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 چكيده

های اخیر زمینه بـروز و   سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به همراه پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنان، در دهه رخداد تحوالت مقدمه:

گیـری اتتمـالی و    هـای نمونـه   های اجتماعی چون پدیده کودکان خیابـانی را در کـ ن شـهرها فـراهم کـرده اسـت. روش       گسترش آسیب

گیرنـد، بـه ترتیـب بـا مشـك ت خطـای پوشـش و نـامعت ر بـودن           ن مورد استفاده قرار میغیراتتمالی که همواره برای مطالعه این کودکا

 های آماری مواجه هستند.  استن اط

های پنهان و با دسترسی سخت در جمعیت هدف ارائه  گیری پاسخگو محور به عنوان روشی کارا جهت نفوذ به الیه نمونه :کار  مواد و روش

گیری، محاس ه برآوردهای نااریـب نسـ ت جمعیـت و همننـین بررسـی کـارایی آن در        این روش نمونه شد. هدف اصلی این مقاله، معرفی

 می دی بود 2010مطالعه کودکان خیابانی تیرانای آل انی در سال  

هـای   هگیری پاسخگو محور در بررسی کودکان خیابـانی بـه دانسـتن انـدازه شـ ك      ط ق نتایج به دست آمده، موفقیت روش نمونه ها: یافته

اجتماعی دقیق این کودکان، در دسترس بون ستادهای آمارگیری برای آنان، رسیدن به تعادل در مورد متغیرهای مورد مطالعـه و انتخـا    

 های مناسب بستگی دارد.  مشوق

پذیر نخواهد بـود.  ایـن    های دقیق از کودکان کار بدون در اختیار داشتن نمونه معرف از آنان امكان دستیابی به یافته گيری: بحث و نتيجه

گیـری پاسـخگو    گیری کارا و مؤثر برای بررسی این جوامع ماننـد نمونـه   های نمونه گردد که پژوهشگران از روش مهم در صورتی محقق می

 محور استفاده نمایند. 
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ای از  شـود کـه بخـش عمـده     کودکان خیابانی به کودکانی گفته مـی 

های آنان به نحوی در خیابـان ببـه تنهـایی و     اوقات زندگی و فعالیت

شود. در تعریـ  و ارائـه    در تال فعالیت( و اماکن عمومی سپری می

کشورهای مختلـ   های زیادی در  مشخصات کودکان خیابانی تفاوت

های آمـاری چشـمگیری    شود، به همین دلیل تفاوت جهان دیده می

در تعیــین تعــداد کودکــان خیابــانی وجــود دارد. یونیســ  یكــی از 

های کودکان خیابانی را ارائه داده  بندی پرکاربردترین تعاری  و ط قه

 Children of theو آنـان را بـه دو گـروه اصـلی کودکـان خیابـانی ب      

street )   و کودکـان در خیابـان بChildren on the street)    تقسـیم

( را از کودکان خیابانی 1بندی شكل ب . ورما نیز ط قه]1 [استکرده 

هـای مـورد بحـر در مطالعـات      از دیگـر بخـش   .]2 [ارائه داده است

کودکان خیابان، بررسی علل خیابانی شدن کودکان است. بسیاری از 

محصــول فقــر، خــانواده معیــو ، پژوهشــگران کودکــان خیابــانی را 

در ایران نیز، . ]3 [دانند های خانوادگی می خشونت در خانواده و نزاع

پژوهشگران عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی، عوامل اجتمـاعی،  

هـای دولتـی    عوامل خانوادگی، عوامل زیستی و روانی و ن ود نظـارت 

کـان خیابـانی   گیری پدیده کود در دفاع از تقوق کودکان را در شكل

. در مورد میزان شیوع پدیده کودکان خیابـانی  ]6-4 [دانند موثر می

میلیون کودک در جهـان   150آمارهای متفاوتی مطرح است. تدود 

. در کشور مـا نیـز یكـی از برآوردهـایی کـه در      ]7 [خیابانی هستند

شود تاکی از یـك میلیـون و دویسـت     اغلب مطالعات به آن اتكا می

هـزار نفـر از    30تـا   25که تقری اً  ]1،8 [یابانی داردهزار کودکان خ

. در کشور ما ضرورت پرداختن به مسـلله  ]9 [آنان در تهران هستند

ای رو به رشد در جامعـه اسـت،    کودکان خیابانی به دلیل آنكه پدیده

منشل بسیاری از رفتارهای نادرست است که نه تنها به خـود آسـیب   

 .]7، 10 [انـدازد  ا نیز به مخاطره میرساند، بلكه س مت جامعه ر می

این دسته از کودکان از این تیر که به علت شرایط زندگی خود به 

و بـه   ]6، 11 [گیرنـد  شدت مورد انواع آزار و سوء استفاده قـرار مـی  

از  ،شود های جدی وارد می و روانی آنان آسیب ]12 [س مت جسمی

ت مطالعات کودکان با توجه به ضرور ای برخوردار است. اهمیت ویژه

گیری آنان از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.      خیابانی، نحوه نمونه

گیـری از کودکـان    گیری موفـق بـرای نمونـه    های نمونه یكی از روش

 Respondent Drivenگیـری پاسـخگو محـور ب    خیابانی، روش نمونه

Sampling- RDSاســـت کـــه توســـط هكـــاثرن معرفـــی شـــد ) 

 

نس عنوان کردند که کودکان خیابانی یـك  . ایمانی و نرسیسیا]13 [

، پس یكـی  ]14 [  دهند ش كه رفاقت، همكاری و دوستی تشكیل می

گیـری پاسـخگو محـور را کـه داشـتن       های مهم روش نمونه از مؤلفه

توانـد در   شوند و ایـن روش مـی   های اجتماعی است، شامل می ش كه

ع ـارت   هدف مقاله تاضرعضوگیری از کودکان خیابانی موفق باشد. 

هـای   گیری برای برآورد شیوع و ویژگی بود از معرفی این روش نمونه

کار کودکان به ویژه کودکـانی کـه در بـدترین اشـكال کـار فعالیـت       

 دارند.   

یافتن نمونه معرف کودکان خیابانی به دالیلـی چـون عـدم سـكونت     

، ]15 [یـری گ آنان در مكانی ثابت، عدم امكان تولید چارچو  نمونـه 

متحرک بودن، تغییر تعداد آنان با فصـل و یـا تتـی در طـول روز و     

، ]16 [های نامشروع پنهان و منزوی بودن آنان به دلیل انجام فعالیت

هـای   گیـری از کودکـان خیابـانی، روش    برای نمونهساز است.  مسئله

مشـك ت زیـادی از جملـه خطـای     گیری متداول اتتمالی بـا   نمونه

آوری  ای بـرای جمـع    ستند که نیاز بـه فراینـد ویـژه   پوشش همراه ه

هایی کـه ایـن    نماید. بدین منظور در پژوهش اط عات را ضروری می

گیری مناسـ ی کـه    های نمونه شوند باید از روش جمعیت بررسی می

ها و همننین بـرآورد دقیـق تعـداد     امكان دستیابی به تمام زیرگروه

 گیـری  های نمونه اغلب از روش د.نماید، استفاده شو آنان را فراهم می

ــه غیراتتمــالی ــد نمون ــداولی مانن ــری در دســترس بآســان(،  مت گی

ای(  تعقیب پیوندها بارجاع زنجیـره  زمان،-ای، هدفمند، مكان سهمیه

ها استفاده  گیری از این جمعیت برای نمونهگیری گلوله برفی  و نمونه

یـل مختلفـی   ها نیز بـه دال  شود. شایان به ذکر است که این روش می

هـای کـارایی بـرای     مانند نحوه اجرا و تولید برآوردهای اریـب، روش 

  .]17-18 [گیری از جمعیت هدف پنهان نیستند نمونه

که به عنوان روشی برای ارزیـابی   گيری صيد باز صيد روش نمونه

توانــد بــرای بــرآورد تعــداد  شــود، مــی هــا اســتفاده مــی سرشــماری

گیری صید باز صـید،   رود. هدف نمونههای پنهان نیز به کار  جمعیت

گیـری   برآورد اندازه جمعیتـی اسـت کـه بـرای آن چـارچو  نمونـه      

هـای   برای محاس ه تعـداد جمعیـت   این روشاز . ]9 [موجود نیست

گیـری از کودکـان    و نمونـه  ]20 [پنهان کودکان خیابانی در برزیـل 

 خیابانی در غنا، مالی، برزیـل، مصـر و سـنگال اسـتفاده شـده اسـت      

ای از جامعـه بـه تصـادف     گیـری، ابتـدا نمونـه    در این نمونـه . ]21 [

 گذاری و به   انتخا  و سپس واتدهای این نمونه بنمونه صید( ع مت
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 باقریآرزو                                                                                                                                                  ...      کارایی روش نمونه گیری

ای مستقل از نمونـه   شوند. در مرتله دوم نمونه جامعه بازگردانده می

شود. در نمونه دوم ببازصید(،  اول و به تصادف از جامعه استخراج می

شـوند. اگـر نمونـه     گذاری شده، مشخص مـی  دهای ع متتعداد وات

ای واتـدهای   ای از کل جامعه باشد، نس ت نمونه دوم، نمونه نماینده

بـرآوردی از نسـ ت واتـدهای     ،گـذاری شـده در ایـن نمونـه     ع مت

گذاری شده در کل جامعه اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن ارت ـاط       ع مت

آورد نمـود. جنسـون و   توان تعـداد کـل واتـدهای جامعـه را بـر      می

کنند که در صورت محقق شدن فرضیاتی که برای  پیرسون اشاره می

گیری موفق  انجام این روش باید در نظر گرفته شود، این روش نمونه

  .]19 [خواهد بود

به عنـوان   ای( گيری تعقيب پيوندها )ارجاع زنجيره روش نمونه

مومـاً در  گیـری غیراتتمـالی آسـان و کـم هزینـه ع      یك روش نمونه

در ایـن  . ]22 [شـود  های پنهان اسـتفاده مـی   گیری از جمعیت نمونه

شود که مراجعـی از سـایر اعضـای شـ كه      روش از افراد خواسته می

نمونـه اولیـه مناسـب کـه بـه       های بـا  خود معرفی نمایند. این روش

  شـود، آغـاز و سـپس در مـوج     ( گفتـه مـی  Seedاعضای آن هسـته ب 

های بعـدی   ها و در موج شده توسط هسته( اول افراد معرفی Waveب

شـوند و   گیـری وارد مـی   افراد معرفی شده توسط موج ق ل در نمونه

گردند. اگرچـه در ایـن    عضوگیری تشكیل می (Chainsهای ب زنجیره

جا که همـه   شود، ولی از آن روش تجم نمونه سریع و آسان زیاد می

اسـت منجـر بـه    افراد نمونه، اتتمال انتخا  یكسانی ندارند، ممكن 

کند کـه   اریكسون نیز به این نكته اشاره می .]23 [ایجاد اری ی شود

ای به انتخا  یـك نمونـه اولیـه     گیری ارجاع زنجیره های نمونه روش

گیری بـا یـك نمونـه     اگر نمونه. ]24 [مناسب بسیار تساس هستند

اولیه نامناسب که بزرگی و جهـت اری ـی آن مشـخص نیسـت آغـاز      

هـا در    ی با بزرگ شدن نمونـه از طریـق افـزایش مـوج    شود، این اری 

 شود.   گیری زیاد می نمونه

که ابتدا توسط گودمن معرفـی شـد    گيری گلوله برفی روش نمونه

گیری و اسـتن اط آمـاری در    یك رویكرد غیر اتتمالی از طرح نمونه

تالـت غیراتتمـالی روش   . ]25 [اسـت پنهـان  هـای   مورد جمعیـت 

ی بـه طـور وسـیعی در تحقیقـات کیفـی روی      گیری گلوله برف نمونه

ایـن  های با دسترسی سخت مورد استفاده قرار گرفته است.  جمعیت

شـود و سـپس    روش با تعداد کمی از اعضای جمعیت هدف آغاز می

هایی برای وارد نمودن همتایان واجد شرایط خود بـه   ها مشوق به آن

وارد  هـایی بـرای   شود. اعضای جدیـد، خـود مشـوق    پژوهش داده می

کنند و این  نمودن همتایان واجد شرایط خود به پژوهش دریافت می

گیری گلوله برفی ایـن اسـت    ویژگی مهم نمونهیابد.  فرآیند ادامه می

صـورت تصـادفی    ها( از جمعیت هدف بـه  که عضوگیری اولیه بهسته

گیـری   اریكسون اشـاره کـرد کـه روش نمونـه    . ]25 [گیرد انجام می

دلیل این که نسـ ت پاسـخگویانی    ای اری ی را بهگلوله برفی برآورده

انـد، مشـابه بـا نمونـه اولیـه و       که از یك ش كه بزرگ اجتماعی آمده

این  .]24 [کند های اجتماعی هستند، ایجاد می بیشتر از سایر ش كه

نكته باعر نامعت ر بودن تعمیم نتایج تاصل از این نمونه به جامعـه  

هـای مختلـ  در زمینـه     ررسـی ب .]26 [شـود  هدف مورد مطالعه می

های گریـزان و   گیری از جمعیت های مناسب جهت نمونه یافتن روش

گیــری ارجــاع  هــای نمونــه پنهــان و مطالعــه نامناســب بــودن روش

ها، دلیلـی بـر معرفـی     گیری از این جمعیت ای در مورد نمونه زنجیره

 شد.   گيری پاسخگو محور روش نمونه

 Formativeب ارزیـابی بنیـادی  ، گیری پاسخگو محـور  در روش نمونه

Assessment )   ای  گیـری موفـق مولفـه    برای رسیدن بـه یـك نمونـه

که در واقع نقش مهم  ها هسته اساسی است. عضوگیری این روش، از

شود و پژوهشگران آنان را از  و اساسی در اجرای طرح دارند، آغاز می

وش ر ایـن  کننـد. در  جامعه آماری به طور غیرتصـادفی انتخـا  مـی   

شـود و در   تعیین می 15تا  3ها معموالً بین  گیری تعداد هسته نمونه

 .]27 [رسد هسته نیز می 29بسیاری جوامع با دسترسی سخت، به 

  یهـا  شـ كه گیـری بـر پایـه     های آماری در این روش نمونه استن اط
گیرد. عضـوگیری همتایـان بـه ارت ـاط افـراد در       انجام می یاجتماع

گیری اتتمـال   بستگی دارد. در این روش نمونه اجتماعی آنان  ش كه

بانـدازه شـ كه    درجـه کننـده، متناسـب بـا     انتخا  برای هر شـرکت 

ــاعی( ــن  اجتم ــت. ای ــرد اس ــر   آن ف ــش از ه ــق پرس ــدازه از طری ان

کننده در مورد تعداد افرادی که واجـد شـرایط مشـارکت در     شرکت

را شـده در طـرح ایـن افـراد      طرح هستند و در دوره زمانی مشـخص 

منظـور   اجتماعی افـراد بـه    های آید. اندازه ش كه دست می اند، به دیده

گیــری  دهــی و تولیــد برآوردهــای نااریــب در ایــن روش نمونــه  وزن

شود. عنصر مهم دیگر در اجـرا و مـدیریت ایـن روش،     آوری می جمع

است. کوپن در واقع سهمیه هر فرد برای به عضویت درآوردن  کوپن

ها اط عاتی در مورد طرح، زمـان   است. کوپن همتایان خود در طرح

کاری و مكان ستاد آمارگیری، مرت ط نمودن عضوگیر و عضوشـونده  

از طریق تخصیص شماره شناسایی منحصر بفـرد کـوپن، کمـك بـه     

مؤلفه  ها را دارا هستند. فرایند عضوگیری و مدیریت تخصیص مشوق

گیـری،   ونـه دیگر تلثیرگذار بـر نحـوه اجـرا و مـدیریت ایـن روش نم     

گیــری پاســخگو محــور بــه  نمونــه  هســتند کــه در طــرح هــا مشــوق
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پاسخگویان به عنوان پاداشی بـرای اتتـرام بـه زمـان و ت شـی کـه       

کنندگان در طرح به عضوگیری و مشارکت در طرح اختصاص  شرکت

ها دو نوع هستند. مشـوق اولیـه    گیرد. این مشوق دهند، تعلق می می

شـود و   گیری به او پرداخت مـی  نمونه که برای مشارکت عضوگیر در

مشوق ثانویه که مشوق دیگری است که عضوگیر پس از عضـوگیری  

ــرای مشــارکت در طــرح دریافــت مــی  در فرآینــد  کنــد. همتایــان ب

هـای کلیـدی    گیری، رسیدن به یك ترکیب پایدار از مشخصـه  نمونه

است کـه تتـی    ای نقطهافتد. تعادل  اتفاق می  تعادلطرح، در نقطه 

های بیشتری پس از آن عضوگیری شود، تغییرات کمـی در   اگر موج

توصــیه شــده اســت کــه  .]2، 28 [افتــد نمونــه نهــایی، اتفــاق مــی

گیری ق ل از رسیدن به نقطه تعادل خاتمه نیابد، زیـرا در ایـن    نمونه

اند، مستقل و  هایی که غیرتصادفی انتخا  شده نمونه از هسته  نقطه،

انتخـا  هدفمنـد و غیرتصـادفی    . ]29 [ندشـو  برآوردها نااریـب مـی  

هـای متفـاوت، سـرعت رسـیدن بـه نقطـه تعـادل را افـزایش          هسته

برآورد نس ت جمعیـت جوامـع پنهـان خصوصـاً جوامـع در      دهد.  می

های پرخطر برای استفاده سیاستگذارانی کـه بـا ایـن     معرض بیماری

جوامع مواجه هستند، بسیارتائز اهمیت اسـت. بـرای محاسـ ه ایـن     

جمعیت فرضی شامل دو گروه برای مثال، کودکـان خیابـانی   رآورد، ب

شود.  در نظر گرفته میB و  Aدارای اچ ای وی مث ت و منفی، گروه 

قـرار   Xکه کلیه اط عات مربوط بـه شـ كه اجتمـاعی در     در صورتی

وجـود داشـته باشـد،      j و i گیـرد و رابطـه مسـتقیمی بـین فـرد     

است. در ایـن روش   صورت  در غیر این  گاه آن

ای که اگر  ( هستند به گونهReciprocalگیری، روابط دوطرفه ب نمونه

تعریـ    ام، iخواهد بـود. درجـه فـرد     آنگاه  

کـه از  هایی است  تعداد کل ارت اط ( و شود ب می

ــراد گــروه  ــرد. اگــر  نشــلت مــی Aاف مجمــوع  تعــداد و  گی

بـه صـورت زیـر تعریـ       آنگـاه   ،باشد Aهای اعضای گروه  درجه

 شود: می

 (                                       1ب 

صـادفی کـه   مفروض باشد، اتتمال یك رابطه دوستی ت  Xاگر ش كه

سازد، به صورت  مرت ط می B را به عضوی از گروه Aعضوی از گروه 

 شود: زیر تعری  می

 (                                                2ب 

 . است Bو   Aتعداد ارت اطات هر  عضو از گروه  که در آن 
 Bا تعداد ارت اطات از گروه ، معادل بBبه  Aتعداد ارت اطات از گروه 

توان از طریق تعداد روابطی کـه از   است. این تعداد رابطه را می Aبه 

که یكی از این روابـط   در اتتمال این نشلت گرفته است،  Aگروه 

( و تعـداد روابـط   باشد ب ، Bبا فردی از گروه 

که یكی از ایـن   در اتتمال این ت، نشلت گرفته اس  Bکه از گروه

ــروه    ــردی از گ ــا ف ــی ب ــد ب ، Aروابط (، باش

با مسـاوی قـرار دادن تعـداد ارت اطـات بـا یكـدیگر و        .محاس ه نمود

ــه ب و اســتفاده از تعــاری   (، معادلــه زیــر تاصــل 1در معادل

 شود: می

     (                                     3ب

، تعداد کل جمعیت، تقسیم شـود،   ( بر3اگر هر دو طرف معادله ب

ــاه  ــه  و  آنگـ ــل  در معادلـ قابـ

و تـل   خواهد بود که بـا در نظـر گـرفتن    محاس ه 

هـای جمعیـت را    معادله و دو مجهول، مقدار نسـ ت  سیستمی با دو

توان از معادالت زیر با اسـتفاده از اط عـات مربـوط بـه سـاختار       می

کند، محاسـ ه   ها را در جمعیت به هم متصل می هایی که گروه ش كه

 نمود:

 (     4ب                                                 

 نیز به صورت مشابه قابل محاس ه است. برآورد 

گیـری پاسـخگو محـور     در این بخش به بررسی کـارایی روش نمونـه  

سـاله   17-10های متنوع از کودکان خیابانی  برای دستیابی به نمونه

و خصوصیات جمعیتی ایـن   ]30 [شود تیرانا  در آل انی  پرداخته می

شود.  دهند، بررسی می شكیل میهای اجتماعی که ت کودکان و ش كه

ساله بودند که در  17-10کودکان واجد شرایط این مطالعه کودکان 

 10گیـری بـا    در این مطالعـه نمونـه  کردند.  های تیرانا کار می خیابان

آغاز گردید های تامی غیردولتی انتخا  شدند،  از سازمانهسته که 

کودکـان   کودک خیابانی عضوگیری شدند. 293هفته  9و طی مدت 

های اجتماعی تشكیل دادند  خیابانی براساس نژاد و نوع شغل، ش كه

در ایـن مطالعـه    ها مؤثر ن ـود.  و جنسیت آنان در تشكیل این ش كه

کودکان مشغول انجام کارهـایی چـون گـدایی، دزدی، فروشـندگی،     

هـای زبالـه، شسـتن ماشـین و      آوری اجناس از خیابان یا سطل جمع

بانی که منجر به کسـب پـول، غـذا و یـا سـایر      های خیا سایر فعالیت

هـا و   های انتخا  شـده از نژادهـا، مكـان    شد، بودند. هسته موارد می

 انـد.  ( نشـان داده شـده  1های مختل  در تیرانا در جـدول ب  جنسیت

ها به تعداد تقری اً مساوی از سه نژاد روما، مصـری و آل انیـایی    هسته

خوابیدنـد و پسـر    ر خانه مـی ها د عضوگیری نمودند. بیشتر آنان شب
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 باقریآرزو                                                                                                                                                  ...      کارایی روش نمونه گیری

هـای   هـا و عضـوگیری   هسـته   ( مشخصه1نفر(. در جدول ب 8بودند ب

موج  14موفق وجود دارد. بزرگترین اندازه زنجیره عضوگیری دارای 

هسته توانستند عضوگیری موفق داشـته باشـند.    10هسته از  9بود. 

عضوشونده داشـت   115هسته ششم بلندترین زنجیره را که در واقع 

درصد نمونه هـا(. دو هسـته دختـر نیـز عضـوگیری       45تشكیل دادب

ستاد آمارگیری در این طـرح در پـایین شـهر     نس تاً موفقی داشتند.

جا قرار داشتند، تعیین  تیرانا جایی که بیشتر کودکان خیابانی در آن

عصر بـود.   5ص ح تا  9روز هفته از ساعت  5شد و ساعات کاری آن 

هـای مصـات ه جهـت     ن کودکان بـه مكـان  برای دسترسی آسانتر ای

مشارکت در طرح، دو ستاد دیگر در دو انجمن تامی آنان نیـز دایـر   

هـای تـامی ایـن     ها پس از مشاوره با مسـئوالن سـازمان   شد. مشوق

هـا انتخـا  شـد.     از کودکان ساکن در این سـازمان  کودکان و برخی

ه و یك مشوق اولیه یك اس ا  بازی و مشوق ثانویه یك پاکت آبمیو

پاکت بیسكویت یا یك عدد میوه بود. به عضوگیران سه کـوپن و بـه   

هـا   آنان آموزش عضوگیری از همتایان خود با استفاده از ایـن کـوپن  

داده شد. واجد شـرایط بـودن همتایـان یـا غربـالگری آنـان توسـط        

مسئوالن طرح به منظور تشخیص کودکانی که وانمـود بـه خیابـانی    

دهی نظـام منـد بـه     شد. از سیستم شماره م مینمودند، انجا بودن می

بـرای   ها استفاده شـد.  ها و مصات ه منظور برقراری ارت اط بین کوپن

محاس ه برآوردهای جمعیت از روی نمونه، تعادل و هومافیلی ببیش 

گیری  افزار تحلیل روش نمونه گیری از گروه خاص( براساس نرم نمونه

هـا بـر چهـار     تحلیـل . ]31 [( بررسی شـد RDSATپاسخگو محور ب

مشخصه اصلی نژاد، جنسیت، نوع شغل و فراوانی گذرانـدن شـب در   

افزار و بـا   خانه متمرکز بود. برآوردهای جمعیتی با استفاده از این نرم

هـای اجتمـاعی افـراد و الگـوی عضـوگیری       استفاده از اندازه شـ كه 

 افتراقی آنان انجـام گرفـت. انـدازه شـ كه اجتمـاعی آنـان از طریـق       

 17-10کننده در مورد تعـداد کـودک خیابـانی     پرسش از هر شرکت

آمد. پاسخ بـه ایـن    شناسند، بدست می ساله که به تازگی دیده و می

هـای نمونـه را    پرسش اتتمال انتخا  پاسخگویان را در نمونه و وزن

کرد. کودکـانی کـه    برای بدست آوردن برآوردهای جمعیت ایجاد می

ی داشـتند وزن کمتـر و کودکـانی کـه     های اجتماعی بزرگتـر  ش كه

گرفتنـد.   اندازه ش كه اجتمـاعی کـوچكتر دارنـد وزن بزرگتـری مـی     

تـوان برآوردهـای جمعیـت را بـا      شایان ذکر است که در صورتی می

به دسـت آورد کـه نمونـه بـه تعـادل        RDSATافزار  استفاده از نرم

 گیـری پاسـخگومحور،   رسیده باشد. الگوی عضوگیری در روش نمونه

هـایی کـه کودکـان خیابـانی را مطالعـه       اری ی موجود در سایر روش

سازد. اگرچه کودکان تقری اً به طـور تصـادفی از    می کنند، آشكار  می

ط قــات مختلــ  شــغلی، نــژادی و جنســیتی عضــوگیری نمودنــد،  

گروهی قابل توجهی نیز میان کودکان فروشنده کـاال   عضوگیری بین

کردنـد، وجـود داشـت.     جمـع مـی   و کودکانی که برای فروش وسیله

هومافیلی شدید میان کودکان خیابانی، نشان دهنـده اری ـی بزرگـی    

گیـری متـداول از    هـای نمونـه   که برآوردهای تاصـل از سـایر روش  

کودکان خیابانی خواهند داشت، است. بنابراین، تعداد موج بیشـتری  

بود. برای رسیدن به تعادل در تضور این هومافیلی مورد نیاز خواهد 

های اجتمـاعی کودکـان خیابـانی در     نهایتاً، دامنه بزرگ اندازه ش كه

دهنده آن اسـت کـه چگونـه بـرآورد گلولـه برفـی        این مطالعه نشان

گیری به سمت کودکان با اندازه ش كه  تواند منجر به اری ی نمونه می

گیـری   اجتماعی بزرگ شود. این مطالعه نشـان داد کـه روش نمونـه   

تواند نمونه معرفتـری از کودکـان خیابـانی تولیـد      پاسخگو محور می

هـای متنـوع    گیری برای تولید نمونه روش نمونه  نماید. در نتیجه این

 از کودکان خیابانی در این طرح موفق بود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کنند، اما با آنان رابطه  خانواده زندگی نمی کودکانی هستند که اغلب با

 دارند.

 

 

 

 کودکان خیابانی

 

 

 کودکان خیابان

 

 بندی کودکان خیابانی طبقه
 

هیچ ارتباطی با خانواده خود 
با هیچ عضو بزرگسال  ندارند،

کنند و یا کنترل  زندگی نمی
 شوند. نمی

 

 اند. گذار شدهای وا ای ندارند، یتیم هستند یا به خانواده خانواده
 

 کودکان فراری هستند که حداقل پتانسیل بازگشت به خانه را دارند.
 

 با خانواده خود به طوور مون م و    کنند. کودکانی که با خانواده خیابانی خود زندگی می
 .یا نامن م ارتباط دارند

 
 های  یاباناند، تا موقتاً در خ خانواده خود را که معموالً  ساکن روستا هستند ترک کرده

ای زندگی  شده شهر برای مدت زمان محدود و معموالً برای هدف از پیش تعیین
 کنند.

  هایی چون مؤسسات و یا با خویشاوندان دور و یا کارفرما  نه تنها در خانه بلکه در خیابان هم سکونت ندارند، اما در مکان

 کنند.. زندگی می

  کنند. اما بیشتر اوقات خود را در خیابان سپری می کنند، اغلب و یا بیشتر در خانه زندگی نمی 

  کنند و یا سایر کودکانی که بیشتر اوقات خود را در  نشین که در فقر کامل در خانه زندگی می کودکانی مثل کودکان زاغه

 کنند که ممکن است برای خانواده و یا با خانواده کار کنند.  خیابان سپری می
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 های موفق کودکان خيابانی در تيرانا، آلبانی ها و عضوگيری مشخصات هسته :1جدول 

 هسته

اندازه 

ش كه 

 تماعیاج

 نوع شغل جنسیت نژاد

فراوانی تعداد 

شب اقامت در 

 خانه

تعداد 

 موج

تعداد 

 عضوگیرها

نس ت 

 عضوگیری

 14/0 39 13 ها برخی شب کننده آوری جمع پسر مصری 10 1

 07/0 21 5 هر روز فروشنده پسر مصری 20 2

 06/0 17 6 هر روز کننده آوری جمع پسر روما 10 3

 01/0 4 3 هر روز کننده آوری جمع پسر روما 3 4

 00/0 0 0 هر روز فروشنده پسر آل انیایی 3 5

 41/0 115 14 هر روز فروشنده پسر آل انیایی 3 6

 16/0 45 6 هر روز گدا دختر مصری 4 7

 07/0 19 5 هر روز کننده آوری جمع پسر روما 5 8

 02/0 6 2 ها برخی شب فروشنده پسر آل انیایی 10 9

 06/0 17 3 هر روز کننده آوری جمع پسر مصری 4 10

 100 283 کل                                                                                        

 

 

 گيري بحث و نتيجه

مسلله کودکان خیابانی فقط به ایران یا کشـورهای در تـال توسـعه    

دکـان  شـود، بلكـه معضـلی جهـانی اسـت. صـندوق کو       محدود نمـی 

اع م کرد که هـر چنـد تخمـین تعـداد      2005سازمان ملل در سال 

تـوان گفـت کـه     دقیق کودکان خیابانی غیرممكن است، مطمئناً می

رسـد و تعـداد    ها میلیون کودک در سراسر جهان می این تعداد به ده

. در ایران نیز آمار دقیقی از کودکـان  ]1 [آنان در تال افزایش است

ت که از جمله مهمترین دالیـل ایـن موضـوع    خیابانی در دست نیس

جایی و متغیر بـودن تعـداد آنـان در     توان به زندگی پنهانی، جابه می

گیری اتتمـالی   های نمونه روش .]32 [های گوناگون اشاره کرد زمان

هـای   تواننـد زیرگـروه   های خانواری و کارگاهی نمـی  چون آمارگیری

هـایی کـه    اً زیرگـروه خاص کودکان کار و خیابان را بیابنـد. خصوصـ  

انـد، یـا    خیلی کوچك هستند، به خـوبی در جمعیـت توزیـع نشـده    

پردازنـد   های مخفی یا بدترین اشكال کار مـی  کودکانی که به فعالیت

یابند و با خطای پوشـش همـراه هسـتند. هـدف اولیـه روش       را نمی

گیری پاسخگو محور به دست آوردن برآوردهای دقیق در مورد  نمونه

های آنان به سختی قابل تشـخیص اسـت.    ست که فعالیتکودکانی ا

ای  گیری زنجیره گیری غیراتتمالی چون روش نمونه های نمونه روش

های پنهـان جمعیـت    و گلوله برفی با وجود قدرت باالی نفوذ به الیه

هـا همـراه    کودکان با مشك ت اری ی برآوردهای تاصل از ایـن روش 

ی کودکـان کـار در ایـران انجـام     در اکثر مطالعاتی که بر رو هستند.

های غیراتتمالی در دسترس استفاده شده است  گیری شده، از نمونه

ای کـه در مـرور    مطالعه 40. وامقی و همكاران  با بررسی ]12-10 [

مند خود در مورد کودکان خیابانی انجام دادند بـه ایـن نتیجـه     نظام

دسترسی  گیری در برخی مطالعاتی که محل رسیدند که روش نمونه

به کودکان خیابانی در سطح شهر بود، با توجه به عدم دسترسی بـه  

صورت  گیری تصادفی، به گیری و دشواری انجام نمونه چارچو  نمونه

. در مطالعـاتی  ]5 [درصد این مطالعـات(  25شد ب در دسترس انجام 

ها مراکز باز بود بآن دسته از مراکزی  که محل دسترسی کودکان آن

روج کودکان به مرکز در اختیار خـود کودکـان اسـت و    که ورود و خ

درصد این  15های غیردولتی است یعنی  عمدتاً شامل مراکز سازمان

گیـری در   گیری بـه روش تمـام شـماری یـا نمونـه      مطالعات(، نمونه

هـا   دسترس و در مورد مراکز بسته بآن دسته از مراکـزی کـه در آن  

ل با اجازه مسئوالن مراکز ورود و خروج کودکان به مرکز به طور کام

گیری بـه   بوده و عمدتاً شامل مراکز دولتی است( تمام شماری، نمونه

 10درصـد( و در  15روش تصادفی یا در دسترس انجام شده اسـت ب 

گیـری و محـل دسترسـی بـه      مطالعات نیز روش نمونهدرصد این 

ــانی در آن ــن   کودکــان خیاب ــود. هینكــدام از ای هــا نامشــخص ب

ار آماری برای تولید برآوردهای نس ت جمعیت این مطالعات اعت 

های انجام شده در مورد این کودکان  پژوهشکودکان را نداشتند. 

هـای از   ها و زمـان  با استفاده از انتخا  غیرتصادفی آنان از مكان

کند که تنهـا شـامل    هایی تولید می نمونه ]33 [شده تعیین  پیش

زمـانی مشخصـی قابـل     شود که در مكان و چارچو  کودکانی می

گیـری گلولـه    در برخی مطالعات نیز از نمونه. ]34 [دسترس هستند

ای از روی فهرست کودکـان   های مؤسسه و انتخا  نمونه ]35-36 [برفی

کـه   ]16، 37 [های تـامی آنـان اسـتفاده شـده اسـت      موجود در سازمان
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به بیشتر کودکان پنهان خیابـانی دسترسـی پیـدا     هینیك نتوانستند

تنهــا در مطالعــه هــاتلی و هوســر  مقایســه دو روش   .]16 [کننــد

گیری صید و باز صید که برای برآورد تعداد  گیری بروش نمونه نمونه

گیـری   کودکان خیابـانی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و روش نمونـه      

ــرای    ــن کودکــان( ب ــرای مطالعــه خصوصــیات ای پاســخگو محــور ب

و شهر آفریقایی مـورد  آوری اط عات کودکان خیابانی در این د جمع

گیری پاسخگو  که برتری روش نمونه ]21 [استفاده قرار گرفته است

های  نتایج تاصل از یافته محور در مطالعه ای کودکان را تلیید نمود.

نشان داد  ]30 [گیری از کودکان خیابانی تیرانا در آل انی طرح نمونه

، عضـوگیری  های متمایز فرایند عضوگیری آغاز شـود  که اگر با هسته

کودکان خیابانی بسیار موفـق خواهـد بـود. کودکـان خیابـانی بایـد       

های اجتماعی داشته باشند و همننین با رسـیدن بـه تعـادل،     ش كه

اری ی تاصل از هومافیلی باید برطرف شـود تـا موفقیـت ایـن روش     

  گیری تضمین شود. نمونه

به طور  ها آوری داده گیری پاسخگو محور از رویكرد جمع روش نمونه

عضوگیری همتا از همتا . ]38 [نماید دوستانه از کودکان استفاده می

باعر مداخله کودکان به منظور تشویق همتایانشان جهت مشـارکت  

هـای الزم   ها نیـز بایـد بررسـی    شود. برای انتخا  مشوق در طرح می

های مناسب جهت تشویق آنان بـه مشـارکت در    انجام شود تا مشوق

جا که کودکان خصوصاً دختران برای  ه شود. از آنطرح در نظر گرفت

مشارکت در طرح و ترک محل کـار خـود بیشـتر توسـط بزرگترهـا      

هایی برای عضـوگیری از آنـان در طـرح     شدند، محدودیت کنترل می

کودکان خیابانی تیرانا در آل انی ایجاد شد. هرچند در ایـن روش بـا   

ختـران و پسـران   رسیدن به تعادل در جنسیت، برآوردهای دقیـق د 

گیـری عـدم    خیابانی بدست آمد. محدودیت دیگـر ایـن روش نمونـه   

تمایل  کودکان برای مشارکت و ناتوانایی آنان برای رسیدن به ستاد 

آمارگیری است. چالش دیگر این روش اعتماد آن بـه انـدازه شـ كه    

کنند. به دست آوردن اندازه  اجتماعی است که پاسخگویان اظهار می

ش كه کودکان خیابانی بسیار سخت تر است چرا کـه ایـن   دقیقی از 

سـوادی بـا مشـكل شـمارش و      سوادی و یـا کـم   کودکان به علت بی

همننین در نظر گرفتن دوره زمانی مورد نظـر طـرح بـرای معرفـی     

همتایان واجد شرایط خود مواجـه هسـتند. در نتیجـه ماهیـت ایـن      

یش و یـا کـم   پرسش ممكن است برای اندازه ش كه اجتماعی آنان ب

برآوردی ایجـاد کنـد. از طـرف دیگـر کنترلـی در مـورد گروهـی از        

کودکان خیابانی که توسط این روش به دالیلی چون محـدود بـودن   

اندازه ش كه اجتماعی آنان، عدم تمایل آنان به مشـارکت در طـرح و   

گیری برای مشارکت در طرح توسـط خـود آنـان انجـام      عدم تصمیم

 شود، وجود ندارد. می

هـای اجتمـاعی تاصـل از کودکـان      به منظور رفع و کـاهش آسـیب  

ــه  ــه یافت ــانی، ارای ــی   خیاب ــات م ــایج مطالع ــی و نت ــای علم ــد  ه توان

رسـیدن بـه     ریزان را برای جلوگیری از آسیب سیاستگذاران و برنامه

این کودکان و تمایت از آنان یـاری رسـاند، در نتیجـه پـژوهش در     

ست. از طرفی دیگر دسـتیابی بـه   مورد این کودکان الزم و  ضروری ا

های دقیق و تعمیم آن بدون در اختیار داشتن نمونه معـرف از   یافته

گـردد   پذیر نخواهد بود که این مهم در صورتی محقق می آنان امكان

گیری کـارا و مـؤثر در مـورد ایـن      های نمونه که پژوهشگران از روش

هر چنـد بـه   د. گیری پاسخگو محور استفاده نماین جوامع مانند نمونه

گیری پاسخگو محور در ایران بـه   رسد که اجرای روش نمونه نظر می

هـای   ش كه وجودهای مالی و  تر بودن هزینه تهیه مشوق دلیل پایین

هـای پنهـان بـا چـالش      اجتماعی قوی میان ایـن گـروه از جمعیـت   

های ایـن   کمتری روبرو است، در نتیجه با هدف دستیابی به مشخصه

توان از  های غیرقانونی می کودکان شاغل در فعالیت کودکان خصوصاً

 گیری استفاده نمود.  این روش نمونه
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Objective (s): Rapid social, economic and cultural changes along with intentionally or unintentionally consequences has 

provided the incidence and spread of social pathologies such as street children in large cities. Probability and non-probability 

sampling methods that are used to study this data are faced many problems such as coverage error and invalid statistical 

inferences, respectively. 
Methods: Respondent driven sampling method is an effective method to penetrate the hidden and hard to reach layers of the 

target population. The main objective of this paper was to introduce this method, obtain unbiased proportion estimates, as well 

as evaluate effectiveness of this method in a study of street children in Tirana, Albania (2010). 

Results: According to the results of this survey, success of respondent driven sampling method for studying street children lies 

on knowing the exact size of social networks for these children, availability of survey sites, reaching to equilibrium in 

interested variables and selecting appropriate incentives.  

Conclusion: Accomplishing accurate findings of street children without the presence of a representative sample would not be 

possible and it would not be achieved unless researchers use effective sampling methods to study these populations. Indeed 

driven sampling is recommended. 

 

Key Words: Hidden Populations, Street Children, Capture Recapture Sampling Method, Snowball Sampling Method, 

Respondent Driven Sampling Method 
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