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With regard to the role of children in agricultural activities, the current study aimed at analyzing the atti-
tudes of experts towards the advantages and disadvantages of rural child labor in agricultural activities. 
The study was conducted by Q-methodology; The study population included the experts of Sayed Yaqub 
Health Center of Mahidasht County, Iran, and the staff of Charity Committee of Kermanshah County. 
Totally, 16 experts were selected by the purposeful sampling method. Results showed that the first group 
believed that children labor deprives the children from childhood activities. The other group believed 
that child labor lessens the focus of children in the class; on the other hand, strengthens the culture of 
the region. The third group believed that agricultural activities are among the factors that cause responsi-
bility in children. The fourth group believed that child labor, due to the independence of children, causes 
joint diseases. The fifth group had a different viewpoint about child labor; they believed that child labor 
makes the child more agile from the physical point of view, but causes emotional depression. It can be 
said that the child labor phenomenon in rural areas is associated with the nature of pastoralism. Child 
labor contributes to economic affairs, households, and family by cultural truism rural residents. But in 
Iran can be the valve kind of transfer, age of onset, the quantity and quality of work and children's rights 
into action. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he role and status of villages in economy 
is undeniable. Most people in the villages 
live on agriculture that can guarantee food 
security, employment, and livelihoods in 
rural areas. Child labor in agriculture is 

prevalent in both developing and developed countries. Child 
laborers are at risk of a wide variety of machinery, biological, 
physical, chemical, dust, ergonomic, welfare/hygiene, and 
psychosocial dangers. However, children are not always in 
danger when doing agriculture. On the contrary, some expe-
riences are rewarding, providing children with practical and 
social skills like adults. Higher self-confidence, self-esteem, 
and work skills are usually seen in young people engaged 
in farm work. Such work can contribute both to children's 
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development and the welfare of their families; it will prepare 
children to be resourceful members of society.

2. Methodology

The current study used the Q-methodology to classify 
the perceptions of experts of Sayed Yaqub Health Center 
in Mahidasht County, Iran, and the staff of Charity Com-
mittee of Kermanshah toward the advantages and disad-
vantages of rural child labor in agricultural activities. The 
Q-methodology provides a systematic study of subjectiv-
ity, person’s viewpoint, opinions, beliefs, attitude, and so 
on. Typically, in Q-methodological study, the subjects are 
presented with a sample of statements about some top-
ics, called the Q-set. Respondents, the P-set, should rank-
order the statements from their individual’s point of view, 
based on some preferences, judgments, or feelings, most-
ly using a quasi-normal distribution. By Q-sorting, the 
subjects give their subjective meaning to the statements, 
and consequently reveal their subjective viewpoint or per-
sonal profile. Q participants are the people with clearly 
different beliefs asked to express beliefs about the Q state-
ments by categorization them; ie, “doing a Q-sort.” Natu-
rally, a few dozens of Q-sorts are placid.  

They are analyzed using statistical techniques of cor-
relation and factor analysis to disclose outlines in the 
way people subordinate beliefs. The consequences of 
the examination are construed and articulated as dis-
similar public standpoints. A Q-study also indicated 
the way the persons who did the Q-sort approve or 
distress with the standpoints. In this context, using lit-
erature review and interviewing 16 experts of Sayed 
Yaqub Health Center and the staff of Charity Commit-
tee of Kermanshah, 122 statements were identified. 
Then, by removing one word statements and prioritiz-
ing them by the experts, 30 final statements or the so 
called Q-samples remained. Subsequently, SPSS ver-
sion 18 software was used to analyze the data.

3. Results

Results showed that the first group believed that child la-
bor takes the opportunity of enjoying the childhood from 
the children. The other group believed that the child labor 
takes the concentration of the children in the class; on the 
other hand, is strengthened the culture of the region; while 
the third group believed that children working in the agri-
cultural activities would be responsible for children in the 
future. The fourth group believed that child labor causes 
independence in children and on the other hands, causes 
the joint diseases. The fifth group had a different view 
about child labor; they believed that child labor makes 

children more agile, from the physical point of view, but 
emotionally, causes depression in them. 

4. Discussion

The first paradigm: Overall, it can be inferred that 
as the disadvantages of child labor are greater than its 
advantages; therefore, its benefits can be overlooked. 
According to the second group, child labor transfers 
and strengthens the culture of the village, but the fact 
that child labor affects children's education is very 
important and should be considered. Generally, the 
third group mentality disagreed with the negative ef-
fects of mental and physical child labor, despite caus-
ing the exhaustion and lack of focus in the classroom. 
The fourth group, unlike the third group, believed that 
child labor caused joint diseases, but disagreed with 
the viewpoint that it caused mental illnesses. It can be 
said that the fifth group did not have negative feelings 
about child labor. They considered the agility and in-
dependence of children, which can affect their future, 
as important issues.

5. Conclusion

Although the advantages, disadvantages, and the 
general phenomenon of child labor can be common 
global and regional challenges in a global perspective, 
the cultural phenomenon is analyzed at the level of 
regional and local economy. Culture in general can be 
derived from past history, ideology, geographical, and 
climatic conditions, political decisions, and security; 
therefore, the cultural diversity in the field is also vis-
ible. There is a multi-dimensional issue of child labor 
in particular the decision-making and planning in this 
regard need to be worked on global, regional, and lo-
cal joint institutional cooperation. It is recommended 
that the health centers, and welfare, and the children`s 
rights supporting organizations provide the parents 
and children the required training and make the par-
ents aware of the disadvantages of child labor. Due 
to the physical and emotional problems that children 
faced in agricultural work; it is recommended to pro-
mote the culture of child abuse prevention, and train 
the children properly on how to properly prevent fur-
ther work-related injuries. Since children also work in 
the short-term to increase the family income, but in the 
long-term it has negative effects on the economy of 
the society, it is recommended that organizations such 
as the Relief and Welfare Committee, Iran, with the 
support of the families of the children prevent from 
putting too much pressure on children.
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باتوجه به نقش و جایگاه كودكان در فعالیت های كشاورزی، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نگرش كارشناسان دربرابر مزایا و معایب كار 
كودكان روستایی در فعالیت های كشاورزی است. این پژوهش با استفاده از روش كیو انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را كارشناسان مركز 
بهداشت سیدیعقوب دهستان ماهی دشت و كاركنان كمیته امداد شهرستان كرمانشاه تشكیل دادند كه درمجموع، شانزده نفر كارشناس 
با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها حاكی از آن بود كه گروه اول معتقد بودند كاركردن، فرصت بچگی كردن را 
از كودک می گیرد. گروه دیگر بر این باور بودند كه كاركردن باعث می شود كودک سر كالس درس تمركز الزم را نداشته باشد و فرهنگ 
منطقه را تقویت می كند. این در حالی است كه گروه سوم، كاركردن كودكان در فعالیت های كشاورزی را عاملی برای مسئولیت پذیری 
كودک در آینده تصور می كردند. گروه چهارم معتقد بودند كاركردن باعث می شود كودک مستقل و به بیماری های مفصلی مبتال شود. 
گروه پنجم نگاه متفاوتی به كار كودكان داشتند و معتقد بودند كاركردن باعث می شود كودک ازنظر جسمانی چاالک و ازنظر روحی افسرده 
شود. می توان این چنین گفت كه پدیده كار كودكان در محیط های روستایی با ماهیت روستانشینی عجین شده است. كاركردن كودكان و 
كمک به امور اقتصادی خانه و خانواده، از موضوع های بدیهی فرهنگ روستانشینان است؛ اما در این زمینه، می توان از دریچه نوع كارهای 

واگذارشده، سن شروع، كّمیت و كیفیت كار و حقوق كودكان كار وارد عمل شد.

کلیدواژه ها: 
كودک، نگرش، كار 

كودكان، روش شناسی كیو، 
كشاورزی

تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
تاریخ پذیرش: 01 دی 1395

مقدمه

نقش و جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
ازاین منظر،  است.  مهم  بسیار  كشوری  هر  سیاسی  و  فرهنگی 
می توان گفت كه توسعه هر كشوری ابتدا در گرو توسعه بخش 
روستایی آن است؛ زیرا براساس گفته مایكل تودارو، دلیل اصلی 
اهمیت به توسعه كشاورزی و زندگی روستایی، فقط به این دلیل 
نیست كه بیشتِر جمعیت كشورهای جهان سوم را روستاییان 
تشكیل می دهند؛ بلكه آن است كه راه حل نهایی بیكاری ها و 
جوامع  مشكالت  دیگر  و  بیش ازحد  و  نابهنگام  مهاجرت های 
(Astinfe-  شهری، ایجاد تعادل بین توسعه روستایی و شهری است

shan, Alibaygi, Gholami, 2012).

كه  است  كشاورزی  پایه  بر  روستاها  مردم  بیشتر  زندگی 
می تواند امنیت غذایی و اشتغال و معیشت را در مناطق روستایی 
تضمین كند (International Labor Organization, 2011). در سال 
2011، سازمان بین المللی كار میزان جمعیت شاغل در بخش 
كشاورزی را بیش از یک میلیارد نفر، یعنی 35درصد از كارگران 

جهان گزارش كرد كه بخش بزرگی از آن را كودكان )درحدود 
بین المللی كار  به گزارش سازمان  60درصد( تشكیل می دادند. 
در سال های 2006 و 2010، بیش از 129میلیون دختر و پسر 
5 تا 17ساله، در فعالیت هایی همچون تولیدات دامی و گیاهی، 
آبزی پروری، الیاف، آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی و دیگر 
 (Edet & Etim, فعالیت های مربوط به كشاورزی فعالیت می كردند
(2013. سازمان بین المللی كار1 )2011( تخمین زد كه 60درصد 

از كودكان كار، در بخش كشاورزی فعالیت می كردند. این در حالی 
بود كه تعداد كودكان كار در بخش های صنعت و خدمات و دیگر 

بخش ها، به ترتیب 7 و 26 و 7درصد بود. 

آمارهای مختلفی وجود دارد كه نشان می دهد تعداد كارگران 
كودک افزایش پیدا كرده است؛ به طوری كه از 246میلیون نفر 
در سال 2005، به 317میلیون نفر در سال 2014 رسیده است. 
براساس گزارش ساالنه سازمان بین المللی كار، تعداد كودكان كار 
در سال 2014 برابر با 317میلیون نفر بود كه 47میلیون نفر 

1. International Labor Organization

1- استادیار، گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران.

3- دانشجوی دكتری، گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران.

تحلیل نگرش کارشناسان دربرابر مزایا و معایب کار کودکان روستایی در فعالیت های کشاورزی 
علی اصغر میرک زاده1، کیومرث زرافشانی2، *فرانک کرمیان3
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از آنان بین 15 تا 17 سال داشتند. همچنین در همین سال، 
60درصد كودكان كار جهان به كار در بخش كشاورزی مشغول 

.(International Labor Organization, 2015) بودند

كار كودكان، موضوع مهم جهانی است كه درنتیجه فقر، رشد 
جنسیتی،  نابرابری  نامناسب،  آموزشی  فرصت های  نامتوازن، 
مقررات ناكافی برای محدودكردن كار كودک، ناآگاهی عمومی و 
 .(Forastieri, 2002) طیف وسیعی از خطر بهداشتی ایجاد می شود
بیشتر كودكان كار خیلی جوان و دچار سوءتغذیه هستند و به جای 
اینكه به مدرسه بروند، ساعت های طوالنی در مشاغل خطرناک 
مشغول به كار هستند. آن ها دستمزد بسیار كمی دریافت می كنند 
یا هیچ دستمزدی دریافت نمی كنند و درآمدشان معموالً برای 
بقای خانواده ضروری است. در كشورهای درحال توسعه تخمین 
زده شده كه حداقل 90درصد از كودكان فعال روستایی در مناطق 

. (Wilk, 1993)روستایی، در بخش كشاورزی فعالیت می كنند

كار كودكان در هر نقطه از جهان دیده می شود؛ اما این پدیده 
 .(Çolak, 2004) بیشتر در كشورهای درحال توسعه به چشم می خورد
كشور ایران نیز از این مسئله درامان نیست؛ به طوری كه یونیسف 
در گزارش خود درباره ایران آورده است كه 1 تا 3درصد كودكان 
 (Kalantari 6 تا 14ساله ایرانی كار می كنند و به مدرسه نمی روند
(Kiani, 2005 &. به طوركلی، می توان گفت كودكان ازنظر جسمی 

و عاطفی مانند بزرگ ساالن نیستند و كودكان كارگر درمقایسه با 
بزرگ ساالن، درمعرض خطر بیشتری قرار دارند. افزون براین، خطر 
شغلی و شرایط كار ممكن است آثاری دائمی بر رشد و پیشرفت 

 .(Forastieri, 2002) كودكان كار داشته باشد

كشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی كشور است و نقش 
آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و بین المللی انكارنشدنی 
است. توسعه كشاورزی مهم ترین اولویت در برنامه های توسعه 
 (Artyaeei, Chizari, ملی كشورهای درحال توسعه محسوب می شود
(Jafari, 2011. باوجوداین، نكته درخورتأمل این است كه كودكان، 

درصد عمده ای از نیروی كار بخش كشاورزی را تشكیل می دهند 
و در این زمینه نقش بسزایی ایفا می كنند. این كودكان به عنوان 
آینده سازان مملكت، با مشكالت فراوانی ازجمله تضعیف حقوق 
و به كارگیری آنان در فعالیت های نامناسب با سنشان مواجه اند. 
چرخه  وارد  كار  نیروی  به عنوان  كودكان  كه  زمانی  همچنین، 
اقتصادی می شوند، سالمتی آنان به خطر می افتد و چون نیروی كار 
ارزان به شمار می روند، میزان دستمزد بزرگ ساالن كاهش می یابد. 
افزون براین، به دلیل آنكه این كودكان هیچ مهارت متناسبی با 
كارشان ندارند و فقط نیروی یدی ارزانی هستند؛ میزان نوآوری 
جامعه و عملكرد اقتصاد روستایی كاهش می یابد. این مسئله در 
بلندمدت باعث ایجاد فقر و كاهش درآمد روستاییان و درنتیجه، 

مانع توسعه روستایی می شود.

براین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر این بود كه ضمن 

بررسی نگرش كارشناسان و مسئوالن دربرابر مزایا و معایب كار 
كودكان روستایی در فعالیت های كشاورزی، الگوهای ذهنی آنان 

با بهره گیری از روش كیو استخراج شود.

مروری بر ادبیات موضوع

صندوق كودكان ملل متحد )یونیسف( )2004(، دوران كودكی 
را این گونه تعریف می كند: دوران كودكی، دورانی است كه كودک 
باید به مدرسه برود و به بازی های كودكانه مشغول باشد و عشق 
خانواده به او، باعث تقویت اعتماد به نفسش شود. بنابراین دوران 
كودكی، دورانی گران بهاست كه كودكان باید در آن بدون ترس از 
امنیت و خشونت زندگی كنند و دربرابر بهره برداری و سوءاستفاده 
از آن ها درامان باشند.كودكان كار، به معنی كاركردن كودكان زیر 
هجده سال است كه می تواند برای ادامه زندگی آنان خطرناک 
و نامناسب باشد. آكارو و اِمتیِور2 )2011( معتقدند كار كودكان 
باعث كاهش فرصت تحصیل می شود و آن ها را به بردگی می كشاند 
و از خانواده جدا می كند. این عمل بیشتر وقت ها نقض قوانین 

بین المللی و ملی حقوق كودكان محسوب می شود. 

از دیدگاه فاسا و همكاران3 )2000(، كودكان كار كشاورزی 
برای ساعت های طوالنی در معرض آفتاب سوزان و حمل ونقل 
بارهای سنگین در محل تولید و آفت كش های سّمی هستند. 
همچنین، سازمان خواروبار و كشاورزی )فائو(4 )2006( معتقد 
است كار كودكان كشاورز، سخت و طاقت فرساست و به سالمتی 
و آموزش آن ها آسیب می رساند. باوجوداین، آیا می توان گفت 
بیشتر  نیست؟  مضر  كودكان  برای  كشاورزی  فعالیت های  كه 
فعالیت های كشاورزی، تأثیر مخربی بر سالمت كودكان می گذارد 
كه می تواند به ناتوانی و ابتالی آنان به بیماری های خطرناک و 
شیمیایی و آسیب های جدی منجر شود (Lowry, 2004). در زمینه 
مزایا و معایب كار كودكان در مزارع كشاورزی، مطالعاتی انجام 

شده كه به طورخالصه، در جدول شماره 1 بیان شده است.

روش شناسی تحقیق

از  بهره گیری  با  و  رویكرد، كیفی وكّمی  ازنظر  پژوهش  این 
از  ازنظر هدف، كاربردی است. یكی  انجام شده و  روش كیو 
مزیت های روش كیو، دقت بیشتر گردآوری داده ها درمقایسه با 

مقیاس لیكرت است. 

جامعه و نمونه آماری این پژوهش، كارشناسان مركز بهداشت 
كشاورزی  قطب  )به عنوان  ماهی دشت  دهستان  سیدیعقوب 
بودند.  كرمانشاه  شهرستان  كمیته امداد  كاركنان  و  استان( 
برای  و  بود  به صورت هدفمند  نمونه گیری  پژوهش حاضر،  در 

2. Akarro & Mtwere
3. Fassa et al.
4. Food and Agriculture Organization (FAO)
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گردآوری اطالعات از افراد مهم و مطلع استفاده شد. برخالف 
تحقیقات كّمی كه نمونه گیری به صورت تصادفی انجام می شود، 
انتخابی است و پژوهشگر  در روش كیو نمونه گیری به صورت 
در  دارند.  آگاهی  موضوع  از  كه  می كند  انتخاب  را  مهم  افراد 
از  نفر  نمونه گیری هدفمند، شانزده  از  استفاده  با  این مطالعه 
كارشناسان مركز بهداشت و كاركنان كمیته امداد انتخاب شدند 

كه به طورمستقیم با كودكان درارتباط بودند. 

روش كیو هم شیوه گردآوری داده ها )مرتب سازی كیو( و هم 
شیوه تحلیل داده ها )تحلیل عاملی كیو( را شامل می شود. مراحل 

اجرای روش كیو به صورت زیر است:

گردآوری فضای گفتمان5 

فضای گفتمان، شامل مجموعه ای از مطالب متنوع و متعدد 
مرتبط با موضوع تحقیق است كه در میان جامعه مطرح می شود. 
منظور از جامعه ، افرادی است كه مطالعه كیو درصدد شناسایی 
(van Exel & De-  ذهنیت های آن ها دربرابر موضوع تحقیق است

(Graaf, 2005. برای ایجاد فضای گفتمان، ابتدا منابع اسنادی درباره 

5. Concourse

موضوع تحقیق بررسی و سپس ازطریق مصاحبه با اهالی گفتمان، 
داده ها گردآوری می شود. گفتمان تا جایی ادامه پیدا می كند كه 
داده ها به حداشباع برسند؛ به عبارت دیگر، مطالبی كه پاسخ گویان 
در مصاحبه مطرح می كنند، تكراری شود و مطلب جدیدی برای 
استخراج وجود نداشته باشد (Papzan, Babaei, Rezaei, 2012). در 
این پژوهش فضای گفتمان ازطریق مصاحبه با كارشناسان مركز 
بهداشت سیدیعقوب دهستان ماهی دشت و كاركنان كمیته امداد 
شهرستان كرمانشاه گردآوری شد كه در ابعاد مختلف، با معایب و 

مزایای كاركردن كودكان مرتبط بودند. 

 نمونه کیو6 

در این مرحله، مطالب به دست آمده از بررسی منابع اسنادی 
)كتابخانه ای و اینترنتی( با یافته  های استخراج شده از مصاحبه 
پس از  آمد.  به دست  عبارت   122 درمجموع،  و  شد  تلفیق 
جمع بندی و حذف عبارات تكراری، نمونه كیو در قالب سی گزاره 

شكل گرفت كه معّرف فضای گفتمان بود.

6. Q-sample

جدول 1. مطالعات انجام شده در زمینه مزایا و معایب كار كودكان در فعالیت های كشاورزی

نام نویسنده و سال پژوهش کشور مطالعه شده نتایج پژوهش

Banerjee (1993) غرب بنگال کودکانی که در مزارع کار می کنند، دچار کم خونی و عفونت دستگاه تنفسی و چشم و بیماری های 
پوستی می شوند.

National Research Council 

(1998)

کارکردن باعث توسعه نظم و انضباط، مسئولیت پذیری، اعتمادبه نفس، استقالل و آموزش به 
کودکان در زمینه مدیریت مالی می شود.

Cruz (2002) هندوراس بیشترین مشکالت ناشی از کارکردن کودکان، عفونت های تنفسی، لکه های پوستی، اسهال، عفونت 
چشم و گوش را شامل می شود.

Rosati & Straub (2004) گواتماال انجام کار در کودکی، احتمال وقوع بیماری در بزرگ سالی را به میزان 40درصد افزایش می دهد.
 Heady (2003); Leinberger et

al. (2005)
کودکان کار به دلیل خسته بودن و تمرکزنداشتن، بعد از مدتی مدرسه را رها می کنند.

Mull & Kirkhorn (2005) غنا آسیب های حاصل از کار کودکان، ضربه به سر، شکستگی، دررفتگی شانه، قطع انگشتان، 
آسیب های چشمی و کم شدن آب بدن را شامل می شود.

Gamlin et al. (2006) مکزیک
33درصد از کودکانی که درمعرض میزان بیش ازحد مجاز آفت کش ها قرار داشتند، دچار افسردگی 
شده اند و در 15درصد از کودکان، افسردگی پایین تر از 40درصد و در 5درصد از کودکان، افسردگی 

بیش از 80درصد مشاهده شد.
International Labor Organiza-

tion and International Pro-

 gramme on the Elimination of

Child Labour (2007)

تجربه کار برای کودکان، می تواند مثبت باشد و کودکان می توانند به مهارت های متفاوتی دست 
یابند. کارکردن در مزرعه باعث می شود اعتمادبه نفس و عزت نفس کودکان افزایش یابد.

Kotb et al. (2011) مصر

از آثار روانی کار کودکان در مزارع این بود که آنان احساس مسئولیت پذیری بیشتری داشتند. آثار 
منفی کار کشاورزی نیز عصبی بودن و گفتن کلمات توهین آمیز بود. افزون براین، کودکان درمعرض 
اشیای نوک تیز، گردوغبار، حیوانات وحشی، ماشین آالت سنگین، حشرات مضر و خزندگان، سروصدا 

و آفت کش ها قرار داشتند. گفتنی است که شایع ترین مشکالت جسمی عبارت بود از کمردرد، 
ضعف، خستگی، سردرد و بریدگی. 
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جدول 2. گزاره های مربوط به تحلیل نگرش كارشناسان دربرابر مزایا و معایب كار كودكان روستایی در فعالیت های كشاورزی

کارکردن باعث می شود کودکان خسته شوند و سر کالس درس تمرکز الزم را نداشته باشند.1

کارکردن باعث می شود در اعصاب کودکان اختالل به وجود آید و آنان کلمات توهین آمیز به کار برند.2

کودکان به دلیل درتماس بودن با آفت کش ها و موادسّمی در مزرعه، مسموم می شوند.3

کارکردن باعث می شود کودکان درآینده به سوءتغذیه دچار شوند.4

کارکردن باعث می شود کودکان مهارت های پیش پاافتاده ای را بیاموزند که درآینده برایشان مفید و کارآمد نیست.5

کارکردن کودکان در مزرعه باعث می شود احتمال خطر گزش آن ها توسط حیوانات افزایش یابد.6

کارکردن کودکان در مزرعه باعث می شود آنان به بیماری های پوستی مبتال شوند.7

کارکردن باعث می شود اعتمادبه نفس کودکان افزایش یابد.8

کارکردن باعث می شود کودکان درآینده مستقل شوند و روی پای خودشان بایستند.9

به دلیل آنکه در کار کشاورزی بیشتر افراد به  طور ایستاده یا خمیده کار می کنند، درآینده کودکان به بیماری های مفصلی، مانند دیسک کمر دچار می شوند.10

کارکردن مانع پیشرفت کودکان نمی شود و باعث می شود کودکان به اندازه کافی پخته شوند.11

کارکردن باعث می شود کودکان ازنظر جسمی ضعیف شوند و مقاومتشان دربرابر بیماری کم شود.12

کارکردن باعث می شود قد کودکان کوتاه شود.13

کارکردن باعث می شود کودکان قدر داشته هایشان را بیشتر بدانند.14

کارکردن کودکان باعث می شود در کوتاه مدت درآمد خانواده افزایش یابد؛ اما در بلندمدت اثر منفی بر اقتصاد جامعه می گذارد.15

کارکردن کودکان در زمان برداشت محصول باعث می شود دستانشان بریده شود یا تاول بزند.16

کارکردن از شکوفایی استعدادهای کودکان، به ویژه در زمینه تحصیلی و ورزش، جلوگیری می کند.17

کارکردن کودکان با نوعی شادی همراه است و آنان از این موضوع خوشحال اند که توانسته اند منبع درآمدی برای خانواده باشند.18

کارکردن باعث می شود کودکان سرگرم شوند و وقتشان کمتر تلف شود.19

کارکردن در زمین کشاورزی باعث می شود کودکان ازنظر اجتماعی گوشه گیر شوند و از اجتماع دور بمانند.20

کارکردن باعث می شود کودکان چاالک شوند و سستی و تنبلی از آن ها دور شود.21

کارکردن باید با تحلیل جنسیتی همراه باشد. براین اساس، برای دختران ضرر دارد؛ اما برای پسران ضرری ندارد.22

کارکردن باعث می شود اوقات فراغت کودکان به درستی پر شود و کودکان به دنبال کارهای خالف نروند.23

کارکردن کودکان ازنظر فرهنگی بسیار مفید است؛ چون دراین صورت، کودکان با مردم محلی در تعامل اند و فرهنگ منطقه بیشتر حفظ می شود.24

کارکردن کودکان فرصت بچگی کردن را از آن ها می گیرد و خالقیت و استعدادهایشان را کور می کند.25

کارکردن کودکان باعث می شود هزینه های بهداشتی خانواده افزایش یابد.26

کارکردن باعث می شود کودکان ازنظر تحصیلی افت کنند و هزینه های آموزشی افزایش یابد.27

کارکردن باعث می شود آموزش های مدرسه ای در محیط واقعی زندگی تقویت شود.28

کارکردن باعث می شود به شخصیت فردی و خانوادگی کودکان هویت بخشیده شود.29

کارکردن باعث می شود احساس مسئولیت پذیری در کودکان به وجود آید.30
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ایجاد دسته کیو7 

آمد،  به دست  دوم  مرحله  در  كه  گزاره هایی  از  هریک 
به طورجداگانه روی كارت های هم شكل و هم اندازه نوشته شد و 
به طوركامل، سی كارت دسته كیو را تشكیل داد. در جدول شماره 

2، گزاره های مرتبط آورده شده است.

گردآوری داده ها یا مرتب سازی کیو8 

اختیاری  و  اجباری  شیوه  دو  به  مرتب سازی  كیو،  روش  در 
انجام می شود. در توزیع اجباری، مرتب سازی كارت ها براساس 
توزیع  در  درحالی كه  می شود؛  انجام  ازپیش تعیین شده  نمودار 
اختیاری، هر پاسخ گو برحسب تمایل خود و با آزادی عمل بیشتر، 
مرتب سازی را انجام می دهد. توزیع اجباری مزایای متعددی دارد؛ 
به عنوان مثال، در این روش پاسخ گویان گزاره ها را با تمركز و 
دقت بیشتری بررسی می كنند. این بدان دلیل است كه تعیین 
اختیاری  از طیف  اجباری، دشوارتر  جایگاه هر گزاره در طیف 
است. بدین ترتیب، می توان باتوجه به گزاره هایی كه در دو سوی 
طیف قرار می گیرد )گزاره هایی كه پاسخ گو با آن ها به طوركامل 
فرد  نگرش  از  عمیق تری  شناخت  به  است(،  مخالف  یا  موافق 
از  پاسخ گویان  همه  اجباری،  توزیع  در  همچنین  یافت.  دست 
 (Hall, می كنند  استفاده  مرتب سازی  در  مشابهی  دستوركار 
(2008. در این پژوهش، به منظور اعتبارسنجی گزاره ها و تأیید 

روایی ابزار پژوهش، از هفت كارشناس بهداشت خواسته شد كه 
مرتب سازی كارت ها را به صورت آزمایشی انجام دهند. توصیه های 
آنان مبنی بر اصالح محتوای گزاره ها و نمودار كیو به كار گرفته و 
نسخه نهایی برای گردآوری داده ها آماده شد. گفتنی است كه این 
كارشناسان جزو پاسخ گویان اصلی نبودند. در مرحله بعد، كارت ها 
و جدول مرتب سازی كیو و دستوركار مرتب سازی آن ها دراختیار 
پاسخ گویان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد با استفاده از روش 

7. Q-deck
8. Q-sort

توزیع اجباری برمبنای طیف 4+ تا 4- باتوجه به میزان موافقت 
یا مخالفت، ارزش هر كارت را مشخص كنند و آن را در جدول 

مرتب سازی كیو قرار دهند )تصویر شماره 1(.

گفتنی است كه ضمن گردآوری داده ها و تكمیل جدول )تصویر 
شماره 1(، برای درک عمیق استدالل های كارشناسان، با آنان بحث 
با  نمونه ها  نگرش،  تفاوت در  براساس  درنهایت  تبادل نظر شد.  و 
 SPSS استفاده از روش تحلیل عاملی كیو در نسخه هجدهم نرم افزار
دسته بندی شدند. تحلیل عاملی كیو افراد را براساس نگرش آنان 
طبقه بندی می كند؛ یعنی این افراد هستند كه طبقه بندی می شوند 
و نه گزاره ها. در این پژوهش، كارشناسانی كه دربرابر مزایا و معایب 
كار كودكان الگوهای ذهنی مشابه داشتند، در یک گروه دسته بندی 

و به عنوان یک عامل در جدول خروجی SPSS مشخص شدند.

برخالف تحلیل عاملی معمولی، در تحلیل عاملی كیو نمی توان 
نگرش  یا  عامل ها  خروجی،  جدول  مقادیر  از  به طورمستقیم 
پاسخ گویان را تفسیر كرد؛ زیرا مقادیر جدول، رابطه پاسخ گو را 
با عامل ها نشان می دهد. این در حالی است كه تفسیر عامل ها به 
محتوای عبارات انتخاب شده بستگی دارد. بنابراین، باید امتیازهای 
عاملی را به دست آورد تا ازطریق ارتباط بین محتوای عبارت ها و 
 (Militello & Benham, عامل ها، امكان تفسیر عامل ها فراهم شود
(2010. در این مطالعه، امتیازهای عاملی برای تک تک عبارت های 

كیو محاسبه شد و براساس آن آرایه های عاملی به دست آمد. 
برای محاسبه آرایه های عاملی، عبارتی كه بیشترین امتیاز عاملی 
در  به ترتیب  پس ازآن،  عبارت های  و   +4 درجه  در  داشت،  را 
درجه های 3+، 2+، 1+ و... قرار گرفت. برای نظرهای مخالف نیز 

این روند درپیش گرفته شد. 

یافته ها 

براساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی كیو، كارشناسان 
كاركنان  و  ماهی دشت  دهستان  سیدیعقوب  بهداشت  مركز 
كمیته امداد شهرستان كرمانشاه باتوجه به تفاوت نگرش دربرابر 

تصویر 1. شیوه مرتب سازی گویه ها به روش اجباری

کاماًل مخالفمکاماًل موافقم
43210-1-2-3-4
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مزایا و معایب كار كودكان روستایی در فعالیت های كشاورزی، در 
پنج گروه مختلف قرار گرفتند. این گروه ها 70/40درصد واریانس 
كل را تبیین كردند )جدول شماره 3(. همچنین در جدول شماره 
4، ویژگی های مشاركت كنندگان آورده شده است. درادامه، الگوی 

ذهنی كارشناسان در قالب گروه های پنج گانه تفسیر شد.

در جدول ماتریس عامل ها )جدول شماره 5(، دامنه ایده های 
مشاركت كنندگان آمده است. همان طوركه در این جدول نشان داده 

شده، در تحلیل عاملی كیو به جای متغیرها، عقیده ها و نظرهای 
پاسخ گویان دسته بندی و الگوهای ذهنی آنان استخراج می شود.

بحث و نتیجه گیری

ازنظر  عامل ها  مهم ترین  نشان دادن  برای  كیو،  روش شناسی  در 
می شود.  استفاده  نمودار سنگ ریزه  از  تبیین شده،  واریانس  میزان 
نمودار  در  مندرج  تبیین شده  واریانس  براساس  پژوهش،  این  در 

جدول 3. عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی كیو

درصد واریانس تجمعیواریانسمقدار ویژهعامل

12/9418/3918/39

22/5816/1734/56

32/2313/9648/53

42/0212/6261/15

51/489/2470/40

جدول4. ویژگی های مشاركت كنندگان

نهاد محل خدمتتحصیالتجنسیتسنمشارکت کنندگان

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسمرد141

کمیته امداد استان کرمانشاهلیسانسمرد240

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسمرد342

کمیته امداد استان کرمانشاهفوق لیسانسمرد447

کمیته امداد استان کرمانشاهلیسانسمرد541

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتفوق لیسانسمرد638

کمیته امداد استان کرمانشاهلیسانسزن730

کمیته امداد استان کرمانشاهدیپلممرد852

کمیته امداد استان کرمانشاهفوق دیپلممرد934

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسمرد1028

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسمرد1124

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسزن1233

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتدیپلمزن1341

کمیته امداد استان کرمانشاهفوق دیپلمزن1436

کمیته امداد استان کرمانشاهفوق دیپلمزن1530

مرکز بهداشت سیدیعقوب ماهی دشتلیسانسزن1636
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سنگ ریزه، پنج الگوی ذهنی مختلف استخراج شد )تصویر شماره 2(:

 1. الگوی ذهنی اول: این گروه شامل پنج نفر از شركت كنندگان 
این مطالعه است. نگرش این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 
زیرا بیشترین تعداد را تشكیل می دهند. این گروه با گزاره هایی 
از  را  بچگی كردن  فرصت  »كاركردن  بودند:  موافق  ازاین دست 
كودكان می گیرد و خالقیت و استعدادهایشان را كور می كند« 
افزایش  را  خانواده  درآمد  كوتاه مدت  در  كودكان  »كاركردن  و 
می دهد؛ اما در بلندمدت بر اقتصاد جامعه اثر منفی می گذارد« 
و »كودكان به دلیل درتماس بودن با آفت كش ها و موادسّمی در 
این گزاره ها  با  این گروه  مزرعه، مسموم می شوند«. همچنین، 
مخالف بودند: »كاركردن باعث می شود كودكان سرگرم شوند و 
وقتشان كمتر تلف شود« و »كاركردن كودكان با نوعی شادی 
همراه است و آنان از این موضوع خوشحال اند كه توانسته اند منبع 
درآمدی برای خانواده باشند« و »كاركردن باعث می شود كودكان 
درآینده مستقل شوند و روی پای خودشان بایستند«. این گروه با 
یافته های فاسا و همكاران )2000( و گملین و هسكت9 )2007( 

9.Gamlin & Hesketh

كودكان  قرارداشتن  كه  بودند  معتقد  آنان  زیرا  بودند؛  موافق 
درمعرض آفت كش ها و موادسّمی، باعث مسمومیت شان می شود. 
همچنین، این گروه با نتایج كتب و همكاران10 )2011( و كمیته 

10. Kotb et al.

جدول 5. ماتریس هم بستگی دیدگاه افراد در هریک از الگوهای ذهنی

مشارکت کنندگان
الگوهای ذهنی

12345

0/509-مشارکت کننده ششم

0/836مشارکت کننده دوازدهم

0/634مشارکت کننده سیزدهم

0/874مشارکت کننده چهاردهم

0/652-مشارکت کننده پانزدهم

0/945مشارکت کننده اول

0/945مشارکت کننده پنجم

 0/712مشارکت کننده سوم

 0/780مشارکت کننده دهم

 0/641مشارکت کننده شانزدهم

0/851مشارکت کننده هفتم 

0/657مشارکت کننده هشتم 

0/646مشارکت کننده یازدهم

0/534مشارکت کننده چهارم 

0/804مشارکت کننده نهم 

تصویر 2. نمودار سنگریزه
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چراكه  بودند؛  مخالف   )1998( كودكان  كار  ایمنی  و  بهداشت 
آنان عقیده داشتند كاركردن باعث می شود كودكان خوشحال  
باشند و مستقل  شوند. درمجموع، می توان چنین استنباط كرد 
كه سرگرمی و شادی و القای حس اسقالل در كودكان روستایی، 
راهكارهای دیگری می طلبد. در محاسبه ای ساده می توان از این 
منافِع كار كودكان )اگر هم باشد( به علت آسیب های فیزیكی و 

خطر تهدیدكردن سالمتی آنان چشم پوشی كرد.

بودند:  موافق  گزاره ها  این  با  گروه  این  دوم:  ذهنی  الگوی   .2
كالس  سر  و  شوند  خسته  كودكان  می شود  باعث  »كاركردن 
باعث می شود  باشند« و »كاركردن  را نداشته  درس تمركز الزم 
كودكان ازنظر تحصیلی افت كنند و هزینه های آموزشی افزایش 
یابد« و »كاركردن كودكان ازنظر فرهنگی بسیار مفید است؛ چون 
دراین صورت، آنان با مردم محلی در تعامل اند و فرهنگ منطقه 
ازاین دست  گزاره های  با  آنان  همچنین،  می شود«.  حفظ  بیشتر 
مخالف بودند: »كاركردن باعث می شود احساس مسئولیت پذیری در 
كودكان به وجود آید« )بیشترین گزاره( و »كاركردن باعث می شود 
به شخصیت فردی و خانوادگی كودكان هویت بخشیده شود«. افراد 
این گروه با نتایج هدی )2003( و الین برگر11 و همكاران )2005( 
موافق بودند؛ زیرا آنان معتقد بودند كاركردن باعث می شود كودكان 
در سر كالس درس تمركز الزم را نداشته باشند. افزون براین، این 
گروه با نتایج كتب و همكاران )2011( و كمیته بهداشت و ایمنی 
كار كودكان )1998( مخالف بودند؛ زیرا آنان معتقد بودند كاركردن 
باعث می شود كودكان درآینده مسئولیت پذیر شوند. براساس آرای 
كاركردن  است  ادعا كرد كه درست  این گونه  این گروه، می توان 
كودكان موجب تعامل و تقویت فرهنگی روستا می شود؛ اما این 
مسئله كه كاركردن باعث افت تحصیلی كودكان می شود، مسئله 

بسیار مهمی است كه باید مدنظر قرار گیرد.

3. الگوی ذهنی سوم: این گروه با گزاره هایی ازاین دست موافق 
در  مسئولیت پذیری  احساس  می شود  باعث  »كاركردن  بودند: 
كودكان به وجود آید« )بیشترین گزاره( و »كاركردن باعث می شود 
كودكان خسته شوند و سر كالس درس تمركز الزم را نداشته 
باشند«. همچنین، آن ها با این گزاره ها مخالف بودند: »كاركردن در 
زمین كشاورزی باعث می شود كودكان ازنظر اجتماعی گوشه گیر 
قد  می شود  باعث  »كاركردن  و  بمانند«  اجتماع دور  از  و  شوند 
كودكان كوتاه شود« و »كاركردن باعث می شود كودكان درآینده 
و همكاران  نتایج كتب  با  این گروه  به سوءتغذیه دچار شوند«. 
)2011( و كمیته بهداشت و ایمنی كار كودكان )1998( موافق  
درآینده  می شود  باعث  كاركردن  بودند  معتقد  آنان  زیرا  بودند؛ 
كودكان مسئولیت پذیر شوند. همچنین، آنان نتایج هدی )2003( 
و الین برگر و همكاران )2005( را تأیید كردند. این محققان در 
این نتیجه رسیدند كه كاركردن باعث می شود  به  تحقیقاتشان 
افزون براین،  باشند.  نداشته  را  الزم  تمركز  كالس  در  كودكان 

11. Leinberger-Jabari et al.

این گروه با نتایج گملین و هسكت )2007( مخالف بودند؛ زیرا 
آنان معتقد بودند كاركردن باعث می شود كودكان افسرده شوند. 
كه  كرد  بیان  این گونه  را  گروه  این  ذهنیت  می توان  درمجموع، 
باوجود اعتقاد به خسته شدن كودكان و تمركزنداشتن در كالس 
درس، با آثار منفی روانی و فیزیكی كار كودک مخالف بودند و 

دربرابر كار كودک چنین دیدگاهی نداشتند.

با این گزاره ها موافق  4. الگوی ذهنی چهارم: افراد این گروه 
بودند: »كاركردن باعث می شود درآینده كودكان به بیماری های 
گزاره(،  )بیشترین  دچار  شوند«  دیسک كمر  مانند  مفصلی، 
»كاركردن باعث می شود كودكان درآینده مستقل شوند و روی 
استعدادهای  شكوفایی  از  »كاركردن  و  بایستند«  خودشان  پای 
جلوگیری  ورزش،  و  تحصیلی  زمینه  در  به ویژه  كودكان، 
مخالف  ازاین دست  گزاره هایی  با  گروه  این  همچنین،  می كند«. 
بودند: »كاركردن باعث می شود به شخصیت فردی و خانوادگی 
در  می شود  باعث  »كاركردن  و  شود«  بخشیده  هویت  كودكان 
توهین آمیز  كلمات  آنان  و  آید  به وجود  اختالل  كودكان  اعصاب 
به كار برند«. این گروه با یافته های الوری )2004( موافق بودند. 
به  باعث می شود كودكان  كاركردن  نتیجه رسیدند  این  به  آنان 
بیماری های مفصلی و كمردرد دچار شوند. همچنین، این گروه 
موافق   )1998( كودكان  كار  ایمنی  و  بهداشت  كمیته  نتایج  با 
باعث می شود  كاركردن  رسیدند  نتیجه  این  به  آنان  زیرا  بودند؛ 
كودكان مستقل شوند. افزون براین، این گروه با یافته های كتب و 
همكاران )2011( مخالف بودند؛ زیرا آنان به این نتیجه رسیدند 
ایجاد شود.  اعصاب كودكان اختالل  باعث می شود در  كاركردن 
برخالف گروه سوم، افراد این گروه معتقد بودند كاركردن باعث 
دچار  مفصلی  بیماری های  به  كودكان  فیزیكی  ازنظر  می شود 
شوند. باوجوداین، با این دیدگاه مخالف بودند كه كاركردن موجب 

بیماری های روانی، مانند اختالل در اعصاب كودكان می شود.

5. الگوی ذهنی پنجم: افراد این گروه با گزاره هایی ازاین دست 
شوند  چاالک  كودكان  می شود  باعث  »كاركردن  بودند:  موافق 
و سستی و تنبلی از آنان دور شود« و »كاركردن از شكوفایی 
ورزش،  و  تحصیلی  زمینه  در  به ویژه  كودكان،  استعدادهای 
جلوگیری می كند« و »كاركردن باعث می شود كودكان درآینده 
مستقل شوند و روی پای خودشان بایستند«. افزون براین، این 
گروه با این گزاره ها مخالف بودند: »كاركردن در زمین كشاورزی 
از  و  شوند  گوشه گیر  اجتماعی  كودكان ازنظر  می شود  باعث 
اجتماع دور بمانند« )بیشترین گزاره( و »كاركردن باعث می شود 
به شخصیت فردی و خانوادگی كودكان هویت بخشیده شود«. 
این گروه با نتایج كمیته بهداشت و ایمنی كار كودكان )1998( 
موافق بودند؛ زیرا آنان به این نتیجه رسیدند كه كاركردن باعث 
می شود كودكان مستقل شوند. همچنین، این گروه با یافته های 
گملین و هسكت )2007( مخالف بودند؛ زیرا آنان در مطالعات 
خود به این نتیجه رسیدند كه كاركردن باعث می شود كودكان 
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افسرده شوند. درمجموع، می توان چنین استنباط كرد كه افراد 
این گروه ذهنیت منفی چندانی به كار كودكان نداشتند؛ چراكه 
چاالک شدن كودک و دستیابی به استقالل، از عواملی است كه 
می تواند در آینده كودک مؤثر باشد و افراد این گروه این موضوع 

را مهم تلقی كردند.

مزایا و معایب و به طوركلی پدیده كار كودكان، اشتراک هایی 
مسائل  قالب  در  را  آن  می توان  و  دارد  منطقه ای  و  جهانی 
جهانی بررسی كرد؛ اما این پدیده، بیشتر فرهنگی اقتصادی و 
بهتر است در سطح ناحیه ای و محلی تحلیل شود. به طوركلی، 
شرایط  ایدئولوژی،  تاریخی،  گذشته  از  می تواند  كار  فرهنگ 
امنیتی  امور  و  سیاسی  تصمیم های  اقلیمی،  و  جغرافیایی 
منشعب باشد كه برهمین اساس، در این زمینه می توان تنوع 
فرهنگی را مشاهده كرد. باوجوداین، كار كودكان به طورویژه 
در  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  كه  است  چندبُعدی  مقوله ای 
با  محلی  و  منطقه ی  و  در سطوح جهانی  كار  به  زمینه،  این 

همكاری نهادی مشترک نیاز دارد.

ماهیت  با  روستایی  محیط های  در  كودكان  كار  پدیده 
روستانشینی عجین شده و دشوار است كه بخواهیم كاركردن 
كودكان روستایی را در منزل و محیط روستا به طور مجزا و همانند 
كودكان كار شهری بررسی كنیم؛ چراكه در فرهنگ روستایِی 
منطقه مطالعه شده، كاركردن كودكان و كمک به امور اقتصادی 
خانه و خانواده از موضوع های بدیهی فرهنگ روستانشینان است. 
بااین حال، در این زمینه می توان از دریچه نوع كارهای واگذارشده، 
سن شروع، كّمیت و كیفیت كار، حقوق كودكان كار، كار برای 
خودی و غیرخودی، كار در محیط خانه یا مزرعه و به عبارتی 

شكل كاركردن كودكان وارد عمل شد.

این امر كه به طوركلی كار كودكان در مزرعه شناخته شود، 
كارهای  و  بسترسازی  و  تحقیق  به  كه  است  جدی  مسئله ای 
ساختاری فرهنگی عمیق، به ویژه در راستای كاهش فقر اقتصادی 
و فقر بی سوادی و فقر هنجارهای ارزشی، نیاز دارد. دراین راستا، 
آموزش های  ابتدایی  در سطح  آموزش  و  آگاه سازی  با  می توان 
آموزشی  نهادهای  ازطریق  والدین  و  و در سطح خانوار  رسمی 
سازمان های مرتبط، به ویژه كارشناسان ترویج و آموزش كشاورزی 

سطح دهستان، به موفقیت هایی دست یافت.

درمجموع، می توان این گونه بیان كرد كه از دیدگاه كارشناسان، 
معایبی  و  مزایا  كشاورزی  فعالیت های  در  كودكان  كاركردن 
كه  است  این  كودكان  كاركردن  معایب  ازجمله  دارد.  به همراه 
و  شوند  دچار  روانی  و  جسمانی  مشكالت  به  می شود  موجب 
ازجمله مزایای آن، این است كه باعث می شود مسئولیت پذیر 
شوند. بااین حال، موضوع انكارناپذیر این است كه معایب كاركردن 

كودكان بیشتر از مزایای آن جلوه می نماید.

پیشنهادها

براساس یافته های تحقیق، این پیشنهادها ارائه می شود:

1. كاركردن كودک فرصت بچگی را از او می گیرد و استعدادهای 
او را كور می كند و ممكن است پیامدهای منفی دیگری نیز داشته 
باشد. بنابراین توصیه می شود در این زمینه سازمان بهداشت كار، 
سازمان بهزیستی و سازمان حمایت از حقوق كودكان آموزش های 
الزم را به والدین كودكان كار ارائه دهد و آنان را از معایب كاركردن 
كودک آگاه كند. با توجه به اینكه نقش ترویج كشاورزی اشاعه است، 
بنابراین می تواند پل ارتباطی بین سازمان های متولی و والدین باشد و 

آموزش های الزم را به والدین بدهد.

آنان  به كارگیری  این مرزوبوم هستند و  آینده سازان  2. كودكان 
در فعالیت های كشاورزی، در بلندمدت اثر منفی بر اقتصاد جامعه 
می گذارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود كه سازمان های مرتبط با حقوق 
كودكان به این عرصه وارد شوند و در روستا و كشاورزی، كار كودكان 

را زیرنظر بگیرند.

3. باتوجه به مشكالت جسمی و روحی كه كودكان كار در كارهای 
كشاورزی با آن مواجه اند، توصیه می شود كه بخش ترویج از فرهنگ 
كودک آزاری جلوگیری كند و به خود كودكان درباره نحوه صحیح 
كاركردن، آموزش های الزم را بدهد تا از بروز هرچه بیشتر آسیب های 

ناشی از كار جلوگیری شود. 

4. كاركردن كودک در كوتاه مدت، درآمد خانواده را افزایش می دهد؛ 
اما در بلندمدت، آثاری منفی بر اقتصاد جامعه می گذارد. ازاین رو، توصیه 
می شود كه سازمان هایی مانند كمیته امداد و بهزیستی، از خانواده های 

كودكان كار حمایت كنند و از فشار بیش ازحد بر كودكان بكاهند.

تشکر و قدردانی

ارشد خانم  كارشناسی  دوره  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
دربرابر  كارشناسان  نگرش  »تحلیل  عنوان  با  كرمیان  فرانک 
مزایا و معایب كار كودكان روستایی در فعالیت های كشاورزی« 
است كه در گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشكده كشاورزی 
دانشگاه رازی كرمانشاه دفاع شده است. نویسندگان بر خود الزم 
می دانند كه صمیمانه از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش 
كشاورزی و هیئت داوران پایان نامه تشكر كنند كه نویسندگان را 

در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری دادند.

»علی اصغر میرک زاده و همکاران.تحلیل نگرش کارشناسان دربرابر مزایا و معایب کار کودکان روستایی در فعالیت های کشاورزی کرمانشاه«
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