ب( آمار استنباطی

( مورد ≥P 05/0در این قسمت متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. تمام فرضیه های تحقیق در سطح معناداری )

برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و نتایج حاصل از آنها  آزمایش قرار گرفته اند.

 در جداول مربوطه ارائه شده است .

 

  : وضعیت نا مساعد اقتصادی در بزهکاری کودکان خیابانی موثر است. یک هفرضیه شمار -1
 بزهکاری کودکان خیابانی(: رابطه وضعیت اقتصادی )میزان فقر( با 16جدول شماره )    

 
 اقتصادی بزهکاری

Spearman's 

rho 
 Correlation بزهکاری

Coefficient 
1.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 

N 19 19 

 Correlation اقتصادی

Coefficient 
.000 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . 

N 19 19 

وضعیت نا مساعد اقتصادی در بزهکاری کودکان خیابانی  "در ارتباط با فرضیه نخست تحقیق با مضمون  16ایج جدول نت

طراحی شده است و نتیجه این بوده است که ارتباط بین وضعیت نا مساعد اقتصادی و بزهکاری کودکان خیابانی  "موثر است 

 معنا دار است ، در نتیجه فرضیه اول ثابت می شود .

 



 
 شماره دو: وضعیت نا مساعد خانوادگی در بزهکاری کودکان خیابانی موثر است.فرضیه  -2

 (: رابطه وضعیت نامساعد خانوادگی با بزهکاری کودکان خیابانی17جدول شماره)

 
 خانوادگی بزهکاری

Spearman's 

rho 
 Correlation بزهکاری

Coefficient 
1.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 

N 19 19 

 Correlation خانوادگی
Coefficient 

.000 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . 

N 19 20 

برای یافتن ارتباط بین متغیر مشکالت خانوادگی کودکان خیابانی و متغیر بزهکاری کودکان خیابانی ترسیم 17جدول نتایج 

شده است . و نتیجه آزمون همبستگی اسپیر من برای یافتن ارتباط بین این دو متغیر به این صورت بوده است که  ارتباط بین 

 "کودکان خیابانی معنا دار است بنابراین فرضیه دوم مبنی بر این که  وضعیت نا مساعد خانوادگی کودکان خیابانی و بزهکاری

 اثبات می شود. "خیابانی موثر است وضعیت نا مساعد خانوادگی در بزهکاری کودکان 

 

                                                                                تفرضیه شماره سه: وضعیت نا مناسب زیستی و روانی در بزهکاری کودکان خیابانی موثر اس -3
 (: رابطه وضعیت زیستی روانی با بزهکاری کودکان خیابانی 17جدول شماره)

 زیستروانی بزهکاری 

Spearman's 

rho 
 Correlation بزهکاری

Coefficient 
1.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
. .000 

N 19 18 

 Correlation زیستروانی

Coefficient 
.000 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 . 

N 18 18 

برای آزمودن ارتباط بین وضعیت نا مساعد زیستی و روانی کودکان خیابانی و متغیر بزهکاری کودکان  17جدول نتایج 

خیابانی ترسیم شده است . و نتیجه آزمون همبستگی اسپیر من برای یافتن ارتباط بین این دو متغیر به این صورت بوده است 

ابانی و بزهکاری کودکان خیابانی معنا دار است بنابراین فرضیه که : ارتباط بین وضعیت نا مساعد زیستی ، روانی کودکان خی

 نیز اثبات می شود."نی موثر است . وضعیت نا مناسب زیستی و روانی در بزهکاری کودکان خیابا"سوم مبنی بر این که 

                                   

 

 



 
 : و ارائه راهکار نتیجه گیری

ها و ارتکاب بزهکاری توسط دهد مشکالت اقتصادی از عوامل عمده ورود کودکان به خیابان یافته های این پژوهش نشان می

. اما مشکالت اقتصادی تنها عامل بزهکاری کودکان خیابانی نیستند . وضعیت نا مساعد خانوادگی و وجود خشونت آنهاست

دهد و هم چنین وضعیت زیستی و روانی در خانواده نیز کودکان را به سمت خیابانی شدن و ارتکاب بزهکاری سوق می 

کودکان خیابانی نیز با ارتکاب بزهکاری توسط آنها ارتباط دارد. در حقیقت مجموعه عوامل اقتصادی ، خانوادگی و روانی 

 ده بزهکاری کودکان خیابانی هستند.علل عم

ان به این مورد اشاره نمود که این در مورد خالء های موجود در پژوهش های صورت گرفته درباره کودکان خیابانی می تو

تحقیقات به موضوع کودکان خیابانی غالبا به عنوان زیر شاخه ای از مباحث جامعه شناسی پرداخته اند و در حوزه علم جرم 

شناسی به پدیده کودکان خیابانی کمتر پرداخته شده است . خیابانی شدن کودکان یک آسیب اجتماعی است اما حضور در 

ای کودکان ، به لحاظ آسیب پذیری و برخورداری از استعداد  پذیرش رفتار های غیر اخالقی و بزهکارانه یک مسئله خیابان بر

ی جرم شناسانه است و اندیشیدن تدابیری برای جلوگیری از خیابانی شدن کودکان ، پیشگیری از بزهکاری و حتی پیشگیری 

 از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده است . 

ع خیابان برای کودکان محیطی جرم زا و مرکز آموزش انواع رفتارهای غیر اخالقی و ضد هنجارها و قوانین جامعه در واق

است ، مورد دیگر در ارتباط با جوامع آماری در پژوهش های صورت گرفته درباره کودکان خیابانی است که غالبا به این 

که کودک کار خیابانی نیستند را هم در بر میگیرند شامل اطالعات لحاظ که کودکان بی سرپرست ، بدسرپرست و بی بضاعتی 

دقیق از وضعیت خانوادگی و اقتصادی کودکان کار خیابانی نیستند ، کودکان مورد مصاحبه غالباَ کودکانی هستند که در مراکز 

 نگهداری از کودکان بی سرپرست پذیرفته شده اند .

 

 کودکان کار خیابانی یپیشنهاد می شود عبارتند از : راهکار هایی که برای حل معضل بزهکاری 

 اجباری کردن آموزش و تحصیل کودکان با حمایت های مالی از جانب مراجع ذی صالح . -1

تدوین قوانین برای حمایت از کودکان و تعیین مراجع و تقسیم وظایف و همکاری نهاد های ذی صالح برای جمع اوری  -2

 یابانی . و سامان دهی کودکان کار خ

 کار آفرینی و حرفه آموزی برای نوجوانانی که توانایی و شرایط آموزش و کار کردن را دارند .-3

بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سطح کالن و حذف بی عدالتی و نا برابری های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد  -4

 ه به کالن شهر ها.کشاورزی بخش روستایی به منظور جلوگیری از مهاجرت های بی روی

 تخصیص بودجه برای ارائه کمک های مالی به خانواده های بی بضاعت و محروم جامعه . -5

پیگیری وضعیت سالمت و بهداشت کودکان خیابانی از طریق کارگزاران و مربیان خیابانی و ارائه مشاوره و آموزش های  -6

 می و روانی به کودکان در خیابان ها .الزم به آنها برای جلوگیری از ابتال به بیماری های جس
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