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 چکیده

 انجام گرفته است.  های كشاورزی در مناطق روستاییكارگیری كودكان در فعّالیتها و علل بهتحلیل زمینهپژوهش حاضر با هدف كلّی  هدف:

كنندد و فر(، والددی  كودكدانی كده كودكانشدان در مدزار  كدار مدین 934سال ) 18تا  5وه كودكان كار سه گرجامعة آماری پژوهش شامل  روش:

ای با انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای گیری در بخش كودكان به صورت طبقهكارشناسان ادارات مرتبط با كاركودكان است. روش نمونه

گیری نفر تعیی  شد. در جامعة والدی  به دلیل نبود آمار دقیق در ای  زمینه از روش نمونه 272( 1970نمونه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان )

آوری اطاّلعدات از شماری مدورد بررسدی قدرار گرفتندد. جمدت جمد نفر بودند، به صورت تمام 30هدفمند استفاده شد. كارشناسان مربوطه نیز كه 

محاسدبه شدد آلفای كرونبدا   ضریب ه منظور تعیی  روایی از روش تأیید متخصّصان، جمت تعیی  پایاییبنامة ساختاریافته بمره گرفته شد و پرسش

 بمره گرفته شد. SPSS افزار از نرمها تحلیل دادهوتجزیهجمت  .(= 0/95αو زمینة فعّالیت كودكان  = 0/83α )علل

پذیری را از عوامل اصدلی ها و ایجاد مسؤولیتبودن آنزرنگوستفاده از كودكان، زبربودن اچون ارزان: طبق نتایج تحقیق، كودكان مواردی همهایافته

بدودن اسدتفاده از نیدروی كدار كردن، ارزانعدم آگاهی والدی  از خطرات كدارچون كار كودكان بیان كردند. ای  درحالی بود كه والدی  به عواملی هم

بودن استفاده از نیروی كار خانوادگی، فقر تری  دلیل كار كودكان را، ارزان. از طرفی، كارشناسان مممبودن كودكان اشاره كردندحرفبهخانوادگی، گوش

 خانواده و وجود پدر و مادر ازكارافتاده بیان كردند. 

 های تحقیق است.تری  چالشبودن برقراری رابطه با كودكان، از عمده: محدودیت مناب  فارسی در رابطه با موضو  تحقیق و مشکلمحدودیت

شود كه با ایجاد تنوّ  در مناب  درآمدی روستاییان، میزان درآمد خانوارهای روستایی را ارتقا های تحقیق توصیه میبا توجّه به یافته کارهای علمی:راه

 تری بر كودكانشان تحمیل كنند.كم كارگرفت  اجباری كودكان خود، از كارگران ماهر استفاده و از ای  طریق، فشارداده تا سرپرستان به جای به

 تا كنون تحقیقی در ای  زمینه در ایران صورت نگرفته است. اصالت و ارزش:

 .كشاورزی، روستا، كودک، كودک كار، ماهیدشت ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ. 1
 له أطرح مس .1. 1

درآمد، كشاورزی بخش بزرگی در بسیاری از كشورهای كم

ی نسدبت بداییی از اشدت ال را های اقتصدادی و حتّدالیتاز فعّ

(، 2006) 1المللدی كداردهد. به گزارش سازمان بی تشکیل می

میلیارد جمعیت فقیر جمان با درآمدد  1/1هفتادوپنج درصد از 

تر از یک دیر در روز، در مناطق روسدتایی زنددگی كدرده و كم

طور مستقیم و غیرمستقیم به كشاورزی بدرای  به هازندگی آن

یدک منبد   دهندةامرار معاش وابسته است. كودكان كار، نشان

 ؛2003، 2جمدانیر ارزان هسدتند )باندک سرشار از نیدروی كدا

(. 58، ص. 2007 ،3برگرفرانک ویسم  و احمد، هیل، اسمیت، 

فقر، محددودیت دسترسدی بده آمدوزش، تکنولدومی نامناسدب 

تی نسددبت بدده مشدداركت كودكددان در كشدداورزی، نگددرش سددنّ

علل اصلی كار كودكدان در كشداورزی اسدت  غیره،كشاورزی و 

(. بسدیاری از كودكدان 5، ص. 2014المللی كدار، )سازمان بی 

ار كار، نیاز به جمد  آوری پدول بدرای تحصدیل و درآمدد خدانو

هستند، فقر باعث شده است كه كودكان برای بقای خدود كدار 

كنند و بسیاری از والدی  در كار به فرزندان خودشدان وابسدته 

هدا اشدتباه اسدت آن دانندد كده كداربهدا ی اگر آنحتّ .هستند

 (. كار كودكان یک موضو  ممم2010ّكار،  المللیبی )سازمان 

هدای آموزشدی صدتجمانی مرتبط با فقدر، رشدد ندامتوازن، فر

رات ناكافی برای محدودكردن نامناسب، نابرابری جنسیتی، مقرّ

كار كودک، عدم آگداهی عمدومی و طیدس وسدیعی از خطدرات 

(. آمارهای مختلفدی 8، ص. 2002، 4بمداشتی است )فراستیری

دهد تعدداد كدارگران كدودک افدزایش وجود دارد كه نشان می

یدون نفدر در سدال میل 246كده از  به طدوری ؛پیدا كرده است

رسددیده اسددت.  2014میلیددون نفددر در سددال  317بدده  2005

تعدداد كودكدان  ،المللی كارسازمان بی  ةبراساس گزارش ساین

میلیون نفر  47میلیون نفر كه  317برابر با  2014كار در سال 

درصدد  60 ،ند. از طرفدیهستسال  17تا  15بی  سنی   هاآن

 ول بده كدار، در بخدش مشد 2014كودكان كار جمان در سال 

المللدی كدار، سدازمان بی  ةباشند )گزارش سداینكشاورزی می

(. كشور ایدران نیدز از اید  معضدالت در امدان 35، ص. 2015

 آورده ایران ةدربار گزارش خود در كه یونیسس طوریه ب ؛نبوده

 كنندمی كار ایرانی سالة 14 تا 6 كودكان درصد 3تا  1كه است

(. در 291، ص. 1385كیانی،  و )كالنتری دروننمی مدرسه به و

بداختر كده  ةاستان كرمانشاه نیز وض  چنی  است و در روزنامد

د، گدزارش كدرد كده شمنتشر  1394اردیبمشت  24در تاریخ 

كارگر كودک در كرمانشاه وجود دارد. در اید   2000تا  1500

شاید گروهی چنی  بیندیشند كه كار كودكان در مدزار   ،میان

جز فرهنگ روستانشینی بوده و هیچ آسیبی كودكان  كشاورزی

كشدداورزی، ه داشددت كدده ا بایددد توجّددامّدد ؛كندددرا تمدیددد نمددی

تری  سه بخش خطرناكی هستندكه بیش ،داری و معادنجنگل

كار را به خود اختصاص داده و از میان  ومیر در محلّآمار مرگ

هددزار در بخددش  170كددار،  میددر در محددلّوهددزار مرگ 335

كده  (2000المللدی كدار، سدازمان بی دهدد )ورزی ر  میكشا

كودكدان كدار، در  ةمیلیون نفر( از هم 70درصد )یا  60حدود 

الیدت سدالگی فعّ 17تدا  5بخش خطرناک كشاورزی در سنی  

درصددد(،  7دارندد. ایدد  تعددداد در مقایسدده بدا بخددش صددنعت )

درصدد( بسدیار زیداد  7هدا )درصد( و سایر بخدش 26خدمات )

در اسددتان (. 4 .، ص2011المللددی كددار، ازمان بی سدداسددت )

های هزار هکتار اراضدی كشداورزی )در زمینده 2670كرمانشاه 

( وجود دارد كه بایتری  سدمم در اسدتان غیره زراعی و باغی و

هدزار هکتدار اراضدی  625مربوط بده شمرسدتان كرمانشداه بدا 

تدری  دهسدتان بایتری  و وسدی  ،در ای  بی  است.كشاورزی 

ق دارد. هکتار اراضی تعلّد 45567استان به بخش ماهیدشت با 

تری  دشدت تدری  و وسدی بزرگ ةبخش ماهیدشت، دربرگیرند

بده  ،باشد، از طرفیمتر از سطح دریا می 1400استان با ارتفا  

دلیل دارابودن بدایتری  سدطح ایسدتایی آب در اسدتان، اك در 

تدری  بیش ، بندابرای .ندهسدتكدار كشاورزان اید  منطقده آبی

از اید   .لیت كشاورزی دیم و آبی در ای  دهستان قرار داردفعاّ

ه بده وسدعت بدایی اید  دهسدتان در رود با توجّانتظار می رو،

های كشداورزی در بودن پتانسدیلسطح استان و به مراتب بدای

در بخدش كشداورزی  ای  دهستان، نیاز به نیروی كار مخصوصاً

دیگدر در اسدتان كرمانشداه  ةنقطددر ای  دهستان بیش از هدر 

بودن سطح اراضدی ه به وسی محسوس و ملموس باشد. با توجّ

بودن سدطح اقتصداد خانوارهدا پدایی  ،ای  دهستان و از طرفدی

توان اظمار داشت دیده، میكارگیری نیروی كارآموزشهجمت ب

كه كودكان زیادی درگیر كار در بخش كشاورزی ای  دهستان 

 ةق در جامعده به حضور محقّدبا توجّ ،بر ای  عالوه ؛خواهند شد

كدده در یابی بدده نتددایجی مبنددی بددر ای مددورد مطالعدده و دسددت

دهستان مذكور كودكانی مشاهده شدند كه به دلیل فقر مدالی 

های كشاورزی مش ول الیتتحصیل سرباز زدند و در فعّ ةاز ادام

 شدند.
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كاران و اندردسدت ةیدهای ای  تحقیق بده كلّبا انتقال یافته

كدار و  ةاعم از وزارت تعاون، ادار ؛های مختلسگران بخشكنش

هدا و رفاه اجتماعی، وزارت بمداشت، سازمان بمزیسدتی، انجم 

المللددی دفددا  از حقددوا كودكددان و ی و بی های ملّددسددازمان

ها و خصوص دفدا  از حقدوا كودكدان كدار و سدایر سدازمانهب

-تایج ای  تحقیدق بمدرهتوانند از نسات داخلی مربوطه میمؤسّ

تحلیدل ی تحقیدق حاضدر، هددف كلّد ،با ای  اوصافند. شومند 

های كشداورزی فعالیتكودكان در  كار ةپدید بروز زمینه و علل

 .استدر دهستان ماهیدشت 

 تحقیق پیشینه .2. 1

فقددر، ( 2014المللددی كددار )طبددق گددزارش سددازمان بددی 

شاورزی، محدودیت دسترسی به آموزش، تکنولومی نامناسب ك

 تی نسبت به مشاركت كودكان در كشداورزی و علدلنگرش سنّ

 ،بی  كار كودكان و فقدراصلی كار كودكان در كشاورزی است. 

كار كودكان باعث استمرار فقر و فقدر  .متقابل وجود دارد ةرابط

، 5كشاورزیشود )سازمان خوار و بار باعث ایجاد كار كودک می

 (. 29ص. ، 2013

ت اصدلی كدار یدان كردندد كده فقدر علّد( ب1998) 6نیلس 

خدود  ة( در مطالعد2006) 7باجپدایوینر، بدارا و . كودكان است

 ةیکی از دییل كار كودكان ای  است كه خانوادكه دند كربیان 

كنند كه كودک باید هنر خانواده را یداد بگیدرد و ها فکر میآن

( 2008) 8شدافیکپداترینوس و شان حفظ شدود. ت دیرینهسنّ

كه در شدیو  و  د كه فرهنگ یکی دیگر از عواملی استمعتقدن

 و لوئیدد طتوسّ شدهانجام مطالعات. است رایجاد كار كودک مؤثّ

 فرزندد، كده داد نشان( 1998) 10گروتیرت و( 1994) 9براندون

 مانندد) مدرسده هایویژگی یحتّ و خانگی هایویژگی والدی ،

، مندون .هستند كودكان كار در رمؤثّ رهایمت یّ( مدرسه ةهزین

( دریافتنددد كودكددان كددار یددک 2005) 11روسدداتیپرلددی و 

، خلیلدی و ال ساین هستند. ال گیالندیگزی  برای بزرگجای

كده ( معتقدندد كده كارفرمایدان بده دلیدل ای 2007)21وحدی

تدر ها آسدانتر و مدیریت آنتر، مطی كان نیروی كار ارزانكود

هدا را بده نیدروی كدار است و از حقوا خود آگاهی ندارندد، آن

سیمیلر، مدوكرجی، داوا  ةدر مطالعدهند. سال ترجیح میبزرگ

 ة( انددداز1997) 14سددپرپویس(، پدداترینوس و 2004)31و دت

هدای كودكدان الیدتای در فعّكننددهعامل ممم و تعیی  ،خانوار

هدای مکزیکدی نشدان مطالعات بر روی خانواده ،است. از طرفی

یت داری بی  تعداد فرزندان و كیفنیتباط منفی و معداد كه ار

، 2001، 15كنیدولوجدود دارد )لویسدون، مدون و  هازندگی آن

(. صددیقی و 123، ص. 1999، 61اسدکروگی ؛ بیندر و 175ص.

( در مطالعات خود به ای  نتیجده رسدیدند 1995) 17پاترینوس

زمدی  وجدود دارد.  ةم بتی بی  كاركودكدان و اندداز ةكه رابط

( به اید  نتیجده رسدیدند كده پددر و 2014) 18اكاستر و ادوكی

كدار  ةكننددهدای تعیی مادر، كودک، خانواده و جامعه ویژگدی

دهدد كودكان و تحصیل هستند. بعضی از مطالعات نشدان مدی

قددر هیعندی هرچ ؛منفی بدر كدار كدودک دارد ةرابط ،سواد پدر

كارگیری كدودک میزان بده ،سطح سواد پدر كشاورز بایتر باشد

، 19یابدد )كناگراجده و كویمدبنوان نیروی كار كاهش مدیبه ع

؛ كاسدددتر و 14، ص. 6200، 20اودیوركدددوا؛ اكپددداكپرا و 1998

، 2013، 21گبولگدان؛ ادیاتی، كاستر و 279، ص. 2014ادكویا، 

دهد بدی  ( نشان می2014(. مطالعات كاستر و ادكویا )47ص. 

ای  معنی  به ؛م بت وجود دارد ةرابط ،كودک و میزان كار س ّ

هدای الیدتمیزان مشداركت او در فعّ ،كودک كه با افزایش س ّ

دهدد یابد. برخی از مطالعات نشان میكشاورزی نیز افزایش می

م بتدی  ةرابطد ،سرپرست خانوار و میزان كار كودكان بی  س ّ

احتمدال  ،تدر باشددوجود دارد. هرچه سرپرست خانواده مسد 

ل بدرای كسدب وی مکمّدكه مشاركت كودک به عنوان نیدرای 

، 1995، 22كدانبرشدود )گروتیدرت و تر مدیدرآمد، در كار بیش

؛ اوكپددداكپرا و 279، ص. 2014كاسدددتر و ادكویدددا،  ؛187ص. 

(. مطالعدات دیگدری در مدورد توزید  14، ص. 2006اودیركوا، 

جنسیتی مشاركت كدار كودكدان در عملیدات مختلدس مزرعده 

 17تدا  5ی هدای سدنّدهد كودكان پسر در تمدام ردهنشان می

از دختدران  تدرهای كشاورزی بیشالیتدر تمام فعّ تقریباً ،سال

و  مالًاكد ،47 ، ص.2013كداران، درگیر هسدتند )ادیداتی و هم

اسما، محمد اكرام، عبدل و صفا،  (.328ص. ، 2006 ،23كیونلند

تر از دختدران ( به ای  نتیجه رسیدند پسران بیش2011) 24دوا

شده، بر مطالب گفته كنند. بنارزی شركت میدر كارهای كشاو

كودكان  كارگیریهها و علل بزمینه تحلیل ،حاضر ةهدف مطالع

( 1. شدکل )استهای كشاورزی در مناطق روستایی الیتدر فعّ

 دهد.ارچوب مفمومی تحقیق را نشان میمچ
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 چهارچوب مفهومی تحقیق -1شکل 

 1394های پژوهش، فتهمأخذ: یا

 

 تحقیق شناسی روش .2
 هددف، لحدا  ی بدوده و ازی تحقیق حاضر كمّدرویکرد كلّ

 ءجدز زمانی لحا  از و توصیفی تحقیقات نو  از و نیز كاربردی

 بده پیمایشدی -ندو  توصدیفی از و اسدت مقطعیتک تحقیقات

 -1آمداری اید  پدژوهش را سده گدروه:  ةجامعد. رودمدی شمار

روستای )تحت پوشش مركدز بمداشدت قمشده  38كودكان در 

سید یعقوب( دهستان ماهیدشت كده در مدزار  خدانوادگی یدا 

والدی  كودكانی كه كودكانشان  -2كنند، مزار  دیگران كار می

 -3كننددد، در مددزار  خددانوادگی یددا مددزار  دیگددران كددار مددی

د یعقددوب دهسددتان كارشناسددان مركددز بمداشددت قمشدده سددیّ

كز خدمات جماد كشداورزی و كاركندان ماهیدشت، كاركنان مر

 )تعداد كلّ وپرورش شمرستان ماهیدشت تشکیل دادندآموزش

نفدر  473نفر و كودكدان دختدر  461سال پسر  5-18كودكان 

تعداد كارشناسان مركز بمداشت، كاركنان  ،چنی هم .باشندمی

-نفر بودند(. روش نمونه 30پرورش وجماد كشاورزی و آموزش

انتسداب  ای بدا فد ّصدورت طبقدهه كودكان بدگیری در بخش 

نامه بده تناسدب تعدداد متناسب با حجم )در هر روستا پرسدش

ه به تعدداد انجام گرفت. با توجّ ،مورد مطالعه توزی  شد( ةجامع

نفدر  934مدورد مطالعده در بخدش كودكدان كده  ةحجم جامع

ند، حجدم نمونده در اید  پدژوهش بدا اسدتفاده از جددول هست

نفر تعیی  شد. بدرای تعیدی   272( 1970ان )كرجسی و مورگ

تعداد والدی  به دلیل نبود آمار دقیدق در اید  زمینده از روش 

گیری هدفمند استفاده شد و والدینی مورد مطالعده قدرار نمونه

اقل یک نفر كودک مش ول بده كدار در یکدی از گرفتند كه حدّ

های كشاورزی به هر شکل داشته باشدند. شدایان ركدر الیتفعّ

كه تعداد كاركندان مركدز بمداشدت، جمداد ه به ای است با توجّ

به صدورت  ،نفر بودند، بنابرای  30وپرورش كشاورزی و آموزش

)البتدده كارشناسددان  شددماری مددورد بررسددی قددرار گرفتندددتمام

 ؛نظر بودند شمرستان كرمانشاه هم مدّ امداد ةبمزیستی و كمیت

ای نامهق پرسدشابدزار تحقید .ی نکردندد(كدارولی در طرح هم

ر مکدرّ ةادبیات تحقیق و مراجعد ةساخته بود كه با مطالعمحقق

هدای آن ی گزیندهن محلّداعدوین و مطلّؤبه كارشناسدان و مسد

نامه، از روش به منظور تعیی  روایی صوری پرسشد. شتدوی  

نامه بررسی روایی محتوا استفاده شد، به ای  صورت كه پرسش

ید دانشدگاه و كارشناسدان مربوطده در اختیار تعددادی از اسدات

امداد و بمزیستی( قرار داده شدد و  ة)كاركنان بمداشت و كمیت

هدا بدرای ها و نظدرات آنحضوری و دریافت دیدگاه ةبا مصاحب

 :عوامل اقتصادی
فقر، بیکاری، فاصلۀ طبقاتی، 

 کودک به عنوان نیروی کار ارزان

 :فرهنگیعوامل 
های نادرست )کودک به عنوان نگرش

منبع درآمد، لزوم مشارکت کودکان 

نه ت دیریدر کشاورزی، حفظ سنّ

خانوادگی(، محدودیت دسترسی به 

 آموزش

 :عوامل خانوادگی
خانوار، ناآگاهی والدین از  ۀانداز

 نیازهای کودکان 

:اجتماعیعوامل   

کمبود قوانین حمایتی از کودکان، 

های حمایتی از نبود سازمان

بودن کودکان و کودکان، مطیع

ها مدیریت آسان آن  

تری  علل كار ممم

های یتالعّكودكان در ف

 كشاورزی
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نامه، نسبت به های پرسشاصالح و رف  ابمام از سؤایت و گویه

در ایدد  تحقیددق از روش آلفددای روایدی آن اقدددام شددده اسدت. 

بدرای اید   استفاده شدده اسدت. پایاییجمت سنجش كرونبا  

 ةشدده بده وسدیلههای تمیّنامهعدد از پرسش 30تعداد  ،منظور

مدورد مطالعده كده  ةبخشی از جامعطتوسّ ماتییک آزمون مقدّ

. آلفای دشنمونه نبودند، مورد بررسی قرار گرفته و تکمیل  ءجز

آلفدای  و 83/0كرونبا  مربوط به علدل كدار كودكدان برابدر بدا 

بده منظدور تحلیدل  بود.0.95الیت كودكان فعّ ةمربوط به زمین

 د.شاستفاده  18SPSSافزار نرمها از داده

 مبانی نظری .3
 كشدور اقتصدادی مممّ هایبخش از یکی كشاورزی بخش

 درصدد 25 ناخدالص داخلدی، تولید درصد 13 حدود كه است

 به کنزدی تأمی  و اشت ال درصد 20 غیرنفتی، صادرات ارزش

 از بسیاری لیهاوّ موادّ تولید و جامعه نیازهای غذایی درصد 93

از  (.61، ص. 1391دارد )آقانصدیری،  عمدده بر را دیگر صنای 
ای از نیروی كار بخدش كشداورزی كودكان درصد عمده ،طرفی

-سدزایی ایفدا مدیهنقش ب ،دهند و در ای  زمینهرا تشکیل می

كدار كودكدان یکدی از سدت كده ل ای  اقابل تأمّ ةا نکتامّ ؛ندكن

 ة(، برای همدMDGsتوسعه ) ةیابی به اهداف هزارموان  دست

، 52كشددورهای در حددال توسددعه اسددت )گلددوری و ان سددیکاک

 سراسددر در مددداوم مشددکل یددک كودكددان كددار(. 2، ص. 2013

كودكدان  .است توسعه حال در كشورهای در خصوصبه جمان،

دهندد تشکیل می بیش از نیمی از جمعیت كشورهای جمان را

 ةندد )آماندت توسدعكنی در كشداورزی ایفدا مدیو نقش مممّد

یک كنوانسیون حقوا  ةمادّ. (2، ص. 2006، 25كاناداالمللی بی 

منظدور از كدودک »د: كندفی میگونه معرّكودک، كودک را ای 

كه طبق قدانون مگر ای  ؛هجده سال است افراد انسانی زیر س ّ

 «.تر تشخیص داده شودبلوغ كم  ّقابل اجرا در مورد كودک، س

تدر از هجدده كم بنابر كنوانسیون حقوا كودک، افدراد بدا سد ّ

 (.2، ص. 1381شددوند )حبیبددی، سددال، كددودک محسددوب مددی

(، كودكدان 2006المللدی كدار )سدازمان بدی براساس گدزارش 

كددار  ؛دسدته جدای داد 5تدوان در كدارگر در كشداورزی را مدی

كدار كودكدان در مدزار  تجداری،  كودكان در مزار  خانوادگی،

قرارداد كار در بخش كشاورزی تجاری، پیوند كدار كودكدان در 

داری كودكان در كشاورزی )سدازمان كشاورزی و قاچاا و برده

المللی كدار (. سازمان بی 72-79، صص 2006المللی كار، بی 

( دییلی كه كارفرمایان كودكان را در بخش كشداورزی 2006)

عبدارت كندد كده دسته تقسدیم مدی 5نند را به كاستخدام می

كودكان به عنوان  -2رات و قوانی  عدم اجرای مقرّ -1: است از

 -4روسددتایی و اشددت ال  ةتوسددع -3یددک منبدد  كددار ارزان 

صدنعت  -5 المللدیشدن و دسترسی بده بازارهدای بدی جمانی

غددذایی كشدداورزی و كددار كودكددان، نقددش  جمددانی مددوادّ

 كنندگان.مصرف

 ی تحقیقهافتهیا .4
 اجتماعی کودکان روستاییو های فردی ویژگی .1. 4

مدورد مطالعده  كودكدانی ط سدنّهدا متوسّد براساس یافتده

 2/61 ،باشدد. از طرفدی( می92/2 -سال )انحراف معیار 33/14

بقیده را دختدران شدامل  درصد كودكان كدار روسدتایی پسدر و

مورد مطالعده درصد افراد  20ها، حدود براساس یافته شوند.می

درصد در مقط  راهنمایی و بعد از آن  9/40در مقط  ابتدایی، 

درصد در مقط  تحصیلی دبیرستان مش ول به تحصدیل  1/31

 مداه 35كدار كودكدان مدورد مطالعده  ةط سدابقند. متوسّد هست

 بیان كردنددرصد كودكان كار  3/73 .استسال(  3)نزدیک به 

صد كودكان كدار بدرای در 7/8ده و كرالیت كه داخل روستا فعّ

نتایج  اند.شدهسکونت خود خارج می كاركردن از روستای محلّ

كه كودكان كار چندمی  فرزند خانواده هستند، در خصوص ای 

لدی  فرزندد اظمدار داشدتند اوّ هدادرصدد آن 35نشان داد كده 

 33ط ساعت كداری كودكدان در حددود خانواده هستند. متوسّ

 -هددای فددردی اجتمدداعیگددیژوی .باشدددسدداعت در هفتدده مددی

هدای پدژوهش در خصدوص اقتصادی سرپرستان كودكان یافته

 1/46سددطح تحصددیالت سرپرسددتان كودكددان كددار نشددان داد، 

درصدد  4/21درصد سرپرستان دارای سواد خواندن و نوشدت ، 

براسداس  ،چندی . هماسدتسدواد سیکل و سایر سرپرستان بی

رصدد سرپرسدتان د 6/63آمدده از مطالعده، دسدتههای بدیافته

درصددد  6/81كودكددان كددار كشدداورز بودنددد. نتددایج نشددان داد، 

آمده، دستهنتایج ب ةم نیستند. بر پایسرپرستان دارای ش ل دوّ

درصد مادران كودكان كار روستایی، دارای سواد خواندن  4/52

اك ر سواد بدوده و سدایر مدادران حددّدرصد بی 9/35و نوشت ، 

ی سرپرسدتان كودكدان كدار ط سدنّاندد. متوسّد دبیرستانی بوده

ط درآمدد نتدایج، متوسّد  ةباشدد. بدر پایدسال مدی 49روستایی 

نتدایج  ةبر پای .استمیلیون ریال  100خانوار در حدود  ةسالیان

 59/5میانگی  اراضی سرپرستان خانوار كودكان مورد مطالعده 

 باشد. هکتار می
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ای کارگیری کودکان در کاره ههای باولویت زمینه .2. 4

 کشاورزی
هایی از قبیدل؛ (، دختران در زمینه1 )جدول براساس نتایج

(، چیدن محصول )میانگی  5/4 - كردن مزرعه )میانگی وجی 

( و تمیزكدددردن 96/3 -دادن بددده دام )میدددانگی  (، آب1/4 -

تدری  میدزان ( بیش5/3 -هدا )میدانگی  داری دامگاه نگدهجای

 -از قبیل دروكردن )میدانگی  هایی الیت را دارند و در زمینهفعّ

زمدددی   همدددواركردن(، 46/1 -پاشددی )میدددانگی  (، سم47/1

زدن زدن، دیسدکسازی زمی  )شخم( و آماده43/1 -)میانگی  

 الیت را دارند.تری  فعّ( كم31/1 - ( )میانگی غیرهو 

الیدت هدای فعّتدری  زمیندهنتایج تحقیق در خصوص بیش 

هدایی از قبیدل ان در زمیندهكودكان كار پسر نشدان داد، پسدر

 -كددوبی )میددانگی  (، خرم 4 -محصددول )میددانگی   چیدددن

كردن (، وجی 84/3 -(، انتقال محصول به انبار )میانگی  97/3

( 76/3 -( و بردن دام به چدرا )میدانگی  8/3 -مزرعه )میانگی 

هدایی از قبیدل الیدت را دارندد و در زمیندهتری  میزان فعّبیش

چینی گوسفندان )میدانگی  (، پشم4/2 -ی  هرس نمال )میانگ

هددا هددای لبنددی و فددروش آن(، تبدددیل شددیر بدده فرآورده4/2 -

تدری  ( كم38/1 - ( و شیردوشدی )میدانگی 77/1 -)میانگی  

 .الیت را دارندفعّ

 

 الیت کودکان دختر و پسرهای فعّبندی زمینهاولویت -1جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 پسر دختر

 اولویت انحراف معیار میانگی  اولویت انحراف معیار میانگی  هاگویه

 4 1.82 3.80 1 1.75 4.5 كردن مزرعهوجی 

 1 1.79 4.00 2 2.00 4.10 )باغی، سیزی و صیفی( چیدن محصول

 7 1.91 3.60 3 0.69 3.96 هادادن به دامآب

 29 1.74 2.54 4 2.05 3.50 هاداری دامگاه نگهتمیزكردن جای

 2 1.94 3.97 5 2.04 3.26 كوبیخرم 

 6 0.86 3.64 6 1.86 3.10 هادادن به دامعلوفه

 33 1.16 1.77 7 1.83 3.07 هاهای لبنی و فروش آنتبدیل شیر به فرآورده

 34 0.96 1.38 8 1.85 2.52 شیردوشی

 5 2.06 3.76 9 1.92 2.37 بردن دام به چرا

 22 1.74 3.00 10 1.80 2.29 نشاكاری

 15 2.00 3.24 11 1.67 2.03 كاشت

 20 1.80 3.05 12 1.50 2.02 تازه ةچیدن علوف

 3 1.78 3.84 13 1.67 2.02 انتقال محصول به انبار

 18 1.96 3.13 14 1.60 1.93 احداث پرچی  و حصار برای دام و طیور

 23 1.89 2.88 15 1.56 1.93 فرآوری محصول

 10 2.05 3.50 16 1.49 1.91 ه خانهحمل علوفه از مزرعه ب

 25 1.97 2.80 17 1.57 1.81 هاواكسیناسیون دام

 13 1.75 3.31 18 1.61 1.80 كودپاشی

 31 1.83 2.40 19 1.33 1.78 هرس نمال

 27 1.65 2.72 20 1.49 1.75 گاه دامتعمیر جای

 28 1.80 2.68 21 1.52 1.75 بازاریابی محصول

 32 1.81 2.40 22 1.52 1.70 ینی گوسفندانچپشم

 30 1.80 2.48 23 1.33 1.69 كردن جوی و پشتهدرست

 24 1.77 2.87 24 1.30 1.65 كردن بذرضدعفونی
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 پسر دختر

 اولویت انحراف معیار میانگی  اولویت انحراف معیار میانگی  هاگویه

 26 1.99 2.74 25 1.37 1.64 آبیاری

 12 2.14 3.37 26 1.38 1.62 مبارزه با آفات

 8 1.85 3.53 27 1.38 1.62 حمل وسایل كشاورزی به مزرعه

 19 1.89 3.09 28 1.26 1.61 بوجاری بذر

 17 1.85 3.20 29 1.18 1.57 بذرپاشی

 16 1.98 3.22 30 1.26 1.51 بندی محصولبسته

 11 2.00 3.40 31 1.08 1.47 دروكردن )فقط گندم و جو(

 9 1.91 3.52 32 1.12 1.46 پاشیسم

 21 1.80 3.00 33 0.99 1.43 همواركردن زمی 

 14 1.91 3.29 34 0.89 1.31 زدن(زدن، دیسکسازی زمی  )شخمآماده

 

-ارگیری کودکان کار از نگاه گروهکتوصیف علل به .3. 4

 های مورد مطالعه
كدارگیری كودكدان در هنتایج تحقیق در خصدوص علدل بد

نگاه كودكان، كارشناسان و والدی  در  های كشاورزی ازالیتفعّ

والددی   ،( نشدان داده شدده اسدت. از نگداه كودكدان2جدول )

ولیت بده ؤاعتقاد دارند كه با كاركردن در كودكان احساس مسد

بودن استفاده از نیدروی (، ارزان33/4 -آید )میانگی  وجود می

)سدرعت(  بودن(، زبروزرندگ25/4 -كار خدانوادگی )میدانگی  

(، داشدت  اختیدار 24/4 -ن در انجدام كارهدا )میدانگی  كودكا

خرید وسایل و ملزومدات مدورد نیداز كده در اولویدت نیازهدای 

( 17/4 -( )میددانگی  غیدرهخدانواده نیسدت )گوشددی موبایدل و 

تددری  (، از ممم1/4 -بودن كودكددان )میددانگی  حرفبددهوگوش

 د. باشهای كشاورزی میالیتدر فعّ هاكارگیری آنهدییل ب

كارگیری كودكدان در هگر ای  است كده علدل بدبیان ،نتایج

 :ند ازاهای كشاورزی از نگاه سرپرستان به ترتیب عبارتفعالیت

(، 19/4 -عدم آگاهی والددی  از خطدرات كداركردن )میدانگی  

(، 06/4 -بودن استفاده از نیروی كار خانوادگی )میدانگی  ارزان

بودن (، زبروزرندگ94/3 - بودن كودكان )میانگی حرفبهگوش

و فقددر خددانواده  (93/3 -كودكددان در انجددام كارهددا )میددانگی  

 (.89/3 -)میانگی  

بدودن اسدتفاده از نیدروی كدار كارشناسان نیز ارزانبه باور 

(، 53/4 -(، فقدر خدانواده )میدانگی  6/4 -خانوادگی )میانگی  

ه (، كمدک بد31/4 -كارافتداده )میدانگی وجدود پددر و مدادر از

سوادی پدر و مدادر ( و بی27/4 - خرج خانواده )میانگی ودخل

كدارگیری هتدری  دییدل بد( از ممم03/4 - كودكان )میدانگی 

 .استهای كشاورزی و روستایی الیتكودكان در فعّ

 

 کارگیری کودکان کار از نگاه خود کودکان، والدین و کارشناسانبندی علل بهاولویت -2جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 كارشناسان والدی  كودكان

 انحراف معیار میانگی  انحراف معیار میانگی  انحراف معیار میانگی  هاگویه

 1.16 4.00 1.54 3.80 1.40 4.33 ولیتؤایجاد احساس مس

 1.40 4.60 1.78 4.06 1.52 4.25 بودن استفاده از نیروی كار خانوادگیارزان

 1.16 3.60 1.71 3.93 1.53 4.24 ( كودكان در انجام كارهابودن )سرعتزبروزرنگ

و ملزومات مورد عالقه كه در  داشت  اختیار خرید وسایل

 (غیرهت نیازهای خانواده نیست )گوشی و یواول
4.17 1.69 3.66 1.71 3.58 1.54 

 1.18 3.58 2.47 3.94 1.52 4.10 بودن كودكانحرفبهگوش
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 سانكارشنا والدی  كودكان

 انحراف معیار میانگی  انحراف معیار میانگی  انحراف معیار میانگی  هاگویه

 1.30 3.72 1.80 3.50 1.66 3.96 مزد بایتوقّ  پایی  و انتظارنداشت  دست

 1.37 3.96 1.46 3.55 1.56 3.80 های اجتماعییادگیری ممارت

 1.54 3.62 1.64 3.48 1.79 3.78 بمتركردن وضعیت خوراک خانواده

 1.62 4.27 1.50 3.54 1.87 3.75 وخرج خانوادهكمک به دخل

 1.36 4.00 1.18 4.19 1.68 6.69 عدم آگاهی والدی  از خطرات كاركردن

 1.54 4.53 1.96 3.89 1.88 3.63 فقر خانواده

 1.57 3.41 1.59 3.07 1.91 3.61 اندازكردن درآمد حاصل از كارپت

 1.09 3.93 2.01 3.32 1.95 3.51 عدم كاربرد تحصیالت

 1.59 3.00 1.60 3.09 1.86 3.38 تفریح و گذراندن اوقات فراغت

 1.44 3.67 1.60 3.118 1.71 3.37 بقای خانواده

 1.42 3.03 1.82 1.79 1.89 3.33 هاچشمی با سایر همسایهچشم و هم

 1.61 4.03 1.95 3.24 1.84 3.30 سوادی پدر و مادر كودكانبی

 1.32 4.03 1.77 2.98 1.93 3.17 مة ش ل پدریادا

 1.31 2.83 1.80 2.81 1.80 3.07 عشق و عالقه كودک به كار كشاورزی

 1.07 4.31 1.94 3.50 1.90 2.88 وجود پدر و مادر ازكارافتاده

 1.33 3.73 1.95 3.04 1.83 2.73 عدم آگاهی كودک از حقّ و حقوا خود

 1.26 3.30 1.51 2.53 1.63 2.51 طلبی پدر و مادرمنفعت

 

ه ای الی تاصلی استفاده از کودک ان در فعّ ۀیز.انگ4. 4
 کشاورزی از نگاه والدین و کارشناسان

اصلی استفاده از كودكدان  ةنتایج تحقیق در خصوص انگیز

هددای كشدداورزی و روسدتایی از نگدداه كارشناسددان و الیدتدر فعّ

اید  زمینده  ( نشدان داده شدده اسدت. در3والدی  در جدول )

كارشناسان معتقد بودند كه، جلوگیری از اتدالف وقدت كدودک 

و  اسددتكددارگیری كودكددان هلدددی  از بددوا ةتددری  انگیددزممم

كردن بده كددودک و كنتددرل آموزی، خودسددازی و كمددکحرفده

گیرند. های بعدی قرار میرفتارهای اجتماعی كودک در اولویت

آموزی كودكان هسرپرستان نیز بیان داشتند كه حرف ،چنی هم

هدای الیدتكدارگیری كودكدان در فعّهتری در بدیتااهمّب ةانگیز

آمددوزی خودسددازی كددودک، روسددتایی اسددت. بعددد از حرفدده

جلوگیری از اتالف وقت كودک و كنتدرل رفتارهدای اجتمداعی 

 های بعدی قرار گرفتند.كودک در اولویت

 

کارگیری کودکان در هاصلی والدین از ب ۀدر خصوص انگیز هاآن دگاهتوزیع فراوانی کارشناسان و والدین براساس دی -3جدول 

 های روستایی و کشاورزی الیتفعّ

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كارشناسان                             والدی                                                                                 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی وانیفرا طبقات

 60.8 73 40.0 12 آموزیحرفه

 50.8 61 23.3 7 كردن به كودکخودسازی و كمک

 44.2 53 43.3 13 جلوگیری از اتالف اوقات فراغت

 20.8 25 10.0 3 كنترل رفتارهای اجتماعی كودک
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الیت فعّکودکان دختر و پسر از نظر میزان  ۀمقایس. 5. 4

 در کارهای کشاورزی و روستایی
الیددت كودكددان در كارهددای میددزان فعّ ةبدده منظددور مقایسدد

كشاورزی و روستایی بی  دو گروه دختران و پسران از آزمدون 

( مشداهده 4طور كه در جدول )د. همانشم  ویت نی استفاده 

 ،الیدت، بی  كودكدان دختدر و پسدر از نظدر میدزان فعّدشومی

ای كده كودكدان پسدر گوندهه ب ؛ری وجود دارددااختالف معنی

های كشاورزی و روستایی نسبت بده تری در زمینهالیت بیشفعّ

  .نددختران دار

 
الیت کودکان دختر و پسر از نظر میزان فعّ مقایسۀ -4 جدول

 در کارهای کشاورزی و روستایی

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

میزان 

 الیتفعّ

 فراوانی طبقات
میانگی  

 هارتبه

مقدار م  

 ویت نی

سطح 

 داریمعنی

 13/70 80 دختر
5/2370 000/0 

 69/124 126 پسر

 

ره ای الی ت کودک ان ب ا متغیّبین میزان فعّ ۀرابط .6. 4

 ایزمینه
-)ویژگدی ایرهای زمیندهبی  مت یّ ةرسی رابطبرّ به منظور

هدا( های فردی، اجتماعی و اقتصادی كودكان و سرپرسدتان آن

های كشاورزی و روسدتایی الیتالیت كودكان در فعّیزان فعّبا م

( 5طور كه در جددول )د. همانشبستگی استفاده از ضریب هم

 ةرابط هاآن كودكان و میزان فعالیت د، بی  س ّشومشاهده می

 ای كه بدا افدزایش سد ّگونهه ب ؛داری وجود داردم بت و معنی

 ،چندی یابدد. همش مدینیز افدزای هاآن الیتمیزان فعّ ،كودكان

رهدایی الیت كودكان بدا مت یّشایان ركر است كه بی  میزان فعّ

سرپرسدت خدانواده،  سد ّكار،  ةتحصیالت، سابقس ، از قبیل؛ 

ساعات كاری در هفته، میزان اراضی آبی و تعداد افراد خانواده، 

داری وجدود م بدت و معندی ةرابطد و سبک تعداد دام سنگی 

رهدا، كه بدا افدزایش هدر كددام از اید  مت یّبه ای  معنی  ؛دارد

اید  نکتده ا امّد ؛كندالیت كودكان نیز افزایش پیدا میمیزان فعّ

منفی  ةرابط ،الیت با فاصله از شمرل است كه میزان فعّمّأقابل ت

ی  معنی كه با افدزایش فاصدله از ه اب ؛داری وجود داردو معنی

كشاورزی كاسته  هایالیتفعّالیت كودكان در شمر از میزان فعّ

 شود.می
 

 رهای مستقلالیت کودک با متغیّ بستگی بین میزان فعّهم -5جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 فعّ
ان
یز
م

ت
الی

 

 داریسطح معنی بستگیضریب هم بستگینو  ضریب هم رمت یّ

 0001/0 356/0 اسپیرم  س 

 0001/0 321/0 اسپیرم  تحصیالت

 65/0 032/0  اسپیرم تحصیالت پدر

 55/0 -135/0 اسپیرم  تحصیالت مادر

 0001/0 534/0 اسپیرم  سابقه

 0001/0 318/0 اسپیرم  سرپرست خانوار س ّ

 08/0 122/0 اسپیرم  تعداد افراد خانواده

 007/0 203/0 اسپیرم  ساعت كاری

 0001/0 -37/0 اسپیرم  فاصله از شمر

 001/0 261/0 اسپیرم  اراضی آبی

 56/0 146/0 اسپیرم  اراضی دیم

 006/0 21/0 اسپرم  تعداد دام سبک

 058/0 132/0 اسپیرم  تعداد دام سنگی 
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ک ارگیری کودک ان در هر بر میزان بثّؤرهای ممتغیّ .7. 4

 های روستایی و کشاورزی الیتفعّ

الیت كودكدان در ر بر میزان فعّثّؤرسی عوامل مبه منظور برّ

د كده شهای كشاورزی و روستایی از رگرسیون استفاده تالیفعّ

بودن جامعده و مقددار شرایط استفاده از رگرسیون م ل نرمدال

 ،یدد  منظددوره ا( وجددود داشددت. بدد1.65دوربددی  واتسددون )

رهایی از قبیل س ، تحصیالت، تحصیالت پدر، تحصدیالت مت یّ

ن سرپرست، تعدداد افدراد خدانواده، میدزا كار، س ّ ةمادر، سابق

درآمد كشاورزی، ساعات كاری در هفته، میزان مدزد دریدافتی، 

اراضی آبی، اراضی دیم، تعداد دام سبک، تعدداد دام سدنگی  و 

های رد. نتایج نشان داد كه مت یّشفاصله از شمر به معادله وارد 

سرپرست خانوار، سداعات  كار، س ّ ةس ، تحصیالت مادر، سابق

سدبک و فاصدله از شدمر  كاری در هفته، تعدداد دام سدنگی  و

، دشدومی( مشاهده 6طور كه در جدول )دار شدند. همانمعنی

ر درصدد از مت یّد 69گدویی توان پیش ،رها در مجمو ای  مت یّ

 ،آمددهدسدتهالیت را دارند. بنابر نتایج بیعنی میزان فعّ ؛وابسته

 ست از:ا رگرسیونی آن عبارت ةمعادل

 

Y= 89/59 + 1/32(X) - 18/03(X2) + 0/79(X3) + 0/45(X4) + 0/427 (X5) + 1/35 (X6) + 0/362 (X7)-1/326 (X8) 
 

 های روستایی و کشاورزیالیتکارگیری کودکان در فعّهر بر میزان بثّؤرهای ممتغیّ -6جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 T Sig مقدار ضرایب استانداردشده )بتا( (Bضرایب استانداردنشده ) 

 0.006 2.85  89.59 تضریب ثاب

 04/0 0.54 0.084 1.32 س 

 0.16 1.41 0.19 9.12 تحصیالت

 0.97 0.03 0.004 0.17 تحصیالت پدر

 0.01 -2.45 -26 -18.03 تحصیالت مادر

 0.000 4.46 0.57 0.79 كار ةسابق

 03/0 0.90 0.12 0.45 سرپرست س ّ

 0.35 -0.93 -0.19 -5.24 تعداد افراد خانواده

 0.10 -1.65 -0.22 -0.65 اد درآمد كشاورزیمیز

 03/0 1.80 0.21 0.42 ساعات كاری در هفته

 0.63 0.47 0.05 1.03 میزان مزد دریافتی

 0.43 0.78 0.20 4.35 اراضی آبی

 0.93 0.08 0.03 0.47 اراضی دیم

 0.05 2.00 0.29 1.35 تعداد دام سبک

 04/0 2.00 0.22 0.36 تعداد دام سنگی 

 04/0 -2.09 -0.25 -1.32 صله از شمرفا

R= 83/0  R2= 0/69 F= 25/6  Sig= 00/0   

 

 گیریبحث و نتیجه .5
مدورد  ةكودكان كار در جامعد ط س ّمتوسّ ،براساس نتایج 

قدانون كدار  79 ةطبق مدادّ زیرا ؛سال( 14) استمطالعه پایی  

سدال ممندو   15جمموری اسالمی ایران، اشت ال كودكان زیر 

 بسدتگی نشدان داد كده بدی  سد ّنتدایج تحلیدل هم .باشدمی

 ةرابطد ،های كشداورزیدر زمینه هاالیت آنكودكان و میزان فعّ

توان نتیجه گرفدت می ،بنابرای  .داری وجود داردم بت و معنی

ارتبداط  هدا،بده آن شددهلكودكان و میدزان كدار محوّ بی  س ّ

های گروتیرت م بت و مستقیمی وجود دارد. نتایج فوا با یافته

اوكپاكپرا و اودیركوا  ،(2014)كاستر و ادكویا  (،1995)و كانبر 

قان نشدان داد خوانی دارد. نتایج مطالعات ای  محقّهم (2006)

 .م بت وجود دارد ةرابط ،كودک و میزان حجم كار كه بی  س ّ

تددر باشددد، میددزان امددور كددودک بیش هرچدده سدد ّ ،بنددابرای 

اطق روستایی و در بخدش كشداورزی ها در منبه آن شدهلمحوّ

 تر است. بیش
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درصدد كودكدان  2/61 ةهای حاصل از مطالعبراساس یافته

درصد از كودكان كار را دختران  8/38كار روستایی را پسران و 

ای  امدر تفداوت در قددرت  ،رسدكه به نظر می شوندشامل می

-لجسمی پسران جمت قادربودن در انجام صحیح امدور محدوّ

باشد. نتایج آزمون م  ویت ندی بده منظدور اورزی میكش شدة

الیت كودكان پسر و دختر نیز نشدان داد كده میزان فعّ ةمقایس

تددری نسددبت بدده دختددران دارنددد كدده الیددت بیشپسددران فعّ

ی نتایج نشان داد كه حتّد ،چنی . هماست امر فوا ةتأییدكنند

 ریطوه ب است؛الیت كودكان دختر و پسر از هم متمایز نو  فعّ

كه پسران روستایی در انجام امور كشداورزی خدارج از مندزل و 

ند هسدتمنزل مشد ول  رتر در انجام امودختران روستایی بیش

توان از ش ل مادران آینده نیز به دسدت كه ای  استدیل را می

آورد )با ای  فدر  كده دختدران دیدروز همدان مدادران امدروز 

طبددق آمددار  ،درصددد از ایدد  مددادران 97هسددتند و بددیش از 

باشند(. نتایج مطالعه بدا داری میآمده دارای ش ل خانهدستبه

 (2006)كمال و كیونلندد  (،2003) های ادیاتی و همکارانیافته

خدوانی دارد. ادیداتی و همکداران هم (2011)و صفا و همکاران 

در مطالعدات خدود بده اید   (2006)كمال و كیونلند  (،2003)

 5ی های سدنّان پسر در تمام ردهنتیجه دست یافتند كه كودك

تدر از هدای كشداورزی بیشالیدتدر تمدام فعّ سال تقریباً 17تا 

سددال در  17تددا  14دختددران درگیددر هسددتند. كودكددان پسددر 

سازی زمی ، كاشت و وجدی  درگیدر هسدتند و كودكدان آماده

نقدل و وحمل .تدر در برداشدتی بیشسدنّ ةدختر در همی  رد

چندی  كنندد. همشركت مدی ،ن تولیدیگونه گیاهافرآوری ای 

تر از دختران ( نشان دادند، پسران بیش2011كاران )صفا و هم

هدا ت كار آنتر علّكنند و بیشدر كارهای كشاورزی شركت می

های خانواده كمک به پدران خود و ایفای نقش در تأمی  هزینه

هددای پددژوهش در خصددوص سددطح تحصددیالت یافتدده. اسددت

درصدد سرپرسدتان  67.3كار نشان داد كه  سرپرستان كودكان

خوانددن و  در حددّ هداخانوار یا فاقد سواد هستند یدا سدواد آن

ای  امر گویدای اید  مطلدب اسدت كده بدیش از  است.نوشت  

سرپرستان به هیچ وجه سواد كافی ندارندد و بده  ةم جامعدوسوّ

تحصیل فرزندانشان  ةنسبت به ادام هاهمی  دلیل، افق دید آن

فقدط  هدااز طرفی هم وابستگی آن ،بنابرای  .پایی  است بسیار

بده دلیدل عددم سدواد غیره  به ش ل كشاورزی )نه كارمندی و

خدانوار مجبدور بده  ةبودن سدطح درآمدد حاصدلكافی( و پایی 

باشند و ای  استفاده از كودكان در انجام امور كار كشاورزی می

كودكدان  كودكان كشاورزی در دور باطل گرفتارشدنامر سبب 

 باشد. های متوالی میی در نسلحتّ ،كار

د كده كدرتدوان چندی  اسدتنباط مدی ی تحقیدقهااز یافته

 ،سددال( و در نتیجدده 49 طسرپرسددتان )متوسددّ  بددایبودن سدد ّ

نسدبت بده انجدام صدحیح امدور  هداكاهش میدزان تواندایی آن

در نظر داشت كه ش ل كشاورزی از باید كشاورزی و روستایی )

سدخت و پرخطدر اسدت(، والددی  را مجبدور بده  جمله مشاغل

كندد. شدایان ركدر اسدت استفاده از كودكان در انجام امور مدی

 بی  س ّ زیرا ؛كندبستگی نیز ای  امر تأیید مینتایج تحلیل هم

داری م بت و معندی ةرابط ،الیت كودكانسرپرستان و میزان فعّ

 (،1995)ر های گروتیرت و كدانبوجود دارد. ای  نتیجه با یافته

 (2006)اوكپددداكپرا و اودیركدددوا  (،2014)كاسدددتر و ادكویدددا 

 خوانی دارد. هم

 100ط كمبود قدرت مالی خانوار )متوسّد  ،هابراساس یافته

كارگیری كدارگر همیلیون ریال در سال( باعث عدم توانایی در ب

یکدی از  ،به عبارت دیگر ؛دشوروزمزد از جانب ای  خانوارها می

كودكدان روسدتایی در  رفتارشدنگ ةكنندتعیی  عوامل اصلی و

بودن قدرت اقتصادی خانوارهای روسدتایی دور باطل، پایی  ةتل

های بعدی نیدز و طبق دور باطل مربوطه، ای  امر در نسل است

ت كداهش یند پویا بده علّدآصورت فره تری را بهای بیشقربانی

امدل تدری  عتوان گفدت مممگیرد كه میمی قدرت مالی در بر

 ،نیافتگی و در نمایددتحركددت روسددتاها بدده سددمت توسددعه

 باشد.می هاشدن آنمتروكه

ط ساعت كاری كودكدان در متوسّ ،های تحقیقیافته ةبر پای

ط سداعت متوسّد  ،بده عبدارتی است؛ساعت در هفته  33حدود 

. ای  میزان سداعت استساعت  5حدود  ،كاری كودكان در روز

سال بسدیار سدنگی  و سدبب  15كار در روز برای كودكان زیر 

كده مجبدور بده  طدوریه بد ؛دشدو_یمد هاتر آنخستگی بیش

-استراحت و رف  خستگی و كوفتگی در سایر سداعات روز مدی

 ند.هستتمام طول روز را درگیر كار  ،شود. پت با ای  استنباط

الیدت بستگی نشان داد كه بدی  میدزان فعّنتایج تحلیل هم

و تعدداد دام سدنگی  و سدبک كودكان با میدزان اراضدی آبدی 

ید  ه ابد ؛داری وجدود داردم بت و معندی ةرابط ،هاآن ةخانواد

معنی كه بدا افدزایش سدطح زمدی  آبدی و داشدت  تعدداد دام 

الیدت كودكدان نیدز افدزایش تر، میزان فعّسنگی  و سبک بیش

 ؛ زیدرادكندله امری منطقی جلدوه مدیأكند كه ای  مسپیدا می

له أتری است و همدی  مسدند كار بیشنیازم ،داشت  زمی  آبی

 .كنددتدر نیدز صددا مدیداشت  تعدداد دام بیش ةنیز در زمین
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تری داشته و زمدی  كودكان سرپرستانی كه دام بیش ،بنابرای 

تری هم دارند. نتایج فدوا بدا الیت بیشفعّ ،تری دارندآبی بیش

. صددیقی استسو ( هم1995های صدیقی و پاترینویت )یافته

( در مطالعات خود به ای  نتیجده رسدیدند 1995نوس )و پاتری

بده  ؛زمی  وجود دارد ةم بتی بی  كار كودكان و انداز ةكه رابط

میدزان  ،تدر باشددزمدی  بزرگ ةقددر انددازهای  معنی كه هرچ

شود. البتده اید  نتیجده تر میتمایل كودكان در بازار كار بیش

 ،تدر  و دام بیشكند كه مگر نباید زمیای  تناقض را ایجاد می

تر بده كدار وضعیت اقتصادی خانوار را بایتر ببرد و كودكان كم

باید در كنار عامل اقتصادی بده دنبدال  از ای  رو،گرفته شوند؟ 

 عواملی دیگری نیز بود.  

كدارگیری هه به نتدایج تحقیدق در خصدوص علدل بدبا توجّ

هدای مدورد هدای كشداورزی از نگداه گدروهالیدتكودكان در فعّ

 ،گونه استدیل كرد كه از نگاه هر سه گروهتوان ای طالعه، میم

هدر سده گدروه معتقدندد كده  زیرا ؛توان پیدا كردتشابماتی می

تدری  دلیدل بودن استفاده از كودكان بدرای والددی ، مممارزان

والدی  در  چنی ،هم .است خود سرپرستان از كودكان ةاستفاد

 هداپدولی بده آن ،دهنددمدیانجام ها آنكان دازای كاری كه كو

تری نصدیب ده كه درآمد بیششدهند و همی  امر موجب نمی

و سبب افزایش شده جویی د و در پول والدی  صرفهشوخانواده 

-د. نتایج فوا با یافتدهشوت مدّسطح اقتصادی خانوار در كوتاه

حلمددی و اسددماعیلی  ،(2007كدداران )هددای ال گیالنددی و هم

( معتقدند 2007كاران )ل گیالنی و هم( مطابقت دارد. ا2005)

تدر، كده كودكدان نیدروی كدار ارزانكه كارفرمایان به دلیل ای 

چنی  چون كودكان تر است و همها آسانتر، مدیریت آنمطی 

سدال ها را به نیروی كدار بزرگاز حقوا خود آگاهی ندارند، آن

 ای كه در مصر حلمدی ودر مطالعه ،چنی دهند. همترجیح می

ت د كده فقدر علّدكردند( انجام دادندد، بیدان 2005اسماعیلی ) 

تر كودكان اظمار داشتند كده بده بیش .اصلی كار كودكان است

لیده خدانواده خود و تأمی  نیازهای اوّ ةمنظور حمایت از خانواد

 كنند.كار می

كدار  ةتوان نتیجده گرفدت كده پدیددچنی  می ،در مجمو 

كنی ریشده زیدرا ؛شدنی استولی اصالح ؛سكودک غیرقابل توقّ

بشدر برنیامدده  ةخصوص فقر روستایی تا كنون از عمددفقر و به

كارگیری هتواند ای  باشد كه ای  باست. دلیل اصلی آن هم می

تدر های فرهنگی و اعتقادی نیز دارد كه چالش را برجستهریشه

چندی  روسدتا و شدمر ده است. در قیاس غرب و شرا و همكر

ای غیرقابدل حدذف ل انتظار و چندی  پدیددهچنی  چالشی قاب

تدر راه اصدالح روندد و بدا تحقیقدات بیش دبای از ای  رو، است.

ه بده مباحدث فدوا قوانی  را در پیش گرفت. در ادامه بدا توجّد

مورد مطالعده ارائده  ةپیشنمادهایی جمت اصالح وضعیت منطق

 د:شومی

 ّآمدده از میدانگی  درآمدد دسدتهه به نتایج بدبا توج

میلیون ریال در سدال(  100تر از نوارهای روستایی )كمخا

م در میدان سرپرسدتان و از طرفی هدم نداشدت  شد ل دوّ

  در د كه با ایجاد تنوّشوكودكان مورد مطالعه، توصیه می

كار در روسدتا ومناب  درآمدی روستاییان با آموزش كسدب

میددزان درآمددد خانوارهددای روسددتایی را ارتقددا داده تددا 

كارگرفت  اجباری كودكدان خدود از هجای به ب سرپرستان

 ند تا از ای  طریدق بده كودكدانكنكارگران ماهر استفاده 

دور  ةندد و از اید  طریدق از تلدكنتری وارد فشار كم خود

وری و عملکدرد را در بمدره ،باطل فدرار كنندد و از طرفدی

 .ندافزایش دهكشاورزی منطقه 

 ّ مراتدب كدودک و بده مشاهده شد كه با افزایش س، 

بده  شدهلافزایش میزان توانایی آن، میزان حجم كار محوّ

سدال  17تا  15كه سنی   طوریه ب ؛وی نیز افزایش یافت

اید  در  ،تری  حجم كاری را به خدود اختصداص دادبیش

تحصدیل  ةادام ،حالی است كه تنما راه خروج از دور باطل

قیدت تحصدیلی بایدد در اید  سد  از باشد و برای موفّمی

د نسدبت شوپیشنماد می از ای  رو،جم كار كاسته شود، ح

 ةادامدبده دادن ولویدتسدازی والددی  نسدبت بده ابه آگاه

 د.شوتحصیل كودكان اقدام 

 تدر های بیشخانوارهایی كه از میزان زمی  آبی و دام

ا امّد ؛نیدز بایسدت هدامیزان درآمد آن ماًمسلّ ،برخوردارند

ای انجدام كارهدای هدا بدرمشاهده شدد كده اید  خدانواده

 از اید  رو، .كنندتر استفاده میكشاورزی از كودكان بیش

كارگیری ای  خانوارها از كودكان عدم آگاهی هتنما عامل ب

گیر كودكدان از خطراتی است كه در حال و آینده گریبدان

صورت جداگانده ه د بشوپیشنماد می بنابرای ، .خواهد شد

از  هداسدازی آنای آگاهبدر ای  افراد را جم  كرده و صرفاً

زایی و افدزایش درآمدد خدانوار خطرات مربوط تدا اشدت ال

 تصمیماتی گرفته شود.

 ی از نیددروی كددار عنددوان بخددش مممّدده كودكددان بدد

روسدتایی مدورد  ةهدای توسدعدر برنامه معمویً ،كشاورزی

د شدوتوصیه مدی . بنابرای گیرندممری قرار میغفلت و بی

كودكدان را  ،ای خودهای توسعهدر برنامه ن امرویؤكه مس
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هایی ، برنامههادن مشاركت آنكرنادیده نگیرند و با دخیل

باطل فقر در نظر بگیرند تا از  ةرا برای خروج كودكان از تل

ای  طریق نسبت به حذف پویایی ای  چرخه باطل اقدام و 

یافتگی دهسدتان ت شاهد افزایش سطح توسدعهدر درازمدّ

ی تفریحدی، فرهنگدی و ورزشدی و فضداها ةباشیم. توسدع

هدای هدای آموزشدی تابسدتانه در برنامدهگنجاندن برنامده

 د.گشا باشتواند راهی كشاورزان میآموزش
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

In many low-income countries, agriculture forms a 

large portion of economic activities and a high 

proportion of employment. Boys and girls 

throughout history have formed part of the 

agricultural workforce. Major part of the food and 

drink that we consume, are produced by child labor 

in agricultural activities, that this phenomenon is 

more common in developing and developed 

countries. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  
Child labor is a persistent problem worldwide, 

especially in developing countries. Children form 

over half the world's population and play a 

significant role in agriculture. Article I of the 

Convention on the Rights of the Child, "child" is 

to be defined: » A child is human beings under 

the age of eighteen years, unless according to the 

law applicable to the child, the age of Maturity is 

detected fewer «. The reasons why employers hire 

children in the agricultural sector can be divided 

into 5 categories, which include the following: 1- 

Lack or non-enforcement of regulations and laws; 

2- Children as a cheap source of labour; 3- Rural 

development and employment; 4- Fair 

globalization and access to international markets; 

5- The global agri-food industry and child labour, 

and the role of consumers. In general we can say 

that the main causes of child labor in agricultural 

activities, including economic factors (poverty, 

unemployment, the gap, children as cheap labor), 

social factors (lack of child protection laws, lack 

of child protection organizations, obedient 

children and their easy management), family 

factors (family size, parental awareness of 

children's needs), and cultural factors (false 

beliefs as children as a source of income, the need 

for participation of children in agriculture, 

keeping the family tradition and limited access to 

education). 

3. METHODOLOGY 

Purpose of this research is contexts analysis and 

study of causes of the exploitation of children in 

agricultural activities in rural areas. The population 

included three groups. The first group includes 

children 5 to 18 years (N=934), the second group 

includes parents that their children work on farms, 

and the third group includes experts who are 

relevant to child labor (N=30). In the first group 

(children), a sample of 272 members was selected 

using Krejcie and Morgan (1970) sampling table 

and the stratified random sampling method with 

proportional allocation. In the second group 

(parents), due to the lack of accurate statistics 

about the parents, purposeful sampling was used. 

In the third group, (experts) the enumeration is 

done. Data were collected through structured 

questionnaire that its validity is confirmed by 

expert’s panel and its reliability was assessed by 

Cranach’s alpha (Causes α = 0/83 and children's 

activities α = 0/95). The collected data were 

analyzed through SPSS18. 

4. DISCUSSION  
Based on the results, girls most active in areas 

such as weeding out the field (average = 4/5), 

picking product (average= 4/1), water the 

animals (average= 3/96) and cleaning the place 

of animals (average= 3/5) and boys most active 

in areas such as picking product (average= 4), 

thrashing (average= 3/97), transferring product 

to the warehouse (average= 3/84). The reasons 

for employing children, according to research 

results, are expressed as creating accountability 

(average= 4/33), cheap use of children (average= 

4/25), being clever and agile (average= 4/24). 

While parents noted factors such as lack of 

parent’s awareness of the dangers of child labor 

(average= 4/19), being cheap (average= 4/06) 

and being obedient (average= 3/94). The experts 

said that the main reason for using child labor 

such as being cheap use of family labor 
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(average= 4/6), family poverty (average= 4/53) 

and the disabled their parents (average= 4/31). 

According to the results of research on the 

causes of exploitation of children in agricultural 

activities from the perspective of the three 

groups, it might be argued that similarities can 

be found at all three groups. Because all three 

groups believe that cheaper the use of children 

for parents, the main reason is their use of 

children. Because parents do not give to children 

money against what they do and this the cause is 
that more income Given the family. Results 

correlation analysis shows that there is a 

significant positive relationship among the 

children's activities with amount of irrigated land 

and their families light and heavy livestock; 

that's mean with increasing levels of irrigated 

land and having more light and heavy livestock, 

increase the children's activities that this is the 

logical because having irrigated land needs  more 

work and this also applies about more livestock. 

 

5. CONCLUSION  

According to the results, the average income of rural 

households (Less than 100 million riyals in the year) 

on the other hand, lack a second job in the child 

custody case, recommend the diversification of 

sources of rural income with business education in 

rural areas has improved the income of rural 

households, that parent use of skilled workers 

instead the use of forced their child. in this way 

make less pressure to their children, escape from 

vicious trap and also increase productivity and 

performance in rural areas. It was observed that 

with the increase of age and the increase in their 

ability, Increased The volume of work assigned to 

them, As the ages of 15 to 17 years had most 

workloads. However, the continuing education is 

the only way out of the vicious circle and to 

academic success reduce the workload in this age, 

therefore it is suggested the action to alert parents 

in to preference children's education. 

Key words:  Agricultural, rural, children, child 

labor, Mahidasht. 
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