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تاریخ دریافت -9911/99/91 :تاریخ پذیرش9919/9/91 :

حال توسعهکودکانمانندسایراعضاایااانوادباارایکبا ااه ااعصاا اادی
درکشورهایدر 
اانوادباهکارگرف هما شاوندکاهاااصاریموا ا اسدرم مدرساهاااسما مانناد درکشاورهای
هاهدلصلاهبصااهکصفصانصر یکاراهسنفعالصارسصدباسجنبا ا اادیکاارکودکاان
توسعهیاف 

کاس هشدب اهجنب آموسش  تراص آنافز دبشدباسا تئود رشول ز،ا لصننظریهپارداسسارمای 
سرمایهگذاریدرتندرس  سارمایهگاذاریدر

اناان مع قداهد اعداسسرمایهگذاریاناان یعن 
آموسشاسا سؤالاصل اینپژ هشایناساکهچهعوامل درپصدایشکارکودکانمؤثرند کاار
کودکاندرر س اچهپصامدیدرآموسشآنهاداش هاسا؟ر شانجاماینپژ هشتبامشباریاسا 
01سال ر س ایکرادباستواا شهرس انجهرمشامل01نفراسا عبدبترین
01ا 
حجمنبون کودکان 
یاف ههایاینپژ هش نشانم دهندکه اعصاا اادی،فرهنیا ااج بااع ااانوادب  ااعصا
جابان  الدین،جزءدالیلمهمکارکودکاندرر س اسا ترکتح صل نبودپصشرفاتح اصل ،
اسآثارمهمکارکودکاناسا 

کلیدواژگان
آموسش،جهرم،ر س ایکرادب،سرمای اناان ،کارکودکان 

 .9دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران afirouzabadi@ut.ac.ir
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مقدمه
حالتوسعه،اس فادباسکودکاناهعنواننصر یکاراسا الب اه
هایکشورهایدر 

یک اس یژگ 
درپصشرف هترینکشورهانصز،اهکودکاندرطولر سکارهای سپردبم شودتاا هماحاام
کند،اماآنهااهایننک هتوجهدارنادکاهکااریکاهااهکاودک

مائولصا همتجراهکاب

سپردبم شود،کاریمثباااشد درجریانجامعهپذیری،رشاد تح اصلا اللا ایجااد
نکند مان  ر دا اهمدرسهنشود آنهااااهکودکاانااهمنزلا سارمایهایاارایپصشارفا
ا

سآنهارااساینجهاآمادبم کنند درکشورهای
ادیکشورشانم نیرند اسهبانآغا 

حالتوسعهکارکودکاناعدا
در 


ادیدارد کودکانجهاتأمصنمخارجاود اانوادبکار

م کنند گاب،کارمان اداما تح اصلآنهااما شاود درر سا اهایایاراننصازمانناداکثار
حالتوسعه،اهکودکانااتوجهاهسن  وةادن کاریسپردبم شاود کودکاان
کشورهایدر 

دراانوادبهایکشا رس کارگرر س ای مخ وصااپاارانااهعناوانکااالیسارمایهایااه

آیند،سرمایهایکهنهارایآیندبالکهارایاهبود اعصاامر ساس فادبم شود 

حاابم 
دراینپژ هشنقشکارکودکاناهعنواناخش اسنصر یاناان کنون جامع ر س ای  
آنااشکلگصریسرمای اناان اهطورااصدرر س ایکرادباساخشافرِشهرسا ان

رااط 
جهرماررس م شود 

بیان مسئله
کودکاناخشمهب اسجبعصای جامعهاهشبارم آیناد اناااراین،چیاونی شاکلگصاری
امعهپذیری فرهنگپاذیریآنهاادرسااا ارجامعاه 
شخ صاانصادینآنهادرکودک ،ج 
آیندبآنااصارمؤثراسا عواملااصاریاسجبلهتنیدس ،ا سوادی،ادیتغذیه،نبودتاوان
چانهسن  درسرنوشاکودکاندرجامعهنقشدارندکاهشادو ااعیایانعوامالاس

جامعهایاهجامعهدییرم فا واسا(کالن ری )982:0583،

علافقراانوادبهایشانناچارندکاار


توسعه،اکثرکودکاناه
درارا اسکشورهایدر 
حال
کنند کودکانمنااط ر سا ای ایانکشاورهااارایجباراندرآمادنااچصزحاصالاسمازار 
اانوادگ  ،الدیناودرایاریم دهند اینکودکانااکاراودیااهزینا نصار یکااررادر
اانوادبکاهشم دهند یاارای الدینشانیاااارایااسپردااااااده هاایااانوادباارای
دییرانکارم کننداد ناینکههصچگونهدرآمدیداش هااشند انااراین،تجرااهایکاهآنهاااس
د رانکودک اوددارنداصیاری کاراجباریاسا(کار جامعه)0509،
آمارهانشانم دهندکهاسهرششکودکدرجهان،ی نفرکارم کند اصشا رینحجام
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01درصاد
کارکودکاندراخشکشا رسی (شکار،مااهصیصری،جنیلاداری)اااساهب معاادل 
اسا عال باراینگر ه اسکودکاندرداماردبداری  اچاقگرف اار(8/1درصاد)شادب 
تعدادیدرادماوشخ  اج باع ایفاینقشم کنندیااهکارهایااانی ما پرداسناد
درصددرکاراانههامشغولاهکارند اارپایا آمارهاایسااسمان

(0درصد) ااألاربحد د8
کردباند اساینتعداد05مصلصاونتان
اصنالبلل کار912مصلصونکودکدرسال9113کارم  

کب راسدبسالداش هاند(کالن ری )982:0583،
نرخفعالصادرشهرس انجهرمنشانم دهدکهاصشاسنصب اسجبعصااشهرسا انسیار
سنفعالصایعن درگر بسن سیر01سال ااالیسنفعالصایعن گر بسان 23ساال 
01سال جهرم55119نفراودباساکاهاسایان
اصش ر راردارند درسال0503جبعصا01ا 
تعداد0220نفریعن 3/0درصددرشبارجبعصافعال رارداش هاند درصدشااغلصندرااصن
38درصد نرخا کاری1/0درصداودباسا 
فعاالناینردةسن  

سؤاالت پژوهش
سؤالاصل :آیاکارکودکانارآموسشآنهااثرگذاراسا؟ 
سؤاالوفرع  :
اچهنو کاری اهچهشکل توسطکودکانانجامم شود؟
اآیاکارسببترکتح صلآنهاشدباسا؟ 
اکودکانارایاانوادباودکارم کنند یاارایدییران؟ 
انظرکودکان  الدینآنهادراارةکارکردنکودکانچصاا؟ 
اآیااصن اعصاا

ادیاانوادبااکارکودکانرااطهای جوددارد؟

رااطهای جوددارد؟ 
اآیااصنتح صالو الدینااکارکودکان 
اآیا اعصاجابان  الدینسببکارکودکانم شود؟

اهمیّت و ضرورت پژوهش
اهبصّااینپژ هشاهاهبصّاتوسع ر س ای اسطریا توساع نصار یانااان ارما گاردد 
پایصناودنتولصدنااالصداال ،نرخااالیرشدجبعصّا تعدادسیادافراداانوادب،کببودیاا

نبودامکاناواهداش  رفاه ،فقرااانوادب اا ساوادیساببشادبکاهیا د راااطل 
کودکانرااها وصدرر س اهادرمحاصرةاود راردهد،سنجصربایکهحلقاههاایآندر

همتنصدبشدباند شدیدایکدییرراتقویام کنند شادر اندک رعظصب درک ابمدارهای
عهنصاف ی درا ادایراناهایند رهایااطلدرا اادایاراناشااربکاردباناد اصاان
توس 
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اندکهاینحلقههارااایددرجای اسهمگااا اهسعمایشاننقط اسهمگاا ناین

داش ه
سنجصرب،سرمایهگذاریدرنصر یاناان  تأکصدارآموسش پر رشافرادم خ اص مااهر

اسا(عظصب  )0581،هبانگونهکهاعض اسکودکانااتوسلاهاینعاملتوانا هانداودرا
اساینمهلکهنجاودهند سندگ جدیادیرااارایااود گااه اارایااانوادةااویش
اااسند کودکاناایدفرصایااندتااود اس عدادهایاودرااشناسند ااکب ااانوادب 
هنظرم رسدگر ه اسکودکانر س ای کشورما
جامعهدرصدداار رساا نآنارآیند اماا 

یااند،چراکهاصش ر ااودراصار کاار 

فکرکردناهاینمائلهرانب 
توانای یافرصا 
فعالصاهای م کنندکهمخ صازرگااالناسا اعض اهدلصلنصاساود ااانوادبمجبورناد

کارکنند اعض اهدلصلسوداصش رکارفرماهااهکارگباردبم شوند اههارحاالدالیالکاار
کودکاندرر س اهارااایدشنااا مشکالوفرار یآنهاادرمحاصطکااررااایاداررسا 
کرد الب ههد حذ کارکودکاننصاا،چراکهاح بااالااهنظارگر ها اسر سا ایصانکاار
اخش اسر ندرشدکودکاساکهاایدپشاسارگذاشا هشاود هاد ،آگااه جامعاه 
اانوادباستنیناهایکارکودکان پصامدآندرآیندةا سا اایداصنکارتبام ا تبامف ل
مشارکاهبهجانب کودکدرا اداانوادبااکارف ل  کارااهمعنا کاابتجرااه 

اخش اسر ندرشدا تبایز ائلشد ااایندیدکودکاهکبا ااانوادب جامعاهفرصاا
فکرکردناهآیندبرااواهدیافا م توانددررابشنااااسا عدادهاینهف ا ااویشگاام

اردارد

اهداف پژوهش
هد کل اینپژ هشاررس رااط کارکودکان آموسشآنهادرر سا ایکارادباستوااا 
شهرس انجهرماسا 
اهدا جزئ اینپژ هشعباروانداس :
الی)مطالع شکل نو کارکودکان
ب)مطالع شرایطا

ادیااج باع اانوادبهای کهکودکانشانکارم کنند

ج)اررس عواملمؤثّرارکارکودکان
کودکان،اانوادبها کارفرمایانراج اهکارکودکان

د)اررس نظرهای
ب)اررس اثرکارکودکانارآموسشآنها
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مبانی نظری
سااق کارکودکانمقارنپصدایشاناان فعالصااا ساا درهبا د ربهاایتااریففعالصاا
کودکاناهر ش هاایمخ لای جاودداشا هاساا درنظاامااردبداریکودکاانااههباراب
اانودبشاناس ثبارم شدند درنظامصنف کودکاناهنامآماوسشحرفاهااهاادمااسا اد

درم آمدند د رةصنع سخاترین اطرآفرتریند رةکارکودکااناساا درهباصند رب

اودکهااصاریاسصاحبنظرانجنبش تحاعنوان«مبارسبعلصهکارکودکان»ایجادکردندکاه

اینجنبشتاامر سادامهیاف ه ااصاریاسمجام اصنالبلل اسجبلهسااسمانملال سااسمان
اصنالبلل کاررادرجهاحذ یاکاهشکارکودکاناهاودمشغولداش هاسا 

دراینمقالهجهاتوجصهرااط کارکودک،آموسش تح صلا اه یژباسنظریا سارمای 
اناان اس فادبشدباسا تئود رشول ز،ا لصننظریهپرداسسرمای انااان درساال0202ایان
ضصهرامطرحکردکهکلصدتوسع ا

ادیاودانااناساناهمنااا ماادی توساع منااا 

اناان درمقاالمناا مادیاساینسماناهاعداهبصااسیاادیپصاداکارد شاول زدرتعریای
سرمای اناان مع قداسا:سرمای اناان ،ا وصصاوکصف اک ااا توسطاناانهاسااکاه
مفصداسا ااانجامسرمایهگذاریمناسبر یآنهام تواناهن ایجاوا درآینادبرساصد
(شول ز )31:0501،
اسنظرشول زجامعهایکهنصر یاناان ااکصفصا افرادیسالم م خ ص ماهرداشا ه
ااشددررابدس صاا اهتوسع ا

ادی اج باع ،موفقصاهایچشابیصریران اصبااود

اواهدسااا ارایرسصدناههد توسع ا

ادیاایدانااان توساع منااا انااان ،اس

طری ارنامهریزیالندمدو جام  ارپای اطالعاود ص اسگذش ه حالدرا لویا ارار
گصرندتاا واناهاف ر شنآیندبچشمد ااا(اداپرساا )009:0500،مطالعااوشاول ز
سهمسرمایهگذاریدرنصر یانااان درافازایشتولصاداوااصشاسد ساوم

نشانم دهدکه
اسا ی سوماقصهاهسایرعواملتولصدارم گردد(شول ز )91:0501،
افزایشدانش،مهاروها توانای هایی کشاور،افازایشهزیناههاای

اهعقصدةکوسن س
اهداش ،آموسش پر رش سایرادماواج باع اساکهاهارتقاءکصفصانصار یانااان 
م انجامد( ربااغصان )25:0505،
«ر مر لوکام،اار یکردیم فا واسالیویرشدسولواسوانکهرشدا
اهمصزانسرمایه نصر یکارموجوددرا

ادیراتنها

ادمرتبطم داناا ند م غصرهاایغصارا

اادی
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مانندکصفصا سالمانصر یاناان راندیدبم گرف ند،سرمای اناان رااهمنزل یا م غصار
در نسا اردالیوهایرشدکردند اینپژ هشیران،ارنقشآموسشدرارتقای االصانوآ ری
(ایدبهایجدید،مح والوجدید فنآ ریجدید)افراد نصزساسگاریاافنآ ریجدیاد

منظورسرعااخشصدناهتوسع تکنولوژی تاٌکصدکردند»(اهنقلاسنصل  نفصا  )9:0589،


اه
عقبماندگ ا
ربااغصان()0505مع قد اسا  اژة  


اادیااهکشاورهایدرحاالتوساعه

شودکهاهدنبالاهرب ریپاایصننصار یکاار اا تحرکا آن،ساط پاایصن

سمان اطالقم 
تخ ص مهارو،ا

ادمل آنکشوردرکانالمناسب رارنب گصرد 

ااتوجهاهنظری سرمای اناان  اندیشبنداناینحوسبارایرسصدناهتوسع ا

اادی،

اهکصفصانصر یکار اهنصر یکارماهر م خ صنصاساساا،کشاورهایتوساعهیاف اهدر
ریزیهایاودارایآیندباهاینمواو توجهکاردباناد درایانجریاانااهاهبصاا
ارنامه 

اند اسهبانآغاسکودکانشانرااارایتبادیلشادنااه
د رانکودک توجه یژبمبذ لداش ه 
نصر یکارماهر م خ صآمادبم کنند ارایرسصدنااهایانهاد ،آنهااااهآماوسش 
پر رشدرد رانکودک اهعنوانشالودةتشکصلسرمای اناان  درنهایااتوساع ا

اادی

دهندچراکهآموسشثباراواااارسشا هبواونافازایش ادروناوآ ری،

اهبصاسیادیم 
ساسگاریاانوآ ریهایجدید،توسع تکنولوژی  مح والواااکصفصاارااارایآنهااااه
ارمغانآ ردباسا کشورهایتوسعهیاف هکودکانراااهعناوانسارمای انااان ااالقوبهاد 
هااااهفعلصارسصدن،عامل کارگزارتوسعهشاوند 


اندتادرآیندبایناالقوب
توسعه راردادب
امام أسفانهدرکشورهایعقبنیهداش هشدبا

ادیتوجهچندان اهایاننصر هاایعظاصم

حالتوسعهرااس فادةاینکشورهااسنصر ی
اناان نب شود یک اسا وصصاوکشورهایدر 
کارکودکانم داند انااراین،کودکان کهاایدارایآیندب ارایساا نسارمای انااان یا 
کشورآمادبشانکرد آموسششانداد،اسهباند رانکودک اهکارگباردبم شوند 


پیشینة مطالعات
دراین ابااالص مهمترینیاف ههایپژ هشکارکودکاندرداال اارجاسایرانذکار
م شود 
عل  هرمانسادب هبکاران()0585دراررس  یژگ هایا

ادی،اج باع  فرهنیا 

کودکانکارساکندرمناط 02 09تهرانااهایانن صجاهرساصدندکاهدرسمصنا ا

اادی،
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اکثریاکودکانکارساکندرایند منطقهاهعلافقرا
اهعلانصاسهایا
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29درصادکودکاان
ادیشاغلاند  

درصدآنهااهدلصلآرس هایا

ادیاانوادب  
10

ادیشاانمشاغولااه

کارند درسمصن اج باع ،ن ایجنشانم دهدکاهاعادااانوارکودکااناررسا شادبدرایان
پژ هش8/91،نفراسا سران ماکون آنها5م ر کب اراساا  اسنظار ساایلرفااب
81درصادپادر ماادراا ساواد 
اانوادگ اعصیاند درسمصن فرهنی ،اکثرآنهاایعنا  
52درصاد
23درصد الدینشانکارهایسادب،کارگری مشاغلکااذبدارناد  
کمسواددارند  

درصدآنهاعلااتارکتح صلشاانراکبباودامکانااو

کودکانترکتح صلکردباندکه 
02
آموسش اعالمکردباند 
 )9118درپژ هشدس رس اانوادباهاع باراوارد کارکودک
حاااریکا سارانی ( 
درر س اهایماال یدریاف ندکهاراال آنوهت ورم شددس رس ااانوادبااهاع بااراو
اردسببافزایشکارکودکان0ا00سالهم شود دس رسا ااهاع باارااردناهتنهااصار 
اهرغمتبایلاهتح صلارایااسپردااااده اانوادة
تح صلکودکاننب شودالکهکودکان 
حاصلاسایناع باراومجبورنداصش رکارکنند 
احبدعبداهلل( )0288درسمصن  کارکودکانصنعاچارم ااهربااهایانن صجاهرساصدکاه
نیرشاانوادبنابااهتح صل یاکارکودکان،درآمداانوادب  ا اشا غالازرگاااالن،
عامالناصل کارکودکاناسا(اهنقلاساایدن اکل) 
ماریاکریا صنصاساالسار()0288درمطالع کارکودکاندرمعدنآجرپزیاوگوتادرکلببصاا
اهاینن صجهرسصدباساکهکارکودکاندراینجوام ،اهطورعبدباهدلصالفقارگاا ردبدر
منطقهاسا تعدادیاساینکودکان،تنهانانآ رهایاانوادباودند حد دنصب اساانوادبهای
درآجرپزیها معادن،دساکمی ازرگاالا کارداش ند فقار حشا ناکایان

اررس شدب
نامدرمدرسهپصداسا(هبانمنب ) 


هااسمصزانپایصنثبا

اانوادب
ااومگوئصلنامار کوئن( )0288درصنعاطالشوی درمادربدبدیوم1درپر ن اایج
پرسششاوندگاندرایانپاژ هشااصن03تاا08ساالههاا ند 

جالب رانشانم دهد هب 
انااااراین،ردةساان مشخ ا درکااارطالشااوی حضااوردارنااد هبااهاااهجاازد نفااراس
پاسفدهندگانمذکرها ند تقاصمکارجناا آشاکاریدرایانصانعا جاوددارد اعاد

گونهایکهنزدی نصبا 
اانوادبم غصرمهب دراثرگذاریارکارکودکاندرصنعاطالاود اه 
1. Madre De Dios
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اسکودکاناساانوادبهای ااچهاراوهیااصش راودند اش غال الدیندرمشارکاجاوانترهاا

اهعنواننصر یکارنقش  طع دارد،چراکهدرآمدازرگااالناردرجا  اااا ی ااهعایادی

اطفالاثرم گذارد(هبانمنب ) 
پژ هش تحاعنوان«کارکودکدرصنای چوب پوشاکفصلصپصنتوساطاناا ص ویمناساباو

صنع دانشیابفصلصپصن»()0288انجامشدباساکهاصانیرنو   اعصاکاارکودکااندرایان
کشوراسا اغلبکودکاندرمؤسااوکوچ کارم کنناد درصانای چاوب پوشااک،
تبرکزکودکاندرشرکاهایکوچ رام تواناهدلصلسط ناسلسارمایهگاذاری

مشغولاند

تواص داد،کارکودکانمب ن ارفقراسا کودکانشاغل ،الدینا کاریا الدین فا دتأمصن
اج باع دارند مجبورندارایاقایاانوادبکارکنند ن ایجاررس نشاانما دهادکاهکاار
کودکرااط تنیاتنی اا اعصااش غالپدردارد(اهنقلاساایدن اکل) 

روششناسی پژوهش
ارایاجرایاینپژ هشاسهبهشباریاس فادبشدباسا جامع آماریاینپژ هشکودکاان
01ساله  الدینآنهادرر س ایکرادباستواا شهرس انجهرماساکهاراساامآماار
01ا 
01سال ر س ااالغار01نفرکهمش بلاار
مرکزاهداشار س ا()0580/09/03جبعصا01ا 
01ساال ایانر سا ا 
52پار 50دا راسا حجمجامعهمطالعهشدبهبا کودکاان01ا 
سرپرس انآنهاسا اازارگردآ ریاطالعاوپرسشنامهاساکهاسد پرسشنامهاس فادبشادب
اسا ارایپ اردناه اعصاا

ادی،فرهنی  جابان اانوادبیا پرسشانامهتوساط

01ساال 
01ا 
سرپرساکودکان پرسشنام دییرکهدراارةکارکودکاناساتوساطکودکاان 
اینر س ا،تکبصلشدباسا  االذکراساکهپرسشنامههااااهشاکلپرسشایرییعنا ااا
اواندنپرسشنامهتوسطپژ هشیرارایپاسخیویان ثبااطالعاوتکبصلشدباسا اارای
تحلصلدادبهایاینپژ هشااکب نرمافزار،SPSSاا دادادبهااتوصاصیشاد ساپسااا

اهآسموندرآمدند

اس فادباسآسمونم ناسبااسط انداسبگصریم غصرها،فراصههایپژ هش

شناخت اجمالی روستای کراده
ر س ایکرادب(،)keradehدر01کصلوم ریجنوبغراا اخاشافار ارارگرف اه جازء
دها انعل آااداسا اینر س ادرماصراصل جادبشصراساجهرم رارگرف هاساا فاصال 
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آنتاشهرشصراس81کصلوم ر تاجهارم11کصلاوم راساا اراساامسرشاباریساال0583
جبعصار س ا820نفرمش بلاار910ااانوارااودباساا ااراساامآماارمرکازاادماو
کشا رسی ساروجهادکشا رسیاخشافراس913نفرشاغلر س ایکرادبدرسال،0583
50درصددراخشادماواش غالدارند انااراین،شاغل
29درصددراخشکشا رسی  /2
 /1
اصل مردمر س ا،سراعا ااغاداریاساا اعضا اساهاال درکناارسراعاا ااغاداری،
دامدارینصزم کنند عبدةدرآمدمردمر س ااسااغداریحاصلم شاود مالکصااارااا  
علاپصرشدنمالکان مهاجروفرسندانشانااهشاهر،شاصوة

ااغهاا وص اسا امر سباه

اجاربداری سهماریااصاررایجشدباسا 


فرضیههای پژوهش
فرضیات اصلی
رسدکارکودکانارآموسشآنهاتأثصرگذاراسا 

فراص ا ل:اهنظرم 
فراص د م:اهنظرم رسدنصاسمال کودکانسببکارآنهاشدباسا 
فراص سوم:اهنظرم رسداصن اعصاا

اادیااانوادب ،یژگا جاابان  الادین 

یژگ هایفرهنی ااج باع اانوادبااکارکودکانرااطه جوددارد 

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

 اصننیرش الدیناهتح صلکودکان کارکودکانرااطه جوددارد
 اصنکارکودکان اعداانواررااطه جوددارد
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نیرشاهکارکودکان


یژک هایفرهنی 
اج باع اانوادب



سواد الدین





نیاارشاااهتح ااصل
کودکان
اعداانوار

آموسشکودکان

کارکودکان

اعصاا

ادیاانوادب

درآمدسرپرسا
اانوادب
دارای اانوادب

سالماجاب
یژگ هایجابان 
الدین

حصاو الدین
سن الدین

نصاسمال کودکان


نمودار .1الگوی مفهومی پژوهش

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .1کار کودکان


تعریف مفهومی:اس فادباسکودکاناهعنواننصر یکار بلاساینکهشرایط ر داهاااسارکاار

(سنالسمیا وةادن جهاانجامکار)راداش هااشند غالباکارمان  ر دآنهاااهمدرساه 
یاپصشرفاتح صلصشانشدب دس بزدااصارناچصزیران صبآنهاما کناد(کاار جامعاه،
 )0509
تعریف عملیاتی:منظوراسکارکودکاندراینپژ هش،انجامفعالصاهای اساکهتوساط
سالهچهارایاانوادباهعنوانکارگراد نمزداانی یامزدایصر چهاارای

کودکان01ا01
دییراناهصوروکارگریدرر س ایکرادبانجامم گصرد
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 .2آموزش
تعریف مفهومی:عبلیافرایندیکهاسطری آن،دانش،مهاارو شایاا ی  کصفصااهاای
 )0580
مطلوبرف اریامنشاهفردآموا هم شود(کوئن ،
تعریف عملیاتی:درپژ هشحاار،منظوراسآماوسش،مح الااودنیااتارکتح اصل
کودک پای تح صل آنهاسا 

 .3وضعیت اقتصادی خانواده
توانمال اانوادبدرتأمصنمایح اجسندگ  امرارمعاش دراینپژ هش اعصاا

اادی

اانوادباه سصل د شااصدرآمداانوادب دارای اانوارعبلصات م شود 


 دارای اانوار 

منظوراسدارای اانوار مالکصااانوارارچصزهایاااارسشا اسااکاهدرصاورونصااس
اانوادب االفر ش نقدکردنااشد دراینپژ هشدارای ااانوادبشااملسماصن،اااغ،دام،
آمادبکردنمح والوااغ جهاارائهاهاااسار

ارسشمنزلماکون  دس یابهایارداشا
اسا 

 درآمداانوادب 

مصزانپول کهاانوادباهاسایانجامکاریاارائ ادم دریافام دارد درپژ هشحاار
منظوراسدرآمداانوادب،درآمدسالصان سرپرسااانوادباساکهاسطری انجامفعالصااهاای
کشا رسی غصرکشا رسیدرطولی سالمعصنکابم شود 

 .4ویژگی جسمانی والدین
اینمفهومناظرارچیونی  اعصاجاب  سالم  الدیناسا دراینپژ هشمنظاور
اس اعصاجابان سالماجاب  الدین،حصاوآنها سن الدیناسا 

 .5ویژگیهای فرهنگیـ اجتماعی خانواده
اینمفهومناظرارچیونی نیرشها،رف ارها ان ظاراواعضایاانوادبنابااهتح صل 
کارکودکاناسا ارایعبلصات کردناینمفهومدراینپژ هش،اسچهارم غصرسواد الادین،
نیرش الدیناهکارکودک نیرش الدیناهتح صلکودک اعداانواراس فادبم شود 
سواداودن الدین مصزانتح صالوآنهاسا
 منظوراسسواد الدینااسوادیاا  
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 نیرش،تبایل فردیاه اکنشمنف یامثبادرارااارارسشاج بااع اساا یکا اس
رابهایسنجشنیرشایناساکهاسافراداپرسصمدراارةیا موااو چاهاحااسا 

دارند(اسکصا ) 111:0589،دراینپاژ هشمنظاوراسنیارش الادینااهکاارکودکاان
شنااادیدگاب عقصدة الدیننابااهکارکردنکودکانشاناسا منظاوراسنیارش
الدیناهتح اصالوکودکاان،پا  ااردنااهدیادگابآنااندرااارةآماوسشکودکاان 
شدنآنهاسا 


ااسواد
 منظوراساعداانوارتعدادافرادیاساکهدری ااانوادب سیاریا ساقیسنادگ 
م کنند

 .6نیاز مالی کودک
اح صاجکودکاهپولارایرسصدناههد موردنظریااریدکاالیموردعال اه یااتاأمصن
نشاندهندةنصاسمال کودکاسا

مخارجاانوادب
دراینپژ هشمنظوراساین اژبایناساکهکودکارایتأمصننصاسهایمال ااانوادب 
یانصاسهایشخ

آنهارااارایکاودک
 مطالباواود(اریدکاالها ادمات کهاانوادب 

کندمثلاریدلبامهایمدر س،اریدماهوارب تلفنهباراب،رفا نااهااشایاب 

تأمصننب 
کالمهای رسش )کارکند


یافتههای پژوهش
الی) یژگ هایکودکانکاردرر س ایکرادب 
05درصاد)در
01سال ر سا ایکارادب30،نفار( 
اسحجمجبعصا01نفریکودکان01ا 
فعالصاهایگوناگونکشا رسییاارایاانوادبیاارایدییران یاهرد مشغولاهکارناد 

آنهااصالکارنب کنند 
90درصد) 
نفرآنها( 

02
اکثرکودکاندر3گر بسن 01ا01ساله،کارم کنند اصش ریندرصداش غالمرااو ااه
55درصدکلکودکانشاغلرادرارم گصرد اادرنظرگرف نسن
01سالهاساکه /5
کودکان 
03درصدپاران01تا01سال ر س امشغولاهکارناد تنهاا
جنسکودکانم توانگفا 
00درصاد کودکاانغصرشااغل
93درصدکارنب کنند دراصندا ارانر امکودکاانشااغل 

92درصداسا انااراین،اسنظرجنا تفا وچندان اصندا ران پارانر س ا جودندارد 

93درصاد
01سال ر س اترکتح صلکردباناد،کاه 
98درصد( 91نفر)اسکودکان01ا 
 /2
اینکودکانشاغلاند

03درصداا ماندبپارها ند هب 
آنهادا ر  
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آمدبنشاندهندةایناساکهتعدادکودکان کههمارایاانوادب هاماارای

آماراه 
دسا
55درصدراشاملم شوند کودکاان کاه
دییرانکارم کننداصش راسدییرکودکاناسا  
95درصددردرج د م راردارناد اکثارکودکاانپاار
ارایاانوادبکارم کننداااا اص 
()15/2همارایاانوادبکارم کنند همکارگریم کنند اکثردا ران()59/5فقاطاارای
اانوادبکارم کنند هب دا ران کهارایدییرانکارگریم کنندکااان هاا ندکاهماادر
اهپایا 
هانصزاهعلافقرا ادی یافووپدرکارگریم کند آنهااههبرابمادر پا 


آن
کارم کنند دس بزدآنهادرر سااتوجهاهانداسب نو کاریکاهما کننادم فاا واساا 
اکثردا رانکارگرترکتح صلکردباناد کااان کاهمح الاناداسنظارتح اصل اااصار
اعصیاند 

اندیکارکودکاراسامگر بهایسن م توانگفانصب اسکودکاان کاه


اسنظرتقاصم
سالهاند اصش رکودکان کهارایدییرانکارم کنناد،ساصزدبساال
ددب 
ارایاانوادبکارم کنن 
دارند نزدی اهنصب اسکودکان کههمارایااانوادب هاماارایدییارانکاارما کننا د
سالهاند انااراین،اکثرکودکان کهارایاانوادبکارم کنند،دا ر کمسن سالاند،اا
چهاردب 

دساآمدبنشان
افزایشسنکودکاندرکنارکارارایاانوادبکارگرینصزم کنند اطالعاواه 
اسیاسدبسالی اااتبامد رةاا دای کارگریکودکاندرر س اشر م شود 

م دهندکه
اراسامنو ا ادر س اکهارپای ااغداریاسااکثرکودکان کاهاارایااانوادبکاار

م کنند هب کودکانکارگردرانجامامورااغ مثلارداشامح والوااغ  آماادبکاردن
آنهاارایارائهاهااساراهفعالصام پرداسند 

کننداهطورمصانیصن5ا3ساعادرر سدر

نصب اسکودکان کهارایاانوادةاودکارم 
ادمااانوادباند مقدارساعاوکارر سانهکارگرانکودکمانندازرگااالناصشاس0ساعا

31درصاداس
اسا دراارةتعدادر سهایکارکودکاندرطولهف هارایاانوادبم توانگفا 
10درصداسکودکانکارگردرطولهف ه5ا1ر سکارم کنند 
کودکان کهارایاانوادبکارم کنند  /0
تااا انف لکب کودکاناهاانوادباساا ااهگونا هایکاهدرکال08نفاراسکودکاان
53درصد)ف لتااا انرااا اصاهکارم دهندکهاصشاسنصب اسآنهاف التاااا ان
( 
11درصدکودکاان
هماهاانوادةاودکب م کنند همارایکابدرآمدکارگریم کنند  
91درصد)اهار،تااا ان پاایصزراااه
درتااا انفقطاهاانوادةاودکب م کنند 09نفر( 
38درصداینساهف الرافقاطااهکاارگریاارایدییاران
کارم پرداسندکهاساینتعداد ،
01درصداسکودکاندرتبامف ولسالکاارما کننادکاهاسایانتعاداد
اا اصم دهند  
21درصدارایدییرانکارم کنند انااراین،اکثرکودکاانکاارگردر
11درصدارایاانوادب  

اهار،تااا ان پایصزاهکارم پرداسند 
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طورکل ،اادرنظرگرف نساعاو،ر سها ف ولکارکودکاندراارةمصزانکارکودکان
اه 
91درصد91تا21ر سدرسالیایا ف ال
90درصدکودکاناصالکارنب کنند ،
اایدگفا 
55درصد20
کاملیار سها مابهای اسی ف لکهمعبوالتااا اناسااهکارم پرداسند  
91درصاداقصاهدر
تا081ر سدرسالکارم کنندکهمعبوالد ف لآنهااهکارم گذرد  
سال080تا511ر سکارم کنند 
31درصداسکودکان کهارایاانوادبشانکاارما کنناد،اسااانوادبدسا بزدیدریافاا
 
دهنداهانداسبایکاهنصاا س

درصداسآنهااهاسایکاریکهارایاانوادبانجامم 

نب کنند  ،
93
93درصدااهعناوانیا کاارگر
اهعنوانپولتوجصب اساانوادبپولدریافام کنند  
دارند 
ارایاانوادبکارم کنند دس بزدم گصرند دس بزدر سان یا کاارگردرر سا ایکارادب
اا هاهساعاشر  اتبامکار نو کااراس8هزارتاا01هازارتوماانم غصاراساا اکثار
کودکان کهاساانوادبچهاهانداسةنصاسشانیااهانداسةمزدی کارگردسا بزدما گصرناد،اس
آنارایمخارجشخ اس فادبم کنند،مثلرف ناهکالم،ااشیابیااس ادیومهای رسشا ،
دی،السا دی،پوسا ر

کاف شاپ،اریدلباماهمادر سیاامااهوارب،تلفانهباراب،دی 
ی
اینهامخاارج هاا ند
الصااها ااسییرانمخ لی پرچمتصمهایازرگفوتبال …  

فوتب
آنهامخالیاسا اساینجهاکودکاانرا
هاراغصرار ریم داند ااتهص  

کهاانوادب 
آن
هدساآ ردنآنوهد سادارنداایدکارکنندتااااس فادباس
حبایانب کند کودکانارایا 
دس بزداودآنهاراتهصهکنند اهنظرم رسدیک اسعللپصدایشکارمزدیکودکانشکا 
نال موجوداصن الدین کودکاندرر س ا احاامنصاسکودکاناهتغصصرساب سنادگ  
مدرنشدنااشدیامبکناسا،اانوادبااتهص آنوهکودکاند ساادارنادمخاالف نداشا ه

ااشندامااعیمال مان ارآ ردنآرس هایآنهام شودکودکان کهعلانصاساهدس بزدرا
کب اهمخارجاانوادباصانکردباند،اسا شارفقصر کماضاعار س اها ندکهااانوادبااه
دس بزدآنهانصاسدارد اسهبانکودک مجبورندکارکنند
کودکان کهتبایلاهپسانداسدرآمداوددارند،کاان اندکاهاس ااعصاماال ااانوادة
اودناراا  اند امصد ارندکهااکارف التاااا ان ایاامتعطصالاارایدییاران گارف ن
دس بزداهآرس هایآیندباودمثلرف ناهدانشیابیاایجادکاب کارارسند 
ب)مقایا  یژگ هایاانوادگ کودکانمطالعهشدب 
09درصد)کودکانشانکارما کنناد هارساه
اکثر الدین کههرد در صدحصاوها ند( 
کودک کهمادرشانفووکردباسا اکثرکودکان کهپدرشاندر صدحصاونصاادرسمارة
کودکانکارها ند 
طوریکهااا

اصباری الدیناسطری تأثصراراش غال الدینارکارکودکاناثرگذاراسا،اه
اصباری الدینارشبارکودکانکارافز دبم شود 
ااافزایشسن الدیناهتعدادکودکان کهکارم کنندافاز دبما شاود ااهگوناهایکاه
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الدینجوانترنابااه الدینمصاناال کهناال،اکثرکودکانشانکارنب کننداماااافزایش

سن الدینارشبارکودکانکارافز دبم شود اکثر الدین کها سوادندکودکانشانمشغول
اهکارند،منظوراستح صالوپایصنتح صالواا دای اسا،درگار ب الادیناااتح اصالو
اا دای اسشبارکودکانکارکاس هشدباسااتح اصالوم وساطه،تح اصالوراهنباای  
داصرس اناسا دراینگر بمجدداشاهدافزایششبارکودکانکارهاا صم تح اصالواااال،
تح صالودانشیاه اساکهمادرانسهنفراسکودکان کهتح صالودانشیاه داش ندهار
سهکودکدرگر بکودکانغصرشاغل رارگرف هاند 
هایپرجبعصااصش ریندرصدکودکاانکااررادراارما گصارد 


اانوادب
اسنظراعداانوار،
38درصادکودکاان
اکثرکودکان کهکارم کنند،م عل اهاانوادب8نفاربهاا ندکاهشاامل 
درحال کهاصش رکودکان کهکارنب کنندم عل اهااانوادبهاای1نفاربهاا ندکاه
م شود 
23درصدکودکانراشاملم شود 

اکثر الدین کهااکاردرد رانکودک نظرمااعدیدارند اااینامرکهانجاامکااردر
پذیرشنقشهایآیندبم کند،مواف اناد،کودکانشاانشاامل

کودک ،آنهارا رسیدب آمادة
05درصداسکلکودکانکارم شود درمقاال،اکثرپادران کاهاااکاار مشاارکاا


اادی

درکال
28درصدکودکان کهکارنب کنند) 
کودکانمخالیاندکودکانشانکارنب کنند(شامل 
10درصاد
35درصداسکودکانکارپدرانشاناااتح اصلفرسندانشاانموافا   
م توانگفا 
نددرحال کهاینر مارایکودکان کهکارنب کننداه00 82درصدم رسد 
مخالیا 

01درصاداس
دارای هایکشا رسیدرر س ایکارادبشااملسماصن،اااغ داماسااکاه 
81درصاداسکودکاانایان
اانوادبهایکودکانمطالعهشدبفا ددارای هایکشا رسیهاا ند  

درصدآنهاکارنب کنند هرسهاانوادبایکهسمصنسراع 

اانوادبهاکودکانکارها ند  
91

درصداساانوادبهایر س اااغدارندکاهاکثارکودکاانایان

دارندکودکانشانکارم کنند  
15
01درصد)کارم کنند اکثرکودکان کهااانوادبهایشاانسماصن اااغدارنادکاار
ادبها( 
اانو 
کهاانوادبهایشانااغ دامدارنددرگر بکودکانکار راردارند 

نب کنند هب کودکان 
هب کودکانمطالعهشدةپژ هشدراانههای سندگ م کنندکهم علا ااهااانوادبشاا ن
اسا دراینر س اارسشمنزلماکون ااتوجهاهاینکهدرکدام ابار س ا ا شادب 
اسچهم الح ساا هشدب،م فا واسا پراکندگ  صبامناسلدراینر س ااس211هازار
تومانشر  تا2مصلصونتومانادامهم یااد 

نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره ،4شماره ،9بهار و تابستان9911

14

10درصد)اسمناسلااارسشا
اکثراانوادبهایمطالعهشدب( 


ادیااالی اراوردارنادکاه

21درصداسکودکانم عل اهایناانوادبهاکارم کنند 

اکثراانوادبهای کهدرآمدپایصن م وساط دارناد،کودکانشاانکاارما کنناد نصبا ا س

اانوادبهایاادرآمدااالکارم کنند نصب دییرکارنب کنند 

کودکان
جدول .1تفاوت میانگین میزان کار کودکان براساس وضعیت فرهنگی خانواده 
مصانیصن

تعداد

رتبه

اعصافرهنی 
اانوادب

 13/08

 91

پایصن 

 90/95

 99

م وسط 

90/25

91

ااال

29



عوامل مؤثر بر کار کودکان

کارکودکان 

کل 
Chi-square:91/52
df:9
sig:1/111

 .1وضعیت فرهنگی خانواده
شااص اعصافرهنی ااانوادباسترکصابچهاارم غصارمصازانتح اصالو الادین،نظار
سرپرساکودکنابااهکارکودکان تح صلآنها هبونصناعادااانوار،سااا هشادب
اسا پایصناودن اعصافرهنی ادینمعناساکهمصازانتح اصالو الادینپاایصناساا 
سرپرساکودکنظریمااعداهکارکودک مخالیااتح صلآنهادارد اعدااانوارنصاز
ااالسا در اعصافرهنی م وسط الدین کهسط تح صالوناب ااه ریدارناد،نظاراو
نابااهکاریاتح صلکودکانم عادلترشدب تعدادافراداانوادبنابااهگر ب بلکب رشدباسا
مصانیصنهاسا،نشانم دهدکهااانوادبهاایااا

آسمونکر سکالا الصسکهآسمونرتب 
13درصادمصاانیصنرتباه،دارایاصشا رینمصازانکاار
اعصافرهنی پایصناااا اص /08
کودکاندرمقایاهاادییرگر بهاسا ارایتشخصصاینکهآیاتفا ومصانیصنرتبههامعناادار
اسایااصرآسمونکر سکالا الصساسآسمونکایااسکوئراهربم گصرد ااتوجهااهمصازان
22درصدمعناداراسایعن ااا
معناداری 1/10<1/111م توانگفاتفا وارسیاا درسط  
اهبود اعصافرهنی اانوادباسکارکودکانکاس هم شود 
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 .2وضعیت اقتصادی خانواده
جدول .2تفاوت میانگین میزان کار کودکان براساس وضعیت اقتصادی خانواده
اعصاا

ادیاانوادب

مصانیصنرتبه

تعداد

19/25

 95

پایصن 

19/92

 02

م وسط 

91/02

98

ااال

کارکودکان

کل 

01

05/21
شااص اعصاا

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

ادیاانوادبم شکلاسد م غصردرآمدسرپرسااااانوادب ارسش

دارای هایااانوادبشااملدارایا هاایکشاا رسی(سماصنسراعا ،اااغ دام)،دارایا هاای
پوساکن موتور) ارسشمنزلماکون 

تکان،اادام


شکن،اادام
غصرکشا رسی(دس یاباادام

اانوادبهای ها ندکهدرآمدسرپرساااانوادب

اسا اانوادبهایاا اعصاا ادیپایصن،
کم دارای هایاانوادباسارسشچندان اراوردارنصاا اانوادبهایم وسطاسایند نظر
در اعصام وسط  راردارند اانوادبهایاا اعصاا

ادیاااالااانوادبهاای انادکاه

درآمدسرپرسااانوادبااال دارای هایاانوادبنابااهد گر ب بلاسارسشاصش ریاراورداراسا 
دهدکهاانوادبهایاا اعصاا اادیپاایصنااامصاانیصن

مصانیصنرتب گر بهانشانم 
اانوادبهاایااا ااعصاا اادیاااالااا

رتبه19/25اصش رینمصزانکارکودکانرادارند
اا اصکب رینمصانیصنرتبهکب رینمصزانکارکودکانرادارند اااس بداداسآسمونکاایا
22درصاداطبصناانتفاا و
اسکوئر مصزانمعناداری1/10</110ن صجهگصریم شودکهااا 
معناداریدرمصزانکارکودکاناراسام اعصاا ادیاانوادبشان جوددارد 


 .3وضعیت جسمانی والدین
جدول .3تفاوت میانگین میزان کار کودکان براساس وضعیت جسمانی والدین
مصانیصن

تعداد

رتبه

اعصاجابان 
الدین

02/10

 02

اوب 

کار

51/92

 00

م وسط 

کودکان

11/92

93

اد

20

کل
Chi-square:03/28
df:9
sig:1/ 111
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شااص اعصاجابان  الدیناسسهم غصرحصاو،سالما سن الدینسااا هشادب
اسا  اعصاجابان اوبارای الدیناهاینمعناسااکاهپادر ماادردر صادحصااو
ااشند،هرد سالم اسسنصنپایصنتریارااوردارااشاند م وساطااودن ااعصاجاابان 
الدینداللاارفوو،اصباری،یاکهولاا اسکاراف اادگ یکا اس الادیناساا  ااعصا
جابان اداهمعنایفووپدر مادریااصباریهرد یاکهولا اسکاراف ادگ پدر مادراسا 
جد لمصانیصنرتبههانشانم  دهدکه الادینااا ااعصاجاابان اادااااا ااص
ااتوجهاهمقدارآماربکایااسکوئر

11اصش رینمصزانکارکودکانرادارند
مصانیصنرتبه /92
22درصداطبصناانمعناادار
مصزانمعناداری1/10<1/111م توانگفاتفا وارسیاا هااا 
هرچه الدیندر اعصاجابان اه ریااشندکودکانشانکب رکارم کنند اهعکس
اسا  

 .4میزان نیاز مالی کودکان
جدول .4تفاوت میانگین میزان کار کودکان براساس میزان نیاز کودکان به دستمزد 
مصانیصن

تعداد

رتبه

مصزاننصاسکودکاناه
دس بزد

91/00

59

عدمنصاس

کار

35/99

 91

سیاد 

کودکان

11/18

08

اصل سیاد

01

کل
Chi-square: 58/20
df:9
sig:1/111

اصش رینمصانیصنرتبهمراو اهکودکان اساکهمصزاننصاساهدس بزدشانراسیادااراسداش هاند 
22درصداطبصنانم توانگفامصزانکارکودکان
ااتوجهاهمقدارمعناداری1/10<1/111اا 
دراصنکودکان کهاهدس بزدشاننصاسسیادیااصل سیاددارناداااصاراصشا راسساایرکودکاان
اسا 

 .5وضعیت آموزش کودک
ساکههرچه

ایندرحال ا

سالهایکهکارنب کننددرحالتح صلاند
 01
هب کودکان01ا 
اهگوناهایکاه
مصزانکارسالصان کودکانااافهم شوددرصدترکتح صل هانصزااالم ر د 
82درصاد
51درصادکودکاان کاهد ف ال  
0درصدکودکان کهتنهای ف لدرسال /1،
01درصدکودکاان کاهتارک
کودکان کهسهف لدرسالکارم کنندترکتح صلکردباند  
راصانکردباند 

تح صلکردبانددلصلترکتح صلاودرااش غالاهکا

10
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جدول .5رابطة کار کودکان و وضعیت آموزش آنها
کارکودکان 


عدمکارکودک 

21-91ر س

081-20ر سدر

511-080ر س

درسال 

سال 

درسال 

اعصاآموسش 


جب 

فرا ان  درصد  فرا ان  درصد  فرا ان  درصد  فرا ان  درصد  فرا ان  درصد 

درحالتح صل 

 02

 011

 05

 25

 02

 22/2

9

 01/5

 31

 00/1

ترکتح صل

1

1

0

0

0

 51/1

 09

 83/0

 91

 98/2

کردب 
کل 

 011

 011

 01

 011

 95

 011

 011

 01
,

Cramer sV : 0 / 401

 01

 011

Sig:1/111

هبانگونهکهمالحظهم شود،سط معناداری مقدار یکرامارهبباا ی م وساط را

اصنکارکودکان  اعصاآموسش آنهانشانم دهند یعن اهطورم وسطهرچهمصزانکاار
کودکاناصش رااشداح بالترکتح صلآنهانصزاصشا رما شاود ااهعباارودییارهرچاه
کودکانسمانکب ریرااهکاراا اصدهند،سماناصش ریارایتح صل کابعلمدارناد
کب رترکتح صلم کنند 

ج) پیامد آموزشی کار کودکان
00درصاددرحاالتح اصل حاد د
سالهمطالعهشادةایانپاژ هش /3

اس01کودک01ا 
01
51درصدترکتح صلکردباند اادرنظرگرف نهد توسع هزارباعبوم  هبیان ساسی

آموسشمدرسهایا تالشارایارتقایسط عبوم آموسشدرکشورما،ترکتح اصل91

کودکاساصن01کودکااصارد راسان ظاراسادرحال کهایناتفاقدرر س ایمطالعهشادب
رخدادبکهااصار االتأملاسا 
93درصاددا ارهاا ند چنانکاهمالحظاه
03درصدکودکانترکتح صلکاردبپاار  
 
م شودر ممح الندا راصشاسپاراناسا اناااراین،هبوناانکاهاسنظارکاارکودکاان
تفا وجناص  جوددارداسنظر اعصاتح صل نصزاینامرکامالمشهوداسا 
01سال ر س امشغولتح صلها ند اینگر بتنهاگر بسن 
اسنظرسن هب کودکان 
سالههانابااهدییارگار بهااتعادادتارک
 09
اساکهترکتح صلکردبندارد گر بسن  
تح صلکردةکب ریدارد اصش رینمصزانترکتح صل هادرگر بسن 01 05ساالاساا 
52درصدشانترکتح صلکردباند اعداسایاند 
سالهها 
 01
32درصد  
05سالهها 
طوریکه 

اه
95درصدترکتح صل دررتب اعدی رارما گصرنادعلااافازایش
سالههااا 
 00
گر بسن  
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ترکتح صلدراینگر بهایسن ،اسنظارمعلباانمدرسا راهنباای پاارانهاااافهشادن
در س مثلساانانیلصا  عرا اهارنام درس کودکان افاتح صل کودکان درن صجاه
درپا کودکاان
ا عال هشدنکودکاناهمدرسه یامخالفا الدیندرپ مارد دیهاایپا  
اسا اسدالیلدییراینامران قالاسد رةاا دای اهراهنبای  راهنبای اهداصرس اناسا 
03درصادکودکاانتااکاالمساوم
دراارةمصزانتح صالوترکتح صل هااایادگفاا 
03درصادتااد م
51درصادپانجماا ادای 91،درصادا لراهنباای   
91درصدچهارماا دای  ،
اا دای  ،
شدباند 
52درصداساینکودکانگف هاندکهحدا لیکبارتجدیدیامرد د 
راهنبای تح صلکردباند  
ترکتح صلدرکالمپنجماا دای   بلاس ر داهد رةراهنبای اصش رینفرا انا را
00سالی اها جاودم رسد 
اههبصندلصلکارکودکاناها وصکارگریدرسن 

دارد
01سالی یعن ان هاید رةراهنبای د ااربسیادم شود 
د ااربکاهشپصدام کند  
03درصادآنهاا
01درصدکودکاندلصلترکتح صلاودرااش غالاهکاراصانکردباناد  

اهعلامخالفا الدینترکتح صلکردباندکهعلااینمخالفااهاا،تجدیادی مارد دی

درپ کودکاناسا  الدین مع قدندسمان کاهامکاانپصشارفاتح اصل کودکاانفاراهم
پ 
ایارایآیندبآنهاااشد همکب ارجااود


اردااسارکارشوند،تاهمتجراه
نصاا،ااید
اانوادبااشند 
اطالعاوموجودنشانم دهنداکثرمح لصناارایااانوادةااود آنهامدرتاااا ان،
ف لتعطصل مدارم ،یاپایصز اهار،اعداسمدرسه،اهکارما پرداسناد درر س،سااعاو
20درصدترکتح صلکردبهاتاااا ان
کب ریاهاانوادةاوداا اصم دهند درحال که 
درصدآنهااااه

ایانصبه ااهاانوادةاودکب م کنند  
23


صوروتبام

صزرااه
پای
ایانصبه ادرتااا ان،اهار پایصزکاارگریما کنناد اناااراین،درحاال کاه


شکلتبام
کودکانترکتح صلکردباهشکل جدی اردااسارکارشدباند،مح الصنا ااوکب اریرا
اهکاراا اصم دهند اصش راهتح صلم پرداسند 

نتیجهگیری
انجامشدب،شغلاصل مردمر س ایکرادبااغداریاسا مح والوعبدة
ااتوجهاهمطالع  
ااغ اینر س ا،اادام،گرد ،انار،سردآلو،سصب گوجهااغ  مرکباواسا
پراکندباند اا جوداینکاه

اهعلا دماااغداریدراینر س ا،اکثردرا انالند اما 

ارایارداشامح ولاعض اسدرا انمثلاادامدس یابهایمخ وص ساا هشادباساا،
شااههایدرا انترجص م دهندجهاارداشامح والواااغ ااود
ااغدارانارایحفظ 
اساعضایاانوادب یاکارگراناان اس فادبکنند درر س ایکارادباارایانجااماماوراااغ 
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مخ وصاارداشامح والو،اس فادباسنصار یکاارکودکااناسدیاراااسرایاجااودباساا 
اهعلاسبک  سنسری ترند،آسصبکب ریاهشاخ ارگدرا اان
ااغدارانمع قدندکودکان 
اردم کنند چونجایکب ریدرااالیدرا اناشغالم کنند،اهکارااودماالطترناد 
درمقاالااراعض درا انمثلانار مرکباومقا مترند اعضادس بزدکب ریما گصرناد 
انااراین،اس فادباسکودکاندرارداشامح والورااهنف اودما دانناد چنانکاهدرتباام
اهعنوانکارگراد نمزد چهاامزددراینر س ادیادبما شاود 
ف ولسالکارکودکانچه 
ی
59درصدفقطاارا 
01سالهدرر س ایمطالعهشدبمشغولاهکارند  
05درصداسکودکان01ا 

13درصدهمارایااانوادب هام
95درصدفقطکارگریم کنند  
اانوادةاودکارم کنند ،
15درصددا رند کودکاندرد رانا لص 
30درصداسکودکانپار  
ارایدییرانکارم کنند  
کمکمکهاازرگتارما شاوندااهکاارگریها م
کودک تنهاارایاانوادةاودکارم کنند  
31درصد)01سالدارناد 
طوریکهاکثرکودکان کهارایاانوادبکارم کنند( 

م پرداسند ،
اه
32درصاداسکودکاان کاههاماارای
38درصد)کودکانکارگر01 05سالساندارناد  
( 
اانوادب همارایدییرانکارم کنند01 05سالسندارند 
داش نسمصنسراع یااااغ،یکا اسعوامالااهکاارگصریکودکاانتوساطااانوادباساا
اانوادبهای کودکاان 

81درصد 
اهاوا نبایاناسا  /5
(آ اجانصان)0521،کهدراینپژ هش 
کهکارم کنند،دارای هایکشا رسینظصرسمصن،ااغ دامیاترکصب اسایندارایا هاادارناد 
80درصدکودکان کهارایاانوادبکارم کنند هب کودکانکارگردراموراااغ فعالصاا
 /3
31درصاد
دارند کودکانااکارارایاانوادب،نصاساانوادباهی نصر یکبک رارف م کنند  
کودکان کهارایاانوادةاودکارم کنند،در بالکاریکهارایااانوادبما کنناددسا بز د
انداسبایکهنصاسداش هااشنددس بزدم گصرند(کودکانر سا ا
93درصدگف هانداه 
نب گصرند  
لبامهایگونااگون ماد
ااشیابها اس ادیومهای رسش ،سصنبا،پوشصدن 

کالمها،

رف ناه
کردباند اهانداسةرف ایننصاسهااساانوادبدس بزدم گصرناد)
ر سراجزءنصاسهایاوداصان 
92درصدگف هانداهانداسةی کارگردس بزدم گصرند کودکان کهاساانوادبشان در باال
 
کاریکهم کننددس بزدنب گصرند،اها اداانوادبکب  االتوجه م کنند دا راناا ه
شکلغصرما قصم پاراناهشکلما قصم(اموریکهما قصبااهتولصدم انجاماد)درا ااد
31درصدکودکاندرتااا انیعن سمانتعطصلا مادارمااه الادین
اانوادبمشارکادارند  
اودکب م کنند اصش رینمصزانتقاااارایکارکودک،سهف الاهاار،تاااا ان پاایصز
38درصدکودکاندراینف ولاهکارگریم پردارند 
اساکه /5
دراارةعللاصل کارکودکان مخ وصاکارگریچهارایاانوادب چهاارایدییاران،
رااط اصنم غصرهایپژ هشاصانم شود 
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اطالعاوموجودنشانم دهدکهاصن اعصاا

ادیاانوادب کارکودکانهبباا ی 

معکوم جوددارد یعن هرچهدرآمد دارای اانوادبافزایشیااد،کارکودکانکاهشپصادا
اهعکس دراینپژ هشاکثرکودکان کهاههردلصل کارم کنند نصاسماال ااود
م کند  
رااصل سیاداصانکردباندکودکان ها ندکهاسنظر اعصاا ادیاانوادباعصیاند اصن
اعصاجابان  الدیناحصاو الدین،سالما الدین سن الدینا ااکارکودکانرااطا 
سالمتار جاوانتاریدارناد،
مثبا ما قصم جوددارد اهعبارودییرکودکان که الدین 
کب رکارم کنند سیرا الدینسالم جواناااش غالاوداساش غالکودکانم کاهند
اسنظرفرهنی  اج بااع اایادگفااااصنکاارکودکاان  ااعصافرهنیا ااانوادب
هببا ی اسنو معکوماسا پدران مادرانااسواد،کودکانشانکب رکارما کنناد،ساواد
سرپرسااانوادباسطری تأثصرارنو شغل درآمدا ارکارکودکمؤثراساا،ااهگوناهای
کهاکثرکودکان کهکارنب کنندپدرشانعال بارکشا رسییاااغداریاهمشااغل هبواون
رانندگ ،مغاسبداری ،اسط ارید فر شسمصن مح والو م پرداسند
آنهامؤثراساا 
آنهاارکارکردن 
طرسنیرش دیدگاب الدیناهکارکودکانیاتح صل 
هرچندمنجراهکابمشاغلد ل نشود،آینادة
طوریکه الدین کهمع قدندتح صلعلم 


اه
کودکراتأمصنم کند افرادااسواددرسندگ موف ترند،کودکانشانکب رکارما کنناد اس
اهعکس الدین کهااکاردرکودک مواف اند،کودکانشاناصش رکار
نظرتح صل موف ترند  
م کنند اسنظرتح صل اعصی ناموف اند 
نفرباند رااط اصن
اسنظراعداانوار،اکثرکودکان کهکارم کنندم عل اهاانودبهای 8
کارکودکان اعداانواررااطهایما قصماسایعن هرچهاعداانواراصش رااشد،مصزانکاار
کودکاننصزاصش رم شود 
درصداهدلصلاش غالاهکارتارکتح اصل

اس91کودکترکتح صلکردباینر س ا ،
01
51درصداقصهاهدالیل هبوونمشکالوآموسش ،مخالفا الدینیااا عال یا 
کردباند  

اند،کهآنهانصزاوابنااواب اردااسارکاراهشکلجادی

اهادام تح صل،ترکتح صلکردب
مدا مم شوند
درنهایام توانن صجهگرفاکهاا جودکارکودکانمخ وصادرف لارپاای مادارم

92درصداسکلکودکانمطالعهشدب،نب تواناهتوسع اناان چنصنجامعهای
ترکتح صل 
چشمداشاسیراسرمایهگذاریاناان کهپصشدرآمدتوسع اناان اساانجاامنشادباساا 

ازرگتراساودنصر یکارماهر 
انااراین،درچنصن اعص اینجامعهنب تواندارایجامع  
م خ صفراهمآ رد رااط معکوماصنمصزانکارکودکان شاکلگصاریسارمای انااان 
نبایانم شود چونسرمای اناان اهمعن داش ننصر یکارسالم،ماهر م خ صاساا 
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اینمهمااسرمایهگذاریر یکودکان آموسشآنهافاراهمما شاودلاذادرجامعاهایکاه

یسرمایهایامر سچشمد ا هاندنب تواناهمهاارو

الدینهنوساهکودکانشاناهعنوانکاال

تخ صآنهادرآیندبنظرداشا 
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