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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The main purpose of this article is to identify the factors 
that develop the education of working children. The method of 

conducting research is mixed (qualitative-quantitative). 

Materials and Methods: In order to conduct this research, in 
addition to the documentary study, the content analysis technique 

with MAXQDA12 software was used to identify the factors and 

components. The statistical population in this study was all experts 
in the field of education, which was conducted after 11 interviews, 

and all interviews lasted between 50 and 90 minutes. In addition, 

semi-structured interviews with university experts in 2009 were 

conducted in the form of open source, axial and selective codes, 
and the Demetel method was used to determine the effectiveness 

and influence of the components. According to the semi-structured 

interviews, 205 open codes and 113 central codes were extracted 
for the development of education of working children, which 

finally resulted in 3 dimensions (health-individual education, 

socio-cultural education and education of knowledge and academic 

and professional skills. ) And 8 main components and 43 indicators 
for the development of working children education were extracted. 

Findings: The results showed that the three components of 

physical health and health, mental health and moral education are 
effective components and the components of cultural-

communication (collective) characteristics, selected teachers, 

educational facilities, vocational training, respectively. E-content 
and tutoring services are influential components. 

Conclusion: The results showed that paying attention to the 

education of working children protects them from serious social 

harms. 
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 77با...  کار کودکان آموزش توسعه عوامل شناسایی  
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 با کار کودکان آموزش توسعه عوامل شناسایی

 مضمون تحلیل و دیمتل رویکرد

  1جعفری نبویسادات نفیسه 
 و مدیریت دانشکده آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد اقتصاد،
 *2محمد علی حسینی

 و بهزیستی علوم دانشگاه توانبخشی، مدیریت گروه دانشیار،
 .)نویسنده مسئول( ایران تهران، توانبخشی،

 3ینام کین یمصطف
 علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه تربیتی،

 4نادرقلی قورچیان
 اقتصاد، و مدیریت دانشکده ،آموزش عالی مدیریت گروه استاد،

  .ایران تهران، تحقیقات، علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه
 5پریوش جعفری

 دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد ،یآموزش مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران تهران، ،اسالمی آزاد

 چکیده
 آموزش توسعه عوامل شناسایی مقاله این اصلی هدف: هدف

  .است( کمی-کیفی)آمیخته پژوهش انجام روش. است کار کودکان
 اسنادی، مطالعۀ بر عالوه پژوهش این انجام برای :ها روش و مواد

 برای ، MAXQDA12 افزار نرم با مضمون تحلیل تکنیک از
 این در آماری جامعه. است شده استفاده ها مؤلفه و عوامل شناسایی
 انجام از بعد که بودند آموزش حوزه در خبرگان تمام پژوهش
 50 بین ها مصاحبه تمام و گرفت صورت نظری اشباع ۱۱ مصاحبه

 ساختار نیمه های مصاحبه ضمن در. انجامید طول به دقیقه 90 تا
 و باز های کد صورت به ۱39۸ سال در دانشگاه خبرگان با یافته

 و تاثیرگذاری میزان تعیین برای و شده انجام گزینشی و محوری
 توجه با. است شده استفاده دیمتل روش از های مولفه تاثیرپذیری

 کد ۱۱3 و باز کد 205 یافته، ساختار نیمه های مصاحبه به
 در که گردید، استخراج کار کودکان آموزش توسعه برای محوری

 اجتماعی های آموزش فردی، – بهداشتی های آموزش)بعد 3 نهایت
 ۸ و( ای حرفه و تحصیلی مهارتهای و دانش آموزش و فرهنگی –

 کار کودکان آموزش توسعه برای شاخص 43 و اصلی مولفه
  .گردید استخراج

 سالمت و بهداشت ی مولفه سه داد نشان ها یافته :ها یافته
 مولفه از اخالقی آموزش و روانی سالمت و بهداشت جسمانی،

 فرهنگی های ویژگی های مولفه ترتیب به و هستند تاثیرگذار های
 آموزش آموزشی، امکانات منتخب، مدرسین ،(جمعی)ارتباطی –

 های مولفه از محتوایی و درسی کمک خدمات و ای حرفه های
 .هستند تاثیرپذیر

 ایشان کار، کودکان آموزش به توجه داد نشان نتایج :گیری نتیجه
 .دارد می مصون جدی، اجتماعی هایآسیب از را
 

 تحلیل پرورش، و آموزش کار، کودکان آموزش واژه های کلیدی:
 دیمتل تکنیک مضمون،

 
 25/10/1398: دریافت تاریخ
 12/12/1398 :پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولmahmaimy2020@gmail.com  
 

 مقدمه
مدرن  یا دهیپد یکودک و دوران کودک تیدادن به موقع تیاهم

گروه  کیو مربوط به دوران معاصر است . کودکان به عنوان 
خاص خود را دارا هستند، در  یو فرهنگ یاجتماع گاهیکه جا یسن
گروه که نقش  نیکرده اند. ا دایپ ژهیو یتیمدرن موقع یشهر طیمح

حال به  نیدرع شود،ینم رفتهدر نظرگ شانیبرا یاجتماع تیو مسئول
 ندیو فرا برندیبه سر م« سرنوشت ساز» یعنوان که در دوره ا نیا

 نیبه طور کامل و با بهتر دیآنها با تیو ترب میشدن و تعل یاجتماع
خانواده و جامعه  دیتحت توجه نظارت شد رد،یانجام گ تیفیک

 ابانیاز کودکان در خ یحضور مستمر گروه ان،یم نیهستند. در ا
و قرار گرفتن در بحران  یخانمان یب لیکه در نگاه اول به دل

 یو نگران یآورده اند، به آزردگ یرو ابانیبه کار در خ یاقتصاد
 یبرا ی(. کار اجبار۱)شهروندان و مسئوالن منجر شده است 

که جسم و روان آنها در حال  یآنها درزمان یریکودکان و به کارگ
 یرا به بار خواهد آورد و آثار آن برا یجد یها بیآس ت،رشد اس

از معضالت  یکی دهیپد نیآنها را خواهد گرفت. ا بانیگر شهیهم
درحال توسعه  یدر سراسر جهان به خصوص کشورها ریفراگ

کار، در سراسر  یالملل نیاست. بر اساس گزارش ساالنه سازمان ب
کار هستند، در  هسال مشغول ب ۱7تا  5کودک  ونیلیم 2۱۸جهان 

ول به انجام مشاغل از آن ها مشغ ونیلیم 73 باًیآمار تقر نیا
نفر در  ونیلیم 72.2از کودکان کار  یمین باًیباشند. تقر یپرخطر م

نفر  ونیلیم ۱0.7آرام؛  انوسیو اق اینفر در آس ونیلیم 62.۱ قا؛یآفر
 رنف ونیلیم 5.5و  یعرب ینفر در کشورها ونیلیم ۱.2 کا؛یدر آمر

 نیدر هم نی(. همچن2شوند) یم افتی یمرکز یایدر اروپا و آس
در اکثر کالن شهرها  ریاخ یده ها یط دهیپد نیا زین رانیسال در ا
نه تنها بخش  یاجتماع یبهایاز آس یکیو به عنوان  افتهیگسترش 

 ندهیآ یها هیاز کودکان و نوجوانان را که سرما یقابل توجه
(. بلکه خانواده و 3)قرار داده است بهایجامعه هستند در معرض آس

مواجه ساخته است.  یریجبران ناپذ یها انیجامعه را هم با ز
سال  ۱۸تا  5 یرا پسران با محدوده سن رانیکودکان کار ا 95%

پدر و مادر هستند و  یآن ها دارا %90دهند، حدود  یم لیتشک
خانواده  %۸0نفر است،  ۸ نیانگیخانواده آن ها به طور م یااعض
 یرهااز کشو %36از روستا و  %62کودکان مهاجرند که  نیا یها
از آموزش و پرورش انتظارات  نیشی(. در قرون پ4باشند)  یم گرید

به مرور دچار  یو فن یداشتند که به واسطۀ تحوالت علم یمتفاوت
از  یکیبه عنوان  یآموزش یهاشده است و حال به نظام رییتغ

و  یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یهااستیس قیعوامل مؤثر در تحق
نظام آموزش و پرورش، در  انیم نیدر ا(. 5) شودینگاه م یفرهنگ

و  تیکه به ترب یکشور به عنوان مرکز کی یتوسعه ندیفرا
مهارت به  یو دارا ستهیکارآمد، شا یانانس یرویساختن نآماده

مختلف  یهانهیجامعه در زم یواقع یازهایبه ن ییمنظور پاسخگو
از اهداف  یکیرا بر عهده دارند.  یدیو کل یاتینقش ح پردازد،یم

کردن انسان و توسعه کامل  یعمده آموزش و پرورش اجتماع
بدون توجه به  فهد نیبه ا یابیکه دست باشدیاو م تیشخص

تحقق اهداف در  راینخواهد شد، ز سری( مابانیکودکان کار) در خ
کودکان و  (.6بر جامعه است ) رگذاریگرو آموزش تمام اقشار تاث

کنند، به  یم فاءیامروزی ا اییدر دن رییجوانان سهم چشمگ
 حیو پرورش صح تیرشد و بقای هر جامعه وابسته به ترب کهیطور

افراد را بر عهده  تیترب فهی( آموزش و پرورش وظ7باشد) یآنان م
 یاجتماع یمشکالت خانوادگ لیاز کودکان بدل یا دستهدارد اما 

امکان حضور در  کالس درس را ندارند و در زمره  یاقتصاد
کودکان  نیحقوق ا دیحال نبا نیدر ع رندیگ یکودکان کار قرار م

 یحفظ حقوق، توسعه ی فردی و اجتماع نیگرفته شود. بنابرا دهیناد
ن گروه از افراد از یرشد همه جانبه ا ی نهیو فراهم آوردن زم

حال فقدان توجهی  نیباشد. با ا یبرخوردار م یدوچندان تیاهم
کالن کشورها در  های زییای و برنامه ر نهیزم یبه علل اصل یکاف

 یهای نوظهور اجتماع دهیاز پد یکی رییحوزه، باعث شکل گ نیا
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 نبوی جعفری و همکاران   سادات نفیسه 78   

 ۱39۸، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ابانیکودکان کار و خ یعنی یجوامع فعل یو دغدغه های اصل
که صحبت از  ی. در آموزش و پرورش زمان(۸)  است دهیگرد

همگان است.  یگردد، منظور آموزش برا یم یموزشعدالت آ
از  یدارد که آموزش مربوط به قشر خاص یم انیب یعدالت آموزش

از امکانات  گانیبه صورت را دیو همگان با ستیجامعه ن
 ربرخوردار باشند. عدالت در همه عرصه ها خصوصا د یآموزش

عرصه آموزش به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه همه 
جانبه و بقای سیستم و نظام های طبیعی و اجتماعی قابل طرح و 

از  یآموزش یدر سازمانها ی. وجود عدالت آموزش(9)بررسی است
که عصر  یکه انسان در عصر کنون ردیگ ینشات م مینوع پارادا نیا

متفکر، سازنده و خالق باشد  ،رنقاد، داو یموجود دیاست  با ییدانا
 دیشود، با یو از آنچه منجر به محدود شدن افراد و افراد م

معتقدند که افراد  میپارادا نی. طرفداران ادیبه عمل آ یریجلوگ
هستند که آموزش آنها  یمتفاوت یو باورها هایتوانمند ق،یسال یدارا

 التداشته باشد و عد یریانعطاف پذ ق،یعال نینسبت به ا دیبا
 (۱0مجموعه برقرار باشد ) کیافراد  نیب دیبا یآموزش

دهد،  یاز کودکان رخ م یعده ا یبرا رانیآنچه در کشور ا اما
. به یابانیبه عبارت بهتر کودکان خ ایمتفاوت است. کودکان کار 

به  داریکه به صورت مداوم و پا شودیگفته م یکودکان کارگر
 شتریها را در بامر آن نیکه ا یبه طور د،شونیخدمت گرفته م

و  سازدیم بهرهیب یدوران کودک هاوقات از رفتن به مدرسه و تجرب
 کی ی. به کودککندیم دیها را تهدآن یو جسم یسالمت روح

 یباشد که برا یتیکه مشغول به فعال شودیکودک کار گفته م
کودک مضر  یتیو شخص یاخالق ،یاجتماع ،یروان ،یکیزیسالمت ف

هر  یکند. سن مناسب برا دایکودک تداخل پ لیباشد، و با تحص
بر اساس آثار آن کار بر سالمت و رشد کودک  یارشغل و ک

 یالمللنیسازمان ب ۱3۸اساس، قرارداد شماره  نی. بر اگرددیم نییتع
کرده که اگر  نییحداقل سن را تع کیمشاغل مختلف  یکار برا

در آن  تیسن است مشغول به فعال نیاز ا ترنییکه سنش پا یکودک
 نی. اشودیکودک کار در نظر گرفته م کیشغل باشد، آن کودک 

که  یمشاغل پر خطر )مشاغل یسال برا ۱۸عبارتند از:  نیسن
(، اندازندیکودک را به خطر م یاخالق ای یروان ،یسالمت جسم

 تیکه سالمت و امن یمشاغل سبک )مشاغل یسال برا ۱5–۱3
( دارندیبازنم لیو کودک را از تحص کنندینم دیکودک را تهد

(۱۱ .) 
از  یکیشوند،  یم جادیا  یعوامل متعدد ریکار، تحت  تاث کودکان

 لیخانواده به دال ادیبن میعوامل خانواده است. عدم تحک نیا
شوم را در جامعه به وجود  دهیپد نیا ،یو اقتصاد یمختلف فرهنگ

 یهانگرش ایمانند جنک و  یناگهان یتصاداق راتییاورد. تغ یم
 یکودکان کار م جادیا گرید واملاز ع زین یو قوم یغلط فرهنگ

کنند که با آموزش  یعنوان م یباشند. اما کارشناسان جامعه شناس
کودکان را  نیا ریتوان مس یآموزش م تیفیک یمناسب و ارتقا

 . (۱2کرد ) فیتعر شانیرا برا یهدفمند یداد و زندگ رییتغ
 یاجتماع یبهایرا از آس شانیتوجه به آموزش کودکان کار، ا 

شود متفاوت  یدارد. اما آنچه در کشور مشاهده م یمصون م ،یجد
که گروه مطالعات و  یبا نظر کارشناسان است. به نحو

عنوان  یستیسازمان بهز یاجتماع دگانیدبیامور آس یزیربرنامه
کودکان کار با  لیتحص یکند که وزارت آموزش و پرورش برا یم

از  تیگروه در انجمن حما نیندارد. ا یریپذانعطاف ژهیو طیشرا
 نیا یاموزش و پرورش برا های کودکان کار ضمن انتقاد از برنامه

دارد که اموزش و پرورش به گونه  دینکته تاک نیقشر خاص، بر ا
کودکان در چه  نیداند ا یکند که انگار نم یم یزیبرنامه ر یا

 (.۱3دارند) رارق یتیوضع
 ی(، در پژوهش خود عوامل موثر بر ارتقا۱2) یجعفر یمقدس

مصوبات  ،یتیحما یکودکان کار را شامل برنامه ها یسطح زندگ

(، ۱4) ۱کریپین ن،یکنند. همچن یم یخانواده و ... را معرف ،یقانون
که در مورد کودکان کار و  یاستی)سیالملل نیب یاستگذاریس
 یم بیبه تصو ونسکویمانند  یالملل نیب بردر مجامع معت یابانیخ

موثر بر  یعضو، الزم الجرا است( را عامل یکشوها یرسد و برا
 یعنوان م ز،ی( ن۱5) 2بهکتدانند. بالت و  یآموزش کودکان کار م

 ریکودکان کار به نوع اموزش، عامل تاث ازین صیکنند که تشخ
(، عوامل ۱6) 3پاپو و واسانتامانند  زین یگذار خواهد بود. برخ

و ... را از عوامل  یطیعوامل مح ت،یمانند سن، جنس یمختلف
 یم یدانند. بطور کل یکودکان م نیا نیدهنده آموزش در ب لیتشک

دهنده  لیرا از عوامل تشک یو قانون یطیمح ،یتوان عوامل فرد
 .آموزش کودکان کار عنوان کرد

دغدغه  نیخود با ا یکار های از آنجا که پژوهشگر در سال 
روبرو بوده است که چرا کودکان از حقوق خود محروم هستند 

کودکان را  نیآموزش ا ندیفرا یمدل یقرار هست که با طراح
عوامل مختلف  ییدارد با شناسا بخشد، پژوهش حاضر قصد توسعه

در توسعه  اموزش کودکان  ریپذ ریدهنده، اثرگذار و تاث لیتشک
 یمهم در جهت گسترش و ارتقا یگام ،یابانیکودکان خ ایکار 

 .کودکان بردارد نیا یبرا شتریب تیامن جادیو ا یسطح زندگ یفیک
 

 مواد و روش ها
این مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته )کمی و کیفی( است. در 

یافته مولفه های مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار 
اولیه از روش تحلیل مضمون شناسایی شد. مشارکت کنندگان در 
پژوهش را افراد خبره در زمینه مدیریت آموزشی، مدیریت 
آموزش عالی، آموزش کودکان استثنایی، مربیان و مدرسان 
بهزیستی ) اصالح و تربیت( که در زمینه کودکان کار دارای 

کتاب و یا تالیفی داشته اند و  مدرک تحصیلی مرتبط و یا مقاله،
همچنین در این زمینه تدریس کرده باشند، تشکیل داده اند. 
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از خبرگان با حداقل سه 
سال تجربه فعالیت در دانشگاه در زمینه آموزش عالی ،متخصصین 
با حداقل تحصیالت دکتری در مدیریت آموزشی و مدیریت 

لی و کودکان استثنایی. روش نمونه گیری نیز به صورت آموزش عا
در این روش نمونه گیری،  4هدفمند بود. از نظر تشکری و تدلیه

موارد بصورت غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می 
(. روش گردآوری داده ها برای 93،  2003شوند)تشکری و تدلیه،

رسی جمع آوری داده های کمی، پرسشنامه ماتریسی برای بر
متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر به روش تصمیم گیری مقایسات 

خبره را  20( از جامعه آماری خبرگان که Dematelزوجی)
تشکیل می داد صورت گرفت.روش نمونه گیری در این روش به 

 صورت گلوله برفی بوده است.
 ۱399تا شهرویور ماه  ۱39۸مصاحبه ها در فواصل زمانی بهمن 

دقیقه بود. پس از پیاده  64انگین زمانی مصاحبه ها انجام شد. می
سازی مصاحبه ها ، به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل 
مضمون و همزمان با جمع آوری داده ها استفاده شد. بدین ترتیب 
که پس از انجام مصاحبه ها ابتدا متن نوارها پیاده شد. پس از آن 

احبه شونده ارسال و یک نسخه از کدهای استخراج شده برای مص
تایید شد. جهت آشنایی با داده ها و غرق شدن، داده ها چندین 
مرتبه بازخوانی گردید بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و 
کدهای اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات 
اولیه شکل گرفت. این طبقات درهم ادغام شده و درون مایه ها را 

د. همچنین جهت اطمینان از صحت داده های جمع تشکیل دادن
آوری شده، درگیری طوالنی مدت و عمیق داده ها وجود داشت. 

_________________________________ 
1. Crippin 
2. Ballet & Bhukuth 
3. Pappu & Vasanta 
4 Tashakkori and Teddlie 
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بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی، درتحلیل 
داده ها مشارکت داشتند. پژوهشگر دست نوشته ها را برای تایید 

پذیری مجددا کدگذاری و طبقات می خواندند. برای افزایش تایید
به مشارکت کنندگان مراجعه می گردید. داشتن حداکثر تنوع در 
نمونه گیری و دیدارهای طوالنی ،راه های دیگر افزایش اعتبار داده 
ها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و طبقات فرعی شکل گرفتند 
و سپس کاهش داده ها در تمام واحدهای تحلیل)کدها( ادامه یافت 

ایه ها ظهور یافتند.مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری تا درون م
داده ها ادامه یافت. تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار 

MAXQDA12  انجام شد.تصمیم گیری مقایسات
اثر هر یک از  ( روشی است که برای بررسیDematelزوجی)

متغیرها بر روی متغیرهای دیگر و تشخیص مولفه های اثرگذار از 
متغیر توسعه آموزش کودکان کار بکار می رود تا  اثرپذیر در

پذیر شود. مدل تصمیمات زوجی قادر اهداف کلی پژوهش امکان
است ارتباط بین شاخص که به صورت تکی یا گروهی به یکدیگر 

اند، را تعیین نماید.دیمتل با تجزیه معیارها در دو بخش وابسته
پردازد. ها میاخصتاثیرگذار و تاثیرپذیر به تحلیل ارتباط بین ش

( . در این پژوهش اخذ رضایت ۱65،  200۸، ۱)کانان و همکاران
نامه آگاهانه ،حفظ اطالعات هویتی و رعایت امانت داری در 
پیاده سازی محتوای مصاحبه ها به عنوان مالحظات اخالقی مد 

 نظر قرار گرفت.
 

 ایافته ه
کودکان  سوال اول: ابعاد، مولفه ها و شاخص های توسعه آموزش

 کار کدامند؟
برای پاسخ به این سوال مصاحبه هایی با سواالت نیمه ساختار یافته 
طراحی شد و از خبرگان امر کودکان مخصوصا کودکان کار و 

 ۱۱مدیریت آموزشی و آموزش عالی به عمل آمد. که از مجموع 
نفر عضو هیات علمی  3نفر خبرگان مشارکت کننده در این تحقیق 

مدیریت آموزشی ، مدیریت آموزش عالی و کودکان  در رشته های
نفر مسوالن اجرایی سازمان  2نفر رئیس دانشگاه و 3استثنایی بودند 

نفر از مربیان و مدیران بهزیستی و کانون  4آموزش و پرورش و 
اصالح و تربیت بودند. فرایند تحلیل محتوای کیفی برای تعیین مهم 

کودکان کار استفاده شد.در  ترین تعیین کننده های توسعه آموزش
کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی متعدد و ادغام  ۱62این فرایند 

مولفه برای  ۸کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت 
درون مایه اصلی)مطابق جدول  3توسعه آموزش کودکان کار و

 ( استخراج کردید.۱شماره 
 

خص های توسعه آموزش کودکان ابعاد و مولفه ها و شا . ۱ جدول
 کار

 کدهای باز، کدهای محوری و انتخابی توسعه آموزش کار 
 (۱62توسعه آموزش کودکان کار )

 (22فردی مجموع زیرکدها )– بهداشتی های آموزش توسعه
 (۱0 ارجاعات تعداد) بهداشت و سالمت جسمانی

 کار کودکان به ) کمک های اولیه( پزشکی خدمات آموزش ارائه
 (3) آنها های خانواده و

 (4) بهداشتی) ماسک، الکل و....( وسایل از استفاده آموزش آموزش
 (2) بدنی تربیت و ورزشی های فعالیت آموزش
 (۱فردی ) بهداشت آموزش

 (۱5 ارجاعات تعداد) بهداشت و سالمت روان
 (6) ها بیماری با انواع کودکان سازی آشنا

 (5) کار کودکان کار محل در مشاوره فضای ایجاد
 (4) کار کودکان روحی شناسی آسیب

_________________________________ 
1. Kannan G, Haq AN, Sasikumar P, Arunachalam 

S. 

 (59فرهنگی مجموع زیرکدها ) – اجتماعی های آموزش توسعه
 (3۱ ارجاعات تعداد( ) جمعی) ارتباطی – فرهنگی های ویژگی
 دیدار کارمانند در آموزش کودکان فرهنگی حوزه های به توجه

 (3.... )و تاریخی اماکن و ها موزه از
 (5) کالمی غیر و کالمی مهارتهای با کودکان سازیآشنای 

 (3) افراد غیر هم صنف با تعامل نحوه با کار کودکان آشناسازی
 (3) کار( کودکان) همنوعان دیگر با کار کودکان تعامل آموزش

پیرامونی)فرهنگ منطقه ی کاری  محیط با کودکان سازی آشنا
 (4) کودکان(
 (3)دیگران شناخت مهارتهای آموزش
 (6)شهروند عنوان به دیگران حقوق به احترام آموزش

 (4()کودکان به مربوط)  و وظایف شهروندی حقوق با آشنا سازی
 (2۸ ارجاعات تعداد) آموزش اخالقی

 (3)اجتماعی عدالت با کودکان آشنایی
 (2) ... و درستی، صداقت، مثل اخالقی ارزشهای آموزش
 (2) پرهیزگاری مفهوم با کودکان آموزش
 (6)دینی باورهای و سنن به احترام برای کودکان آموزش
 (4)نفس عزت و نفس به اعتماد آموزش
 (4)اجتماعی انضباط و کاری وجدان آموزش
 ( 4)اخالقی اصول به پایبندی و تعهد آموزش
 (3)انسانی های کرامت با کار کودکان آشنایی

 (7۸) رکدهایمجموع ز درسی های آموزش توسعه

 (25 ارجاعات تعداد) حرفه ایآموزش های 

مهارتهای انتخابی بر اساس عالیق توسط دانش آموزان)  آموزش
 (4)تحصیل زمان در کودکان کار(

 (3)هنری و موسیقی مهارتهای آموزش
 (4) مهارت در زمینه فعالیت های کاری فعلی و تجربه آموزش
 (4)نوآوری و خالقیت آموزش
در زمینه حرفه های مهارتی گوناگون)  های زمینه آموزش
 (3) مختلف(
 (3)کودکان به فنی مهارتهای آموزش
 خانگی لوازم برق، مکانیکی، مثل خاص صنعت یک آموزش

 (4...)و

 (23 ارجاعات تعداد) آموزشی امکانات

 (2)کودکان جذب برای جذاب آموزشی فضای ایجاد
 (3)کودکان کار محل در آموزشی فضاهای ایجاد

 نوین) مانند کار با لب تاپ و کامپیوترو...( های فناوری آموزش
(5) 

 (5)کودکان به رایگان صورت به تکنولوژی خدمات ارائه
 (4) کار کودکان آموزش استفاده از خدمات بیمه دانش آموزی به

 (4رفاهی) امکانات ارائه
 (۱7 ارجاعات تعداد) خدمات کمک درسی و محتوایی

 (4)رایگان صورت به درسی کمک کتب ارائه
 (4)رایگان درسی کتب ارائه

آموزش محتوای تدوین شده با کمک محرک های انگیزشی) 
 (2تغذیه()

 (3) با محوریت کودکان کار آموزشی محتوای تهیه
با محوریت دغدغه ها و مصائب کودکان  آموزشی محتوای تهیه
 (4) کار
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 نبوی جعفری و همکاران   سادات نفیسه 80   

 ۱39۸، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 (۱3 ارجاعات تعداد) مدرسین منتخب

 به مربوط تدریس های روش به مسلط معلمین از بکارگیری
 (5) کار کودکان آموزش

 آموزشی غیر ساعات در خیریه صورت به معلمین از بکارگیری
(4) 

 کار کودکان نیازهای و روحیات با آشنایی برای معلمین آموزش
(4) 

(، مجموع ۸(، مجموع کدهای محوری)3مجموع کدهای انتخابی )
باز، محوری و  ( و در کل تعداد ارجاعات به کدهای44کدهای باز)

 مصاحبه بود. ۱۱ارجاع از  ۱62انتخابی برابر 
 

 در نهایت یکپارچه سازی مولفه ها در شکل زیر مشخص شد.
 

 
ابعاد توسعه یکپارچه سازی شاخص ها، مولفه ها  و ا. ۱ شکل

 آموزش کودکان کار
 

سوال دوم: مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر توسعه آموزش 
 کودکان کار کدامند؟

   DEMATELفرایند تکنیک 
 (Dارتباط مستقیم )محاسبه ماتریس  -گام نخست

،  قابل 2در این گام میانگین نظرات خبرگان تحقیق در جدول  
 مشاهده است.

خبره بر اساس میانگین حسابی است.  2۱این جدول ادغام نظرات 
 به صورت زیر محاسبه شده است. 12Aبه عنوان مثال در سلول 

𝐴12 =
1+ 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 +⋯

21
= 2.143 

 نفر از خبرگان( 2۱( )میانگین نظر Dماتریس ارتباط مستقیم ). 2 جدول
 بدون تاثیر=  0
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 تاثیر خیلی کم=  ۱
 تاثیر کم=  2
 تاثیر زیاد=  3

 تاثیر خیلی زیاد=  4
بهداشت و سالمت 

 2.857 2.571 2.429 3.429 2.571 2.857 2.143 0.000 جسمانی
بهداشت و سالمت 

 3.000 2.714 2.714 3.429 2.714 2.571 0.000 1.571 روان

 فرهنگی های ویژگی
 3.000 2.857 3.000 2.857 2.286 0.000 2.000 1.857 (جمعی) ارتباطی –

 3.429 3.143 2.857 2.571 0.000 2.571 1.857 2.571 آموزش اخالقی

 3.429 2.286 2.714 0.000 2.000 2.143 1.857 2.286 آموزش های حرفه ای

 2.857 2.714 0.000 2.286 2.000 3.143 2.286 1.714 آموزشی امکانات

 2.833 0.000 2.571 2.571 2.143 2.857 1.857 1.714 مدرسین منتخب
 یخدمات کمک درس

 0.000 1.286 2.286 1.857 2.000 2.143 1.571 1.571 ییو محتوا
 نرمال کردن ماتریس ارتباطات مستقیم -2گام  
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دست آمده از روابط ریاضی با کمک برای نرمالیزه کردن ماتریس به
یعنی ابتدا باید استفاده شده است.  excelفرمول نویسی در نرم افزار

مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم را بدست آورد 
سپس از بین اعداد مجموع، بیشترین مقدار را محاسبه کرد که در 

 آورده شده است. 3جدول 
 

 مجموع سطر و ستون ماتریس ارتباطات مستقیم. 3جدول 
مولفه های توسعه  جمع سطر جمع ستون

 آموزش کودکان کار
بهداشت و سالمت  18.857 13.28571

 یجسمان
 و سالمت روان بهداشت 18.714 13.57143
 – یفرهنگ یها یژگیو 17.857 18.28571

 (ی) جمعارتباطی

 یاخالق آموزش 19.000 15.71429
 یحرفه ا یها آموزش 16.714 19

 یآموزش امکانات 17.000 18.57143
 مدرسین منتخب 16.548 17.57143
و  یخدمات کمک درس 12.714 21.40476

 ییمحتوا
21.405 max 

 
های ماتریس ارتباط مستقیم سپس جهت نرمال سازی تمام درایه

کنیم. که ماتریس تقسیم می 2۱.405( را بر عدد 2)جدول 
 آورده شده است. 4شده در جدول نرمال

 
 روش دیمتل ماتریس نرمالیزه شده. 4جدول 
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 0.133482 0.120133 0.113459 0.160178 0.120133 0.133482 0.100111 0 یجسمان یها یژگیو

 0.140156 0.126808 0.126808 0.160178 0.126808 0.120133 0 0.073415 یروان یها یژگیو

 0.140156 0.133482 0.140156 0.133482 0.106785 0 0.093437 0.086763 (ی)جمعارتباطی – یفرهنگ یها یژگیو

 0.160178 0.14683 0.133482 0.120133 0 0.120133 0.086763 0.120133 یاخالق یها یژگیو

 0.160178 0.106785 0.126808 0 0.093437 0.100111 0.086763 0.106785 یمهارت یها یژگیو

 0.133482 0.126808 0 0.106785 0.093437 0.14683 0.106785 0.080089 یآموزش امکانات

 0.132369 0 0.120133 0.120133 0.100111 0.133482 0.086763 0.080089 مدرس

 0 0.060067 0.106785 0.086763 0.093437 0.100111 0.073415 0.073415 محتوا
 (Tمحاسبه ماتریس روابط کل ) -3گام 

برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل بر اساس فرمول نویسی در نرم 

شود. سپس تشکیل می (I8∗8)ابتدا ماتریس همانی  ،excelافزار 

ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل را 

کنیم. در نهایت ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس معکوس می

 آورده شده است. 5کنیم. ماتریس روابط کل در جدول ضرب می
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 دیمتل معیارهاماتریس روابط کل . 5 جدول
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 0.645351 0.542057 0.565822 0.603627 0.501932 0.572705 0.438689 0.342761 یجسمان یها یژگیو
 0.645267 0.542661 0.571747 0.597574 0.502771 0.557087 0.343859 0.40783 یروان یها یژگیو

 0.621792 0.528955 0.562008 0.55594 0.469363 0.431068 0.414613 0.403378 (ی)جمعارتباطی – یفرهنگ یها یژگیو
 0.665775 0.562831 0.581396 0.570679 0.394575 0.563187 0.427907 0.449272 یاخالق یها یژگیو
 0.606704 0.48099 0.523775 0.411134 0.43585 0.495519 0.388758 0.399594 یمهارت یها یژگیو

 0.595772 0.507144 0.421178 0.517532 0.443829 0.541892 0.411989 0.384022 یآموزش امکانات
 0.58319 0.384367 0.517712 0.516958 0.439772 0.520631 0.387589 0.376812 مدرس
 0.370497 0.36422 0.422404 0.405916 0.36268 0.410964 0.313361 0.309192 محتوا

ها ( و مجموع ستونDجهت تشکیل نمودار علی، مجموع سطرها ) تشکیل نمودار علی -4گام 
(Rماتریس روابط کل را بدست ) آوریم. و سپس میD+R  وD-

R کنیم.را محاسبه می 
 

 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها. 6 جدول
D-R D+R D R  

4.212945 3.07286 7.285804 1.140085 c1 یبهداشت و سالمت جسمان 
4.168795 3.126766 7.295561 1.042029 c2 و سالمت روان بهداشت 
3.987116 4.093054 8.08017 -0.10594 c3 (ی) جمعارتباطی – یفرهنگ یها یژگیو 
4.215622 3.55077 7.766393 0.664852 c4 یاخالق آموزش 
3.742324 4.179359 7.921682 -0.43703 c5 یحرفه ا یها آموزش 
3.82336 4.166043 7.989403 -0.34268 c6 یآموزش امکانات 
3.727031 3.913226 7.640257 -0.1862 c7 مدرسین منتخب 
2.959234 4.734347 7.693581 -1.77511 c8 ییو محتوا یخدمات کمک درس 

 
یک معیار بیشتر باشد یعنی  Dهر چه مقدار  6با توجه به جدول  -

توان آن معیار از تاثیرگذاری باالیی برخوردار است بر این اساس می
مرتب  7معیارها را بر اساس رتبه تاثیرگذاری به صورت جدول 

 نمود.
 رتبه تاثیرگذاری زیر معیارها. 7جدول 

  D رتبه بندی
۸ 7.285804 c1 

بهداشت و سالمت 
 یجسمان

7 7.295561 c2 
و سالمت  بهداشت

 روان

۱ 8.08017 c3 
 – یفرهنگ یها یژگیو

 (ی) جمعارتباطی
4 7.766393 c4 یاخالق آموزش 
3 7.921682 c5 یحرفه ا یها آموزش 
2 7.989403 c6 یآموزش امکانات 
6 7.640257 c7 منتخب نیمدرس 
5 7.693581 c8 

 یکمک درس خدمات
 ییو محتوا

 
 یعنیباشد  شتریب اریمع کی Rهر چه مقدار  7با توجه به جدول -

 توانیاساس م نیبرخوردار است بر ا ییباال یریرپذیاز تاث اریآن مع

مرتب  ۸ به صورت جدول یریرپذیرا بر اساس رتبه تاث ارهایمع
 نمود

 رتبه تاثیرپذیری زیر معیارها. ۸ جدول
  R رتبه بندی

۱ 1.140085 c1 
بهداشت و سالمت 

 یجسمان
2 1.042029 c2 

و سالمت  بهداشت
 روان

4 -0.10594 c3 
 یفرهنگ یها یژگیو

 (ی) جمعارتباطی –
3 0.664852 c4 یاخالق آموزش 
7 -0.43703 c5 یحرفه ا یها آموزش 
6 -0.34268 c6 یآموزش امکانات 
5 -0.1862 c7 مدرسین منتخب 
۸ -1.77511 c8 

 یخدمات کمک درس
 ییو محتوا

 
بیان گر   Dبا توجه به جدول باال متغیر های درون ستون 

بیانگر   Rتاثیرگذاری و متغیرهای دارای عدد باالتر در ستون 
تاثیرپذیری است. در نهایت جمع و تفریق هر یک از هم بیانگر 
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 83با...  کار کودکان آموزش توسعه عوامل شناسایی  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

 داده شده است.نشان  ۱میزان تاثیرگذاری نهایی هر مولفه می باشد گه در نمودار 

 
 D-Rو  D+R   بر اساس ارهایمع تیموقع. ۱ نمودار

 
مثبت  D-Rقرار دارند داری  Xمعیارهایی که در باالی محور 

ها از پذیری هستند این معیارهای جنبه علت دارند و تاثیرگذاری آن
بهداشت و سالمت ها بیشتر است که به ترتیب شامل معیارهای آن

( و آموزش c2) بهداشت و سالمت روان(، c1جسمانی )
ها  X( به محور c4باشند البته آموزش اخالقی)(   میc4اخالقی)

بسیار نزدیک است که نشان دهنده این است که تاثیرگذاری و 
ن معیار از معیارهای قبل تاثیرپذیری باالیی دارد و البته تاثیرپذیری ای

 خود کمتر است. 
منفی هستند  D-Rهستند دارای  Xمعیارهایی که در پایین محور 

این معیارها در پژوهش جنبه معلول دارند یعنی از تاثیرپذیری 
 یها یژگیوباالتری برخوردارند که به ترتیب شامل معیارهای 

(، C7ین منتخب )مدرس(، C3) (ی)جمعارتباطی – یفرهنگ
خدمات ( و C5)ی حرفه ا یآموزش ها(، C6ی )آموزش امکانات

( که دارای بیشترین تاثیرپذیری C8) کمک درسی و محتوایی
و  (ی)جمعارتباطی – یفرهنگ یها یژگیوهستند و البته معیارهای 

ها نزدیک هستند از تاثیرگذاری بیشتری Xمدرس چون به محور 
 هستند.نسبت به معیارهای قبل از خور برخوردار 

 بحث و نتیجه گیری:
در  یو جد یاساس یازهایاز ن یکی توسعه آموزش کودکان کار

 یها نهیزم تواندیکشور است و مآموزش درمختلف  یبخشها
اعتماد و اطمینان و رکود و عدم  تیوضع نیا برونرفت از

. در حوزه دیرا فراهم نما سردرگمی در بین این قشر از جامعه
مربوط به آموزش و پرورش و دیگر  هایاعم از آموزش)آموزش

فرهنگ سازمانی  زین انواع آموزش مربوط به نیاز کودکان کار(
 نهیاز مشکالت باشد. اگر زم یاریبس یگشا گره تواندیماسالمی 

 نهیزم تواندیفراهم شود هم م آموزش کودکان کارتوسعه  یها
بخش آموزش را فراهم آورد و هم به توسعه  یفیو ک یکم توسعه

 صاحببخش کمک کند.  نیدر ا انسانی و روابط انسانی های
و برنامه ریزان درسی در زمینه  علوم انسانی، مدیریتی نظران

موفقیت کشور)  که اند رسیده نتیجه این کودکان استثنایی به
مخصوصا کشورهای در حال توسعه( در زمینه های مختلف در 

زش های آمو نام به ملموس غیر عاملی در گرو دهه های اخیر
 اکنون تا لذا و است نهفته سیار) بدون مکان و زمان مشخص(

 آموزش و نحوه آموزش جهت نوع زیادی های و نظریه الگوها
 از الگوها این اکثر اما .شده است ارائه پژوهشگران توسط

 طراحی به ناگزیر نیستند. بر همین اساس برخوردار الزم جامعیت
نیازهای این کودکان و  با متناسب که هستیم ای بومی شده الگوی

همچنین در راستای اهداف حاکم بر آموزش کشور باشد. یکی از 
دالیل عدم پرداختن به این مهم در پژوهش های اخیر، کمی بودن 
بسیاری از تحقیقات است. در اکثر پژوهش ها پارادایم های اثبات 

ه گرایی بیشتر به چشم می خورد و پرکاربرد ترین نگاه علمی ب
تحقیقات اخیر است. در این پژوهش ما بر این باوریم که اگر 
تحقیقات به صورت کیفی انجام شود و از علمای تراز اول در علوم 
انسانی و آشنا به امور آموزشی کودکان کار بهره گرفته شود این 
مفهوم)توسعه آموزش کودکان کار( به واژه ای قابل سنجش و 

منجر به تبیین نظریه در این  ملموس تغییر حالت خواهد داد و
خصوص خواهد شد. از جنبه های نوآوری این پژوهش می توان به 
روش های استخراج معنا و مفاهیم مرتبط با توسعه آموزش 
کودکان کار اشاره نمود. چرا که در اکثر پژوهش ها بیشتر از 
جنبه های کمی برای استخراج مفاهیم استفاده شده است. در حالی 

ژوهش برگرفته از مصاحبه های عمیق با اساتید و علمای که این پ
آموزش عالی و آموزش و پرورش صورت پذیرفته است. همچنین 
بکارگیری نرم افزار های مکس کیو دی ای و اکسل را نیز می توان 
بکارگیری تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در ساخت نظریه های 

 این پژوهش دانست. 
 -۱بعد کلی  3زش کودکان کار دارای در این پژوهش توسعه آمو

 – یاجتماع یآموزش ها -2ی فرد – یبهداشت یآموزش ها
ی است. و حرفه ا یلیتحص یآموزش دانش و مهارتها -3فرهنگی 

که در دو بخش به ارزیابی سواالت پژوهش پرداخته شده است و 
اول آنکه مولفه ها و شاخص های هر بُعد های توسعه آموزش 
کودکان کار کدامند؟ که این سوال منجر به رویش نظریه جدید از 

 ۸مصاحبه برای استخراج کدها در این زمینه شد و همینطور  ۱۱
استخراج گردید. همچنین برای شاخص  44بعد و  3مولفه برای 

پاسخ به سوال چه مولفه هایی تاثیرگذار و چه مولفه هایی 
تاثیرپذیر هستند در زمینه توسعه آموزش کودکان کار از تکنیک 

مولفه تاثیرپذیر  4مولفه تاثیرگذار و  3دیمتل استفاده شد و تقریبا 
جسمانی و بهداشت و سالمت بودند. از میان آنها مولفه های 

فردی با  –از بعد آموزش های بهداشتی  روانیهداشت و سالمت ب
واحدی( از دیگر مولفه ها به عنوان  ۱اختالف بسیار)

مولفه شناسایی شد. همچنین  ۸تاثیرگذارترین مولفه ها در بین 
نیز به عنوان تاثیرپذیرترین یی و محتوا یخدمات کمک درسمولفه 

ای پژوهش های لی و مولفه انتخاب شد. که این بخش با یافته ه
( و ثناگو و ۱392( و مقدسی جعفری و همکاران)202۱همکاران)

( 2020( و تانگ و همکاران)۱399( و گودرزی)۱390همکاران )
 همسو بود.

در نهایت برای توسعه آموزش کودکان کار با شناخت بدست آمده 
از مولفه ها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک می توان 

 که: پیشنهاد کرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               8 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-608-en.html


 نبوی جعفری و همکاران   سادات نفیسه 84   

 ۱39۸، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

جسمانی به بخش بهداشت و سالمت در راستای تقویت  -۱
تربیت بدنی و آموزش فعالیت های ورزشی و در اختیار قرار دادن 

 وسایل ورزشی توجه شود
در نظام آموزش و  معرفتی و آموزشی های برنامه با -2

در دانش  را فرهنگ اسالمی بنیادین ارزشهای شود تالش پرورش
 کند. نهادینه آموزان

آموزش های سیار) قرار دادن کانکس( در محل با  -3
فعالیت کودکان به آموزش های مستقیم پرداخته شود و برای جلب 

 نظر آنها از مشوق های مالی بهره جست.
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