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 Background and Purpose: Child labor is an important global issue, because it affects the physical, 

psychological, and moral well-being of children. Working children are exposed to physical hazards, 

stress, and psychosocial problems. Therefore, the present study aimed to compare future hope, 

attachment relationships, and emotional-behavioral problems in working children and their peers. 

Method: It was a descriptive study with an ex-post facto research design. The sample included fifty 

10-12 year old children from Rasht's Child Labor Institute and fifty peers from an adjacent school 

who were selected by convenience method based on inclusion criteria. To collect data, Children’s 

Hope Scale (Schneider et al., 1997), Kinship Center Attachment Questionnaire (Halpern & 

Copenberg, 2006), and Behavioral Questionnaire for Parents and Teachers (Rutter, 1975) were 

administered to groups. Independent t-test and multivariate analysis of variance were used for data 

analysis. 

Results: The results of the present study showed that the total index of hope in the child labor group 

was significantly lower than the peer group (P <0.002), and the total score of emotional-behavioral 

problems from the parents' point of view (P<0.003), and the total score of emotional-behavioral 

problems from the teacher' point of view (P <0.001) were significantly higher in the child labor group 

than other peers. The results also showed that, the mean score of all subscales of the attachment 

questionnaire, except for emotional response, was significantly lower in child labor than other peers 

(P <0.001) and the mean score of all subscales of emotional-behavioral problems from the teacher' 

point of view, was significantly higher in child labor group compared to the other group (P <0.002).  

Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that due to the severe 

living conditions, the working children do not receive the necessary and adequate support from their 

families and parents. This, in turn, leads to the lack of secure attachment with parents and lowers the 

level of hope for future in these children. On the other hand, their working environment is full of 

physical and sexual misbehaviors which may develop emotional-behavioral problems in them.  
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مقاله پژوهشی
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 11/11/69دریافت شده: 

 71/72/61پذیرفته شده: 

 11/71/61منتشر شده: 

و  گذاردمیکار کودکان یک موضووووه مجه نجانی اسوووت، ریرا بر بججیسوووتی نسووومی، روانی، و ا لاثی کودکان    یر  زمینه و هدف: 

مید ا انتماعی ثرار دارند. بدین  ر یب پژوه  حاضر با هدف مقایسه-کودکان شوال  در مرر   ررات نسومی،  ن ، و مشکلات روانی

 رفتاری در کودکان کار با سایر همسالان انجام شد. -، و مشکلات هیجانیدلبستگیبه آینده، روابط 

ن ر در  27کودکان کار شوجرستان رشت  یدادی بود. برای انتخاب نمونه ار مؤسوسوهروطرح پژوه  حاضور،  ویوی ی و ار نوه پ روش: 

ن ر به روش در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوه ،  27نیج  نوارهه سال و ار میان همسالان آنجا ار یک مدرسه 15 ا  17دامنه سونی 

 و )هالپرن دلبسوووتگیروابط  (، پرسوووشووونامه1661همکاران،  و اشووونایدر) امید کودکان ها، مقیاسآوری دادهنمع منظوربهانتخاب شووودند. 

برای  حلی   ها انرا شد.( بر روی گروه1612و مرلمان )را ر،  والدین ویژه - کودکان را ر رفتاری مشکلات (، و پرسوشونامه5779کاپنبرگ، 

 مستق  و  حلی  واریان  چندمتغیره است اده شد. tها نیج ار آرمون داده

طور در گروه کودکان کار نسبت به سایر همسالان بهآینده  به شا ص کلی امید نشان داد که نمرهنتایج حایو  ار پژوه  حاضر : هایافته 

( P<771/7( و ار دیدگاه مرلمان )P<773/7رفتاری ار دیدگاه والدین )-( اسووت و نمره کلی مشووکلات هیجانیP<775/7مرناداری کمتر )

های مقیاسی  رده مام مرناداری بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره طوربهدر گروه کودکان کار نسبت به سایر همسالان، 

(، و میانگین نمره  مامی P< 771/7)مرناداری کمتر  طوربهلیر ار واکن  هیجانی در کودکان کار ار سوووایر همسوووالان ، بهدلبسوووتگیروابط 

 مرناداری بیشوووتر اسوووت طوربهرفتاری ار دیدگاه مرلمان در کودکان کار نسوووبت به سوووایر همسوووالان -های مشوووکلات هیجانیمقیاس رده

(775/7>P.) 

د  ا حمایت لارم شو وان گ ت که شرایط سخت رندگی کودکان کار باعث میبر اساس نتایج حای  ار پژوه  حاضر، می گیری:نتیجه

نده ایمن با والدین شده و میجان امید به آی دلبسوتگیگیری ، مونب عدم شوک  ل و کافی را ار  انواده و والدین حامی دریافت نکنند و این 

های نسوومی و ننسووی اسووت که مونب برور ویی دیگر، محیط کار برای کودکان سوورشووار ار بدرفتاریدهد. ار سوورا در آنجا کاه  می

 شود. رفتاری در آنجا می-مشکلات هیجانی
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 مقدمه
کوواری » عنوانبوه 5، کوار کودک1المللی کوارطبق  رریف سوووارموان بین

 شان، استردادهایشان، رریف شده است که کودکان را ار دوران کودکی

کند و برای  حول نسوومانی و روانی آنجا محروم مینجلتشووان و شوو ن و م

میلیون کودک  511رند که . همچنین این سارمان  خمین می«مضور است

میلیون ن ر ار  112شوند و در سراسر نجان نجء کودک کار محسوب می

(. طبق پژوه  وامقی و 1درگیر مشوووالوو  پر  رر هسوووتنوود ) آنجووااین 

کودک  خمین  59777همکواران،  روداد کو  کودکان  یابانی در ایران 

 یرر که هستند انسانی نامره ار بخشوی رکا (. کودکان5رده شوده اسوت )

 آنجا شنا تیو روان نسمی حول  دوره کهو در حالی دارند سن سال 12

  انوادگی، نمله ار مختلف، دلای  به ،اسوووت نرسووویده پایان به هنور

 و نسوومی حول  روند و شوووندمی کار به مجبور اثتصووادی، و انتماعی

 و ،روانی نسمی، لحاظ که به کاری هرگونه افتد.می  رر به آنجا روانی

 یدسوترس مانع همچنین و شوود کودک کشویبجره یا ضورر باعث ا لاثی

 ( و ار نمله عل 3شود )می نامیده کودک کار ،شوودآمورش  به کودک

(. همچنین 3فرهنگی است ) مسائ  و ،مجانرت فقر، کودکان، ایلی کار

 یها شووونت لذا، فقدان را  یابانی کودکان ها عل  کاربر ی پژوه 

 ناکافی آمورش و ، حصوووی  ار محرومیت پناهگاه، فقدان  وانوادگی،

سووورح  حصووویلات آنجا، نگرش علاوه سوووا تار  انواده، (. به2دانسوووتند )

اهمیوت بودن  حصوووی  کودک برای  انواده، عام  مجه  وانواده، و که

 نای به مجبورند کار (. کودکان9دیگر در کار کردن کودکان اسوووت )

 رندگی و شوووند مشووغول کار به باری، و  حصووی  به  ود رمان یوورف

 اهمیت(. 1شووود )می مدرسووه در آنجا درسووت عملکرد مانع آنجا کاری

 که یست،ن آن بودن لیرا لاثی علت به یرفاً کودکان، کار بررسی مسئله

ثدمت  اریخی  (.1دارد ) بر  حول کودکان که است مجمی    یر  اطر به

 و ،یانتماع عدالت نبود انسووانی، نوامع پیدای  با برابر کودکان، کار

 کوار کودک یک پدیده کوهیطوربوه(، 6اسوووت )  روت نوابرابر  وریع

ه و نامر ،او اثتصادی و مت  ر ار وضریت  ود کودک،  انواده-انتماعی

  یو حلهی ججکه به  (. یافته ا یر کورنی، راب، ارل، و هیمن17اسوووت )

کشوووور عضوووو سوووارمان مل  در پایان دادن به کار کودکان  163 رجود 

                                                           
1. International Labour Organization (ILO) 

2. Child labor 

حافظت کننده ثانون م، حاکی ار آن بود که یکی ار پنج  صویبپردا تند

 ر رردهد  ا کارهای پار کودکوان در برابر کوار، بوه کودکوان اناره می

هوای مونود ار هووای ثوانونی، حموایووتعلواوه بر این، ح ره انجوام دهنود.

  ونجی  ضوووریفر را در بسووویاری ار کشوووورها به میجان ثاب کودکان کا

 (.11کند )می

 یانظریه بار نینخسووت برای امید، سوولران به (، ملقب1661) 3اشوونایدر

 ،یابیراه ثدرت اراده، ثدرت ار  رکیبی را آن و کرد مررح امید درباره

(. در واثع، امید عمد اً شام  15) دانست موانع  شخیص و ،هدف داشتن

درک مخاطب ار سوجه شوخصوی  ود برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

ایی ه وانایی واسرهبهآنجا  ( و افراد امیدوار باور دارند که آینده13است )

 اله حول سووو در (. ونود امید13آمیج  واهد بود )کوه دارنود، موفقیت

احساس امنیت باعث به ونود  بر وردار است و بالایی اهمیت ار کودک

 لاتمشک ری حت      واندمی امنیت شوود. اینامید در کودک میآمدن 

 ینهمچن ببیند. آسووویب  حصووویلی و ،فیجیکی انتمواعی، اثتصوووادی،

 باعث ،کودک به نسبت  ونجیکه و  شونت سووءاسوت اده، بدرفتاری،

 راده و علیپور(. پژوه  ایمان12شووود )می کودک در امید آمدن پایین

د و هستن نشوان داد که کودکان کار در مرر  انواه احسواس  نجایی نیج

(. 19کنند )مرنایی، ناامیدی، و رهاشدگی میدر رندگی  ود احساس بی

 ، یابانی کار کودکان  انواده درون شرایط که دهندمی نشان هاپژوه 

 روند روابط  انواده، سووا تار  انواده،  غییر درون انحرافی رفتار شووام 

 کودکان آینده به امید بر  انواده انتماعی -اثتصووادی پایگاه و  انواده،

 هایمحیط در که (. همچنین کودکانی15گوذارد )من ی می  و  یر کوار

( و مشکلات 11دارند ) پایینی آینده به امید کنند،می رندگی پر شوونت

ار  دکانکواین  در را به آینده امید دسترسی به  حصی ، اثتصادی و عدم

و همکاران،  3(. مرابق با نظریه بیان شووده  وسووط کراوس11برد )بین می

احتمالی اسوووت که ار طریق آن پایگاه  یهاسوووهیمکانیکی ار  واریامید

ویژه، با  طورهبگذارد. اثتصوادی بر پیشرفت  حصیلی    یر می -انتماعی

اسووی پایین عوام  اسوواثتصووادی  - ونه به اینکه افراد با پایگاه انتماعی

دهند، ممکن اسوووت ثادر نباشوووند  ا کو واه مدت را در اولویت ثرار می

(. 16مؤ ر و کارآمد بر روی اهداف مربوط به آینده  مرکج کنند ) طوربه

3. Snyder 

4. Kraus 
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 واند گویای این حقیقت باشوود که کودکان ضوومنی می طوربهاین نتایج 

ده ناثتصووادی پایین، هه امید کمی به آی -کار با  ونه به پایگاه انتماعی

دارند و هه این امیدواری پایین به افت پیشرفت  حصیلی و  رک  حصی  

 شود.در آنجا منجر می

  حول ایبر اساسی نیار ، یکدلبستگی ( مرتقد است نیار1696) 1بالبی

 روابط نخسوووتین و عاط ی هیجانی و شوووخصووویت اسوووت که پیوندهای

 دلبسووتگیایجاد  (.57دهد )می شووک  آینده در را کودک شووخصوویبین

 شوونا تی و عاط ی کودک ضووروری اسووت و  انواده، رمینه حول برای 

 در را نامسووواعدی (. کودکانی که شووورایط51ایوولی ایجاد آن اسووت )

 و ناایمنی دارند دلبسووتگی هایسووبک کنند،می  جربه  ود های انواده

 ونجی و بدرفتاری (. بی55) کنندمی  جربه را بیشتری مشوکلات رفتاری

 یرمستقیهل و مستقیه یورتبهار آنجا،  سوءاست اده و کودکان نسوبت به

ودکان شنا تی درکروان ناایمن و مشکلات دلبستگیسوبک  باعث ایجاد

 با ابتدایی سنین در کودک با بدرفتاریبه  صوو  (، 53-52شوود )می

 داریمرنی و مثبت رابره دوسوووگرا، و انتنابی ناایمن دلبسووتگی شووکی  

گیر کودکووان اسوووت، نیج گریبووان یبجرگسوووالآ ووار  ووا (. این 59دارد )

پژوه  ا یر ویدم، چجا، کوراکوفسکی، و چاهان نشان داد  کهیطوربه

کودکان دارای سووابقه ل لت و بدرفتاری نسوومی، در بجرگسووالی دارای 

بینی پی  ی وبهبل لت  ونجی و بی اضررابی بیشتری بودند و دلبستگی

ت اده بنابراین، ل لت ار کودکان و سوووءاس؛ انتنابی بود دلبسوتگیکننده 

در رندگی کودکان کار ثاب  مشاهده است،  وضوحبهکه  نسمی ار آنجا

های آنجا داشووته و این سووبک دلبسووتگیهای    یرات پایداری بر سووبک

نی من ی سوولامت رواپیامدهای اضووررابی و انتنابی در درک  دلبسووتگی

سووال برد نیج نق  دارند  37ناشووی ار سوووءاسووت اده در کودکی حتی  ا 

ابر محافظی در بر عنوانبه  واندمی ایمن دلبسووتگی(. ار دیگر سووو، 51)

 رد رفتاری-مشوووکلات هیجانی برور ار های دوران کودکیبودرفتواری

و کووار  رنوودگی پر رر هووای(. محیط51کنوود ) نلوگیری یبجرگسوووال

 ضثمتنا و رفتارهای مسوووئولیت،بی والدین ها(،کودک )مواننود  یابان

 نددهیم شووک  کودک در را ناایمن دلبسووتگی کودک، سووبک مراثب

 ستند،ه دلبستگی یوحیح الگوی فاثد که همچنین کودکانی .(37و  56)

 و همسوووالان و مرلمان، با ار باطی مشوووک  رفتاری،-هیجانی مشوووکلات

                                                           
1. Bowlby 

(. بادمچی، کارادایی، و 31) دهندرا نشان می بیشتری  حصیلی مشوکلات

ایمن  تگیدلبسوسوره روابط در مرالره  ود نتیجه گرفتند که   رولو ادی

محور، و ایجاد یک محیط امن کودک شووویوهبوا یک فرد مرتمد، ا خا  

 نکودکان و نونواناانتماعی که با حمایت همسالان ایجاد شود، ظرفیت 

آوری، و  مای  به ،  ابحرمت  ودرا برای  نظیه احسواسوات، احساس 

 (.35دهد )آینده افجای  می  وسره رندگی  ود در

 و لیرعادی  کراری، رفتارهای  مامی رفتاری، مشوووکلات ار منظور

  انواده وی و او کارکرد در ا تلال باعث که کودک اسووت آراردهنده

بر  کودک انتماعی کارایی و یادگیری بر باریمن ی ریان شووده و آ ار

  جارب که دهندمی نشوووان ریوادی (. مروالروات33) گوذاردنوای می

 ار مغجی و مشووکلات رفتاری هایا تلال به ابتلا  رر ،کودکیآور ن  

(. همچنین کودکانی که رندگی  ود 33دهند )می افجای  یبجرگسال در

و  نندکبسوویاری را  جربه می هایکنند، سووختیها سووپری میرا در  یابان

 .(32رفتاری در این کودکان بسیار بالا ر است )-شیوه مشکلات هیجانی

 کودکان به نسوووبت ننسوووی، آرار ثربانی طبق شوووواهد، کودکان کار

 (. همچنین39دهند )می نشووان بیشووتری رفتاری مشووکلات سوورپرسووت،بی
ونجی  ها ار کودکانشان و یا بیفیجیکی و عاط ی پدر و مادر است ادهسوء

رفتاری در کودکان شوووود - واند باعث ایجاد مشوووکلات هیجانیآنجا می

 طوربه رفتاری-هیجانی مشووکلات و افسووردگی،  نجایی، (. احسوواس31)

 ودشووار سووایر کودکان مشوواهده می بیشووتر کار کودکان در  ونجیثاب 

 و انتماعی، نایافتگیسوووارش نابجنجار، رفتوارهوای . همچنین(31-37)

 31ت )اس  ربی  مرناداری طوربه این کودکان در  ونه یینارسا ا تلال

پژوه  همراه  52که با بررسی  (. مرالره مروری ابراهیه و همکاران35و 

بود، نشوان داد که کار کودکان با عواثب نامناسوبی برای سلامتی آنجا، ار 

 نین. همچهای ع ونی، همراه استنمله سووء غذیه و شیوه بالا ر بیماری

ه کلامی و چ یورتبها در مرر  سوءاست اده، چه کار کودکان، آنجا ر

دهد که در نجایت منجر به ا تلالات نسمی یا ننسی، ثرار می یورتبه

 (.33) شودمی در آنجا شنا تیرفتاری و روان

 راسرس های بررسی شده، شاهد هستیه که دربا  ونه به نتایج پژوه 

 و قرف علت به کانکود یوونرتی، ماندهعقب کشووورهای در ویژهبه نجان،

 طولانی هایسوواعت که هسووتند مجبور پایین سوونین همان ار درماندگی،
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  ودکار  انواده به کمک برای روانی و نسوومی سووخت شوورایط  حت

 ،یماریب گرسنگی، علت به آنجا ار ریادی  رداد هرسالهمت سو انه  و کنند

(. در 3شوووند )مشووکلات فراوان نسوومی و روانی می دچار سووخت کار و

بندرعباس و کرج  درشجرهای انجام شده، هایایران، طبق اندک پژوه 

ان این کرمانشاه کمترین میجدر شوجر و  ، یابانی انبیشوترین میجان کودک

 هایشووجربر ی حالی اسووت که گجارش شووده اسووت؛ این در کودکان 

تخصصان، م برآورد بنابراین طبق؛ بررسی نشدند  ا به حال بررسیبجرگ 

که  اکنون  (5کنند )میلیون کودک کوار در ایران رنودگی می 5حودود 

 کار در مورد آنجوا یوووورت نگرفتوه اسوووت. کودکانپژوه  نوامری 

به علت  که گاه رودهنگامی هستند و پیچیده هایآسویب ثربانی  یابانی،

کلات این مش  ربیت لارم به  جربه و داشتن والدین نالایق و عدم آمورش

 یدلبسووتگهای ، سووبک(. میجان پایین امید به آینده33شوووند )وم میمحک

ان رفتاری در کودک-نواایمن و انتنابی، و برور بالای مشوووکلات هیجانی

  ل ال با این ح کار نسبت به سایر همسالان ار نمله این مشکلات هستند.

ین ب شود ریرا  اکنون مقایسهمشاهده می شودتبهپژوهشوی در این رمینه 

دکان کار و سووایر همسووالان بسوویار که یووورت گرفته اسووت. این در کو

  واند باعث رشوود رورافجونحالی اسوت که عدم رسوویدگی مسوئولین می

 کار کردن در سوونین پایین نتیجه این که(. 32) شووود کودکان کار  رداد

ت اف  صووو بهناپذیر نسوومی و روانی و مشووکلات نبرانباعث ایجاد 

 واهد شد و ا رات من ی آن بر ک  نامره  کودکاندر   حصویلی شودید

 وان با فراهه کردن امکان  حصی  برای می؛ در حالی که مشوجود اسوت

 یسوووهبپلی  به مشووکلات آنجا،موثع بهکودکان کار و  ونه و رسویدگی 

حمایت عاط ی و  (.39و  1) کردپیشووورفوت در آینوده برای آنجوا ایجاد 

 هنی و روانی کودک و نلوگیری  حول  منظوربهها  حصووویلی  انواده

(. 31لارم و ضوروری است ) ،رفتاری-آنجا به مشوکلات هیجانی یار ابتلا

گویی به این مسوووئله اسوووت که بین در نتیجه هدف این پژوه ، پاسووو 

تاری در رف-و مشکلات هیجانی دلبسوتگیشوا ص امید به آینده، روابط 

 کودکان کار و سایر همسالان چه   او ی ونود دارد؟

 

 

 

                                                           
1. Children’s Hope Scale 

 روش
طرح پژوه   ویی ی و ار کنندگان: الف( طرح پژوهش و شررک 

کودکان پسوور  آماری شووام   مامی ای اسووت. نامرهمقایسووه -نوه علی

 15  ا 17 سوونین کنند()کودکان کار و سووایر همسووالان آنجا که کار نمی

 27کودک کار و  27بود که ار میان آنجا  1369 سال در شجر رشت سال

 گیری در دسووترس و بر حسووبکنند ار طریق نمونهنمیکودکی که کار 

شرایط ورود به پژوه ، انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه، با مرانره به 

کودک کار انتخاب شدند و ار  27مؤسوسوه کودکان کار شوجر رشوت، 

کودک  27سسه نیج همان مؤ نوارهه میان همسوالان آنجا ار یک مدرسه

شووودند و اطلاعات ار طریق پرسوووشووونامه  انتخابمقایسوووه گروه  عنوانبه

شوورایط ورود به پژوه  برای  مامی افراد هر دو نمونه  آوری شوود.نمع

سال، ننسیت پسر، وضریت در حال  15 ا  17عبارت بود ار: داشوتن سن 

 .، و بر ورداری ار وضووریت هوشووی بجنجاربا والدین رندگی ، حصووی 

عوودم دک و کو یعودم همکوارشووورایط  روج ار پژوه  نیج شوووامو  

 والدین بود.  تیرضا

 ب( ابزار

( 1661) همکاران و اشنایدر این مقیاس  وسوط: 1. مقیاس امید کودکان1

د و امی ،عبوارت دارد که   کر عاملی،   کر راهبردی 9طراحی شوووده و 

سوواله مورد اسووت اده  19 ا  1سوونجد و برای کودکان کلی کودکان را می

، 9و  3و  5  کر راهبردی و عبوارات ، 2و  3و  1عبوارات  گیرد.ثرار می

 1سووونجند. برای پاسووو  به سوووؤالات، پیوسوووتاری ار عاملی را می   کر

 برای به دست آوردن نمره )همیشه( در نظر گرفته شده و 9وثت(  ا )هیچ

عبوارت را بوا هه نمع کنیه، بنابراین مجموه  9هر  امیود کلی بوایود نمره

به دسووت  منظوربهشوونایدر و همکاران گیرد. اثرار می 39 ا  9نمرات بین 

گروه مختلف انرا کردند و  9آن را بر روی  ،این مقیاس 5آوردن اعتبوار

های دو گروه اول  واسوووتند که دو بار این پرسوووشووونامه را ار آرمودنی

ت آن در حد بالایی به دسوو بارآرمایی  کمی  کنند که در نتیجه ضووریب

رمون والدین، آ قیاس با نسخهآمد. همبستگی مثبت مرنادار نمرات این م

قیاس و م ،سبک اسناد کودکان کودکان، پرسوشنامه ی ود ادراکنیمرخ 

و همچنین همبستگی من ی مرنادار نمرات مقیاس  ؛ وداررشومندی کلی

2. Reliability  
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 1روایی دهندهنشووان ،امید کودکان با نمرات آرمون افسووردگی کودکان

همگرای مقیوواس امیوود کودکوان اسوووت. همچنین نمرات این مقیواس بووا 

درماندگی کودکان کاردین و آرمون هوش وکسوولر  نمرات پرسووشوونامه

ای مججا ار درماندگی و همبسوتگی مرناداری ندارد، در نتیجه امید، ساره

علاوه روایی افتراثی این مقیاس اسوووت. به دهندههوش اسوووت که نشوووان

های ابتدایی ( این مقیاس با آرمون مجارتP<72/7) همبسوووتگی مرنادار

(. در پژوهشی که 31بین این آرمون است )پی  روایی دهندهآیوا، نشوان

مقیاس امید  اعتبارد تر در اسوتان  جران انجام داد،  997گلجاری بر روی 

اشونایدر با روش همسوانی درونی بررسوی شود و ضریب آل ای کرونباخ 

 (.36نق  ار  به دست آمد )به 16/7

 و هالپرن  وسووط این پرسووشوونامه: 5دلبسووتگی میانی روابط . پرسووشوونامه5

 آن هدف و 57 آن سووؤالات  رداد ( سووا ته شووده و5779کاپنبرگ )

و در  (ستاندب و دبستان ار ثب ) میانی دوره در کودکان دلبستگی سنج 

 من ی، یهارفتار هیجانی، واکن  مثبت، انرباثی  کام ) مختلف ابراد

اری گذنمره .است( مراثب / فرددلبستگی چجره حمایت ار گجیدن دوری

 ا  1ای )هرگج=لیکرت چجار گجینه مقیاس اسووواس بر پرسوووشووونامه این

مقیاس، امتیارات هر  رده که برای به دست آوردن نمره ( بوده3همواره=

کنیه. اعتبووار این مقیوواس را نمع میسوووؤالووات مربوط بووه همووان  رده

و بر اساس دو  12/7وسط سارندگان بر اساس همسانی درونی پرسشنامه  

(. در پژوه  سووولیمانی، بشووواش و 27به دسوووت آمد ) 13/7 کردن مهین

لری یان، روایی و اعتبار این پرسووشوونامه مورد بررسووی ثرار گرفت و با به 

 ا  13/7و اعتبار بارآرمایی بین  12/7 ا  11/7دسوووت آوردن آل وای بین 

هووای آن و روایی همگرا بووا ابجارهووای مر بط، یوواسمقبرای  رده 61/7

 (.57مناسب بودن این پرسشنامه برای این گروه سنی نشان داده شد )

 :3و مرلمان والدین ویژه کودکان را ر مشووکلات رفتاری پرسووشوونامه. 3
 وسط مایک  را ر  جیه شد و در  1691نسخه اولیه این پرسشنامه در سال 

دارای دو فرم  پرسووشوونامه ثرار گرفت. اینمورد  جدیدنظر  1612سووال 

عبووارت  11والودین )فرم الف( و مرله )فرم ب( اسوووت کووه فرم الف ار 

ان را های کودک شوکی  شده است و مسائ  مربوط به  ندرستی و عادت

 عبارت و 37شود و فرم ب ار گیرد و  وسط والدین  کمی  میدر بر می

                                                           
1. Validity  

2. Kinship Center Attachment Questionnaire (KCAQ) 

 اضوورراب و افسووردگی، ،کنشوویفجون مقیاس پر اشووگری وپنج  رده

نه  و، و نارسوووایی انتماعی، رفتارهای ضووودانتماعینایافتگی سوووارش

 را کودکان رفتاری مشکلات و است مرلمان  شوکی  شوده و مخصوو 

 یووورتبهها گویهگذاری نمرهدهد. می ثرار بررسووی مورد مدرسووه در

:  ا حدی درست 5»، و «: درست نیست1»، «یو ر: ایولاً درسوت نیسوت»

 13اسووت که نمره  39ها بین یوو ر  ا دامنه نمره و شووودانجام می« اسووت

یا بالا ر بگیرند،  13کودکانی که نمره و  شوووودنقره برش محسووووب می

 آرماییبار پایایی همکاران و د. را رشوندارای مشک  رفتاری شنا ته می

میجان  و 13/7 نامه را با فایووله رمانی دو ماهی درونی این پرسوو ایپای و

عشوووری و در پژوه  (. 21گجارش کردند ) 19/7 را نامه وافق پرسوو 

اری به نامه مشکلات رفتضوریب پایایی و روایی پرس  راده بیدگلیدلال

 (.25گجارش شد ) 11/7و  17/7 ر یب 

 رانره به مؤسوووسوووهپ  ار کسوووب مجورهای لارم و م: ج( روش اجرا

 به دسووت آمد. کودکان مورد در کلی کودکان کار در رشوت، اطلاعا ی

در دسووترس  پژوه  به شوویوه نظر کار مورد کودکان ار ن ر 27سووپ  

 طی گیدلبستهای امید کودکان و روابط میانی پرسشنامه و انتخاب شدند

. شووود آنجا  کمی   وریع و با رضوووایت کودکان بین متوالی رورهوای

سه  وسوط مرلمان مؤسو مشوکلات رفتاری را ر )فرم مرله( نیج پرسوشونامه

 روبهرو اساسی مشک  با والدین هایپرسوشنامه انرای در  کمی  شودند.

ای، ی نلسهط دلی  همین به بودند. سوادبی والدین اینبیشتر  ریرا بودیه،

 ار طریق پرس  و سسهؤم مسوئولان و کودکان همکاری با هاپرسوشونامه

 را بررسووی گروه گواه، یکی منظوربه شوودند.  کمی  والدین ار پاسوو 

 ورتیبهکودکان کار مذکور،  مؤسسه نوارهه پسورانه ابتدایی مدارس

بر حسب چجارم  ا شوشه  آمور پایهدان  27 وشود در دسوترس انتخاب 

 این به مرانره با شوودند. ار این مدرسووه انتخاب شوورایط ورود به پژوه 

 های مربوط به کودکانپرسووشوونامه کلاس، هر مرله کمک با و هاکلاس

 وسووطنیج   مرلمان به مربوط پرسووشوونامه .شوودو  کمی   آنجا  وریع بین

 وسط  والدین به مربوط یهاپرسوشنامه و کودکان  کمی  شودند مرلمان

 به و دهش  کمی  والدین  وسط رور چند طی و شد برده  انه به کودکان

آوری و ها نمعشووود. سوووپ   مامی پرسوووشووونامه داده  حوی  آمورگار

3. Rutter Behavioral Questionnaire for Parents and Teachers 
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با آرمون  ی و  حلی  واریان  چندمتغیری انجام  هاداده  یوو حلهیو جج

 شد. 

 هایافته
 و میانگین ار اعه پژوه  متغیرهای  ویووی ی هایشووا ص 1 ندول در

 نای در همچنین. اسووت شووده گجارش هاگروه   کیک به اریانحراف مر

 بررسووی برای (K-S Z) اسوومیرنف-کالموگروف آرمون نتایج ندول

 Z طبق این ندول، آماره .اندشده گجارش پژوه  متغیرهای بودن نرمال

دو  در پژوه  متغیرهای  مامی برای اسووومیرنف-کالموگروف آرمون

 نتیجه وان می بنابراین؛ نیست مرنادار گروه کودکان کار و سایر همسالان

ک های پارامتری وان ار آرموناست و می نرمال متغیرها  وریع که گرفت

 است اده کرد. tمانند  حلی  واریان  چندمتغیری و آرمون 
 

 نفر( 111های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه کودکان کار و سایر همسالان )تعداد: : شاخص1جدول 

 K-S Z P انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر 

ده
آین
به 
د 
امی
ص 

ا 
ش

 

   کر عاملی
 31/11 کودکان کار

91/13 

61/5 

11/5 

157/7 

111/7 

79/7 

 سایر همسالان 79/7

   کر راهبردی

 

 31/11 کودکان کار

79/13 

31/3 

23/5 

171/7 

173/7 

5/7 

 سایر همسالان 5/7

 شا ص کلی امید به آینده

 

 35/53 کودکان کار

13/59 

75/9 

97/3 

711/7 

711/7 

5/7 

 سایر همسالان 5/7

ک
سب

ی 
ها

گی
ست
دلب

 

  کام  انرباثی مثبت
 21/55 کودکان کار

15/52 

55/2 

11/3 

119/7 

793/7 

71/7 

 سایر همسالان 3/7

 واکن  هیجانی
 63/17 کودکان کار

53/17 

57/3 

11/3 

173/7 

795/7 

5/7 

 سایر همسالان 3/7

 رفتارهای من ی
 37/11 کودکان کار

23/1 

21/2 

15/1 

116/7 

151/7 

79/7 

 سایر همسالان 79/7

 / فرد مراثبدلبستگیگجینی ار حمایت چجره دوری
 17 کودکان کار

71/1 

51/5 

11/5 

719/7 

797/7 

5/7 

 سایر همسالان 3/7

ری
فتا
ی ر

جان
 هی
ت
کلا
مش

 

 مشکلات کلی هیجانی رفتاری فرم والدین
 23/1 کارکودکان 

51/3 

13/9 

17/3 

115/7 

113/7 

19/7 

 سایر همسالان 51/7

 کنشیپر اشگری و فجون
 99/1 کودکان کار

19/2 

17/3 

57/3 

731/7 

726/7 

35/7 

 سایر همسالان 3/7

 اضرراب و افسردگی
 25/1 کودکان کار

35/3 

61/5 

27/3 

172/7 

179/7 

5/7 

 سایر همسالان 5/7

 ناسارگاری انتماعی
 37/1 کودکان کار

15/3 

55/3 

71/3 

721/7 

791/7 

3/7 

 سایر همسالان 3/7

 یضدانتماعرفتارهای 
 92/2 کودکان کار

13/5 

21/3 

17/3 

711/7 

112/7 

5/7 

 سایر همسالان 71/7

 ا تلال نارسایی  ونه
 99/9 کودکان کار

31/3 

15/5 

12/3 

179/7 

119/7 

5/7 

 سایر همسالان 1/7

 مشکلات کلی هیجانی رفتاری فرم مرله
 15/33 کودکان کار

51/16 

11/13 

91/13 

177/7 

761/7 

5/7 

 سایر همسالان 11/7

 

نجت بررسی   اوت کودکان کار و سایر همسالان در متغیرهای نمره 

ن، و رفتاری ار دید والدی-کلی امید به آینده، نمره کلی مشکلات هیجانی

دو نمونه  tرفتاری ار دید مرله ار آرمون -نیج نمره کلی مشکلات هیجانی

های آن مورد فر مسووتق  اسووت اده شوود. ثب  ار انرای این آرمون، پی 
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سوووی و  و ییود ثرار گرفت. نتایج آرمون لوین برای بررسوووی همگنی برر

، (<P 71/7و  =F 33/7)واریان  متغیرهای شووا ص کلی امید به آینده 

، (<P 39/7و  =F 23/7)رفتاری ار دید والدین -مشووکلات کلی هیجانی

 79/7و  =F 11/3)رفتواری ار دید مرله -و نیج مشوووکلوات کلی هیجوانی

P>) اریان   رای این متغیرها در دو گروه همگن دهد که ونشوووان می

فر  دو نمونه مسووتق  با پی  tنتایج آرمون  5بنابراین در ندول ؛ اسووت

 ها گجارش شده است.برابری واریان 

 

رفتاری از دیدگاه -از دید والدین و مشکلات کلی هیجانیرفتاری -ها در متغیرهای شاخص کلی امید به آینده، مشکلات کلی هیجانیهای توصیفی گروه: شاخص2جدول 

 معلم

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  نتفاوت میانگی انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 امید به آینده
 -35/3 75/9 35/53 کودکان کار

 

163/3- 
61 775/7 

  97/3 13/59 سایر همسالان

 والدینرفتاری ار دید -مشکلات هیجانی
 12/9 23/1 کودکان کار

33/3 
35/3 

61 773/7 
  17/3 51/3 سایر همسالان

 مرله دید ار رفتاری-هیجانی مشکلات
 11/13 15/33 کودکان کار

51/13 
51/3 

61 771/7 
  21/91 91/51 سایر همسالان

 

، در متغیر شوووا ص کلی امید به آینده میانگین 5بوا  ونوه به ندول 

مرناداری کمتر ار میانگین سایر همسالان  یورتبه( 35/53کودکان کار )

(. با  ونه به این نتیجه، P ،61=df ،163/3-=t<775/7( اسوووت )13/59)

به آینده در دو گروه   اوت مرنادار  شووا ص کلی امید بین میانگین نمره

آینده در گروه کودکان  به که شوووا ص کلی امیدطوریدارد، به ونود

(. در P<775/7مرناداری کمتر است ) طوربهکار نسبت به سایر همسالان 

رفتوواری ار دیوود والوودین، میووانگین -متغیر نمره کلی مشوووکلووات هیجووانی

مرناداری بیشتر ار میانگین سایر همسالان  یوورتبه( 23/1کودکان کار )

(. با  ونه به این نتیجه، بین P ،61=df ،35/3=t<773/7( اسوووت )51/3)

رفتاری ار دید والدین در دو گروه -هیجانی مشووکلات کلی میانگین نمره

اری ار رفت-هیجانی که مشکلات کلیطوری  اوت مرنادار ونود دارد، به

مرنوواداری بیشوووتر اسوووت  طوربووه کووار دیوود والوودین در گروه کودکووان

(773/7>P همچنین در .)ر رفتاری ا-متغیر نمره کلی مشوووکلوات هیجانی

مرناداری بیشوووتر ار  طوربه( 15/33دیود مرله نیج میوانگین کودکان کار )

(. با P ،61=df ،51/3=t<771/7( است )91/51میانگین سوایر همسوالان )

رفتاری ار -هیجانی مشوووکلات کلی  ونه به این نتایج، بین میانگین نمره

که مشوووکلات طوریمرنادار ونود دارد، به دید مرله در دو گروه   اوت

ناداری مر طوربهرفتاری ار دید مرله در گروه کودکان کار -هیجانی کلی

 (.P<771/7بیشتر است )

های امید به آینده )  کر عاملی، مؤل هبرای مقایسووه و بررسووی  رده

اکن  ) کام  انرباثی مثبت، و دلبسوووتگی  کر راهبردی(، روابط میوانی 

فرد /دلبسووتگیار حمایت چجره  ینیگجیدورو هیجانی، رفتارهای من ی، 

رفتواری ار دیود مرله )پر اشوووگری و -مراثوب(، و مشوووکلوات هیجوانی

تارهای انتماعی، رف نایافتگیسارشکنشوی، اضورراب و افسردگی، فجون

، سایر همسالان ونه( در کودکان کار و نارسوایی انتماعی، ا تلال  ضود

ار  حلیو  واریان  چندمتغیره اسوووت اده شووود. ثب  ار انرای این آرمون، 

  F آرمون هوای آن مورد بررسوووی و  و ییود ثرار گرفت. نتایجفر پی 

 رد وابسوووته متغیرهای  رای هایواریان  همگنی بررسوووی برای لوین

 برای لوین F که دهدمی نشووان همسووالان سووایر و کار کودکان هایگروه

 یافته این ( وP>72/7نیسووت ) مرنادار پژوه  وابسووته متغیرهای  مامی

 متغیرها  رای هایواریان  همگنی فر  گروه، دو در که دهدمی نشان

 مووا ری  برابری بررسوووی برای بوواک ام آرمون نتووایج .اسووووت برثرار

 یرسوووا و کار کودکان دو گروه بین در وابسوووته متغیرهای کوواریان 

، =P ،65/7F<33/7)آینده  به امید هایشوووا ص داد نشوووان همسوووالان

33/1BoxM=)، 79/7)دلووبسوووتووگووی  روابووط موویووانووی>P ،21/1F= ،

21/31BoxM=)، 71/7)ار دید مرله  رفتاری -هیجانی مشکلات و>P ،
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31/1F= ،11/59BoxM=) .نتووایج آرمون در دو گروه برابر اسووووت .

امید  هایشا صداری رابره دو بار لت برای بررسی کرویت یا مرنی ی

(، و نیج 2X=73/62) دلبسوووتگی(، روابط میووانی 2X=11/95بووه آینووده )

( نشوووان داد که رابره بین این 2X=66/211رفتاری )-مشوووکلات هیجانی

(. پ  ار >771/7Pدار اسوووت )مرنی 771/7هوا همگی در سووورح مؤل وه

های  حلی  واریان  چندمتغیری، نتایج آرمون نشووان فر بررسووی پی 

، >771/7Pهووای امیوود بووه آینووده )مؤل ووهبین دو گروه در  ردهداد کووه 

171/1F= ،191/7s Lambda=,Wilkهای روابط میانی مؤل ه(،  رده

(، و 771/7P< ،925/15F= ،925/7s Lambda=,Wilk) دلبسوووتگی

، >771/7Pرفتاری ار دید مرله )-های مشوووکلات هیجانیمؤل هنیج  رده

311/2F= ،111/7s Lambda=,Wilk )داری ونود  و وواوت موورنی

بررسووی اینکه گروه کودکان کار و سووایر همسووالان در کدام دارد. نتایج 

های امید به آینده، روابط میانی دلبسوووتگی، و مشوووکلات یوک ار مؤل وه

 گجارش شده است. 3رفتاری با یکدیگر   اوت دارند در ندول -هیجانی
 

 ایر همسالانرفتاری در دو گروه کودکان کار و س-آینده، روابط میانی دلبستگی، و مشکلات هیجانی به های امیدنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نمرات شاخص :3جدول 

 

 های امید به آینده بامؤل ه، دو گروه ار نظر  رده3بوا  ونه به ندول 

(، و 151برای   کر عاملی ) Fدار دارنود چراکوه آمواره هه   واوت مرنی

 دار است. مقایسهمرنی 73/7و  771/7( در سرح 517/31  کر راهبردی )

دهد که این دو مؤل ه در کودکان کار ها نشوووان میمیانگین نمرات گروه

ها کمتر ار سایر همسالان است. ار طرفی با  ونه به حجه انداره ا ر، گروه

غییرات دریووود ار   1/3دریووود ار  غییرات   کر عاملی و  3/13ثوادرند 

دهد که دو گروه ار نظر نشووان می 3  کر راهبردی را  بیین کنند. ندول 

 ، باواکن  هیجانی نجبههای روابط میانی دلبسوووتگی، مؤل ه مامی  رده

برای  کوواموو  انربوواثی مثبووت  Fآموواره ریرا دار دارنوود هه   وواوت مرنی

 رهچج حمایت ار ینیگجیدور (، و759/15(، رفتارهای من ی )721/13)

 دار است. مقایسهمرنی 771/7( در سورح 171/33مراثب ) فرد/ دلبسوتگی

ت  کام  انرباثی مثب دهد که در مؤل هها نشوووان میمیانگین نمرات گروه

 های رفتارهایدر مؤل ه ؛نمره کودکان کار کمتر ار سوایر همسوالان است

مراثووب نمره  فرد/ دلبسوووتگی چجره حمووایووت ار ینیگجیدورمن ی و 

و در مؤل ه واکن  هیجانی  ؛کودکان کار بیشووتر ار سووایر همسووالان بوده

دریوود ار  2/15 دهد کهاند. حجه انداره ا ر نشووان مینمرات برابر داشووته

من ی، و  درید ار  غییرات رفتارهای 6/17مثبت،  انرباثی  غییرات  کام 

 فرد/ دلبسوووتگی چجره حمایت ار گجینیدریووود ار  غییرات دوری 31

همسووالان اسووت.  سووایر و کار ثب ناشووی ار  غییرات دو گروه کودکانمرا

رفتاری ار  -های مشوووکلات هیجانیمؤل هار نظر  ردههمچنین دو گروه 

برای پر اشگری و  Fهه   اوت مرنادار دارند ریرا آماره  دید مرله نیج با

ی نایافتگسارش(، 123/55(، اضورراب و افسردگی )631/6کنشوی )فجون

نارسایی (، و ا تلال 229/11(، رفتارهای ضدانتماعی )393/15)انتماعی 

میانگین  دار است. مقایسهمرنی 771/7و  775/7( در سرح 935/13 ونه )

 مؤلفه
میانگین مجذورات 

 گروه

 

Df 

میانگین مجذورات 

 خطا
F P اندازه اثر 

   کر عاملی

   کر راهبردی

151 

517/31 

1 

1 

722/1 

633/1 

755/12 

192/3 

771/7 

733/7 

133/7 

731/7 

 152/7 771/7 721/13 996/11 1 337/595 مثبت انرباثی  کام 

 715/7 513/7 572/1 193/17 1 527/15 هیجانی واکن 

 176/7 771/7 759/15 773/11 1 367/573 من ی رفتارهای

 /دلبستگی چجره حمایت ار گجینیدوری

 مراثب فرد
197/513 1 133/3 171/33 771/7 317/7 

 765/7 775/7 631/6 931/12 1 932/122 کنشیپر اشگری و فجون

 111/7 771/7 123/55 299/17 1 371/537 اضرراب و افسردگی

 115/7 771/7 393/15 311/13 1 133/199 نایافتگی انتماعیسارش

 126/7 771/7 229/11 631/17 1 193/573 رفتارهای ضدانتماعی

 155/7 771/7 935/13 915/1 1 373/111 ا تلال نارسایی  ونه
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-های مشوووکلات هیجانیدهد که  مامی مؤل هها نشوووان مینمرات گروه

ا  ونه ب رفتاری ار دید مرله در کودکان کار بیشتر ار سایر همسالان است.

دریوود ار  غییرات پر اشووگری و  5/6ها ثادرند نداره ا ر، گروهبه حجه ا

درید  5/11، اضرراب و افسردگیدرید ار  غییرات  1/11کنشی، فجون

دریوود ار  غییرات رفتارهای  6/12انتماعی،  ینایافتگسووارشار  غییرات 

 ونه در دو  نارسوواییدریوود ار  غییرات ا تلال  5/15ضوود انتماعی، و 

 همسالان را  بیین کنند. سایر و کار گروه کودکان

 گیریبحث و نتیجه
امید به آینده، روابط میانی دلبسوووتگی، و  این پژوه  بوا هدف مقایسوووه

. دشرفتاری در کودکان کار با سوایر همسوالان انجام  -مشوکلات هیجانی

نتوایج آرمون  ی و موانووا نشوووان داد کوه امیود به آینده در کودکان کار 

های الان کمتر است. این یافته در راستای نتایج پژوه نسبت به سایر همس

راده و ایمان (،12) (، برونر15سووو یری، احمودی، رسوووتمی، و پرهوده )

که ( اسووت؛ به طوری11) ریک و و وا کینج (11(، ایکسووون )19علیپور )

ها نشان دادند کودکان کار ار امید به آینده کمتری نسبت به این پژوه 

 ودنب ( نتیجه گرفتند فقر و11بر وردارند. وا کیج و ریک )سایر همسالان 

باعث پایین آمدن امید به آینده در کودکان کار شوووده   حصوووی ، امکان

 ندفروشمی  وراکی و باریاسباب گ ، ها یابان اسوت. این کودکان در

 .است شده  بدی  شجروندان طرف ار ای عادیمسوئله به موضووه این که

 بین در فردی آینده به ( دریافتند امید15کاران )همچنین سووو یری و هم

 ودکانار سایر ک به دلی  شورایط  انوادگی نامناسوب کمتر کودکان کار

راده و علیپور،  نجایی را کنندگان پژوه  ایماناسوووت. بیشوووتر شووورکت

مرنایی رندگی عنوان عواملی برای نواامیودی، اعتمواد بوه  ود پایین، و بی

ن همدم، کمبود محبت، و ارضووا نشوودن نیارهای کردند. در واثع، نداشووت

عاط ی در کودکان کار مونب احسوواس  نجایی و متراثب آن ناامیدی ار 

 (.19شود )آینده می

 ماعی،انت اثتصوووادی،  وان گ ت، مشوووکلاتمی در  بیین این یوافته

 است اده،وءس بدرفتاری، در رندگی کودک، همچنین  حصیلی و فیجیکی،

 او در امید آمدن پایین باعث کودک، به نسووبت  ونجیکه و  شووونت

باعث  پر شوووونت یهاطیمح(. همچنین رندگی و کار در 12شوووود )می

با فراهه  هرچند کهشوووود، در کودکان می واریامیدسووورح پایین آمدن 

 این کودکان روی به آینده به امید به ایرورنه  حصوووی ، امکان کردن

های حایوو  ار پژوه  مونور، کوینتون، و (. داده11شووود )گشوووده می

 عنوانبه وانند وورلی حواکی ار آن اسوووت که والدین/سووورپرسوووتان می

محرک  وارنی ایجواد امیود درونی در نونوانوان بوه آنجوا کمک کنند، 

ی رسووانمند به کمک، والدین  ود را علاثهآن نونوانان که یرمان ژهیوبه

-(. این نتایج با یافته ا یر سوولیمانی13دریابند )در رسوویدن به اهدافشووان 

ست که نشان داد ار باط داشتن با یک ا راستاآیدان، ملکمن، و هلمن هه

(. 23کننووده بووا افجای  امیوود در نونوانووان همراه اسوووت )مربی حمووایووت

ود راده و علیپور این بهای بسوویار مجه پژوه  ایمانهمچنین یکی ار یافته

ایت انتماعی را که شووام  ادامه  حصووی ، رفتن به که کودکان کار، حم

 راهکاری برای للبه بر ناامیدی عنوانبهشد، و بودن با دوستان می ،مدرسه

 وان ها، می(. طبق نتایج حای  ار این پژوه 19و  نجایی عنوان کردند )

دریافت حمایت  وسوووط  اسوووتنبواط کرد کوه کودکوان کار به دلی  عدم

ه آینده  ری دارند و نسبت بمیجان امید به آینده پایین ،والدین یا سرپرستان

 کنند.ح  رهاشدگی و ناامیدی می

همچنین نتایج پژوه  حاضور نشوان داد کودکان کار نسوبت به سایر 

 ری بر وردارند. سوووایر همسوووالوان  ود ار روابط دلبسوووتگی ضوووریف

(، 52(، بریر و همکواران )55) هوا نظیر بواونوواسوووچن و همکوارانپژوه 

(، کایر، اشووور، 51) تیآدگ(، لوول، رنک، و 59 ومودا ) و وروکیسووو

( 35(، و بوادمچی و همکاران )37(، ری  )56ایجنودورن )بواکرمنج، و ون

د . ری  در پژوه   وکردند دیی  را  این نتیجه ،همسو با پژوه  حاضر

 به کودکان سایر ار  ربی  دیدهآسویب دلبسوتگی با که کودکان دریافت

(. کایر و 37شوند )می دچار شدن( ) یابان  انمانی هنی و بی مشوکلات

 دینوال کودک و رندگی و کار پر رر هاینیج دریافتند محیط همکاران

(. 56) هددیم شک  کودک در را ناایمن دلبسوتگی مسوئولیت، سوبکبی

نتیجه  های  ود( در پژوه 51( و لوول و همکاران )52بریر و همکاران )

 مستقیه ورتیبهآنجا،  ار سووءاست اده کودکان و با فتاریگرفتند که بدر

 یشنا توانر سبک دلبستگی ناایمن و مشکلات باعث ایجاد لیرمستقیه و

 پژوه  دیگری دریافتند  ومودا نیج در و شود. سوروکیدر کودکان می

 و انتنابی اایمنن  شکی  دلبستگی با ابتدایی سنین در کودک با بدرفتاری

 (.59دارد ) دارمرنی و مثبت رابره دوسوگرا،
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 و نیست ابت  کودکان در  وان گ ت دلبستگیمی در  بیین این یافته

 ودنب پاسووخگو کند. در یووورت  غییر مختلف شوورایط  حت  واندمی

 ،ینوالد  ونجیبی یووورت در و ایمن یووورتبه دلبسووتگی این ،والدین

 بر سوویاریب من ی راتی    و گیردمی شووک  ناایمن یووورتبه دلبسووتگی

 والدین (. کودکان دارای53) گذاردمی کودک روان و  هن سووولامت

 نشووان کمتری همراهی و ،امنیت، یوومیمیت  ود رابره در که  ونهکه

(. همچنین 12) بر وردارنوود  ریپووایین ایمن دلبسوووتگی ار دهنوود،موی

 ،کنندمی  جربه  ود های انواده در را نامسوواعدی کودکانی که شوورایط

  جربه را بیشتری آشو تگی و بر وردارند ناایمن دلبسوتگی هایسوبک ار

ها حاکی ار آن اسوت که برثراری دلبستگی ایمن (. پژوه 55کنند )می

نسووبت به والدین/سوورپرسووتان برای ایجاد امید و رضووایت ار رندگی در 

فررندان بسیار مجه است. دلبستگی ایمن ممکن است ار درک کودک ار 

این موضووه ناشی شود که والدین/سرپرستان او مرتقد به انجام امور لارم 

(. طبق این دستاورد 13ن فررندان به اهداف  ود هستند )در نجت رسوید

ه ای اسووت ک وان اسووتدلال کرد که کودک کار، بر اسووته ار  انوادهمی

اطمینوان لوارم را برای کموک به کودک در رسووویدن به اهداف و ایجاد 

همواره رندگی و  کام  انرباثی   ل امنیوت و آرام  به او ندادند و این 

 کند.ین کودکان را  جدید میروابط دلبستگی در ا

 رفتاری در کودکان-علاوه، این پژوه  نشان داد مشکلات هیجانیبه

های هبا یافت تر ار سوووایر همسوووالان آنجا اسوووت. این نتیجهکار بسووویار بیشووو

(، و 31(، داپونگ هارلی، نانری، و لمبرت )1هوای لی و هام  )پژوه 

در  تر رافتاری بیشووور -هایی که ونود مشوووکلات هیجانی مامی پژوه 

رر و همکاران  برای مثال همسو است. ،(33-33)  یید کردند  کوکان کار

انی به کار  یاب در کودکانرفتاری  -دریافتند شووویوه مشوووکلات هیجانی

، یآبادیعل(. اکبری 32دلی  شوورایط سووخت رندگی بسوویار بالا ر اسووت )

 اردکان ککو دریافتند، پژوهشووی پور، و عریضووی سووامانی نیج در القی

 فتاریر مشووکلات سوورپرسووت،بی کودکان به نسووبت ننسووی، آرار ثربانی

 این به نیج پوربافرانی، راهب، اثلیما، و یجدانی (.39دهند )می نشان بیشتری

 نتماعی،ا نایافتگیسوووارش نابجنجار، رفتارهای که یافتند دسوووت نتیجه

 یشووترب مرناداری طوربه دولتی مراکج کودکان در  ونه یینارسووا ا تلال

 ایی، نج احسوواس مایبورگ، موولا، و پوگنپول نیج دریافتند (.35اسووت )

 -یجانیه مشکلات شنا تی وروان مشکلات شوایستگی، عدم افسوردگی،

ان است ار سایر کودک بیشوتر کار کودکان در  ونجیثاب  طوربه رفتاری

 هایپژوه های همه نتیجوه به دسوووت آمده در این مرالره با یافته (.31)

  کر شده همخوانی دارد.

 نسووو در کار  وان گ ت، شوووروههای این پژوه  میدر  بیین یافته

 اتمشووکل کار، محیط در نامرلوب شوورایط و ،رندگی هایسووختی پایین،

 کار (. همچنین کودکان36) دهندمی افجای  را رفتاری - هنی و هیجانی

 سوویارب نسوومی و ،عاط ی فیجیکی،  شووونت کودکان، سووایر به نسووبت

 کلاتمشوو با شوونا تیروان لحاظ ار نتیجه در کنند،می  جربه را بالا ری

  ر،ینپای  هنی و نسمی سولامت مشوکلات این شووند.می روبرو بیشوتری

(. 31ارد )د دنبال به را  رضووریف  حصوویلات بیشووتر و رفتاری مشووکلات

دریووود ار کودکان کار  13پژوه  داکوال و همکواران نشوووان داد کوه 

کننده در پژوه ، در طول رندگی  ود نوعی ار سوءاست اده را کتشور

اند که بیشووترین نوه آن بدرفتاری نسوومی، عاط ی، و ل لت  جربه کرده

در  ژهیوبهدهنده  روما و ا تلالات اضررابی نیج، بود. همچنین علائه نشوان

(. طبق نتایج این 37ثربانیان سووووءاسوووت اده در کودکی، مشووواهده شووود )

ها، و همچنین نتایج به دسوووت آمده ار پژوه  حاضووور مبنی بر پژوه 

رد که  وان استنباط کمیجان امید و دلبستگی ضریف در کودکان کار، می

 باهتیش فرسای رندگی برای این کودکان، که هیچشرایط سخت و طاثت

نسمی  هایو آسیبها نایافتگیکام ندارد، با انواه کودکی شاد دنیای به

امر، انواه مشکلات هیجانی و رفتاری را برای  همراه بوده و همینو روانی 

 آورد.کودکان کار به همراه می

هایی پژوه  حواضووور همانند هر پژوه  دیگری دارای محدودیت

 اند ار: در این مرالره ارهوا عبارتبر ی ار این محودودیوت. ه اسوووتبود

اعات آنجا به که  رمیه اطلاسووت اده شوود  سوواله 15 ا  17 سوونین کودکان

ب به علت محدود و کمیا انجام شود؛های سنی دیگر باید با احتیاط گروه

ین در ابودن کودک کار د تر،   کیک ننسووویت و مقایسوووه دو نن  

ای هبه علت سرح سواد بسیار پایین  انواده ؛یورت نگرفته استمرالره 

شد   به والدین با مشقت بسیار  کمی های مربوطکودکان کار، پرسوشنامه

داد با  ونه به  رو  ها ونود دارد؛که با این کار امکان سوگیری در پاس 

نتایج بر حسوووب شوووغ ،  که نمونه در این پژوه ، بررسوووی و مقایسوووه

ت. با اس انجام نشدههای والدین کودکان کار و سایر ویژگی ، حصویلات

شووود ار ابجارهای پژوهشووی های پژوه  پیشوونجاد می ونه به محدودیت
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 های دیگریو ار روش آوری دادهل ی علاوه بر پرسشنامه، برای نمعمخت

های وهگرمرالره مشابه بر روی شود. است اده مث  مشواهده و مصواحبه نیج 

 وانود بوه موا کموک کند  ا روند  حولی مشوووکلات و مختلف میسووونی 

مرضلان کودکان کار را ردیابی کنیه. مقایسه کودکان کار پسر و د تر و 

ار نیج کهای شووغلی و  حصوویلات والدین کودکان ویژگی مرالرههمچنین 

 وانود اطلواعوات م یودی در ا تیوار موا ثرار دهود  وا بتوانیه مدا لات می

در سوورح های پژوه ، بر اسوواس یافتهمناسووب را طراحی و انرا کنیه. 

اده در مؤسسات حمایتی کوکان کار، با است  شودکار بسوته پیشونجاد میبه

وضوووریت ان رادی بوه بجبود  مشووواورهو ، یدرموانگروه، یدرموانیبوارار 

ه  در پژواین نتایج و همچنین  پردا ته شود کار کودکان شنا تیروان

ثالب بروشووور در ا تیار مؤسووسووات حمایتی و آمورشووی کودکان کار و 

ای ه، شوویوهمدارس ثرار گیرد  ا با حمایت مالی و عاط ی ار این کودکان

شنا تی و  انوادگی آنجا را طراحی و انرا روان لاتح  مشکلارم برای 

 کنند.

د  انه نامه کارشناسی ارشپژوه  حاضور برگرفته ار پایانتشکر و قدردانی: 

 شناسی عمومی دانشگاه گیلان با راهنمایی دکتر عباسرلی نا سیمبر در رشته روان

مانه در سوووا 17357 انجاده و مشووواورت دکتر عباس ابوالقاسووومی با کد حسوووین

 پژوهشوووی اسوووت. همچنین مجور انرای آن بر روی افراد نمونه ار سووووی اداره

یادر شده است  3177-11313-171 پرورش شجر رشت با شماره نامهوآمورش

نجادی لیردولتی( و  و در مؤسوووسوووه حمایت ار کودکان کار رشوووت )به عنوان

ولین وسیله ار مسئهای لارم با مدیر و کارکنان مؤسسه، انجام شد. بدین هماهنگی

پرورش به  صو  کارشناس هسته مشاوره، کادر ادارای ومحترم اداره آمورش

هووای حمووایووت ار کودکووان کووار، و همچنین افراد نمونووه و مربیووان مؤسوووسووووه

 شود.کننده در این مرالره،  شکر و ثدردانی میشرکت

املًا و نتایج آن به یورت کمستق  انجام شده  طوربهاین پژوه  تضاد منافع: 

 .ونود نداشته است گونه  ضاد منافریهیچش اف ارائه شده است، در نتیجه 
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