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  مقدمه
عنواننصر یکاراسا الب اهتوسعه،اس فادباسکودکاناهحالهایکشورهایدریک اس یژگ 

شودتاا هماحاامترینکشورهانصز،اهکودکاندرطولر سکارهای سپردبم درپصشرف ه
هااهایننک هتوجهدارنادکاهکااریکاهااهکاودککند،اماآن همتجراهکابلصامائو

پذیری،رشاد تح اصلا اللا ایجاادمثباااشد درجریانجامعهیشود،کارسپردبم 
ایاارایپصشارفاسارمایهمنزلا هااااهکودکاانااهنکند مان  ر دا اهمدرسهنشود آن

کنند درکشورهایهارااساینجهاآمادبم سآننیرند اسهبانآغاا   ادیکشورشانم 
توسعهکارکودکاناعدا   ادیدارد کودکانجهاتأمصنمخارجاود اانوادبکارحالدر
شاود درر سا اهایایاراننصازمانناداکثارهااما تح اصلآن کارمان اداماگاب،کنند م 

شاود کودکاانادن کاریسپردبم ةهسن  وتوسعه،اهکودکانااتوجهاحالکشورهایدر
ایااهعناوانکااالیسارمایههایکشا رس کارگرر س ای مخ وصاا پاارانااهدراانوادب
 شودم ایکهنهارایآیندبالکهارایاهبود اعصاامر ساس فادبآیند،سرمایهحاابم 

ر س ای   نصر یاناان کنون جامععنواناخش اسدراینپژ هشنقشکارکودکاناه
طورااصدرر س ایکرادباساخشافرِشهرسا اناناان اه گصریسرمایآنااشکل رااط

شود جهرماررس م 

 لهئبیان مس
گصاریچیاونی شاکل،اناااراین آینادشبارم کودکاناخشمهب اسجبعصای جامعهاه

هاادرسااا ارجامعاه پاذیریآنپذیری فرهنگامعههادرکودک ،جشخ صاانصادینآن
سوادی،ادیتغذیه،نبودتاوانجبلهتنیدس  ،ا آیندبآنااصارمؤثراسا عواملااصاریاس

سرنوشاکودکاندرجامعهنقشدارندکاهشادو ااعیایانعوامالاسسن     درچانه
( 0583:982،ایاهجامعهدییرم فا واسا)کالن ریجامعه
هایشانناچارندکاارعلافقراانوادبتوسعه،اکثرکودکاناهحالارا اسکشورهایدردر

کنند کودکانمنااط ر سا ای ایانکشاورهااارایجباراندرآمادنااچصزحاصالاسمازار 
نصار یکااررادر دهند اینکودکانااکاراودیااهزینااانوادگ ، الدیناودرایاریم 

هاایااانوادباارایارای الدینشانیاااارایااسپردااااااده دهند یانوادبکاهشم اا
هاااسایکاهآنتجرااه،انااراین گونهدرآمدیداش هااشندکننداد ناینکههصچدییرانکارم 

 ( 0509،د رانکودک اوددارنداصیاری کاراجباریاسا)کار جامعه

کند اصشا رینحجامکهاسهرششکودکدرجهان،ی نفرکارم دهندآمارهانشانم 
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درصاد01)شکار،مااهصیصری،جنیلاداری(اااساهب معاادل کارکودکاندراخشکشا رسی
درصاد(شادب 1/8داری  اچاقگرف اار)اراینگر ه اسکودکاندرداماردباسا عال ب

پرداسنادکنندیااهکارهایااانی ما  تعدادیدرادماوشخ   اج باع ایفاینقشم
آمارهاایسااسمان هامشغولاهکارند اارپایادرصددرکاراانه8اربحد ددرصد( ااأل0)

مصلصاونتان05اند اساینتعدادکردبکارم 9113مصلصونکودکدرسال912البلل کاراصن
( 0583:982،اند)کالن ریکب راسدبسالداش ه

دهدکهاصشاسنصب اسجبعصااشهرسا انسیارفعالصادرشهرس انجهرمنشانم نرخ
ساال 23سال ااالیسنفعالصایعن گر بسان 01سنفعالصایعن درگر بسن سیر

نفراودباساکاهاسایان55119جهرم سال01ا01جبعصا0503اصش ر راردارند درسال
اند درصدشااغلصندرااصندرصددرشبارجبعصافعال رارداش ه0/3نفریعن 0220تعداد
درصداودباسا 0/1کارینرخا درصد 38سن ةاینردنفعاال

 پژوهشسؤاالت 

هااثرگذاراسا؟سؤالاصل :آیاکارکودکانارآموسشآن
سؤاالوفرع :

 ؟شودانجامم چهنو کاری اهچهشکل توسطکودکانا
هاشدباسا؟ترکتح صلآنسببآیاکارا
؟کنند یاارایدییرانکودکانارایاانوادباودکارم ا
کارکردنکودکانچصاا؟اارةهادرنظرکودکان  الدینآنا
 ای جوددارد؟آیااصن اعصاا   ادیاانوادبااکارکودکانرااطها

ای جوددارد؟رااطهآیااصنتح صالو الدینااکارکودکانا
 شود؟کارکودکانم سببآیا اعصاجابان  الدینا

 پژوهشاهمیّت و ضرورت  
گاردد انااان ارما نصار ی ر س ای اسطریا توساع اهاهبصّاتوسعپژ هشاهبصّااین

کببودیاااودنتولصدنااالصداال ،نرخااالیرشدجبعصّا تعدادسیادافراداانوادب،پایصن
شادبکاهیا د راااطل ساببساوادینبودامکاناواهداش   رفاه ،فقرااانوادب اا 

هاایآندرایکهحلقاهاود راردهد،سنجصربةا وصدرر س اهادرمحاصرهکودکانراا
مدارهایکنند شادر اندک رعظصب درک اب شدیدا یکدییرراتقویام اندهمتنصدبشدب

اناد اصااناهایند رهایااطلدرا   اادایاراناشااربکاردبنصاف ی درا   ادایرانعهتوس
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اسهمگاا ناین هارااایددرجای اسهمگااا اهسعمایشاننقطاندکهاینحلقهداش ه
گذاریدرنصر یاناان  تأکصدارآموسش پر رشافرادم خ اص مااهرسنجصرب،سرمایه

انداودراگونهکهاعض اسکودکانااتوسلاهاینعاملتوانا ه( هبان0581،)عظصب اسا
ااویشةاساینمهلکهنجاودهند سندگ جدیادیرااارایااود گااه اارایااانواد

اااسند کودکاناایدفرصایااندتااود اس عدادهایاودرااشناسند ااکب ااانوادب 
رسدگر ه اسکودکانر س ای کشورمانظرم هساا نآنارآیند اماار رصددااجامعهدر
کهاصش ر  ااودراصار کاار یااند،چرالهرانب ئکردناهاینمافکریافرصاتوانای 
نصاساود ااانوادبمجبورناددلصلکنندکهمخ صازرگااالناسا اعض اههای م فعالصا

حاالدالیالکاارهارشوند اهسوداصش رکارفرماهااهکارگباردبم دلصلکارکنند اعض اه
هاادرمحاصطکااررااایاداررسا کودکاندرر س اهارااایدشنااا مشکالوفرار یآن

 ها اسر سا ایصانکاارنظارگرهکهاح بااال اا الب ههد حذ کارکودکاننصاا،چراکرد
سارگذاشا هشاود هاد ،آگااه جامعاه اخش اسر ندرشدکودکاساکهاایدپشا

ف ل  ا تباما سا اایداصنکارتبامةاانوادباستنیناهایکارکودکان پصامدآندرآیند
تجرااه کودکدرا   اداانوادبااکارف ل  کارااهمعنا کااب جانب مشارکاهبه

اخش اسر ندرشدا تبایز ائلشد ااایندیدکودکاهکبا ااانوادب جامعاهفرصاا
توانددررابشنااااسا عدادهاینهف ا ااویشگااماهآیندبرااواهدیافا م کردنفکر

  اردارد 

 پژوهشاهداف 
رادباستوااا هادرر سا ایکاهد کل اینپژ هشاررس رااط کارکودکان آموسشآن

شهرس انجهرماسا 
نداس:ااهدا جزئ اینپژ هشعبارو

 شکل نو کارکودکان  مطالعالی(

 کنند های کهکودکانشانکارم اج باع اانوادباشرایطا   ادی مطالعب(

 اررس عواملمؤثّرارکارکودکان ج(

 کارفرمایانراج اهکارکودکان ها کودکان،اانوادبهایاررس نظرد(

 ها اررس اثرکارکودکانارآموسشآنب(
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 مبانی نظری
هاایتااریففعالصااد رب کارکودکانمقارنپصدایشاناان فعالصااا ساا درهبا سااق

داریکودکاانااههبارابهاایمخ لای جاودداشا هاساا درنظاامااردبکودکاناهر ش

شدند درنظامصنف کودکاناهنامآماوسشحرفاهااهاادمااسا ادم شاناس ثباراانودب

کارکودکااناساا درهباصند ربةد رترین اطرآفرترینصنع  سخاةآمدند د رم در

ایجادکردندکاه«مبارسبعلصهکارکودکان»نظرانجنبش تحاعنواناودکهااصاریاسصاحب

جبلهسااسمانملال سااسمانالبلل اس ااصاریاسمجام اصناینجنبشتاامر سادامهیاف ه

البلل کاررادرجهاحذ یاکاهشکارکودکاناهاودمشغولداش هاسا اصن

 سارمای  یژباسنظریاهکارکودک،آموسش تح صلا ا دراینمقالهجهاتوجصهرااط

ایان0202انااان درساال پرداسسرمایاناان اس فادبشدباسا تئود رشول ز،ا لصننظریه

منااا  ا   ادیاودانااناساناهمنااا ماادی توساع کلصدتوسع ضصهرامطرحکردکه

اناان درمقاالمناا مادیاساینسماناهاعداهبصااسیاادیپصاداکارد شاول زدرتعریای

هاسااکاهاناان ،ا وصصاوکصف اک ااا توسطاناان اناان مع قداسا:سرمای سرمای

تواناهن ایجاوا درآینادبرساصدهام گذاریمناسبر یآنمفصداسا ااانجامسرمایه

( 0501:31)شول ز،

داشا هرهاخ ص مم ایکهنصر یاناان ااکصفصا افرادیسالم اسنظرشول زجامعه

هایچشابیصریران اصبااودا   ادی اج باع ،موفقصا ااشددررابدس صاا اهتوسع

منااا انااان ،اس ا   ادیاایدانااان توساع اواهدسااا ارایرسصدناههد توسع

اطالعاود ص اسگذش ه حالدرا لویا ارار ریزیالندمدو جام  ارپایطری ارنامه

( مطالعااوشاول ز0500:009گصرندتاا واناهاف ر شنآیندبچشمد ااا)اداپرساا،

ساومگذاریدرنصر یانااان درافازایشتولصاداوااصشاسد سهمسرمایهدهدکهنشانم 

( 0501:91،گردد)شول زسوماقصهاهسایرعواملتولصدارم اسا ی 

هاایهایی کشاور،افازایشهزیناهها توانای افزایشدانش،مهاروکوسن سةاهعقصد

اهداش  ،آموسش پر رش سایرادماواج باع اساکهاهارتقاءکصفصانصار یانااان 

( 0505:25ااغصان،انجامد) ربم 

سوانکهرشدا   ادیراتنهاا،اار یکردیم فا واسالیویرشدسولو لوکامر مر»

ا   اادیداناا ند م غصرهاایغصاراهمصزانسرمایه نصر یکارموجوددرا   ادمرتبطم 
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یا م غصارمنزل اناان رااه گرف ند،سرمایمانندکصفصا سالمانصر یاناان راندیدبم 

وسشدرارتقای االصانوآ ریسا اردالیوهایرشدکردند اینپژ هشیران،ارنقشآمدر ن

آ ریجدیادآ ریجدید(افراد نصزساسگاریاافنهایجدید،مح والوجدید فن)ایدب

( 0589:9)اهنقلاسنصل  نفصا ،«تکنولوژی تاٌکصدکردند اخشصدناهتوسعمنظورسرعااه

توساعهحاالکشاورهایدرماندگ ا   اادیااهعقبة اژاسا(مع قد0505غصان)اا رب

آن،ساط پاایصن تحرکااا  ریپاایصننصار یکاار شودکهاهدنبالاهربسمان اطالقم 

گصرد تخ ص مهارو،ا   ادمل آنکشوردرکانالمناسب رارنب 

ا   اادی، رسصدناهتوسعااتوجهاهنظری سرمای اناان  اندیشبنداناینحوسبارای

یاف اهدرنصر یکار اهنصر یکارماهر م خ صنصاساساا،کشاورهایتوساعهاهکصفصا

 درایانجریاانااهاهبصااانادکاردباینمواو توجهاههایاودارایآیندبریزیارنامه

شادنااه اسهبانآغاسکودکانشانرااارایتبادیلاندد رانکودک توجه یژبمبذ لداش ه

هااااهآماوسش کنند ارایرسصدنااهایانهاد ،آن خ صآمادبم نصر یکارماهر م

ا   اادی نهایااتوساعاناان  در تشکصلسرمایةعنوانشالودپر رشدرد رانکودک اه

ارسشا هبواونافازایش ادروناوآ ری،کهآموسشثباراوااادهندچرااهبصاسیادیم 

هااااهکصفصاارااارایآنمح والوااا ژی تکنولو هایجدید،توسعساسگاریاانوآ ری

انااان ااالقوبهاد  عناوانسارماییاف هکودکانراااهارمغانآ ردباسا کشورهایتوسعه

رسصدن،عامل کارگزارتوسعهشاوند فعلصاهااااهاندتادرآیندبایناالقوبتوسعه راردادب

شدبا   ادیتوجهچندان اهایاننصر هاایعظاصمنیهداش هامام أسفانهدرکشورهایعقب

اینکشورهااسنصر یةتوسعهرااس فادحالیک اسا وصصاوکشورهایدر شوداناان نب 

انااان یا  کودکان کهاایدارایآیندب ارایساا نسارمای،داند انااراینکارکودکانم 

شوند د رانکودک اهکارگباردبم شانکرد آموسششانداد،اسهبانکشورآمادب

 مطالعات ةپیشین
هایپژ هشکارکودکاندرداال اارجاسایرانذکارترینیاف هدراین ابااالص مهم

شود م 

هایا   ادی،اج باع  فرهنیا دراررس  یژگ (0585سادب هبکاران)عل  هرمان

ا   اادی، نااهایانن صجاهرساصدندکاهدرسمصناتهرا02 09کودکانکارساکندرمناط 



 07 رضانیاکان و همکاران/ مطالعة عوامل اجتماعی مؤثر بر کار کودکان و ...
 

درصادکودکاان29ند اعلافقرا   ادیشاغلاکثریاکودکانکارساکندرایند منطقهاه

آرس هایا   ادیشاانمشاغولااهدلصلهااهدرصدآن10علانصاسهایا   ادیاانوادب اه

درایانشادبکاهاعادااانوارکودکااناررسا دهدنشانم اج باع ،ن ایج درسمصنکارند 

م ر کب اراساا  اسنظار ساایلرفااب5هاماکون آن نفراسا سران91/8پژ هش،

ساواد درصادپادر ماادراا 81هاایعنا فرهنی ،اکثرآن درسمصناند اانوادگ اعصی

درصاد52 دارنادشاغلکااذبدرصد الدینشانکارهایسادب،کارگری م23سواددارند کم

هاعلااتارکتح صلشاانراکبباودامکانااودرصدآن02اندکهکودکانترکتح صلکردب

اند آموسش اعالمکردب

درپژ هشدس رس اانوادباهاع باراوارد کارکودک (9118حاااریکا سارانی )

ددس رس ااانوادبااهاع بااراوشاال آنوهت ورم درر س اهایماال یدریاف ندکهار

تنهااصار شود دس رسا ااهاع باارااردناهم ساله00ا0افزایشکارکودکانسببارد

ةرغمتبایلاهتح صلارایااسپردااااده اانواداهالکهکودکانشودتح صلکودکاننب 

حاصلاسایناع باراومجبورنداصش رکارکنند 

کارکودکانصنعاچارم ااهربااهایانن صجاهرساصدکاه درسمصن (0288احبدعبداهلل)

نیرشاانوادبنابااهتح صل یاکارکودکان،درآمداانوادب  ا اشا غالازرگاااالن،

 )اهنقلاساایدن اکل(عامالناصل کارکودکاناسا

یاوگوتادرکلببصااکارکودکاندرمعدنآجرپز درمطالع(0288)ماریاکریا صنصاساالسار

فقارگاا ردبدردلصالطورعبدباهاهاینن صجهرسصدباساکهکارکودکاندراینجوام ،اه

هایآ رهایاانوادباودند حد دنصب اساانوادبمنطقهاسا تعدادیاساینکودکان،تنهانان

د فقار حشا ناکایانکارداش نکمی ازرگاالا ها معادن،دسادرآجرپزیشدباررس 

 هبانمنب ()نامدرمدرسهپصداساهااسمصزانپایصنثبااانوادب

درپر ن اایج1دیومدرصنعاطالشوی درمادربدب (0288)مار کوئناااومگوئصلن 

ساالههاا ند 08تاا03ااصنپاژ هششاوندگاندرایانپرسش دهد هبجالب رانشانم 

ساان مشخ اا درکااارطالشااوی حضااوردارنااد هبااهاااهجاازد نفااراسةرد،انااااراین

دهندگانمذکرها ند تقاصمکارجناا آشاکاریدرایانصانعا جاوددارد اعادپاسف

ایکهنزدی نصبا گونهاانوادبم غصرمهب دراثرگذاریارکارکودکاندرصنعاطالاود اه

                                                 
1. Madre De Dios 
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ترهاایااصش راودند اش غال الدیندرمشارکاجاوانهای ااچهاراوهاسکودکاناساانوادب

 اااا ی ااهعایادی کهدرآمدازرگااالناردرجاعنواننصر یکارنقش  طع دارد،چرااه

 )هبانمنب (گذارداطفالاثرم 

کارکودکدرصنای چوب پوشاکفصلصپصنتوساطاناا ص ویمناساباو»تحاعنوانپژ هش 

اساکهاصانیرنو   اعصاکاارکودکااندرایانانجامشدب(0288«)بفصلصپصنصنع  دانشیا

کنناد درصانای چاوب پوشااک، اغلبکودکاندرمؤسااوکوچ کارم اساکشور

گاذاریسط ناسلسارمایهدلصلتواناههایکوچ رام  تبرکزکودکاندرشرکااندمشغول

کاریا الدین فا دتأمصنارفقراسا کودکانشاغل، الدینا تواص داد،کارکودکانمب ن 

دهادکاهکااراانوادبکارکنند ن ایجاررس نشاانما ی مجبورندارایاقادارنداج باع 

 )اهنقلاساایدن اکل(تنیاتنی اا اعصااش غالپدردارد کودکرااط

 پژوهششناسی  روش
آماریاینپژ هشکودکاان شباریاس فادبشدباسا جامعهارایاجرایاینپژ هشاسهب

اساامآماارهادرر س ایکرادباستواا شهرس انجهرماساکهارساله  الدینآن01ا01

نفرکهمش بلاار01ر س ااالغار سال01ا01(جبعصا03/09/0580مرکزاهداشار س ا)

ایانر سا ا  ساال01ا01کودکاان هباشدبمطالعهدا راسا حجمجامعه50پار 52

هاسا اازارگردآ ریاطالعاوپرسشنامهاساکهاسد پرسشنامهاس فادبشادبسرپرس انآن

اردناه اعصاا   ادی،فرهنی  جابان اانوادبیا پرسشانامهتوساطاسا ارایپ 

 ساال01ا01اناساتوساطکودکاانکارکودکاارةدییرکهدر سرپرساکودکان پرسشنام

هااااهشاکلپرسشایرییعنا ااااسا  االذکراساکهپرسشنامهشدباینر س ا،تکبصل

 اارایشدباساارایپاسخیویان ثبااطالعاوتکبصلپژ هشیراواندنپرسشنامهتوسط

 ساپساااشادهااتوصاصی،اا دادادبSPSSافزارهایاینپژ هشااکب نرمتحلصلدادب

  آمدند اهآسموندرپژ هشهایگصریم غصرها،فراصهاس فادباسآسمونم ناسبااسط انداسب

 شناخت اجمالی روستای کراده
جازء کصلوم ریجنوبغراا اخاشافار ارارگرف اه01(،درkeradehر س ایکرادب)

 جهرم رارگرف هاساا فاصالا اینر س ادرماصراصل جادبشصراساساآااددها انعل 
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0583سرشاباریساالاراساام اسااکصلاوم ر11کصلوم ر تاجهارم81آنتاشهرشصراس

اساامآماارمرکازاادماواارااانوارااودباساا 910نفرمش بلاار820جبعصار س ا

،0583نفرشاغلر س ایکرادبدرسال913کشا رسی ساروجهادکشا رسیاخشافراس

شاغل،اناارایندرصددراخشادماواش غالدارند 2/50درصددراخشکشا رسی 1/29

اصل مردمر س ا،سراعا ااغاداریاساا اعضا اساهاال درکناارسراعاا ااغاداری،

شاود مالکصااارااا  درآمدمردمر س ااسااغداریحاصلم ةکنند عبددامدارینصزم 

ة مهاجروفرسندانشانااهشاهر،شاصوانشدنمالکعلاپصرامر سباههاا وص اسا ااغ

داری سهماریااصاررایجشدباسا اجارب

 پژوهشهای  فرضیه
 فرضیات اصلی
هاتأثصرگذاراسا رسدکارکودکانارآموسشآننظرم فراص ا ل:اه
اسا هاشدبرسدنصاسمال کودکانسببکارآننظرم فراص د م:اه
رسداصن اعصاا   اادیااانوادب، یژگا جاابان  الادین نظرم فراص سوم:اه

اج باع اانوادبااکارکودکانرااطه جوددارد اهایفرهنی  یژگ 

 فرضیات فرعی
  اصنکارکودکان درآمداانوادبرااطه جوددارد 

  اصنکارکودکان دارای اانوادبرااطه جوددارد 

  اصنحصاو الدین کارکودکانرااطه جوددارد 

  اصنسالماجاب  الدین کارکودکانرااطه جوددارد 

  اصنسن الدین کارکودکانرااطه جوددارد 

  اصنسواد الدین کارکودکانرااطه جوددارد 

  اصننیرش الدیناهکارکودکان کارکودکانرااطه جوددارد 

 الدیناهتح صلکودکان کارکودکانرااطه جوددارد اصننیرش  

  اصنکارکودکان اعداانواررااطه جوددارد 
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عنواننصر یکار بلاساینکهشرایط ر داهاااسارکاار:اس فادباسکودکاناهتعریف مفهومی
هاااهمدرساه ادن جهاانجامکار(راداش هااشند غالبا کارمان  ر دآنةسنالسمیا و)

،کناد)کاار جامعاههاما ناچصزیران صبآنیاپصشرفاتح صلصشانشدب دس بزدااصار
0509 )

های اساکهتوساط:منظوراسکارکودکاندراینپژ هش،انجامفعالصاتعریف عملیاتی
عنوانکارگراد نمزداانی یامزدایصر چهاارایسالهچهارایاانوادباه01ا01کودکان
  گصردامم انجدرر س ایکرادبصوروکارگریدییراناه

 










 پژوهش یمفهوم ی. الگو1 نمودار                                     

 پژوهشتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای 
 کار کودکان . 1


 حصاو الدین

 سن الدین

جابان های یژگ 
  الدین

هایفرهنی  یژک 
 اج باع اانوادب

 سواد الدین

 نیرشاهکارکودکان

نیاارشاااهتح ااصل
 کودکان

درآمدسرپرسا
 اانوادب

  اعصاا   ادیاانوادب کارکودکان آموسشکودکان

 دارای اانوادب

 سالماجاب 

  نصاسمال کودکان

 اعداانوار
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 آموزش. 2
هاای کصفصاا:عبلیافرایندیکهاسطری آن،دانش،مهاارو شایاا ی تعریف مفهومی

( 0580شود)کوئن،مطلوبرف اریامنشاهفردآموا هم 
ااودنیااتارکتح اصل:درپژ هشحاار،منظوراسآماوسش،مح التعریف عملیاتی

هاسا  پای تح صل آنکودک

 ضعیت اقتصادی خانواده. و3
توانمال اانوادبدرتأمصنمایح اجسندگ  امرارمعاش دراینپژ هش اعصاا   اادی

 شودد شااصدرآمداانوادب دارای اانوارعبلصات م   سصلاانوادباه

 دارای اانوار
ورونصااسارسشا اسااکاهدرصامالکصااانوارارچصزهایااا منظوراسدارای اانوار

دارای ااانوادبشااملسماصن،اااغ،دام،پژ هشکردنااشد دراین االفر ش نقداانوادب
کردنمح والوااغ جهاارائهاهاااسار آمادبهایارداشاارسشمنزلماکون  دس یاب

  اسا

 درآمداانوادب
دارد درپژ هشحاارادم  دریافام  انجامکاریاارائیاسامصزانپول کهاانوادباه

هاایسرپرسااانوادباساکهاسطری انجامفعالصاا منظوراسدرآمداانوادب،درآمدسالصان
شود کشا رسیدرطولی سالمعصنکابم کشا رسی غصر

 . ویژگی جسمانی والدین4
دراینپژ هشمنظاوراینمفهومناظرارچیونی  اعصاجاب  سالم   الدیناسا 

سن الدیناسا ها اس اعصاجابان سالماجاب  الدین،حصاوآن
 

 اجتماعی خانواده ـ  های فرهنگی . ویژگی5
ها،رف ارها ان ظاراواعضایاانوادبنابااهتح صل اینمفهومناظرارچیونی نیرش 

،اسچهارم غصرسواد الادین،پژ هشینکردناینمفهومدراکارکودکاناسا ارایعبلصات 
شود نیرش الدیناهکارکودک نیرش الدیناهتح صلکودک اعداانواراس فادبم 

  هاسا اودن الدین مصزانتح صالوآنسوادمنظوراسسواد الدینااسوادیاا 
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  اساا یکا اسنیرش،تبایل فردیاه اکنشمنف یامثبادرارااارارسشاج بااع

هایسنجشنیرشایناساکهاسافراداپرسصمدراارةیا موااو چاهاحااسا راب

( دراینپاژ هشمنظاوراسنیارش الادینااهکاارکودکاان0589:111دارند)اسکصا،

کردنکودکانشاناسا منظاوراسنیارششنااادیدگاب عقصدة الدیننابااهکار

ااردنااهدیادگابآنااندرااارةآماوسشکودکاان ن،پا  الدیناهتح اصالوکودکاا

هاسا شدنآنااسواد

  منظوراساعداانوارتعدادافرادیاساکهدری ااانوادب سیاریا ساقیسنادگ

 کنند م 

  . نیاز مالی کودک6
اح صاجکودکاهپولارایرسصدناههد موردنظریااریدکاالیموردعال اه یااتاأمصن

 نصاسمال کودکاسا ةدهند  نشان جاانوادب مخار
دراینپژ هشمنظوراساین اژبایناساکهکودکارایتأمصننصاسهایمال ااانوادب 

هارااارایکاودکآنبکاالها ادمات کهاانوادیانصاسهایشخ   مطالباواود)ارید
اهوارب تلفنهباراب،رفا نااهااشایاب هایمدر س،اریدمکندمثلاریدلبامتأمصننب 
 های رسش (کارکند کالم

 های پژوهش یافته
درر س ایکرادبکارکودکانهایالی( یژگ 
در(درصاد05)نفار30ر سا ایکارادب، سال01ا01نفریکودکان01جبعصااسحجم

یاهرد مشغولاهکارناد هایگوناگونکشا رسییاارایاانوادبیاارایدییران فعالصا
کنند هااصال کارنب آن(درصد90)هانفرآن02

اصش ریندرصداش غالمرااو ااهکنند ساله،کارم 01ا01گر بسن 3اکثرکودکاندر
گصرد اادرنظرگرف نسنکلکودکانشاغلرادرارم درصد5/55سالهاساکه01کودکان

ر س امشغولاهکارناد تنهاا سال01تا01درصدپاران03توانگفام  جنسکودکان
درصاد کودکاانغصرشااغل00دراصندا ارانر امکودکاانشااغلکنند درصدکارنب 93
 ر س ا جودندارددا ران پاراناسنظرجنا تفا وچندان اصن،درصداسا انااراین92
درصاد93کاهاناد،ترکتح صلکردبر س ا سال01ا01نفر(اسکودکان91)درصد2/98
  انداینکودکانشاغل هبپارها ند ماندباا  درصد03دا ر هاآن
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ایناساکهتعدادکودکان کههمارایاانوادب هاماارایةدهندآمدبنشاندساهآمارا
شوند کودکاان کاهدرصدراشاملم 55دکاناسا کننداصش راسدییرکودییرانکارم 

د م راردارناد اکثارکودکاانپاار درجدرصددر95کننداااا  اصارایاانوادبکارم 
(فقاطاارای5/59کنند اکثردا ران)کنند همکارگریم همارایاانوادبکارم (2/15)

کاهماادرهاا ندکنندکااان دا ران کهارایدییرانکارگریم  کنند هباانوادبکارم 
پایا اههااههبرابمادر پاکند آنعلافقرا   ادی یافووپدرکارگریم هانصزاهآن

کننادم فاا واساا هادرر سااتوجهاهانداسب نو کاریکاهما کنند دس بزدآنکارم 
ناداسنظارتح اصل اااصارااناد کااان کاهمح الرکتح صلکردباکثردا رانکارگرت

ند ااعصی
توانگفانصب اسکودکاان کاههایسن م اسامگر باندیکارکودکاراسنظرتقاصم

ساالساصزدبکنناد،اند اصش رکودکان کهارایدییرانکارم سالهددبکننارایاانوادبکارم 
کننادب اسکودکان کههمارایااانوادب هاماارایدییارانکاارما دارند نزدی اهنص

ند،اااسال کنند،دا ر کمسناکثرکودکان کهارایاانوادبکارم ،اند انااراینسالهچهاردب
آمدبنشاندساکنند اطالعاواهافزایشسنکودکاندرکنارکارارایاانوادبکارگرینصزم 

شود اا دای کارگریکودکاندرر س اشر  م ةسالی اااتبامد راسیاسدبدهندکهم 
ااغداریاسااکثرکودکان کاهاارایااانوادبکاار اسامنو ا   ادر س اکهارپایار
کاردنکودکانکارگردرانجامامورااغ مثلارداشامح والوااغ  آماادب کنند هبم 
پرداسند ااساراهفعالصام هاارایارائهاهآن

ساعادرر سدر3ا5طورمصانیصنکننداهاودکارم ةنصب اسکودکان کهارایاانواد
ساعا0اند مقدارساعاوکارر سانهکارگرانکودکمانندازرگااالناصشاسادمااانوادب

درصاداس31توانگفابم تعدادر سهایکارکودکاندرطولهف هارایاانواداارةاسا در
کنند ر سکارم 1ا5درطولهف هدرصداسکودکانکارگر0/10 کننداانوادبکارم کهارایکودکان 

نفاراسکودکاان08درکالایکاهگوناهتااا انف لکب کودکاناهاانوادباساا ااه
ف التاااا انهاصب اسآندهندکهاصشاسندرصد(ف لتااا انرااا  اصاهکارم 53)

درصدکودکاان11کنند کنند همارایکابدرآمدکارگریم اودکب م ةهماهاانواد
درصد(اهار،تااا ان پاایصزراااه91نفر)09کنند اودکب م ةدرتااا انفقطاهاانواد

کاارگریاارایدییاراندرصداینساهف الرافقاطااه38،پرداسندکهاساینتعدادکارم 
کننادکاهاسایانتعاداددرصداسکودکاندرتبامف ولسالکاارما 01دهند اا  اصم 

اکثرکودکاانکاارگردر،کنند اناارایندرصدارایدییرانکارم 21درصدارایاانوادب 11
پرداسند اهار،تااا ان پایصزاهکارم 
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مصزانکارکودکاناارةساعاو،ر سها ف ولکارکودکاندراادرنظرگرف ن،کل طورها
ر سدرسالیایا ف ال21تا91درصد91کنند،درصدکودکاناصال کارنب 90اایدگفا

20درصد55پرداسند های اسی ف لکهمعبوال تااا اناسااهکارم کاملیار سها ماب
درصاداقصاهدر91گذرد هااهکارم همعبوال د ف لآنکنندکر سدرسالکارم 081تا

کنند ر سکارم 511تا080سال
کنناد،اسااانوادبدسا بزدیدریافااشانکاارما درصداسکودکان کهارایاانوادب31
نصااسایکاهدهنداهانداسبکاریکهارایاانوادبانجامم یهااهاسادرصداسآن93، کنندنب 
عناوانیا کاارگردرصدااه93 کنندعنوانپولتوجصب اساانوادبپولدریافام  اهدارند

یا کاارگردرر سا ایکارادب انگصرند دس بزدر سکنند دس بزدم ارایاانوادبکارم 
اکثارهازارتوماانم غصاراساا 01تااهزار8اا هاهساعاشر   اتبامکار نو کااراس

اس،گصرنادمزدی کارگردسا بزدما ةنصاسشانیااهانداسةودکان کهاساانوادبچهاهانداسک
های رسشا ،مثلرف ناهکالم،ااشیابیااس ادیوم،کنندمخارجشخ  اس فادبم ارایآن
دی،پوسا رسا دی،ال یشاپ،اریدلباماهمادر سیاامااهوارب،تلفانهباراب،دیکاف 
هامخاارج هاا نداین …هایازرگفوتبال ها ااسییرانمخ لی پرچمتصمالصاافوتب

هامخالیاسا اساینجهاکودکاانراآن  ااتهصداندم ار ریهاراغصرآنبکهاانواد
دساآ ردنآنوهد سادارنداایدکارکنندتااااس فادباسه کودکانارایاکندنب حبایا

رسدیک اسعللپصدایشکارمزدیکودکانشکا هاراتهصهکنند اهنظرم دس بزداودآن
نال موجوداصن الدین کودکاندرر س ا احاامنصاسکودکاناهتغصصرساب سنادگ  

آنوهکودکاند ساادارنادمخاالف  نداشا ه یامبکناسا،اانوادبااتهصشدنااشدمدرن
کودکان کهعلانصاساهدس بزدرا شودهام اعیمال مان ارآ ردنآرس هایآنااشنداما

اضاعار س اها ندکهااانوادبااهاند،اسا شارفقصر کمکب اهمخارجاانوادباصانکردب
 هانصاسدارد اسهبانکودک مجبورندکارکنند دس بزدآن

ةکاهاس ااعصاماال ااانوادانداوددارند،کاان انداسدرآمدکودکان کهتبایلاهپس
اند امصد ارندکهااکارف التاااا ان ایاامتعطصالاارایدییاران گارف ناودناراا 

ارسند کار مثلرف ناهدانشیابیاایجادکابدس بزداهآرس هایآیندباود
شدبهایاانوادگ کودکانمطالعهب(مقایا  یژگ 

کنناد هارساهدرصد(کودکانشانکارما 09 الدین کههرد در صدحصاوها ند)اکثر
ة اکثرکودکان کهپدرشاندر صدحصاونصاادرسماراساکودک کهمادرشانفووکردب

کودکانکارها ند 
اکهااطوریها،اصباری الدیناسطری تأثصراراش غال الدینارکارکودکاناثرگذاراسا

شود اصباری الدینارشبارکودکانکارافز دبم 

ایکاهگوناهشاود ااهکنندافاز دبما ااافزایشسن الدیناهتعدادکودکان کهکارم 
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کننداماااافزایشترنابااه الدینمصاناال کهناال،اکثرکودکانشانکارنب  الدینجوان

سوادندکودکانشانمشغول الدین کها اکثرشود م سن الدینارشبارکودکانکارافز دب

منظوراستح صالوپایصنتح صالواا دای اسا،درگار ب الادیناااتح اصالو،اهکارند

تح اصالوراهنباای  ،تح اصالوم وساطهاا دای اسشبارکودکانکارکاس هشدباساا 

،رکودکانکارهاا صم تح اصالواااالدراینگر بمجددا شاهدافزایششبا داصرس اناسا

هارداش ندتح صالودانشیاه که تح صالودانشیاه اساکهمادرانسهنفراسکودکان

اند شاغل رارگرف هسهکودکدرگر بکودکانغصر

گصارد ما اارجبعصااصش ریندرصدکودکاانکااررادرهایپراانوادب،اسنظراعداانوار

درصادکودکاان38کاهشااملهاا ندنفارب8اانوادبم عل اهکنند،کهکارم کودکان اکثر

هاا ندکاهنفارب1هاایکنندم عل اهااانوادبکودکان کهکارنب رکهاصش حال درشود م

شود راشاملم درصدکودکان23

کااردرانجاامه الدین کهااکاردرد رانکودک نظرمااعدیدارند اااینامرکاکثر

ناد،کودکانشاانشااملاکند،مواف هایآیندبم پذیرشنقشةآماد را رسیدبآنها،کودک 

اکثرپادران کاهاااکاار مشاارکاا   اادی،مقاالشود دردرصداسکلکودکانکارم 05

کال در(کننددرصدکودکان کهکارنب 28)شاملکنندندکودکانشانکارنب اکودکانمخالی

درصاد10درصداسکودکانکارپدرانشاناااتح اصلفرسندانشاانموافا  35توانگفام 

رسد درصدم 00 82کننداهاینر مارایکودکان کهکارنب کهحال نددرامخالی

درصاداس01کاهاسااهایکشا رسیدرر س ایکارادبشااملسماصن،اااغ دامدارای 

درصاداسکودکاانایان81هایکشا رسیهاا ند فا ددارای شدبهایکودکانمطالعهاانوادب

ایکهسمصنسراع کنند هرسهاانوادبهاکارنب درصدآن91هاکودکانکارها ند اانوادب

کاهاکثارکودکاانایاندارندهایر س اااغدرصداساانوادب15کنند کودکانشانکارم دارند

کااردارنادهایشاانسماصن اااغاکثرکودکان کهااانوادبکنند درصد(کارم 01ها)ادباانو

درگر بکودکانکار راردارند دارندهایشانااغ دامکهاانوادبکودکان  کنند هبنب 

شاانکنندکهم علا ااهااانوادبهای سندگ م پژ هشدراانهةشدکودکانمطالعه هب

 ارسشمنزلماکون ااتوجهاهاینکهدرکدام ابار س ا ا  شادباسا دراینر س ا

هازار211 صبامناسلدراینر س ااس پراکندگ اسچهم الح ساا هشدب،م فا واسا

یااد مصلصونتومانادامهم 2تومانشر   تا
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ارسشا   ادیااالی اراوردارنادکاهاااسمناسلدرصد(10)شدبهایمطالعهاکثراانوادب

کنند هاکارم درصداسکودکانم عل اهایناانوادب21

نصبا اسکنناد کودکانشاانکاارما دارناد،های کهدرآمدپایصن م وساط اکثراانوادب

کنند کارنب دییرکنند نصب هایاادرآمدااالکارم اانوادبکودکان
 

اساس وضعیت فرهنگی خانواده تفاوت میانگین میزان کار کودکان بر. 1جدول

52/91          Chi-square:  
          df:9 
             sig:1/  111  

 ثر بر کار کودکانؤعوامل م
  فرهنگی خانوادهوضعیت  .1
شااص اعصافرهنی ااانوادباسترکصابچهاارم غصارمصازانتح اصالو الادین،نظار 

ها هبونصناعادااانوار،سااا هشادبسرپرساکودکنابااهکارکودکان تح صلآن

 اودن اعصافرهنی ادینمعناساکهمصازانتح اصالو الادینپاایصناساااسا پایصن

هادارد اعدااانوارنصازدک مخالیااتح صلآنسرپرساکودکنظریمااعداهکارکو

،نظاراودارنادسط تح صالوناب ا اه ریکه ااالسا در اعصافرهنی م وسط الدین

 نابااهگر ب بلکب رشدباسا افراداانوادبترشدب تعدادیاتح صلکودکانم عادلنابااهکار

هاایااادهدکهااانوادبهاسا،نشانم مصانیصن  الصسکهآسمونرتباآسمونکر سکال

درصادمصاانیصنرتباه،دارایاصشا رینمصازانکاار08/13 اعصافرهنی پایصناااا  اص

هامعناادارهاسا ارایتشخصصاینکهآیاتفا ومصانیصنرتبهکودکاندرمقایاهاادییرگر ب

ااهمصازانگصرد ااتوجهاسکوئراهربم ا الصساسآسمونکایااسایااصرآسمونکر سکال

داراسایعن اااادرصدمعن22توانگفاتفا وارسیاا درسط م 10/1>111/1معناداری

شود اهبود اعصافرهنی اانوادباسکارکودکانکاس هم 

 اعصافرهنی  
 اانوادب

مصانیصن تعداد
 رتبه

کارکودکان
 

پایصن
م وسط
 ااال

91
99
91 

08/13
95/90
25/90 

کل  29  
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 . وضعیت اقتصادی خانواده2
 اقتصادی خانوادهاساس وضعیت  . تفاوت میانگین میزان کار کودکان بر2جدول 

 
 
 
 
 
 

      Chi-square: 05/21 
      df:9 
      sig:1/111 

شااص اعصاا   ادیاانوادبم شکلاسد م غصردرآمدسرپرسااااانوادب ارسش
هاایهاایکشاا رسی)سماصنسراعا ،اااغ دام(،دارایا شااملدارایا هایااانوادبدارای 
کن موتور( ارسشمنزلماکون پوساتکان،اادامشکن،اادامکشا رسی)دس یاباادامغصر

های ها ندکهدرآمدسرپرساااانوادباانوادب،هایاا اعصاا   ادیپایصناسا اانوادب
هایم وسطاسایند نظراسارسشچندان اراوردارنصاا اانوادبهایاانوادبکم دارای 

انادکاههاای هایاا اعصاا   ادیاااالااانوادبدر اعصام وسط  راردارند اانوادب
اراورداراسا نابااهد گر ب بلاسارسشاصش ریاانوادبهایدارای ااال اانوادبسرپرسادرآمد

هایاا اعصاا   اادیپاایصنااامصاانیصندهدکهاانوادبهانشانم گر ب مصانیصنرتب
هاایااا ااعصاا   اادیاااالااا اانوادبرادارنداصش رینمصزانکارکودکان25/19رتبه

ا اااس بداداسآسمونکاایرادارنداا  اصکب رینمصانیصنرتبهکب رینمصزانکارکودکان
درصاداطبصناانتفاا و22کهاااشودگصریم ن صجه10/1>/110معناداریاسکوئر مصزان

شان جوددارد اسام اعصاا   ادیاانوادبمعناداریدرمصزانکارکودکانار

 . وضعیت جسمانی والدین3
 اساس وضعیت جسمانی والدین . تفاوت میانگین میزان کار کودکان بر3 جدول 

     Chi-square:03/28 
      df:9 
      sig:1/ 111  

 
 مصانیصنرتبه تعداد  اعصاا   ادیاانوادب

پایصن کارکودکان
م وسط
 ااال

95
02
98 

25/19 

92/19 

02/91 

کل  01  

 اعصاجابان  
  الدین

مصانیصن ادتعد
 رتبه

کار
 کودکان

اوب
م وسط
 اد

02
00
93 

10/02 

92/51 

92/11 

  20  کل
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شااص اعصاجابان  الدیناسسهم غصرحصاو،سالما سن الدینسااا هشادب
حصااواسا  اعصاجابان اوبارای الدیناهاینمعناسااکاهپادر ماادردر صاد

تریارااوردارااشاند م وساطااودن ااعصاجاابان ااشند،هرد سالم اسسنصنپایصن
یاکهولاا اسکاراف اادگ یکا اس الادیناساا  ااعصا،اصباری، الدینداللاارفوو

پدر مادراسا پدر مادریااصباریهرد یاکهولا اسکاراف ادگ اداهمعنایفووجابان 
دهدکه الادینااا ااعصاجاابان اادااااا  ااصهانشانم جد لمصانیصنرتبه

اسکوئرا ااتوجهاهمقدارآماربکایرادارنداصش رینمصزانکارکودکان92/11مصانیصنرتبه
درصداطبصناانمعناادار22هاااا توانگفاتفا وارسیام 10/1>111/1 مصزانمعناداری

  عکسکنند اهم کب رکارچه الدیندر اعصاجابان اه ریااشندکودکانشانهراسا 

 . میزان نیاز مالی کودکان4
اساس میزان نیاز کودکان به دستمزد . تفاوت میانگین میزان کار کودکان بر4 جدول        

 Chi-square: 58/20 
 df:9 
 sig:1/111 

اند ااراسداش هراسیادمصزاننصاساهدس بزدشاناساکهکودکان رتبهمراو اهمصانیصناصش رین

مصزانکارکودکانتوانگفادرصداطبصنانم 22اا10/1>111/1ااتوجهاهمقدارمعناداری

سیاددارناداااصاراصشا راسساایرکودکااناصل سیادیادراصنکودکان کهاهدس بزدشاننصاس

اسا 
 

 وضعیت آموزش کودک .5
چهساکههراحال  ایندراندکننددرحالتح صلایکهکارنب ساله01ا01کودکان هب

ایکاهگوناه اهر دااالم هانصزدرصدترکتح صل شودکودکانااافهم  مصزانکارسالصان

درصاد82درصادکودکاان کاهد ف ال 1/51درصدکودکان کهتنهای ف لدرسال،0

درصدکودکاان کاهتارک01اند کنندترکتح صلکردبکودکان کهسهف لدرسالکارم 

اند راصانکردبانددلصلترکتح صلاودرااش غالاهکاتح صلکردب

مصزاننصاسکودکاناه 
 دس بزد

مصانیصن تعداد
 رتبه

کار
 کودکان

 عدمنصاس

سیاد
 سیاداصل 

59 

91
08 

00/91 

99/35 

18/11 

  01  کل
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 ها . رابطة کار کودکان و وضعیت آموزش آن5جدول 
کارکودکان


 اعصاآموسش

عدمکارکودک
ر س91-21

درسال
ر سدر20-081

سال
ر س080-511

درسال
جب 

درصدفرا ان درصدفرا ان درصدفرا ان درصدفرا ان درصدفرا ان 
020110525022/2295/01311/00درحالتح صل

ترکتح صل
کردب

110001/51090/83912/98

01101101011950110101101011کل

Sig:1/111    401/0:,sVCramer   

شود،سط معناداری مقدار یکرامارهبباا ی م وساط رام گونهکهمالحظههبان
مصزانکاارچهطورم وسطهرهدهند یعن اهانشانم اصنکارکودکان  اعصاآموسش آن

شاود ااهعباارودییارهرچاههانصزاصشا رما کودکاناصش رااشداح بالترکتح صلآن
سماناصش ریارایتح صل کابعلمدارناد،کودکانسمانکب ریرااهکاراا  اصدهند

کنند  کب رترکتح صلم 

  کودکانکار ج( پیامد آموزشی 

درصاددرحاالتح اصل حاد د3/00ایانپاژ هششادةسالهمطالعه01ا01کودک01اس
ساسیعبوم  هبیان اهزارب اادرنظرگرف نهد توسع انددرصدترکتح صلکردب51

91ترکتح اصلما، تالشارایارتقایسط عبوم آموسشدرکشوراایآموسشمدرسه
شادبکهایناتفاقدرر س ایمطالعهحال کودکااصارد راسان ظاراسادر01کودکاساصن

رخدادبکهااصار االتأملاسا 
همالحظاهکادرصاددا ارهاا ند چنان93درصدکودکانترکتح صلکاردبپاار 03
وناانکاهاسنظارکاارکودکاانهب،اناااراین دا راصشاسپاراناسانمح الر مشودم 

تفا وجناص   جوددارداسنظر اعصاتح صل نصزاینامرکامال مشهوداسا 
 اینگر بتنهاگر بسن ولتح صلها ندغر س امش سال01کودکان هباسنظرسن 

کهااتعادادتارهانابااهدییارگار بساله09گر بسن کردبندارد اساکهترکتح صل
ساالاساا 01 05هادرگر بسن اصش رینمصزانترکتح صل کب ریدارد ةکردتح صل

اعداسایاند  انددرصدشانترکتح صلکردب52هاساله01درصد 32اههسال05کهطوریها
علااافازایشگصرناد اعدی رارما  درصدترکتح صل دررتب95هاااساله00گر بسن 
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شادناااافهراهنباای پاارانه معلباانمدرساسن ،اسنظارهایتح صلدراینگر بترک
ن صجاهدرس کودکان افاتح صل کودکان در در س مثلساانانیلصا  عرا اهارنام

پا کودکااندرهاایپا شدنکودکاناهمدرسه یامخالفا الدیندرپ مارد دیعال ها 
اا دای اهراهنبای  راهنبای اهداصرس اناسا ةراینامران قالاسد راسدالیلدییاسا 
درصادکودکاانتااکاالمساوم03هااایادگفااترکتح صل تح صالومصزاناارةدر
د متاادرصاد03 راهنباای درصادا ل91،اا ادای درصادپانجم51،اا دای درصدچهارم91اا دای ،

 اندشدبیامرد دتجدیدیکبارحدا لاندکهگف هدرصداساینکودکان52اند راهنبای تح صلکردب
راراهنبای اصش رینفرا انا ة ر داهد رترکتح صلدرکالمپنجماا دای   بلاس

 رسدسالی اها جاودم 00ا وصکارگریدرسن اههبصندلصلکارکودکاناهدارد
شود راهنبای د ااربسیادم ةسالی یعن ان هاید ر01کند د ااربکاهشپصدام 

هاادرصادآن03اناد دلصلترکتح صلاودرااش غالاهکاراصانکردبکودکاندرصد01
تجدیادی مارد دیهاا،اندکهعلااینمخالفااترکتح صلکردب الدینعلامخالفااه
مع قدندسمان کاهامکاانپصشارفاتح اصل کودکاانفاراهم الدین اساپ کودکاندرپ 

هاااشد همکب ارجااودایارایآیندبآننصاا،ااید اردااسارکارشوند،تاهمتجراه
ند اانوادبااش 

،ااود آنهامدرتاااا انةدهنداکثرمح لصناارایااانوادنشانم اطالعاوموجود
پرداسناد درر س،سااعاواهکارما ،اعداسمدرسه،صز اهاری یاپا،ف لتعطصل مدارم

هاتاااا اندرصدترکتح صلکردب20کهحال دهند دراوداا  اصم ةکب ریاهاانواد
هااااهدرصدآن23کنند اودکب م ة  ااهاانواد  ایانصبهصوروتبامصزرااهی پا

کاهدرحاال ،کنناد اناااراینصزکاارگریما یااا ان،اهار پا  ادرت  ایانصبهشکلتبام
اند،مح الصنا  ااوکب اریراکردباهشکل جدی اردااسارکارشدبکودکانترکتح صل
پرداسند دهند اصش راهتح صلم اهکاراا  اصم 

  گیری نتیجه
ةشغلاصل مردمر س ایکرادبااغداریاسا مح والوعبد،شدبانجام ااتوجهاهمطالع

 ااغ  مرکباواسا ااغ اینر س ا،اادام،گرد ،انار،سردآلو،سصب گوجه
اینکاه جوداا اندپراکندب الند امادرا اناکثرر س ا،ایندرااغداری دماعلااه
،اسااشادبساا همخ وص هایدس یابااداممثلدرا اناساعض مح ولارداشاارای

ااوداااغ مح والوارداشاجهادهندم ترجص درا انهایشااهحفظارایااغداران
اااغ اماورانجااماارایکارادبر س ایدر کننداس فادباناان کارگریا اانوادباعضایاس
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 اسااااودبرایاجاااسدیاراسکودکاانکاارنصار یاساس فادبمح والو،ارداشامخ وصا 
درا اانارگ شاخاهکب ریآسصبترند،سری  سنسبک علااهکودکانمع قدندااغداران
 ترنادماالطااودکاراهکنند،م اشغالدرا انااالیدرکب ریجایچون کنندم  ارد
 گصرنادما کب ریدس بزداعضا  ترندمقا ممرکباو انارمثلدرا اناعض اارمقاالدر

تباامدرچنانکاه داننادما اودنف اهرامح والوارداشادرکودکاناساس فادب،انااراین
 شاودما دیادبر س اایندراامزدچه مزداد نکارگرعنواناهچهکودکانکارسالف ول
درصدفقطاارای59مشغولاهکارند شدبدرر س ایمطالعهساله01ا01کودکاناسدرصد05

درصدهمارایااانوادب هام13کنند درصدفقطکارگریم 95کنند،اودکارم ةاانواد
 درد رانا لصکودکان دا رنددرصد15 پارکودکاناسدرصد30 کنندارایدییرانکارم 

 هامکاارگریااهشاوندما تاراازرگکهکمکم کنندم کاراودةاانوادارایتنهاکودک 
 دارنادسال01(درصد31)کنندم کاراانوادبارایکهکودکان اکثرکهطوریاه،پرداسندم 
اارایهامکاهکودکاان اسدرصاد32 دارنادسانسال01 05کارگرکودکان(درصد38)

 دارندسنسال01 05کنندم کاردییرانارایهم اانوادب
اسااااانوادبتوساطکودکاانکاارگصریااهعوامالاسیکا ،اااغیاسراع سمصنداش ن

کودکاان هایاانوادبدرصد5/81 اسانبایاناوا اهپژ هشایندرکه(0521آ اجانصان،)
 دارنادهاادارایا ایناسترکصب یادام ااغ،سمصننظصرکشا رسیهایدارای کنند،م کارکه
فعالصاااااغ اموردرکارگرکودکان هب کنندم کاراانوادبارایکهکودکان درصد3/80

درصاد31 کنندم رف راکبک نصر یی اهاانوادبنصاساانوادب،ارایکارااکودکان دارند
دسا بزدکننادما ااانوادبارایکهکاری بالدرکنند،م کاراودةاانوادارایکهکودکان 

ر سا اکودکان)گصرندم دس بزدااشندداش هنصاسکهایانداسباهاندگف هدرصد93 گصرندنب 
ماد گونااگونهایلبامپوشصدنسصنبا، رسش ،هایاس ادیوم هاااشیابها،کالماهرف ن
(گصرنادرف ایننصاسهااساانوادبدس بزدم ة اهانداساندکردباصاناودنصاسهایجزءرار س
در باالشاناانوادباسکهکودکان  ندگصرم دس بزدکارگری ةانداساهاندگف هدرصد92 

ااهدا رانکنند گصرند،اها   اداانوادبکب  االتوجه م کننددس بزدنب کاریکهم 
ا   ااددر(انجامادم تولصداهما قصبا کهاموری)ما قصمشکلاهپاران غصرما قصمشکل
 الادینااهمادارمتعطصلا سمانیعن تااا اندرکودکاندرصد31 دارندمشارکاباانواد
پاایصز تاااا اناهاار،ف السهکودک،کارارایتقااامصزاناصش رین کنندم کب اود
 پردارندم کارگریاهف ولایندرکودکاندرصد5/38کهاسا
دییاران،اارایچه اانوادبارایچهکارگریمخ وصا  کودکانکاراصل عللاارةدر
 شودم اصانپژ هشم غصرهایاصن رااط
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دهدکهاصن اعصاا   ادیاانوادب کارکودکانهبباا ی اطالعاوموجودنشانم 
چهدرآمد دارای اانوادبافزایشیااد،کارکودکانکاهشپصادامعکوم جوددارد یعن هر

کنند نصاسماال ااوداههردلصل کارم دراینپژ هشاکثرکودکان کهعکس اهکند م 
ند اصنااندکودکان ها ندکهاسنظر اعصاا   ادیاانوادباعصیرااصل سیاداصانکردب

 رااطاکودکانکارااا الدینسن  الدینسالماحصاو الدین،ان الدیجابان  اعصا
دارناد،یتارجاوان تارسالم الدینکودکان کهدییرعبارواهمثبا ما قصم جوددارد 

 کاهند کنند سیرا الدینسالم جواناااش غالاوداساش غالکودکانم کب رکارم 

ااصنکاارکودکاان  ااعصافرهنیا ااانوادبگفاااایاد اج بااع فرهنی نظراس
،ساوادکننادما کارکب رکودکانشانااسواد، مادرانپدرانوماسا هببا ی اسنو معک

ایگوناهسرپرسااانوادباسطری تأثصرارنو شغل درآمدا ارکارکودکمؤثراساا،ااه
کنندپدرشانعال بارکشا رسییاااغداریاهمشااغل هبواونکهاکثرکودکان کهکارنب 

 پرداسند   م  ارید فر شسمصن مح والو  داری، اسطرانندگ ،مغاسب

 اساامؤثرهاآنکردنکارارهاآنتح صلیاکودکانکاراه الدینگابدید نیرشطرس
ةآینادنشود،د ل  مشاغلکاباهمنجرچندهرعلمتح صلمع قدندکه الدین کهطوریاه

اس کننادما کارکب رکودکانشانترند،موف سندگ درااسوادافراد کندم تأمصنراکودک
کاراصش رکودکانشانند،امواف کودک درکارااکه الدین عکساه ترندموف تح صل رظن

 اندناموف  اعصیتح صل نظراس کنندم 
اصن رااطاند نفرب8هایکنندم عل اهاانودباکثرکودکان کهکارم ،اسنظراعداانوار

چهاعداانواراصش رااشد،مصزانکاارایما قصماسایعن هرکارکودکان اعداانواررااطه
شود کودکاننصزاصش رم 

دلصلاش غالاهکارتارکتح اصلدرصداه01کودکترکتح صلکردباینر س ا،91اس
عال یا مخالفا الدینیااا درصداقصهاهدالیل هبوونمشکالوآموسش ،51اند کردب

هانصزاوابنااواب اردااسارکاراهشکلجادیاند،کهآناهادام تح صل،ترکتح صلکردب
 شوند  مدا مم 

توانن صجهگرفاکهاا جودکارکودکانمخ وصا درف لارپاای مادارمنهایام در
ایاناان چنصنجامعه تواناهتوسعنب ،شدبدرصداسکلکودکانمطالعه92 ترکتح صل

اساا نشادبانجااماناان اسا درآمدتوسعگذاریاناان کهپصشچشمداشاسیراسرمایه
تراساودنصر یکارماهر ازرگ تواندارایجامعدرچنصن اعص  اینجامعهنب ،انااراین

انااان  گصاریسارمایمعکوماصنمصزانکارکودکان شاکل م خ صفراهمآ رد رااط
معن داش ننصر یکارسالم،ماهر م خ صاساا اناان اه  چونسرمایشودنبایانم 
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ایکاهشاودلاذادرجامعاههافاراهمما گذاریر یکودکان آموسشآناینمهمااسرمایه
تواناهمهاارواندنب ایامر سچشمد ا هیسرمایهعنوانکاال الدینهنوساهکودکانشاناه

هادرآیندبنظرداشا  تخ صآن
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