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  چکیده

توجهی در زمینه اشتغال و تولید اقتصادي داشته  وکارهاي خانوادگی سهم قابل در جهان کسب

توجهی از نیروي کار کشاورزي و خانگی را  و در مناطق روستایی، کودکان درصد قابل

شده  منظور بررسی تجربیات کودکان روستایی از کار، انجام پژوهش حاضر به. دهند شکیل میت

عد روش، از روش ی و از بهاي کم این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهش. است

باشد که میزان پایایی  ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه می. تحلیلی بهره برده است -توصیفی

. گرفته استمورد بررسی قرار) 0,881(فاده از روش آلفاي کرونباخ ها با است پرسشنامه

نتایج . شده است استفاده spssافزار  ها نیز از نرم هاي حاصل از پرسشنامه منظور تحلیل داده به

نشان داد عواملی چون دلیل کار، نوع کار، تعداد روزها و ساعت کار و سن کودکان، بر تجربه 

این تأثیر با توجه به ماهیت کار کودکان در نواحی روستایی و . باشد کاري آنها تأثیرگذار می

اي است که سبب بهبود  گونه تناسب نوع، ساعات و روزهاي کار با سن کودکان روستایی، به

بر این . روانی و آموزشی کودکان روستایی موردمطالعه شده است - سالمت جسمی، روحی

تجربه مثبتی نسبت به کار دارند و کار را  این کودکان نگرش، دیدگاه، احساس و اساس

  .دانند هاي خود می آموزي و ارتقاي توانایی عاملی در جهت مهارت

وکار خانوادگی، کار کودك، تجربه کاري، کودکان روستایی کسب: هاي کلیدي واژه
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مقدمه

که مرحله کودکی و نوجوانی نقش بسیار مؤثر چرا ،دوران کودکی اهمیت بسزایی دارد

همی در رشد و تکامل شخصیت و رفتارهاي اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد و م

این در حالی است که کار سخت ). 1397؛ باقري و همکاران، 1388فخرایی و علینقی، (

عنوان مانعی در  توسعه به ویژه در کشورهاي درحال کودکان در هر بخشی از جهان، به

 & Ravinder, 2009:1; Basu(شود  راه رشد و تکامل عادي کودکان، مشاهده می

Tzannatos, 2003:154; Abbas Ali et al., 2017:2 .( آنچه در این زمینه حائز اهمیت

ها  به آنکه کودکان براي کار کردن بسیار کوچک هستند یا کاري : باشد، آن است که می

شته دا ها به همراه تواند شرایط نامطلوب و خطرناکی را براي آن شود، می واگذار می

کند، استفاده از دوران و دنیاي کودکی مفهومی ندارد، یا  براي کودکی که کار می. باشد

فریدونی نیا، (شود  در واقع چنین باید گفت که از حقوق طبیعی سن خود محروم می

1397 .(  

المللی کار سازمان بین
1

 17تا  5میلیون کودك  152، 2016ده که در سال زتخمین  

). ILO, 2019(اقتصادي در سراسر جهان مشغول به فعالیت هستند  هايساله در فعالیت

طورکلی  شود، به که واژه کار کودکان مطرح می کار کودکان تنوع بسیاري دارد، هنگامی

این در حالی ). Ray and Lancaster, 2005(رسد کار در بازار است  آنچه به ذهن می

کشی از کودك را به لحاظ  هرهاست که هرگونه کاري که موجبات ورود ضرر یا ب

جسمی، ذهنی و اخالقی فراهم آورد و مانع دسترسی کودك به آموزش شود، کار 

دیگر هر کاري که کودکان را از دوران  عبارتی به). 1393صفر زاده، (شود  کودك تلقی می

عنوان کار  بهها مضر است، را  کند و براي رشد جسمی و روحی آن کودکی محروم می

این ). Khakshour et al., 2015: 465; Yıldırım et al., 2015: 519(نامند  یکودکان م

  .درحالی است که تنها اقلیتی از کودکان شاغل، در کار بازار مشغول به کار هستند

                                                     
1. International Labour Organization(ILO)



  

  

  

  
213...     تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی     

صورت آشکارا مشغول به  بسیاري از کودکان بویژه در نواحی روستایی، اگرچه به

کار در خانه، در  :پنهانی از کار کودکان، مانند ها در اشکال کار نیستند اما بسیاري از آن

 :Webbink et al., 2012(کنند  وکار خانوادگی کار می مزرعه خانوادگی و یا در کسب

633; Edmonds and Pavcnik, 2005: 3 .( کار کودکان یک ضرورت اقتصادي براي

توسعه است هاي روستایی در کشورهاي درحال ویژه خانواده بسیاري از خانوارها، به

)Kotb et al., 2011, 323; Chae -Young & Montgomery, 2018: 166 .( صندوق

کودکان سازمان ملل، با کارهایی که کودکان ممکن است در خانه، مزرعه خانوادگی یا 

کند، تا زمانی که این کار براي سالمتی و  وکار خانوادگی انجام دهند، مخالفت نمی کسب

ها به مدرسه و لذت بردن از  و این کار مانع از رفتن آنشد باها خطرناك ن رفاه آن

بر اساس گزارش سازمان جهانی کار ). Unicef, 2006(هاي دوران کودکی نشود  فعالیت

ساله در نواحی روستایی در  17-5درصد از همه کارگران کودك در گروه سنی  60

لداري و دامداري کار پروري، جنگ هایی از جمله کشاورزي، ماهیگیري، آبزي فعالیتی

  ). ILO, 2019(کنند  می

. توسعه رواج دارد امروزه کار کودك در ایران همانند سایر کشورهاي درحال

ساله ایرانی  14تا  6درصد کودکان  3تا  1هاي یونیسف  که بر اساس گزارش طوري به

معاش طورمعمول کودکان با هدف کمک به امرار به. روند کنند و به مدرسه نمی کار می

اي  بخش عمده). 80: 1388؛ کردي، Unicef, 2006(کنند  خود و خانواده خود، کار می

هاي بخش کشاورزي را کودکان  از نیروي کار در نواحی روستایی و بویژه فعالیت

 & Edet et al., 2013, 2014; Adeoti, 2013; Siddiqi, Faraaz(دهند  تشکیل می

Patrinos, 1995( .تبع آن شهرستان  صادي نواحی روستایی کشور و بهبررسی ساختار اقت

کاشمر گویاي این مطلب است که کشاورزي محور اساسی تأمین معیشت بوده و به 

دلیل پایین بودن سطح اقتصاد خانوارهاي روستایی جهت بکارگیري نیروي کارآموزش 

تایی و باتجربه، کودکان ساکن در نواحی روس) 164: 1395کرمیان و همکاران، (دیده 

  . هاي بخش کشاورزي دارند توجهی در فعالیت این شهرستان، نقش قابل
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هاي روستایی  هاي اقتصادي در محیط دیگر، شرایط زندگی و فعالیت عبارتی به

از منظر اغلب . گردد باشد که سبب اشتغال زودرس براي کودکان می اي می گونه به

هاي  به اقتصاد خانوار، تقویت جنبه خانوارها، کار کودکان عمدتًا به دالیلی مانند کمک

مدیریت کودك به لحاظ  و مشارکتی کودکان در مدیریت خانوار، کسب تجربه و مهارت

هرچند که تا حدودي مطابق با ). 1393کشاورز حداد و همکاران، (باشد  اجتماعی می

 توان کار کودکان را تا زمانی که سالمتی و رفاه نظر صندوق کودکان سازمان ملل می

کار براي کودك از  این کهاما نکته اساسی  ،برد، پذیرفت ها را از بین نمی زندگی آن

زیرا در اغلب مواقع کودکان در هنگام کار خود را در . منظر او نیز قابلیت تأمل دارد

با توجه شرایط کار نیز ممکن است احساس حقارت، . دهند معرض مقایسه قرار می

احساس کودکان از کار و  بنابراین. ها شکل گیرد آندر ... غرور، عزت، درماندگی و

ها نسبت به خود و تأثیرگذاري کار در ارتقاي توانایی و مهارت کودکان از  آنپنداشت

  باشد  کننده حفظ سالمت جسمی، روحی و اجتماعی کودکان کار می عوامل تعیینجمله

)liu et al., 2015; irmler & Gedhard 2014; Khakshour et al., 2015( .  

با وجود مخالفان و موافقان کار کودکان در ادبیات علمی جهان، مسئله مهم بررسی 

باشد که عمدتاً دربرگیرنده تجربه زیسته  نظرات شخصی کودکان کار نسبت به کار می

با توجه به درگیر بودن بسیاري از کودکان روستایی شهرستان کاشمر پس . باشد آنها می

پروري و بافندگی و نیز پیامدهاي مثبت و منفی کار کودك بر  مدر بخش کشاورزي، دا

روانی و جسمی آنان، بررسی عواطف و حاالت درونی کودکان از -سالمت روحی

رو پژوهش  ازاین. یابد وکارهاي خانوادگی ضرورت می حضور و مشارکت در کسب

. ه استحاضر با هدف بررسی و تحلیل تجربیات کودکان روستایی از کار صورت گرفت

دالیل، انگیزه و : گردد صورت مطرح می در این راستا، سؤال اصلی تحقیق بدین

کار ) منفی -مثبت (مطالعه نسبت به کار و پیامدهاي احساسات کودکان روستایی مورد

بر آنان چیست؟
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  پیشینه تحقیق

ن هاي بسیاري در زمینه کودکان کار و کار کودکا به دلیل اهمیت موضوع تاکنون پژوهش

وکارهاي خانوادگی صورت گرفته و پیامدهاي ناشی از آن  روستایی در مزرعه و کسب

  ).1جدول (مورد بررسی قرارگرفته است 

برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه کودکان کار و کار کودکان -1جدول 

نویسنده و 

سال
ها یافتهعنوان

زرافشانی و 

همکاران، 

1395  

شناسایی 

هاي پیش  آسیب

ي کودکان کار رو

روستایی در 

هاي  فعالیت

کشاورزي 

دهستان 

  ماهیدشت

مشکالت (هاي این پژوهش حاکی از آن است که مشکالت بدنی  یافته

آن به ترتیب ازترین مشکالت و بعد مهم) پوستی و کمردرد و زانودرد

عصبی و خشن شدن کودك و از بین رفتن (شناختی  مشکالت روان

ادامه یافتن چرخه (اجتماعی و فرهنگی ، )خالقیت و احساس حقارت

آمیز،  درپی، یادگیري کلمات توهین هاي پی کار کودکان براي نسل

 و هاي تحصیل افزایش هزینه(و اقتصادي ) عملکرد ضعیف تحصیلی

از جمله پیامدهاي کار کودکان ) هاي درمان خانوار افزایش هزینه

  .باشد می

میرك زاده و 

همکاران، 

1396  

تحلیل نگرش 

کارشناسان در 

برابر مزایا و 

معایب کار 

کودکان روستایی 

هاي  در فعالیت

  کشاورزي

ها حاکی از آن است که دو دیدگاه در رابطه با کار کودك وجود  یافته

کار کردن، فرصت بچگی کردن را از کودك  ندگروه اول معتقد: دارد

شود کودك سر کالس درس تمرکز الزم را نداشته  گیرد، باعث می می

هاي مفصلی مبتال شود و ازنظر روحی افسرده  کودك به بیماري و اشدب

این در حالی است که گروهی دیگر، کار کردن کودکان در . شود

پذیري کودك در آینده  هاي کشاورزي را عاملی براي مسئولیت فعالیت

شود کودك ازنظر  کنند و معتقدند کار کردن باعث می تصور می

  .دنجسمانی چاالك شو

ی و طبرس

همکاران، 

1396  

تحلیل مفهوم 

خودپنداري در 

کودکان کار 

  خیابانی

هاي این پژوهش بیانگر آن است که کودکان کار به دلیل شرایط  یافته

خاص زندگی خود مجبور به کار کردن هستند و همین امر منجر به 

ایجاد تغییرات مثبت و منفی در خودپنداري آنها نسبت به سایر 

هاي شاخص خودپنداري در  از جمله ویژگی. تهمساالن خود شده اس

صورت احساس مسئولیت  توان به آگاهی از توانمندي به این کودکان می

در قبال خانواده و استقالل مالی، برقراري تعامل با دیگران و تشکیل 
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پذیري و  هاي حمایتی در عین رقابت با یکدیگر، انعطاف گروه

با وضعیت موجود و  تأثیرپذیري با آموزش، پذیرش و سازگاري

  .همچنین عدم شناخت راهکارهاي مقابله با آسیب اشاره کرد

Kotb et al., 
2011

کار کشاورزي 

در میان کودکان 

اي در  مدرسه

  روستاهاي مصر

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که آثار روانی کار کودکان در مزارع 

آثار منفی کار . دپذیري بیشتري داشتن این بود که آنان احساس مسئولیت

افزون بر . آمیز بود کشاورزي نیز عصبی بودن و گفتن کلمات توهین

تیز، گردوغبار، حیوانات وحشی،  این، کودکان در معرض اشیاي نوك

ها  کش آالت سنگین، حشرات مضر و خزندگان، سروصدا و آفت ماشین

ترین مشکالت جسمی عبارت بود از  گفتنی است که شایع. قرار داشتند

  .مردرد، ضعف، خستگی، سردرد و بریدگیک

Webbink 
et al., 2012

کار پنهان 

عوامل : کودکان

کننده کار  تعیین

انوادگی خ–خانگی

16درکودکان

کشور در

  توسعه حال

نتایج بیانگر آن است که دختران بیشتر در کارهاي خانه و پسران بیشتر 

کودك ناشی از درگیر کارهاي خانوادگی هستند، در هر دو شکل، کار 

اقتصادي و متغیرهاي  - عوامل سطح خانوادگی، متغیرهاي اجتماعی 

  .جمعیت شناختی است

Adeoti et 
al., 2013

کار مزرعه 

کودکان در 

خانوارهاي 

روستایی جنوب 

  غربی، نیجریه

هاي کودك  دهد که در کار کودك و انتخاب نوع فعالیت نتایج نشان می

که میزان  طوري به. تأثیرگذار است جنس، رده سنی و بیولوژیک کودك

نام دختران در مدرسه کمتر از پسران و فعالیت دختران در مزرعه  ثبت

 و همچنین کیفیت سرپناه، آموزش والدین. باشد بیشتر از پسران می

دسترسی به مدرسه تأثیر مثبت بر تصمیمات تحصیلی و زمان صرف 

گیري در  در تصمیمشده کودك در مزرعه و اندازه مزرعه تأثیر منفی 

شود که براي  بر این اساس توصیه می. داردمورد تحصیالت فرزند 

هاي مؤثر براي کاهش کار کودکان، همه این  بندي سیاست فرمول

  .متغیرهاي مهم باید مورد توجه قرار گیرند

Edet et al., 
2013

اشتغال کودك 

در کشاورزي در 

هاي  میان خانه

:روستاییفقیر

 برخی مسائل و

  ها واقعیت

تر،  نتایج این مطالعه بیانگر آن است که فقر خانواده، اندازه خانوار بزرگ

هاي خانوادگی از علل کار کودکان  عدم آموزش، فرهنگ و یا سنت

هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان  زمینه همچنین پس. باشد روستایی می

ا هاي کار و تحصیالت ایف نیز نقش مهمی در مشارکت آنان در فرصت

  .کنند می
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Oryoie et 
al., 2017

کار کودك و 

: خانواده کودکان

نظریات و 

تجربیات از 

  وهبزیمبا

نتایج بیانگر آن است که یک رابطه غیرخطی میان کار کودك و دارایی 

که در میان خانوارهاي  طوري به. خانوار در مناطق روستایی وجود دارد

عالوه . ل باال استروستایی با درآمد متوسط احتمال خروج از تحصی

محیطی نیز باعث تغییر در  بر آن، جنسیت کودك و شرایط زیست

  .شوند احتمال کار کودك می

Nengroo 
and Bhat, 

2017

چرا کار 

کودکان؟ 

شواهدي از 

صنعت قالیبافی 

  خانگی کشمیر

اقتصادي پایین خانوار،  –نتایج حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی 

همچنین معضل بیکاري . کند ورود به بازار کار میکودکان را وادار به 

کرده، والدین را به سمت خروج کودکانشان از  فزاینده افراد تحصیل

در حالتی که هزینۀ تحصیل و درآمد حاصل از . دهد تحصیل سوق می

  .اشتغال کودکان جبران شود، امکان کاهش کار کودك وجود دارد

Adonteng-
Kissi, 
2018

: علل کار کودك

ادراك والدین 

روستایی و 

  شهري در غنا

هاي اجتماعی و فرهنگی کار  دهد که زمینه نتایج این پژوهش نشان می

کودك نقش مهمی در فعالیت کودکان در کشاورزي در منطقه روستایی 

که فقر علت مشارکت کودکان در کار ماهیگیري در  درحالی. دارد

شود که در این مطالعه توصیه می. جوامع شهري غنا است

هاي غیردولتی باید پیوند بین محرومیت  گذاران و سازمان سیاست

شده براي  هاي طراحی اقتصادي و کار کودکان را در هنگام اجراي برنامه

  .مبارزه با این مشکل در نظر بگیرند

Chae et 
al., 2018

کار کودکان 

روستایی و 

آموزش مدرسه 

در زمینه رشد 

سریع اقتصادي 

  در کره جنوبی

ها نسبت به تحصیل در دوران کودکی و  ین مطالعه تفاوت نگرش نسلا

عنوان نیروي کار در رشد فعالیت اقتصادي را بررسی  ارزش کودك به

گیري بزرگساالن  هیچ تغییري در تصمیمکه دهد  نتایج نشان می. کند می

اما، . در مورد کار و تحصیل در دوران کودکی صورت نگرفته است

کنند که کار کنند، اما ممکن  ستایی اغلب انتخاب نمیامروزه کودکان رو

ها امکان فراغت از کار و اشتغال به تحصیل به دلیل  است براي آن

  .فرهنگی موجود، ممکن نباشد - شرایط اجتماعی

Chesney et 
al., 2019

برداري  درك بهره

نیروي کار در 

بخش کشاورزي 

اسپانیا با استفاده 

از رویکرد مبتنی 

  بر عامل

هاي کشاورزي، براي  دهد که چرا سیاست یارانه این پژوهش توضیح می

هاي فقیر ناکام  رفع موانع مواجهه با کار کودکان و بهبود رفاه خانواده

کارگیري سیاست جایگزین، طرح انتقال مستقیم  همچنین به. مانده است

گذاري مستقیم  نقدي به مردم فقیر و رشد اقتصادي از طریق سرمایه

  .دنکن را براي مقابله با کار کودکان پیشنهاد میخارجی 

  1398هاي تحقیق برگرفته از مطالعات پیشین،  یافته: منبع
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ویژه کودکان  تاکنون پژوهشی به مطالعه کار کودکان از دیدگاه کودکان و به

منظور بررسی تجربیات کودکان  پژوهش حاضر به. روستایی در ایران نپرداخته است

هاي  ها و چالش شده است تا انگیزه کت در کارهاي خانوادگی انجامروستایی از مشار

زیرا تاکنون . ناشی از اشتغال زودرس از دیدگاه شخص کودکان مورد بررسی قرار گیرد

اند و تجربه  شده بیشتر از منظر بیرونی به کار کودکان پرداخته هاي انجام اغلب پژوهش

  .مورد توجه قرار نگرفته است ها، زیسته کودکان در ارتباط با کار خود آن

  

چارچوب نظري

. باشد نشین می پدیده زود اشتغالی بیشتر در بین اقشار فقیر و جامعه روستایی و حاشیه

فرهنگی باعث اشتغال زودرس  -در جوامعی که توسعه انسانی رشدنیافته، فقر اقتصادي 

عف حمایت و به عبارتی، عدم درآمد کافی، ضعف دسترسی به امکانات، ض. شود می

تأمین اجتماعی، کمبود نیروي ماهر انسانی در دسترس و ارزان، سطح سواد پایین، سبب 

هاي سنی پایین یعنی  شود، این پدیده در بین گروه پدیدار شدن اشتغال زودرس می

باشد به دلیل عدم آگاهی، از خطرات جسمی و روحی که آنها را  کودکان و نوجوانان می

نین بر سالمت و وضعیت تحصیلی کودك و نوجوان تأثیر کند و همچ تهدید می

حال با در نظر گرفتن معیارهاي سن و حقوق ). 1397پاسیار و همکاران، (گذارد  می

  ).Yıldırım et al., 2015: 519(توان کودك و دوران کودکی را تعریف نمود  کودکان می

انی زیر سن هجده کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، کودك را افراد انس

هاي کودکانه  سال و دوران کودکی را، دورانی که کودك باید به مدرسه برود و به بازي

کند  نفسش شود، تعریف می مشغول باشد و عشق خانواده به او باعث تقویت اعتمادبه

)FAO, 2013 .( بنابراین دوران کودکی، دورانی گران بهایی است که کودکان باید در آن

برداري و سوءاستفاده از  ز امنیت و خشونت زندگی کنند و در برابر بهرهبدون ترس ا

بر این اساس کار کودك، به معنی کار ). Eman et al., 2010: 215(ها درامان باشند  آن
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تواند براي ادامه زندگی آنان خطرناك  کردن کودکان زیر هجده سال است که می

؛ Unicef, 2006(ودك را تهدید کند سالمت جسم، ذهن و امنیت اخالقی ک و باشدمی

فعالیت کودکان : دیگر کار کودکان عبارت است از عبارتی به) 2: 1396: ابراهیمی پور فائز

ها براي حضور در مدرسه  ها را از دوران کودکی خود و توانایی آن در هر کاري که آن

 ,Ravinder(محروم سازد و از لحاظ ذهنی، جسمی و اجتماعی خطرناك و مضر است 

2009: 2; FAO,2013; Yıldırım et al., 2015 .(  

ماهیت و  دلیلهاي اقتصادي را که به  کنوانسیون حقوق کودکان این دسته از فعالیت

ها نوعًا براي سالمتی و امنیت کودك مضر است را ممنوع دانسته و اقدام  شرایط انجام آن

اما ). 1393صفر زاده، (ند دا فوري در جهت حذف این دسته از کار کودك را ضروري می

در قوانین . عنوان کار کودك تعریف شود ها به شده توسط بچه نباید همه کارهاي انجام

داخلی، مقرراتی چند در خصوص شرایط کار کودکان وجود دارد که همگی در راستاي 

  : اند از این مقررات حمایتی عبارت. شده است حمایت از کودکان تدوین

محدودیت ساعات کار  - 2، )سال 15داقل سن شروع به کار ح(محدودیت سنی  - 1

ساعات کار بزرگساالن نباید از هشت ساعت تجاوز نماید و ساعات کار کودکان نیم (

آور و خطرناك  ممنوعیت کارهاي سخت، زیان - 3، )باشد ساعت کمتر از بزرگساالن می

  ). 1395بخشنده و نیک پور قنواتی، (

نان در کارهایی که، ساعات کاري آن متناسب با سن مشارکت کودکان و نوجوا پس

گذارد یا دخالت در تحصیل  باشد بر سالمت و توسعه فردي آنها تأثیر منفی نمی آنان می

هایی مانند کمک به والدین خود در  این شامل فعالیت. طورکلی مثبت است آنها ندارند، به

ل جیبی در خارج از ساعات وکار خانوادگی یا کار با دریافت پو خانه، کمک به کسب

ها به رشد کودکان و رفاه  این نوع فعالیت. باشد مدرسه و در تعطیالت مدرسه می

) 1398ایمان زاده و علیپور، (سازد  کند، آنها را با مهارت و تجربه می ها کمک می خانواده

اعضاي مولد جامعه باشنداز کند که در طول زندگی بزرگسالی خود  و به آنها کمک می

)Khakshour et al., 2015: 46; Edmonds and Pavcnik, 2005; ILO, 2017 .(  
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هاي اقتصادي و  در نواحی روستایی کودکان نقش و جایگاه بسزایی در فعالیت

که تعداد زیادي از کودکان روستایی در  طوري به. تولید درآمد براي خانواده دارند

لداري، دامداري و کارهاي خانگی هاي کشاورزي، ماهیگیري، آبزي پروري، جنگ بخش

زیرا اقتصاد ). ILO, 2019; Attanasio et al., 2010: 181(پردازند  به فعالیت می

هاي فرهنگی  روستایی یک سیستم پیچیده و پویا از منابع طبیعی، منابع انسانی و ارزش

اره همو). Magda et al., 2009: 31(کند  است که کشاورزي در آن نقش بسزایی ایفا می

در مناطق روستایی به دلیل پایین بودن سطح درآمدي خانوار و کمبود نیروي کار 

)Chesney, 2019(برداري  هاي بهره ، بهره گیري از نیروي کارخانوادگی و نظام

از . هاي مربوط به بخش کشاورزي مورد توجه بوده است ویژه در فعالیت خانوادگی، به

وکارهاي کوچک و خانگی  ند که توسعه کسبطرفی بسیاري از متخصصان براین باور

ویژه توسعه اقتصاد روستایی در  ترین راهکار توسعه روستایی به در محیط روستایی مهم

 :Gidosen and Olivia, 2006: Meneses et al., 2014(باشد  کشورهاي جهان سوم می

24 .(  

یی، وکارهاي خانوادگی در توسعه روستا با توجه به نقش و اهمیت کسب پس

توجهی از نیروي کار در بخش کشاورزي و کسب وکارهاي خانوادگی  بخش قابل

هاي اقتصادي  زیرا فعالیت). Audu et al., 2010(دهند  روستایی را کودکان تشکیل می

باشد و خانوارها براي ذخیره  هاي روستایی عمدتاً وابسته به نیروي کار می در محیط

هاي  کنند تا از نیروي کار کودکان نیز در فعالیت میمالی و افزایش سود اقتصادي، تالش 

توجهی در  وکارهاي خانوادگی سهم قابل در سراسر جهان کسب. اقتصادي استفاده کنند

 Shepherd and Zacharakis, 2000,25; Collins(زمینه اشتغال و تولید اقتصادي دارند 

and O’Regan, 2010, 5 .(ف بسیاري ارائه شده وکارهاي خانوادگی تعاری براي کسب

وکارهاي خانوادگی،  است، اما وجه اشتراك تمام این تعاریف در آن است که کسب

دهند و سیاست  وکار کوچکی است که افراد آن را اعضاء یک خانواده تشکیل می کسب

). Harms,2014; Litz, 1995(باشد  آن در جهت پیشبرد اهداف و منافع خانواده می
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وکارهاي  وکارهاي خانوادگی اهمیت دارد و آن را از کسب آنچه در رابطه با کسب

 ;Meneses et al., 2014(باشد  سازد، مشارکت اعضاي خانواده می غیرخانوادگی جدا می

24 .(  

توجهی از نیروي کار  در مناطق روستایی، کودکان و نوجوانان درصد قابل

؛ مهدوي و ILO, 2019; Edet et al., 2013: 2(دهند  کشاورزي و خانگی را تشکیل می

 ;Adonteng-Kissi, 2018: 55(فقر خانوارهاي روستایی ). 132: 1390مزینانی، 

Oryoie et al., 2017: 45; Nielsen, 1998:1( کم بود نیروي کار در نواحی روستایی ،

)Chesney, 2019: 696(عنوان یک منبع کار ارزان  ، کودکان به)ILO, 2006( ،

، )Patrinos & Psacharopoulos, 1997(اندازه خانواده : نهاي خانوادگی چو ویژگی

عنوان نیروي  تر باشد احتمال مشارکت کودکان به هر چه سرپرست خانواده مسن(سن 

 & Coster & Adekoya, 2014: 279; Okpukpara)(شود وکار بیشر می مکمل در کسب

Odurukwe, 2003: 146 ( و سطح سواد سرپرست خانوار)د پدر هرچه سطح سوا

)یابد عنوان نیروي کار کاهش می خانواده بیشتر باشد میزان بکارگیري کودکان به

)Adeoti et al., 2013: 47; Coster & Adekoya, 2014: 279( نگرش سنتی نسبت به ،

ها که فکر  مانند نگرش نادرست خانواده آن(وکار خانوادگی  مشارکت کودکان در کسب

کرمیان و ()شان حفظ شود تا سنت دیرینهده را یاد بگیردکنند کودك باید هنر خانوا می

;ILO, 2014:به نقل از 165: 1395همکاران،  Weiner et al., 2006 ( و مشارکت

ها به کمک به خانواده و کار  وکارهاي خانوادگی به دلیل عالقه آن کودکان در کسب

-Jennie, 2009: 7(اي براي کسب مهارت و دستیابی به خودکفایی  عنوان وسیله به 11(، 

وکارهاي خانوادگی در نواحی روستایی  از مهمترین عوامل مشارکت کودکان در کسب

  .باشد می

هاي متفاوتی وجود دارد، برخی از محققان  در رابطه با کار کودکان روستایی دیدگاه

المللی معتقدند که کار کودکان در نواحی روستایی داراي تاثیرات  هاي بین و سازمان

تیز، گرد و غبار، حیوانات  نفی چون، قرار گیري کودکان در معرض اشیاي نوكم
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ها، بروز  کش آالت سنگین، حشرات مضر و خزندگان، سروصدا و آفت وحشی، ماشین

مشکالت جسمی چون کمردرد، ضعف، خستگی، سردرد و بریدگی، رها کردن مدرسه 

. باشد روانی می -روحی  به دلیل خسته بودن و تمرکز نداشتن، افسردگی و مشکالت

هاي  گروه دیگر معتقدند، به دلیل آنکه اغلب کودکان در نواحی روستایی، در فعالیت

کشاورزي و غالباً در کنار خانواده، خارج از ساعات کالس و در ایام تعطیل تابستان کار 

تواند تاثیرات مثبتی چون؛ دستیابی کودکان به  کنند، کار کودکان روستایی می می

هاي متفاوت، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان، افزایش احساس  ارتمه

پذیري کودکان، توسعه نظم و انضباط، استقالل و آموزش به کودکان در زمینه  مسئولیت

 ,ILO, 2007; Leinberger et al., 2005; mull & kirkhorn(مدیریت مالی داشته باشد 

2005; kotd et al., 2011; Akarro & Mtwere, 2011; Unicef, 2006; Fassa et al., 

  ). 1398؛ تقی زاده و میوه یان، 2000

سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد، کار کودکان در نواحی روستایی را، با 

کند، گروه  بندي میتوجه به گروه سنی کودکان و آثار و پیامدهاي کار به دو گروه تقسیم

شود و کودك از زندگی با کیفیت  کودك به مدرسه نمیی که مانع رفتن یاول کارها

گروه دوم کارهایی که براي سن کودك نامناسب است، بر آموزش . برخوردار است

گذارد یا ممکن است به سالمت، ایمنی و اخالقیات آنها آسیب برساند  کودکان تأثیر می

  ).FAO, 2017()2جدول (
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  کار کودکان در نواحی روستایی -2جدول 

  گروه دوم  گروه اول  سن

8-6  

رود و از تحصیل  کودك به مدرسه می

رایگان، اجباري و با کیفیت برخوردار 

  .است

کودك ملزم است که مدرسه را با کارهایی که 

براي بدنشان بیش از حد طوالنی و سنگین 

.است، ترکیب کند

11 -9  

هاي  با حمایت از انتقال پول نقد و وعده

ودك براي ادامه غذایی رایگان مدرسه، ک

  .شود تحصیل در مدرسه تشویق می

در طول زمان، به دلیل کار، کودکان در مدرسه 

کامالً خسته و قادر به حضور در مدرسه 

  .باشند نمی

14 -12  

و کودك در زمان مدرسه مشغول به کار 

وظایف ایمن کشاورزي است، براي 

هاي  کودك، کمک. ساعات محدود

کند و مهمی به معیشت خانواده می

هاي کشاورزي و زندگی مناسب  مهارت

  .آورد براي آینده را به دست می

کودك موظف است تا مدرسه را به زودي ترك 

  .کند کند و در حال حاضر تنها کار می

17 -15  

راهنمایی و در معرض کودك در مدرسه 

هاي  اي سازگار با محیط یا آموزش حرفه

او . روستایی و کشاورزي است

هاي  ورزي و مهارتوکار کشا کسب

تواند منجر  آموزد که می زندگی را می

به اشتغال مناسب و معقول روستایی 

  .شود

کودك به حداقل سن استخدام رسیده است، اما 

مشغول کارهاي خطرناك است به این معنی که 

همچنین کودك از . او هنوز در کار کودکان است

اي محروم  فرصت تحصیل و آموزش حرفه

  .است

19 -18  

عنوان یک جوان، قابلیت اشتغال آنها  به

افزایش یافته است و آنها قادر به 

دسترسی به اشتغال مناسب در مزرعه یا 

  .هاي غیر کشاورزي هستند فعالیت

کودك در حال حاضر یک بزرگسال جوان است 

هاي مورد نیاز براي  و فرصتی براي توسعه مهارت

 او در استخدام. بدست آوردن کار مناسب ندارد

غیر متخصص به دام افتاده است، دستمزد کم را 

کند، داراي امنیت اجتماعی ضعیف و  دریافت می

  .ظرفیت چانه زنی محدود است

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO), 2017: ماخذ
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. کند روان انسان وارد میهاي زیادي به جسم و سنین پایین آسیباشتغال کار در

در جریان انقالب صنعتی استفاده غیر انسانی و مادي گرایانه از کودکان، اوضاع رقت 

همین امر باعث شد که ). 1397خداخواه، (باري را در جوامع صنعتی پدید آورد 

ها در جهت بهبود وضع کارگران به خصوص تجدید نظر در شرایط  نخستین خواسته

لین مقررات حمایتی درباره این دسته در کار کودکان و زنان کارگر شکل گرفته و او

آثار و . اللملی و بالتبع در سطح داخلی کشورها از جمله ایران تصویب گرددسطح بین

شود، بلکه تا بزرگسالی  ها تنها به دوران کودکی منحصر نمیپیامدهاي زیانبار این آسیب

کند  محروم می هاي کارآمد و شایستهیابد و جامعه را از وجود انسان نیزادامه می

هاي اقتصادي  توان بیان نمود که فعالیت در مجموع می). 1392:54سلیمانی و حاجیان، (

کودکان روستایی در صورتی که وظایف مرتبط با سن کودك باشد و مانع رفتن به 

تواند بخش عادي رشد در محیط  مدرسه و برخورداري از اوقات فراغت نشود، می

جدا از موافقان و مخالفان کار کودکان که از منظر بیرونی ). ILO, 2019(باشد  روستایی 

، اما نگاه شخص کودك به کار و احساس او نسبت کنندبه این پدیده انسانی توجه می

هر چند که در اغلب مواقع کارهاي اجباري و سخت براي . به آن نیز بسیار مهم است

زیرا . باشد کار خود بسیار مهم میکودکان قابل قبول نیست، اما نوع نگاه کودکان نیز به 

کودکان در مقام مقایسه خود با هم سن و ساالن خود قرارگرفته و ممکن است از کار 

هاي متفاوتی مانند غرور، پختگی، بزرگی و یا حقارت و درماندگی داشته  خود احساس

 بنابراین احساس و درك درونی کودك نسبت به). 1381لهسایی زاده و اشرفی، (باشند 

بنابراین در این مطالعه از سه منظر اهمیت آموزشی کار، . باشد کار نیز بسیار مهم می

احساسات روحی و روانی و سالمت جسمی به بررسی دیدگاه کودکان نسبت به کار 

  .استخراج شده است) 1شکل (پرداخته شده و بر این اساس مدل مفهومی پژوهش 
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  ل مفهومی پژوهشمد -1شکل 

  

روش تحقیق و منطقه موردمطالعه

وکارهاي خانوادگی  با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت نیروي کار کودکان در کسب

اي به تحقیق در مورد تجارب کودکان  روستایی و نیز با توجه به آن که کمتر مطالعه

ش تجارب این پژوه. وکارهاي خانوادگی پرداخته است روستایی از مشارکت در کسب

وکارهاي خانوادگی را از دیدگاه کودکان روستایی بررسی  حاصل از مشارکت در کسب
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هاي کمی، از نظر هدف در زمره  این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهش. کند می

تحلیلی بهره برده  -عد روش، از روش توصیفیاي و کاربردي و از ب تحقیقات توسعه

مطالعه با بهره گیري از دو روش مطالعه متون، اسناد و گردآوري اطالعات در این . است

گیري از روش پرسشگري صورت گرفته اي و مطالعه میدانی با بهره مدارك کتابخانه

منظور بررسی تجربیات کودکان  بر این اساس با توجه به هدف پژوهش، به. است

لعات نظري، آثار و گیري از مطاروستایی از مشارکت در کارهاي خانوادگی، ابتدا با بهره

  ).3جدول (نتایج کار کودکان روستایی مشخص گردید 

  

  هاي موردمطالعه شاخص -3جدول 

  منفی  مثبت  بعد

ی
سم

ج
ت 

الم
س

  

تقویت نیروي جسمی؛ ورزیدگی 

  جسمی؛ چاالکی

اء خطرناك؛ یقرارگیري کودك در معرض اش

قرارگیري کودك در معرض گرد و غبار؛ 

یمایی مانند قرارگیري کودك در معرض مواد ش

آفتکش ها؛ احتمال قرارگیري کودك در معرض 

حمله حیوانات وحشی و یا گزش حشرات و 

خزندگان؛ بروز مشکالت جسمی چون کمردرد، 

  ..سرردرد، بریدگی، خستگی و

ی
ح

رو
 - 

ی
وان

ر
  

افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس 

 پذیري کودکان؛ افزایش احساس مسئولیت

یت کودکان؛ احساس غرور و با اهم

  بودن

روانی؛ احساس  -افسردگی؛ مشکالت روحی

روحیه گیريوبدبختی؛ پرخاشگري؛ شکلحقارت

گیري؛ تالش درجهت تأمین رفاه فرزندان درانتقام

آینده به علت سختی شریط زندگی کودك؛ 

  احساس نا امیديو  احساس سرخوردگی

ی
زش

مو
آ

  

آموزش به کودکان در زمینه مدیریت 

هاي متفاوت؛  رتمالی؛ دستیابی به مها

  توسعه نظم و انضباط و استقالل کودکان

محرومیت از تحصیل؛ افت تحصیلی

  1398هاي تحقیق برگرفته از مطالعات پیشین،  یافته: منبع
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منظور کسب اطالعات میدانی و مصاحبه با کودکان، پرسشنامه ساختارمند  سپس به

. باشد شهرستان کاشمر میمحدوده جعرافیایی پژوهش نواحی روستایی . تهیه شده است

کیلومتري  217هاي استان خراسان رضوي است که در فاصله  کاشمر یکی از شهرستان

این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوري . جنوب غربی مشهد واقع شده است

بخش مرکزي با دو دهستان باال والیت و : هاي شامل دو بخش و پنچ دهستان به نام

). 2شکل (باشد  هسرخ با سه دهستان بررود، برکوه و تکاب میپایین والیت، بخش کو

نفر  168664داراي  1395همچنین این شهرستان بر اساس نتایج سرشماري سال 

جمعیت این شهرستان در مناطق شهري ) نفر 107969(درصد  64که . باشد جمعیت می

ري نفوس و نتایج سرشما(در مناطق روستایی سکونت دارند ) نفر 60695(درصد  36و 

  ). 1395مسکن، 

هاي کشاورزي و دامداري در مناطق روستایی  دلیل انتخاب منطقه رواج فعالیت

به همین دلیل از نیروي کار . باشد که نیازمند نیروي کار باال جهت مدیریت آن است می

بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودکان سازمان . شود کودکان در خانواده استفاده می

سال، در صورتی که تاثیرات  18هاي کودکان زیر سن  د، کار کودك به فعالیتملل متح

اما باتوجه به نتایج . شود منفی بر کیفیت زندگی و سالمت آنان گذارد، تعریف می

، که بیانگر آن است )ارزیابی سریع روستایی(سی اولیه جامعه موردمطالعه رحاصل از بر

هاي که بر اساس  سال اغلب به انجام فعالیت 8تا  5که در منطقه موردمطالعه کودکان 

ها انتظار  پردازند و والدین آنان نیز از آن آید نمی تعریف یونیسف کار کودك به شمار می

جامعه آماري این پژوهش را کودکان  پسکمک در کسب وکارهاي خانوادگی ندارند، 

  . دنده ساله ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر تشکیل می 18تا  9

سال در  18تا  9منظور تعیین حجم نمونه ابتدا اطالعات جمعیتی کودکان  به

روستا بر اساس ذیج جمعیتی  20روستاهاي شهرستان کاشمر گردآوري شده و سپس 

سال برخوردار  18تا  9خانه بهداشت روستایی که از بیشترین جمعیت کودکان 

با استفاده از فرمول کوکران سپس . دندشعنوان جامعه آماري انتخاب  باشند به می

منظور مشخص نمودن حجم نمونه در  و به) 255(حجم نمونه کل تعیین ) 0,06خطاي (
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نفر در نظر گرفته سپس با توجه به  10نمونه را در تمام روستاها  يهر روستا، مبنا

جمعیت هر روستا اختالف حجم نمونه با استفاده از روش تقسیم به نسبت، مشخص 

همچنین در فرآیند پرسشگري سعی شده است تا در هر روستا ). 4ول جد(شده است 

با توجه به حجم نمونه، در هر گروه سنی تعداد برابري پرسشنامه تکمیل گردد، به این 

تقسیم ) سال 17تا  15، 14تا  12سال،  11تا  9(منظور جامعه آماري به سه گروه سنی 

  .شده است و سپس پرسشگري صورت گرفته است

  جامعه آمار و حجم نمونه -4جدول

حجم نمونه18تا  9جمعیت کودکان   جمعیتروستادهستانبخش

مرکزي

باال والیت

63816  4650قوژد

56815  4473فدافن

44814  3281فروتقه

38314  2704رزق آباد

32213  2134فرگ

36713  2385فرح آباد

31113  2142عارف آباد

23112  1795یقانتر

پایین والیت

  32512  2516مغان

28613  2105کسرینه

22512  1631عشرت آباد

23212  1786زنده جان

17812  1438سرحوضک

17512  1134ممر آباد

17212  1309محمدیه

کوهسرخ

برکوه

42014  2753ایور

21912  1469مکی

7511  1251کوشه

18912  1507طرقبرود

14311  996اوندرتکاب

5907255  43459مجموع

  1395سازمان برنامه و بودجه، : ماخذ



  

  

  

  
229...     تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی     

  
  )1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ(نقشه منطقه موردمطالعه  -2شکل 

  

ها نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی  میزان پایایی پرسشنامه

با توجه به نتایج حاصل از این آزمون، پایایی ابزار سنجش این پژوهش . قرارگرفته است

نفر از  14ها نیز با توجه به نظرات  همچنین روایی پرسشنامه. باشد می 0,881برابر 

منظور سنجش نرمال  به. ربط دانشگاهی تأیید شده استکارشناسان و متخصصان ذي

بر . شده است کشیدگی استفادههاي موردمطالعه از آرمون چولگی و  بودن شاخص

و  -1,5اساس نتایج این آزمون و با توجه به کمتر بودن مقدار چولگی و کشیدگی از 

شود  ها تأیید می فرض نرمال بودن داده+ 2تر بودن مقدار خطا از  و کوچک+ 1,5

  ).5جدول (
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هاي موردمطالعه آزمون نرمال بودن شاخص -5جدول 

ها شاخص
  کشیدگی  چولگی

  جه آزموننتی
  خطا  ضریب  خطا  ضریب

  تأیید نرمال بودن  0,304  - 0,464  0,153- 0,308  سالمت جسمی

  تأیید نرمال بودن  0,304  0,880  0,153- 1,110  روانی - سالمت روحی

تأیید نرمال بودن  0,304  - 0,122  0,153- 0,540  آموزشی

  1398هاي تحقیق؛  یافته: ماخذ

  

از  spssافزار  ها با استفاده از نرم از پرسشنامههاي حاصل  منظور تحلیل داده به

اي و دونمونه مستقل، همبستگی و آزمون آنالیز واریانس  تک نمونه tهاي آماري  آزمون

  .شده است استفاده

  

ها یافته

هاي توصیفی بیانگر آن است که؛ از میان سه گروه سنی  نتایج حاصل از یافته

سال، با  11تا  9سال و  14تا  12سال،  17تا 15موردمطالعه، به ترتیب گروه سنی 

درصد، بیشترین فراوانی سنی پاسخ دهندگان را به خود  27و  31، 42فراوانی 

 40درصد دختر و  60پاسخگو موردمطالعه  255همچنین از میان . اند اختصاص داده

 اغلب کودکان موردمطالعه همراه پدر و مادر خود زندگی کرده و. باشند درصد پسر می

هاي  به لحاظ ویژگی. کنند درصد به دلیل فوت پدر، با مادر خود زندگی می 3تنها 

 50کنند و  نفره زندگی می 5تا  4هاي  خانوادگی نیز اغلب کودکان پاسخگو در خانواده

 69(ها نیز اغلب  تعداد افراد شاغل در خانواده. باشند درصد آنان اولین فرزند خانواده می

درصد  8دار و درصد مادران، کودکان پاسخگو خانه 75شغل . دباش یک نفر می) درصد

هاي  اگرچه اغلب مادران پاسخگویان خانه دار هستند ولی در فعالیت. باشد باف مییقال
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درصد پدران پاسخگویان نیز  66شغل . پروري نقش بسزایی دارند کشاورزي و دام

رفته بیانگر آن است که همچنین نتایج حاصل از مطالعات صورت گ. باشد کشاورزي می

آموزي  درصد عالقه به مهارت 24درصد کودکان کمک به والدین و  60دلیل کار 

  . کارخانوادگی است) درصد 61(نوع کار کودکان نیز اغلب . باشد می

و فصل کار ) درصد 38(تعداد روزها و ساعات کار کودکان نیز بیشتر مربوط به تابستان 

در از کودکان موردمطالعه  61حدود . باشد ساعت می 5تا 2، و اغلب بین )درصد 30(

درصد دیگر درقبال کار حقوق، هرچند  38در قبال کار خود حقوقی دریافت نکرده و 

نتایج حاصل از مطالعه میدانی بیانگر آن است که حقوق . کنند اندك دریافت می

همچنین . باشد پرداختی به کودکان اغلب به شکل پس انداز بانکی و یا خرید هدایا می

هاي توصیفی که بیانگر پاسخ موافق کودکان روستایی  بر اساس نتایج حاصل از داده

موردمطالعه به سؤاالت مطرح شده در زمینه تأثیرگذاري مثبت کار بر ابعاد سالمت 

جسمی، روحی و روانی و آموزشی و پاسخ مخالف آنان به سؤاالت مبنی بر تأثیرگذاري 

توان بیان نمود که کار باعث به خطر  می) 7و  6جدول (کر شده منفی کار بر ابعاد ذ

افتادن سالمت کودکان در ابعاد جسمی، روحی و روانی و آموزشی نگردیده است و 

  .طورکلی دیدگاه، احساس و تجربه مثبتی از کار دارند کودکان روستایی موردمطالعه به
  

  هاي مثبت تجربه کودکان از کار خصهاي کودکان موردمطالعه به شا فراوانی پاسخ –6جدول 

    گویهشاخص
کامالً 

  موافق
  مخالف  بی نظر  قافمو

کامالً 

  مخالف

الویت 

  پاسخ
  میانگین

انحراف 

  معیار

ی
سم

ج
ت 

الم
س

  

  تقویت نیروي جسمی
  1  13  3  156  82  فراوانی

  0,732  4,2  موافق
  0,4  5,1  12  61,2  32,2  درصد

  ورزیدگی جسمی
  4  23  20  154  54  فراوانی

  0,887  3,91  موافق
  1,6  9  7,8  60,4  21,2  درصد

افزایش چاالکی و سرعت 

  عمل

  2  17  12  141  83  فراوانی
  0,835  4,12  موافق

  0,8  6,7  4,7  55,3  32,5  درصد

      موافق  2,33  17,67  11,67  150,3  73,00  میانگین  میانگین کل
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ی

ی و روان
ح

رو
  

افزایش اعتماد به نفس و 

  انعزت نفس کودک

  4  17  26  141  67  فراوانی
  0,88  3,98  موافق

  1,6  6,7  10,2  55,3  26,3  درصد

افزایش احساس 

  پذیري کودکان مسئولیت

  3  9  21  132  90  فراوانی
  0,811  4,16  موافق

  1,2  3,5  8,2  51,8  35,3  درصد

احساس غرور و با 

  اهمیت بودن

  2  18  29  157  49  فراوانی
  0,809  3,91  موافق

  0,8  7,1  11,4  61,6  19,2  درصد

      موافق  3,00  14,67  25,33  143,3  68,67  میانگین  میانگین کل

ی
آموزش

  

آموزش به کودکان در 

  زمینه مدیریت مالی

  4  60  26  106  59  فراوانی
  1,127  3,61  موافق

  1,6  23,5  10,2  41,6  23,1  درصد

هاي  دستیابی به مهارت

  متفاوت

  3  22  4  150  76,0  فراوانی
  0,873  4,07  موافق

  1,2  8,6  1,6  58,8  29,8  درصد

توسعه نظم و انضباط و 

  استقالل کودکان

  3  19  4  143  86  فراوانی
  0,861  4,14  موافق

  1,2  7,5  1,6  56,1  33,7  درصد

    موافق  3,33  33,67  11,33  133,0  73,67  میانگین  میانگین کل

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ
  

  هاي منفی تجربه کودکان از کار هاي کودکان موردمطالعه به شاخص فراوانی پاسخ –7دول ج

    گویهشاخص
کامالً 

  موافق
  مخالف  نظربی  موافق

کامالً 

  مخالف

الویت 

  پاسخ
انحراف معیار  میانگین

ی
سم

ج
  

قرارگیري کودك در 

خطرناكاءیاشمعرض

  65  115  2  52  21  فراوانی
  1,288  3,59  مخالف

  25,5  45,1  0,8  20,4  8,2  درصد

قرارگیري کودك در 

  معرض گرد و غبار

  36  102  0  105  12  فراوانی
  1,241  3,18  مخالف

  14,1  40  0  41,2  4,7  درصد

قرارگیري کودك در 

معرض مواد شیمایی 

  کش هامانند آفت

  53  133  3  49  17  فراوانی

  1,201  3,61  مخالف
  20,8  52,2  1,2  19,2  6,7  درصد

قرارگیري کودك در 

حیواناحملهمعرض

ت وحشی و یا 

گزش حشرات و 

  56  155  2  27  15  فراوانی

  1,074  3,82  مخالف
  22  60,8  0,8  10,6  5,9  درصد
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  خزندگان

بروز مشکالت 

جسمی چون کمر

درد، سردرد، بریدگی، 

  ..خستگی و

  4  39  0  163  49  فراوانی

  0,961  2,16  موافق
  1,6  15,3  0  63,9  19,2  درصد

      مخالف  42,8  108,8  1,4  79,2  22,8  میانگین  میانگین کل

ی
ی و روان

ح
رو

  

  افسردگی
  49  131  17  39  19  فراوانی

  1,176  3,6  مخالف
  19,2  51,4  6,7  15,3  7,5  درصد

 -مشکالت روحی

  روانی

  59  125  1  51  19  فراوانی
  1,247  3,6  مخالف

  23,1  49  0,4  20  7,5  درصد

احساس حقارت و 

  بدبختی

  72  126  7  31  19  فراوانی
  1,195  3,79  مخالف

  28,2  49,4  2,7  12,2  7,5  درصد

  پرخاشگري
  67  131  9  35  13  فراوانی

  1,127  3,8  مخالف
  26,3  51,4  3,5  13,7  5,1  درصد

گیري روحیه شکل

  گیريانتقام

کامالً   132  78  15  17  13  فراوانی

  مخالف
4,17  1,13  

  51,8  30,6  5,9  6,7  5,1  درصد

  تأمین رفاه فرزندان
  7  32  68  82  66  فراوانی

  1,078  2,34  موافق
  2,7  12,5  26,7  32,2  25,9  درصد

احساس سرخوردگی
  68  127  9  33  18  فراوانی

  1,184  3,76  مخالف
  26,7  49,8  3,5  12,9  7,1  درصد

  احساس نا امیدي
  48  100  57  32  18  فراوانی

  1,142  3,5  مخالف
  18,8  39,2  22,4  12,5  7,1  درصد

      مخالف  62,75  106,25  22,88  40,00  23,13  میانگین  میانگین کل

ی
آموزش

  

محرومیت از 

  تحصیل

  100  130  2  12  11  فراوانی
  0,976  4,16  مخالف

  39,2  51  0,8  4,7  4,3  درصد

  افت تحصیلی
  83  97  0  53  22  فراوانی

  1,348  3,65  مخالف
  32,5  38  0  20,8  8,6  درصد

    مخالف  91,50  113,50  1,00  32,50  16,50  میانگین  میانگین کل
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  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

روانی و آموزشی -بررسی کلی تجربه کودکان از کار در ابعاد جسمی، روحی

 -وحیمنظور بررسی احساس و تجربه کودکان نسبت به کار در ابعاد جسمی، ر به

تک  tهاي موردمطالعه از آزمون  روانی و آموزشی با توجه به نرمال بودن شاخص

هاي مثبت و منفی تجربه کودکان  به این منظور ابتدا شاخص. شده است اي استفاده نمونه

هاي  از کار در سه بعد موردمطالعه با هم ادغام گردیده، سپس مقادیر شاخص

مقایسه گردیده ) اي گزینه 5وسط طیف لیکرت حد = 3(موردمطالعه با مقدار متوسط 

 0,05تر از  که کوچک) 0,000(نتایج این آزمون با توجه به مقدار سطح معناداري . است

باشد، بیانگر آن است که تفاوت تجربه کودکان نسبت به کار در دو بعد مثبت و  می

. باشد میمنفی و نیز در هر یک از ابعاد سالمت جسمی، روحی و آموزشی، معنادار 

هاي موردمطالعه بیانگر آن  همچنین مثبت بودن مقدار حداقل و حداکثر در تمام شاخص

روانی و آموزشی  -است که میانگین جامعه در سه شاخص سالمت اجتماعی، روحی

طورکلی  ، که این مسئله بیانگر آن است که به)8جدول (باشد  بیشتر از مقدار آزمون می

  .گاه، احساس و تجربه مثبتی نسبت به کار دارندکودکان روستایی نگرش، دید

  

  اي تک نمونه tنتایج آزمون -8جدول 

  میانگینشاخص
انحراف 

  معیار

  3= میانگین

t آماره  

میزان 

معنا 

  داري

اختالف 

  میانگین

سطح احتمال% 95

  حداکثر  حداقل

  0,649  0,506  0,577  0,000  15,855  0,580  3,577  سالمت جسمی

  0,780  0,618  0,699  0,000  17,002  0,656  3,699  روانی روحی و

  1,012  0,848  0,930  0,000  22,436  0,661  3,930  اموزشی

1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ
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  دلیل کار و تجربه کودکان از کار

منظور بررسی تفاوت تجربه کودکان روستایی از کار با دالیل کار مختلف از  به

به این منظور ابتدا کل تغییرات به دو مؤلفه . شده است تفادهآزمون آنالیز واریانس اس

تغییرات درون گروهی و تغییرات بین گروهی تقسیم شده و براي هر یک از این 

ها، مجموع مربعات، درجه آزادي و میانگین مربعات محاسبه گردیده است  مؤلفه

بیانگر آن است  0,05نتایج این آزمون با توجه به مقدار معناداري کمتر از ). 9جدول (

  .که تفاوت تجربه کودکان از کار با توجه به دلیل کار، معنادار است

  

  مقایسه میانگین تجربه کاري کودکان روستایی با دالیل کاري مختلف -9جدول 

جمع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات
F  Sig  

  0,000  20,237  6,049  4  24,196  بین گروهی

      0,299  249  74,429  درون گروهی

  253  98,624  کل

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

با توجه به وجود تفاوت معنادار تجربه کودکان از کار با دالیل کاري مختلف، 

ها  ها ابتدا به بررسی برابري یا عدم برابري واریانس منظور بررسی اختالف میانگین به

باشد  می 0,05معناداري آزمون لون کمتر از میزان  این کهبا توجه به . پرداخته شده است

، بنابراین براي مقایسه چندگانه از )10جدول (گردد  ها رد می فرض برابري واریانس

نتایج این آزمون بیانگر آن است که ). 11جدول (شده است  استفاده Tamhanesآزمون 

گذران اوقات آموزي و  میان تجربه کاري کودکان روستایی که به علت عالقه به مهارت

ها کمک به والدین، فقر و  کنند با تجربه کاري کودکانی که دلیل کار آن فراغت کار می
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اي است که  گونه و این تفاوت به. باشد تفاوت وجود دارد نیاز مالی و اجبار والدین می

کنند، تجربه  آموزي و گذران اوقات فراقت کار می کودکانی که به دلیل عالقه به مهارت

کنند،  تري نسبت به کودکانی که به دلیل سایر دالیل کاري ذکر شده کار می ثبتکاري م

آموزي کار  اما تفاوت معناداري بین تجربه کودکانی که به دلیل عالقه به مهارت. دارند

همچنین . کنند، وجود ندارد کنند و کودکانی که به دلیل گذران اوقات فراقت کار می می

ربه کاري کودکانی که به علت کمک به والدین به کار نتایج بیانگر آن است که تج

تر از کودکانی است که به دالیل فقر و نیاز مالی و اجبار والدین کار  پردازند مثبت می

این در حالی است که تفاوت معناداري بین تجربه کار کودکانی که به علت فقر . کنند می

  .ها اجبار والدین است، وجود ندارد کنند و کودکانی که دلیل کار آن و نیاز مالی کار می

  

  آزمون لون -10جدول 

  میزان معناداري  df1df2  آماره لون

  0,000  249  4  6,523  تجربه کار

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

  بررسی تفاوت تجربه کاري در علل کاري مختلف -11جدول 

)I (دلیل کار

تفاوت 

میانگین 

)I-J(  

اختالف 

  انحراف

سطح 

معنادار

  ي

  سطح احتمال% 95

  حداکثر  حداقل

عالقه 

  آموزي مهارت

گذران اوقات 

  فراغت
0,124  0,104  0,940  0,195 -  0,443  

  0,608  0,239  0,000  0,065  0,423  کمک به والدین

  2,201  0,467  0,003  0,240  1,334  فقر و نیاز مالی

  1,435  0,661  0,000  0,116  1,048  اجبار والدین

گذران اوقات 

  راغتف

عالقه 

  آموزي مهارت
0,124 -  0,104  0,940  0,443 -  0,195  
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  0,625  - 0,026  0,090  0,108  0,299  کمک به والدین

  2,081  0,339  0,005  0,255  1,210  فقر و نیاز مالی

  1,368  0,480  0,000  0,144  0,924  اجبار والدین

  کمک به والدین

 به عالقه

  آموزي مهارت
0,423 -  0,065  0,000  0,608 -  0,239 -  

گذران اوقات 

  فراغت
0,299 -  0,108  0,090  0,625 -  0,026  

  1,777  0,044  0,037  0,242  0,911  فقر و نیاز مالی

  1,015  0,234  0,001  0,119  0,625  اجبار والدین

  فقر و نیاز مالی

به عالقه 

  آموزي مهارت
1,334 -  0,240  0,003  2,201 -  0,467 -  

گذران اوقات 

  فراغت
1,210 -  0,255  0,005  2,081 -  0,339 -  

  - 0,044  - 1,777  0,037  0,242  - 0,911  کمک به والدین

  0,593  - 1,164  0,968  0,260  - 0,286  اجبار والدین

  اجبار والدین

 به عالقه

  آموزي مهارت
1,048 -  0,116  0,000  1,435 -  0,661 -  

گذران اوقات 

  فراغت
0,924 -  0,144  0,000  1,368 -  0,480 -  

  - 0,234  - 1,015  0,001  0,119  - 0,625  کمک به والدین

  1,164  - 0,593  0,968  0,260  0,286  فقر و نیاز مالی

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

  نوع کار و تجربه کودکان از کار

ها  منظور بررسی تفاوت تجربه کاري کودکان روستایی با توجه به نوع کار آن به

هاي  با توجه به نرمال بودن شاخص )کارخانوادگی، کار در خانه و کار براي دیگران(

نتایج این آزمون با توجه به . شده است موردمطالعه از آزمون آنالیز واریانس استفاده
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بیانگر آن است که تفاوت معناداري بین تجربه کاري  0,05سطح معناداري کمتر از 

با  همچنین). 12جدول (دهند، وجود دارد  کودکان روستایی با نوع کاري که انجام می

). 13جدول (شود  ها پذیرفته می توجه به نتایج آزمون لون فرض عدم برابري واریانس

). 14جدول (شده است  استفاده Tamhanesمقایسه چندگانه از آزمون منظور  به پس

هاي مربوط  نتایج بیانگر آن است که میان تجربه کاري کودکان روستایی که در فعالیت

وکارهاي خانوادگی مشغول به کار هستند  دکانی که در کسبکنند با کو به خانه، کار می

که کودکانی که در خانه  طوري به. کنند تفاوت وجود دارد و یا براي دیگران کار می

کنند و  وکارهاي خانوادگی کار می مشغول به کار هستند نسبت به کودکانی که در کسب

اما میان تجربه کار  ،تري داشتهکنند، تجربه کاري مثبت کودکانی که براي دیگران کار می

کنند با کودکانی که براي دیگران کار  وکارهاي خانوادگی کار می کودکانی که در کسب

  .کنند تفاوت معناداري وجود ندارد می

  

  مقایسه میانگین تجربه کاري کودکان روستایی در انواع مختلف کار -12جدول 

جمع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات
FSig  

  0,000  10,390  3,770  2  7,541  بین گروهی

      0,363  251  91,084  درون گروهی

        253  98,624  کل

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

  آزمون لون -13جدول 

  میزان معناداري  df1  df2آماره لون

7,844  2  251  0,000  

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ
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  در انواع مختلف کار بررسی تفاوت تجربه کاري-14جدول 

)I (کار. نوع
تفاوت میانگین 

)I-J(  

خطاي 

  انحراف

سطح 

  معناداري

  سطح احتمال% 95

  حداکثر  حداقل

  کار در خانه
  0,547  0,198  0,000  0,072  0,373  کار خانوادگی

  0,779  0,085  0,011  0,139  0,432  کار براي دیگران

  کار خانوادگی
  - 0,198  - 0,547  0,000  0,072  0,373-  کار در خانه

  0,409  - 0,290  0,965  0,140  0,060  کار براي دیگران

کار براي 

  دیگران

  - 0,085  - 0,779  0,011  0,139  - 0,432  کار در خانه

  0,290  - 0,409  0,965  0,140  - 0,060  کار خانوادگی

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

  سن و تجربه کودکان از کار

اوت سن کودکان و تجربه کار آنان با توجه به نوع و منظور بررسی رابطه و تف به

هاي موردمطالعه از دو آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس  نرمال بودن شاخص

و  0,05نتایج آزمون همبستگی با توجه به سطح معناداري کمتر از . شده است استفاده

هاي  ي میان شاخصمقدار آماره آزمون، بیانگر آن است که رابطه معکوس و معنادار

اي است که با  گونه این رابطه به. سنجش تجربه کار کودکان با سن کودکان وجود دارد

روانی و آموزشی کودکان  -افزایش سن کودکان، به علت کار، سالمت جسمی، روحی

  ).15جدول (گیرد  بیشتر در معرض خطر قرار می

  آزمون همبستگی پیرسون -15جدول 

  جسمی سالمتهمبستگی پیرسون
روحی و 

  روانی
  اموزشی

گروه 

  سنی

آماره آزمون

سطح معناداري

N
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منظور  با توجه به وجود رابطه معنادار میان سن و تجربه کاري کودکان روستایی به

هاي سنی مختلف از آزمون تحلیل واریانس  وهبررسی تفاوت تجربه کار کودکان در گر

نتایج این آزمون بیانگر آن است که تفاوت معناداري بین تجربه کاري . شده است استفاده

منظور  به پس). 16جدول (هاي سنی مختلف وجود دارد  کودکان روستایی در گروه

از ) 17جدول (ها  مقایسه چندگانه با توجه به پذیرش فرض عدم برابري واریانس

نتایج این آزمون بیانگر آن است که ). 18جدول (شده است  استفادهTamhanesآزمون 

تا  15سال با کودکان  14تا  12سال و  11تا  9تفاوت معناداري در تجربه کاري کودکان 

سال تجربه کاري  14تا  9که در مجموع کودکان  طوري به. سال وجود دارد 17

اما تفاوت معناداري بین تجربه کاري . سال دارند 17تا 15تري نسبت به کودکان  مثبت

این تفاوت در تجربه کار کودکان . سال وجود ندارد 14تا  12سال و  11تا  9کودکان 

هاي سنی مختلف بیانگر آن است که نوع کار مورد انتظار از کودکان و ساعات  در گروه

توان بیان نمود که نوع  یها با افزایش سن، متفاوت خواهد بود بر این اساس م کار آن

  .باشد کار متناسب با سن کودکان در نواحی روستایی می

  

هاي سنی مختلف مقایسه میانگین تجربه کاري کودکان روستایی در گروه -16جدول 

جمع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات
F  

میزان 

  معناداري

  0,001  7,361  2,732  2  5,464  بین گروهی

      0,371  251  93,160  درون گروهی

        253  98,624  کل

  1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ
  

آزمون لون -17جدول 

  میزان معناداريdf1  df2آماره لون

9,378  2  251  0,000  
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  هاي سنی مختلف بررسی تفاوت تجربه کاري در گروه -18جدول 

)I (سنی. گروه
تفاوت میانگین 

)I-J(  

خطاي 

  انحراف

میزان 

  معناداري

  سطح احتمال% 95

  حداکثر  حداقل

9-11  
12 -14  0,188  0,087  0,097  0,023 -  0,399  

15 -17  0,359  0,084  0,000  0,155  0,562  

12 -14  
9-11  0,188 -  0,087  0,097  0,399 -  0,023  

15 -17  0,171  0,098  0,227  0,065 -  0,406  

15 -17  
9-11  0,359 -  0,084  0,000  0,562 -  0,155 -  

12 -14  0,171 -  0,098  0,227  0,406 -  0,065  

1398هاي تحقیق،  یافته: ماخذ

  

  دریافت حقوق و تجربه کودکان از کار

هاي سنجش تجربه کاري کودکان در دو  منظور بررسی تفاوت میانگین شاخص به

افت کنند و کودکانی که حقوق دری گروه از کودکانی که در قبال کار حقوق دریافت می

نتایج این آزمون با فرض . شده است دونمونه مستقل استفاده tکنند، از آزمون  نمی

طورکلی  ها و نیز با توجه به سطح معناداري، بیانگر آن است که به برابري واریانس

دریافت حقوق و یا عدم دریافت آن تاثیري بر تجربه کاري کودکان نداشته اما اگر هر 

طور مستقل مورد آزمون قرار  ه کاري کودکان بههاي سنجش تجرب یک از شاخص

هاي  د، شاخص دریافت حقوق تنها بر بعد آموزشی به سبب افزایش مهارتنگیر

  ).19جدول (تواند تأثیرگذار باشد  مدیریت مالی می
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  دونمونه مستقل tنتایج آزمون  -19جدول 

شاخص
دریافت 

  حقوق

هاي  آماره

  توصیفی
  آزمون لون

ابري آزمون تی براي بر

  میانگین

  میانگین
انحراف 

  معیار

آماره 

F  

سطح 

دارمعنی

  ي

  tآماره 
درجه 

  آزادي

سطح 

دامعنی

  ر

  تجربه کاري
  0,602  3,664  بله

0,888  0,347  0,017  252  0,986  
  0,640  3,663  خیر

سالمت 

  جسمی

  0,524  3,568  بله
3,437  0,065  0,193 -  253  0,847  

  0,614  3,583  خیر

روحی و 

  روانی

  0,609  3,729  بله
2,448  0,119  0,569  254  0,570  

  0,684  3,681  خیر

  موزشیآ
  0,569  4,107  بله

2,913  0,089  3,433  255  0,001  
  0,690  3,820  خیر
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  تعداد ساعات و روزهاي کار و تجربه کودکان از کار

ه بین تعداد روز و ساعات کاري کودکان و تجربه آنان از کار، منظور بررسی رابط به

نتایج این آزمون با توجه به سطح . شده است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

بیانگر آن است که میان تجربه کاري کودکان روستایی با تعداد  0,05معناداري کمتر از 

که هرچه تعداد  طوري ارد بهو ساعات روزهاي کار رابطه معکوس و معناداري وجود د

شود تجربه و احساس  باشند بیشتر می روزها و ساعاتی که کودکان به کار مشغول می

بر این اساس و با توجه به آن که ). 20جدول (باشد  تر می کودکان نسبت به کار، منفی

روزهاي کار کودکان روستایی موردمطالعه اغلب مربوط به تابستان و روزهاي تعطیل 

باشد،  ساعت می 5تا  2ها بین  اشد و نیز ساعات کاري آنان متناسب با سن آنب می
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زش کودکان را به خطر روانی و آمو -توان بیان نمود که کار، سالمت جسمی، روحی می

  .کودکان روستایی موردمطالعه تجربه مثبتی نسبت به کار دارند و اندازد نمی

  آزمون همبستگی پیرسون -20جدول 

  روزهاي کار  ساعات کار

  تجربه کاري

  - 0,346  - 0,331آماره پیرسون

  0,000  0,000  سطح معناداري

N  215  241  
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بحث و نتایج

وکارهاي خانوادگی و  استفاده از نیروي کار خانوادگی و کار کودکان در کسب

ي در نواحی روستایی هاي روزمره زندگی در خانه، جزئی از روند زندگی عاد فعالیت

اما مسئله مهم آن است که کودکان روستایی چه احساس، دیدگاه و نگرشی . باشد می

اي صورت گرفته در رابطه با هاي کتابخانه نتایج حاصل از پژوهش. نسبت به کار دارند

 ;Kotb et al, 2001; Edet et al, 2013)هاي پژوهش کار کودکان از جمله یافته

Nengroo and Bhat, 2017; Adonteng-Kissi, 2018; Chae et al., 2018)  
ها، نگرش و احساسات  بیانگر آن است که با توجه به شرایط کار، کودکان دیدگاه

وکارهاي خانوادگی دارند، کودکانی که به انتخاب  متفاوتی نسبت به مشارکت در کسب

این کار مانع رشد،  کنند و منظور کمک به والدین، کار می خود و با رضایت قلبی به

اندازد، نگرشی مثبت  شود و سالمت آنان را به خطر نمی ها نمی پیشرفت و تحصیل آن

 و نسبت به کار داشته و احساسی از غرور، استقالل مالی، خودکفایی، ارزشمندي

همچنین کودکان بر این باورند که کار . گیرد مسئولیت در قبال خانواده در آنان شکل می

اي آموزش دیدن است و با این روش بزرگساالنی موفق و با کفایت راه خوبی بر

  . خواهند شد
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این درحالی است که کودکانی که بنابر دالیلی چون فقر خانواده، نیازمالی، اجبار 

اي که این کودکان اغلب  گونه کنند، پنداشتی منفی از خود داشته به کار می.... والدین و 

.... ی، انزواي اجتماعی، عدم اعتماد به نفس و داراي احساس سرخوردگی، ناتوان

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات کار کودکان روستایی بر سالمت . باشند می

یدگاه و تجربه کودکان روانی و آموزشی کودکان، به تحلیل د –جسمی، روحی 

ح هاي میدانی با توجه به سط هاي حاصل از پژوهش یافته. روستایی از کار پرداخته است

هاي موردمطالعه  و مثبت بودن مقدار حداقل و حداکثر در تمام شاخص 0,000معناداري 

اي، بیانگر وجود تفاوت در تجربه کودکان روستایی نسبت به کار  تک نمونه tدر آزمون 

در هر یک از ابعاد سالمت جسمی، روحی و آموزشی و نیز بیانگر، نگرش، دیدگاه، 

  . باشد بت به کار میاحساس و تجربه مثبت کودکان نس

اجبار والدین، گذران (منظور بررسی تفاوت تجربه کار کودکان با دالیل کار  به

کار (و نوع کار ) آموزي اوقات فراغت، کمک به والدین، فقر و نیاز مالی وعالقه مهارت

هاي  مختلف و نیز تجربه کاري در گروه) خانوادگی، کار در خانه و کار براي دیگران

نتایج این آزمون با توجه به . شده است از آزمون تحلیل واریانس استفاده سنی مختلف

عواملی چون دلیل کار، نوع کار، که ، بیانگر آن است 0,05مقدار معناداري کمتر از 

باشد که در  ها تأثیرگذار می تعداد روزها و ساعت کار و سن کودکان، بر تجربه کاري آن

Webbink(هاي  تأیید بخشی از یافته et al., 2012; Oryoie et al., 2017 (باشد می .

آموزي، گذران اوقات فراغت و  که کودکانی که به دالیلی چون عالقه به مهارتبطوري

ها فقر و نیاز مالی و یا  کنند نسبت به کودکانی که دلیل کار آن کمک به والدین کار می

هاي داخل خانه و  ه فعالیتباشد و نیز کودکانی که کار آنها مربوط ب اجبار والدین می

کنند،  باشد، نسبت به کودکانی که براي دیگران کار می وکارهاي خانوادگی می کسب

,.Edet et al(هاي مطالعه  دیدگاه و نگرش مثبتی نسبت به کار دارند که در تأیید یافته

  . باشد می)2013
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هاي سنی  گروه همچنین نتایج این آزمون در رابطه با تفاوت تجربه کار کودکان در

هاي سنی مختلف تفاوت وجود  بیانگر آن است که میان تجربه کاري کودکان در گروه

تر از تجربه کار  ، مثبت)سال 14تا  9(که تجربه کار کودکان با سن کمتر  طوري به. دارد

است که منطبق با نتیجه مطالعه کرمیان و ) سال 17تا  15(کودکان با سن بیشتر 

همچنین . تواند ناشی از غرور نوجوانی باشد وده و دلیل آن میب) 1395(همکاران 

منظور بررسی رابطه بین تعداد روز و ساعات کاري کودکان و تجربه آنان از کار، از  به

نتایج این آزمون با توجه به سطح معناداري . شده است آزمون همبستگی پیرسون استفاده

اري کودکان روستایی با تعداد و ساعات بیانگر آن است که میان تجربه ک 0,05کمتر از 

که هرچه تعداد روزها و  طوري روزهاي کار رابطه معکوس و معناداري وجود دارد به

شود تجربه و احساس کودکان  باشند بیشتر می ساعاتی که کودکان به کار مشغول می

ودکان بر این اساس و با توجه به آن که روزهاي کار ک. باشد تر می نسبت به کار، منفی

باشد و نوع کار نیز  روستایی موردمطالعه اغلب مربوط به تابستان و روزهاي تعطیل می

روانی و  -توان بیان نمود که کار، سالمت جسمی، روحی ها است، می متناسب با سن آن

کودکان روستایی موردمطالعه تجربه مثبتی  پس. اندازد آموزش کودکان را به خطر نمی

  . نسبت به کار دارند

هاي سنجش تجربه کاري  منظور بررسی تفاوت میانگین شاخص همچنین به

کنند و کودکانی که  کودکان در دو گروه از کودکانی که در قبال کار حقوق دریافت می

نتایج این آزمون . شده است دونمونه مستقل استفاده tکنند، از آزمون  حقوق دریافت نمی

و یا عدم دریافت آن تاثیري بر تجربه  طورکلی دریافت حقوق بیانگر آن است که به

هاي  عد آموزشی به سبب افزایش مهارتدریافت حقوق تنها بر ب ؛کاري کودکان نداشته

  .تواند تأثیرگذار باشد مدیریت مالی می

توان بیان نمود که، با توجه به ماهیت کار کودکان در نواحی  طورکلی می به 

و روزهاي کار با سن کودکان روستایی،  روستایی موردمطالعه و تناسب نوع، ساعات

روانی و  -هاي سنجش سالمت جسمی، روحی کار کودکان روستایی بر بهبود شاخص
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) Adonteng-Kissi, 2018(هاي  آموزشی آنان تأثیر گذاشته است که در تأیید یافته

که کودکان روستایی، نگرش، دیدگاه، احساس و تجربه مثبتی نسبت  طوري به. باشد می

هاي خود  آموزي و ارتقاي توانایی کار دارند و کار را عاملی در جهت مهارتبه 

  . دانند می

  پیشنهادها

هایی به والدین  آموزشکه شود  هاي حاصل از پژوهش پیشنهاد می با توجه به یافته

هاي خانوادگی  کودکان روستایی در زمینه نحوه بکارگیري اصولی کودکان در فعالیت

ها بیشتر مد  هاي مثبت کار کودك توسط خانواده الش شود جنبههمچنین ت. داده شود

در این . نظر قرار گیرد و از کار کودك در خارج از محیط خانوادگی خودداري شود

هایی همچون آموزش و پرورش و مروجان جهاد کشاورزي  زمینه نهادها و سازمان

ي والدین در هاي ترویجی کشاورزي جلسات آموزشی برا توانند درضمن فعالیت می

هاي کاري متناسب هر گروه سنی، ساعات و مدت زمان کاري رابطه با نوع فعالیت

مناسب براي کودکان، آشنایی والدین با خطرات احتمالی حاصل از مواد شیمایی و 

هاي کشاورزي  ها براي کودکان و نحوه صحیح بکارگیري کودکان در فعالیتکشآفت

می کودکان در معرض خطر قرار نگیرد، برگزار اي که سالمت روحی و جس گونه به

ها در رابطه با نحوه مشارکت طلبی از کودکان در زمینه  آگاهی بخشی به خانواده. نمایند

کارخانوادگی و کشاورزي و همچنین رعایت جنسیت و زمان مناسب مانند تابستان، 

و نهاد ) ییشوراها و دهیاران روستا(همچنین مدیران محلی . باشد بسیار ضروري می

ند با برگزاري جلسات آموزشی و نتوا فرهنگی و اجتماعی مساجد روستایی نیز می

بهزیستی و  :عالوه بر این نهادهایی مانند. دنتوجیهی نقش موثري در این زمینه ایفا نمای

هاي کم برخوردار در قبال کاهش  توانند با حمایت مالی از خانواده کمیته امداد نیز می

  .مفید و مؤثر باشد ،انسطح کار کودک
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