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This study sought to investigate the happening of injuries to rural child labor in agricultural activities in 
Mahidasht County. The study population comprised of 1. Children 5 to 18 years (N=934); 2. The parents 
of working children; and 3. The specialist who is familiar with rural work environment. In the first group 
(children), a sample of 272 members were selected using Crecy and Morgan (1970) sampling table and 
the stratified by 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 was done. Data were collected through structured questionnaire whose va�
lidity was confirmed by an expert’s panel and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha (α=0.88). 
The data were analyzed in SPSS software, version 18. The results showed that all the three communi�
ties complained primarily of physical injuries (skin disease, back pain, and knee disorders) followed by 
psychological injuries (tension and rough temperament, and creative destruction), socio-cultural injuries 
(continuance of child labor towards next generations, and learning bad language) and economical inju�
ries (comprised of increased cost of child education, and increased health cost). Although the phenom�
enon of child labor cannot be eliminated in the rural environment, but observing ergonomic principles in 
the workplace can substantially reduce the damage caused to children.

A B S T R A C T

Keywords: 
Agriculture, Rural, 
Child, Child labour, 
Etiology

Received: 24 Apr. 2016

Accepted: 7 Aug 2016

Citation: Mirakzadeh, A. A., Zarafshani K., & Karamyan, F. (2016). Investigate the Occurrence of Injuries to Rural Child Labor in Agricultural 
Activities in Mahidasht County. Journal of Rural Research, 7(3), 516-529. http://dx.doi.org/10.21859/jjr-07037

 : : http://dx.doi.org/10.21859/jjr-07037

Extended Abstract

1. Introduction

hild labor is an emotive subject, the discus-
sion of which is often charged with passion. 
People sometimes think about it with their 
hearts rather than with their heads. Although 

in recent decades, especially at the international level, suf-

fering of the rural child labor in agricultural activities have 
taken certain understanding, but many organizations have 
paid little attention to children in rural areas. Boys and girls 
throughout history have formed a part of the agricultural 
workforce. 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 agricul-
ture. 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 
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to the child, the age of Maturity is detected fewer». Econom-
ic theories of child labor have, with few exceptions, been 
based on some shared premises. First, that child labor is so-
cially undesirable and its reduction a worthy goal. Second, 
that there are other, more desirable, activities in which a 
child can engage, namely attending school. Third, that the 
child labor decision is the prerogative not of the child but 
of a parent. However, the parent is motivated not by nar-
row self-interest but by a benevolent and rational outlook 
which takes into account the welfare of the whole house-
hold, including that of the child. In this context, parents 
have played an important role in the psychological ad-
verse effects resulting from child labor. Various theories of 
child labor include: 1. Child labor and adult labor; 2. Child 
labor and credit markets; 3. Child labor and poverty traps. 
In general we can say children aren’t like adults physically 
and emotionally and child workers are at a greater risk 
than adults. Moreover, occupational hazards and working 
conditions may have permanent effects on child develop-
ment. This study sought to investigate the injuries of rural 
child labor in agricultural activities in Mahidasht County.

2. Methodology

The study population comprised of 1. Children aged 5 to 
18 years (N=934); 2. The parents of working children; 3. 
The specialist familiar with rural work environment. In the 
first group (children), a sample of 272 members were se-
lected using Crecy 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 
done. Data were collected through structured questionnaire 
which has been validated by expert’s panel and its reliabil-
ity was assessed by cronbach’s alpha (α=0.88). All the data 
were analyzed using SPSS software, version 18.

3. Results

The results showed that 73.3% of the children work in 
the village and only 8.7% work outside the village. Fur-
ther, children work for about 33 hours a week. Approxi-
mately, 47.6%t of the children were unhappy of working; 
probably because it’s hard agricultural work and are dis-
satisfied is doing these things. Only 48.5% of the children 
were pleased with their work. The results showed that all 
the three study groups complained of primarily of physi-
cal injuries (e.g. skin disease, back pain, and knee disor-
ders) and followed by psychological injuries (e.g.tension 
and rough temperament, and creative destruction), so-
cio-cultural injuries (e.g. continuance of child labor to-
wards next generations, and learning bad language) and 

economical injuries (e.g. comprised of increased cost of 
child education, and increased health cost). Although the 
phenomenon of child labor cannot be eliminated from the 
rural environment, but observance of ergonomic principles 
at the workplace can reduce the damage caused to children.

4. Discussion:

This study is multi-dimensional. First, due to the high 
level of social capital and cooperation among villagers 
in rural areas, some children need to feel safe and have 
peace of mind so they can do their school assignments. 
On one hand, a sense of independence in is observed in 
such children at an early age and they are happy of earlier 
engagement. Further,since they have a role in increasing 
per capita income family, they are very happy. The most 
important physical damage expressed was skin irritation. 
Therefore, it is recommended to control ones exposure 
the sun’s rays by using cap and gloves, use shadewhen 
resting in middle of work, abstain from working for 12 
to 16 hour, use protective skin cream. Moreover, physi-
cal injury such as back pain and knee pain was a com-
mon problem stated. To reduce the physical damage one 
should not perform uniform and repetitive movements, 
observe work and rest intervals, reduce working hours, 
refrain from repeated bending and kneeling. 

5. Conclusion

In general the phenomenon of "child labor" forms an im-
portant part of workforce in rural areas. The children are 
involved with certain problems and injuries in the short- 
and long-term. Although the phenomenon of child labor 
cannot be eliminated in the rural environment, but observ-
ing ergonomic principles in the workplace can reduce the 
injuries to children.
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پژوهش حاضر باهدف شناسایی آسیب های پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیت های کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری 
پژوهش شامل سه گروه کودکان کار 5 تا 18 سال )934نفر( و والدین کودکانی که در مزارع کار می کنند و کارشناسان ادارات مرتبط با 
کار کودکان است. روش نمونه گیری در بخش کودکان به صورت طبقه ای با انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای نمونه با استفاده 
از جدول کرجسی و مورگان )1970( 272 نفر تعیین شد. در بین والدین به دلیل نبود آمار دقیق در این زمینه از روش نمونه گیری 
هدفمند استفاده شد. کارشناسان مربوطه 30 نفر بودند که به صورت تمام شماری بررسی شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه 
ساختاریافته استفاده شد. به منظور تعیین روایی از تأیید متخصصان بهره گرفته و. برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 
شد )α=0/88(. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS استفاده شد. هرسه گروه، مشکالت بدنی )مشکالت پوستی و 
کمردرد و زانودرد( را به عنوان مهم ترین مشکالت عنوان کردند و بعداز آن به ترتیب مشکالت روان شناختی )عصبی و خشن شدن کودک 
و ازبین رفتن خالقیت و احساس حقارت(، اجتماعی و فرهنگی )ادامه یافتن چرخه کار کودکان برای نسل های پی درپی، یادگیری کلمات 
توهین آمیز، عملکرد ضعیف تحصیلی( و اقتصادی )افزایش هزینه های تحصیل، افزایش هزینه های درمان خانوار( در اولویت قرار گرفتند. 
اگرچه نمی توان پدیده کار کودکان در محیط روستایی را حذف کرد، اما رعایت اصول ارگونومی مربوط به محیط کار می تواند میزان 

آسیب های وارده بر کودکان را کاهش دهد.

کلیدواژه ها: 
کشاورزی، روستا، کودک، 
کودک کار، آسیب شناسی

تاریخ دریافت: 5 اردیبهشت 1395
تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1395

1. مقدمه

توسعه کشاورزی مهم ترین اولویت در برنامه های توسعه ملی 
کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. نکته قابل تأمل این 
بخش  کار  نیروی  از  عمده ای  درصد  کودکان  که  است  مسئله 
کشاورزی را تشکیل می دهند. طبق آمار مختلف تعداد کودکان 
کار از سال 2006 تا 2015 افزایش یافته است. به طوری که در 
سال 2006 تعداد کارگران کودک 250میلیون نفر بود که از این 
تعداد70درصد در بخش کشاورزی مشغول بودند. این تعداد در 
سال 2014 به 317میلیون نفر رسید که از این تعداد 60درصد 

در بخش کشاورزی مشغول بودند. 

کشور ایران نیز از این معضل در امان نبوده، به طوری که یونیسف 
در گزارش خود درباره ایران آورده است که 1 تا 3درصد کودکان 
 (Kalantari, 6 تا 14 ساله ایراني کار مي کنند و به مدرسه نمي روند
(Kiani, 2005 &. در استان کرمانشاه نیز وضع چنین است. در تاریخ 

24 اردیبهشت 1394 در روزنامه باختر گزارشی منتشر شد مبنی 

بر اینکه 1500 تا 2000 کارگر کودک در کرمانشاه وجود دارد. 

بخش ماهیدشت با دراختیارداشتن 45هزار و 567 هکتار از 
اراضی استان کرمانشاه، کودکان کار زیادی را در بخش کشاورزی 
در خود جای داده است. لذا انتظار می رود باتوجه به وسعت زیاد 
این دهستان در سطح استان و به مراتب باالبودن پتانسیل های 
کشاورزی در این دهستان، نیاز به نیروی کار مخصوصاً در بخش 
استان  در  دیگر  نقطه  هر  از  بیش  دهستان  این  در  کشاورزی 
مذکور  دهستان  در  اینکه  باشد.  باتوجه به  محسوس  کرمانشاه 
کودکانی مشاهده شده اند که به دلیل فقر مالی از ادامه تحصیل 
سرباز زده اند و در فعالیت های کشاورزی مشغول شده اند، هدف 
این مطالعه، شناسایی آسیب های پیش روی کودکان کار روستایی 

در فعالیت های کشاورزی است.

2. مروری بر ادبیات موضوع

ماده یك کنوانسیون حقوق کودک، کودک را این گونه معرفي 

1- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2- دانشجوی دکترا، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

شناسایی آسیب های پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت
علی اصغر میرک زاده1، کیومرث زرافشانی2، *فرانک کرمیان3
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افراد انساني زیر هجده سال است،  مي کند: »منظور از کودک 
مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درمورد کودک، سن بلوغ کمتر 
(Habibi, 2002; International Labor Organi-  تشخیص داده شود «

.(zation, 2004 کار کودک کاری است که باعث ضرررسیدن به 

رفاه کودک و مانع آموزش و توسعه و معیشت آینده آن ها شود. 
 .(Eman, Salwa, & Safaa, 2010)

درمجموع کار کودک به فعالیت هایی اطالق می شود که به لحاظ 
و  آسیب رسان  و  اخالقی خطرناک  و  اجتماعی  و  و جسمی  روانی 
مزاحم تحصیل کودک باشد؛ مثاًل باعث محروم شدن کودک از رفتن 
به مدرسه یا مجبورکردن وي به ترک تحصیل یا گذراندن مدرسه 
 (Ashraf-Ol-Anbia Chary Institute, ضمن کار سنگین و طوالنی شود

 .2014)

تحقیقات اخیر در اروپا نشان می دهد کار در زندگی کودکان 
جایگاه طبیعی دارد. مشکل اساسی کودکان درگیر در کار نیست، 
بالقوه کودکان را  بلکه جنبه های منفی کار است که به صورت 
قربانی می کند (Hartjen & Priyadarsini, 2012). از زمان های قدیم 
کودکان در تمام جوامع در فعالیت های مختلف به عنوان نیروی 
 (Bass, کار شرکت می کردند و این امر جزئی از فرهنگ جوامع بود
 2004; Pinheiro, 2006; Organisation for Economic Cooperation

.(and Development, 2003 در انگلستان و ولز درطول سال های 

1851 تا 1911، پسران و دختران از سن 5 سالگی وارد نیروی 
 (Cunningham & Stromquist, 2005). کار می شدند

به طور کلی می توان گفت در گذشته تا اواخر قرن 19 کارکردن 
کودک جزئی از سنت و فرهنگ خانواده ها و جوامع بود و کودکان 
به تدریج آموزش های الزم را برای ورود به رده های سنی باالتر و 
آمادگی برای پذیرش مسئولیت آینده، کسب می کردند؛ به خصوص 
در میان طبقه کارگر، کار کودکان جدا از فعالیت های خانواده 
  (Aries, 1962; Montgomery,و سیستم آموزش  و پروششان بود
(2001. بنابراین اگر کودکان در مناطق مختلف جهان همیشه جزو 

شرکت کنندگان نیروی کار بودند، پس چرا کار کودک امروزه به 
مسئله ای جدی تبدیل شده است؟ در جواب به این سوال پریس1 
)2004( بیان می کند کودکان کار امروز از روی فقر و ناچاری به 
کار روی می آورند و کار فقط جنبه بهره برداری اقتصادی دارد و 
برای آینده آن ها هیچ سودی ندارد. در این زمینه وینر2 و همکاران 
)2006( بیان می کنند تفاوت گسترده ای بین کودکان کار در 
گذشته و امروزه وجود دارد )جامعه سنتی و صنعتی(. برخالف 
جامعه سنتی که در آن کار کودکان بخشی از بقا و تجربه فرهنگی 
گروه بود، امروزه تحول در نحوه کار به دلیل صنعتی شدن بدان 
معناست که بیشتر کودکان درحال حاضر به دلیل فقر و اغلب برای 

زنده ماندن کار می کنند.

1. Pieris
2. Weiner

درزمینه کار کودک تئوری های مختلفی ارائه شده است که 
 (International Labor Organization, بیشتر جنبه اقتصادی دارند

(2006. این تئوری ها شامل موارد زیر هستند:

 کار بزرگ ساالن و کار کودکان )نظریه لوکس(

 باسیو و ون3 )1998( در مقاله خود نشان دادند که بین کار کودکان 
و فقر والدین ارتباط متقابلی وجود دارد. کودکان ممکن است به دو 
دلیل کار کنند: 1. کسب درآمد، 2. تفریح و گذراندن اوقات فراغت. 
والدین ترجیح می دهند که کودکان فقط برای تفریح کار کنند، نه برای 
کسب درآمد. اینکه والدین بیشتر به گزینه دوم توجه دارند، یك اصل 
آرمانی است و فقط خانواده هایی این گونه فکر می کنند که ثروتمند 
می توانند  کودکان  همچنین  دارند.  باالیی  خرید  قدرت  و  هستند 

جایگزین بزرگ ساالن و باعث کاهش دستمزد بزرگ ساالن شود.

 این فرضیات منجر به ایجاد پیامدهای دوگانه در بازار می شود: 
کار  کودکان  که  است  این  پیامد خوب  پیامدهای خوب و بد. 
نمی کنند. در این حالت دستمزد بزرگ سال افزایش می یابد و 
قدرت خرید خانوار باال می رود و این امر باعث می شود اگر کودک 
کار می کند، فقط برای گذراندن اوقات فراغت باشد. ازطرف دیگر 
پیامد بد این است که خانواده ها کودکان خود را به دلیل فقر به 
کار می فرستند و باعث ایجاد شرایط رقابتی در بازار کار )رقابت 
بین کودکان و بزرگ ساالن( می شوند که نتیجه این امر کاهش 
دستمزد بزرگ ساالن و درنتیجه نبود اوقات فراغت برای کودکان 

 (Drusilla, Alan, & Robert, 2003; Jafare & Lahiri, 2000). است

بده وبستان بین بازار کار و رفتن به مدرسه )نظریه رشد درون زا(

 بخشی از ادبیات به ارتباط بین کار کودک و تحصیل پرداخته 
است. این ارتباط همپوشانی زیادی با نظریه رشد درون زا دارد. 
این نظریه معتقد است که در بلندمدت رشد پایدار هر کشور 
درگرو خلق دانش و انباشت دانش اقتصادی است. در این فرایند 
آموزش از طریق انتشار دانش در بین اجتماع نقش کلیدی را 
ایفا می کند. ازطرفی گروهی دیگر از نظریه ها به نام نظریه های 
»روی هم افتادگی یا سرریز « وجود دارد که ارتباط بین رشد پایدار 
و آموزش را بیان می کنند. بدین معنی که در اقتصادی که بخش 
را کارگران تحصیل کرده تشکیل می دهد، میزان  از آن   بزرگی 
بهره وری و دستمزد باالست، حتی اگر گروه اندکی از افراد آن 
جامعه بی سواد باشند؛ زیرا طبق این نظریه منافعی که از طریق 
نیز  بی سوادان  به دست می آید، شامل حال  تحصیل کرده  گروه 
می شود. بنابراین در چنین جامعه ای حتی اگر نیروی کار کودک 

زیاد باشد، دستمزدشان نیز زیاد است.

3. Basu and Van
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 کودکان کار و تله فقر

 اگرچه گاهی اوقات خودخواهی پدر و مادر باعث می شود که فقر 
(Drusil� دشو به عنوان عاملی برای بروز پدیده کار کودک تلقی 

.(la, Alan, & Robert, 2003 شاخه ای از ادبیات بر رابطه معکوس 

را  کودک  کار  و  دارد  تأکید  کودک،  کار  از  معلولی  فقر  یعنی 
علتی برای فقر خانواده می داند. در هر نسل، کودکانی که کار 
می کنند، نمی توانند به مدرسه بروند، بنابراین مهارت های الزم 
برای کسب دستمزد باالتر در آینده را به دست نمی آورند. ازطرف 
دیگر زمانی که این کودکان خانواده تشکیل دهند و نقش والدین 
بازار تشویق می کنند، لذا  را بپذیرند، کودکانشان را به کار در 

نسل های پی درپی به همین منوال ادامه می یابد.

(Jafarey & La-   این چرخه باطل به عنوان تله فقر شناخته شده است
.(hiri, 2000 بین کار کودکان و فقر رابطه متقابل وجود دارد. کار کودکان 

باعث استمرار فقر و فقر باعث ایجاد کار کودک می شود. تصویر شماره 1 
چرخه باطل فقر و کار کودکان را به خوبی نشان می دهد.

به طور کلی می توان گفت کودکان ازلحاظ جسمی و عاطفی 
خطر  درمعرض  کارگر  کودکان  و  نیستند  بزرگ ساالن  مانند 
خطرات  عالوه براین  دارند،  قرار  بزرگ ساالن  نسبت به  بیشتری 
شغلی و شرایط کار ممکن است اثرات دائمی بر توسعه و پیشرفت 

(Forastieri, 2002). کودکان کار داشته باشد

انگلیوس4 و همکاران )2007( معتقدند چون محل زندگی و 

4. Angoules

کار کشاورزان از مراکز بهداشتی و درمانی دور است، اغلب در 
زمان آسیب دیدگی و بیماری، کمك های اولیه و خدمات درمانی 
با تأخیر انجام می شود. تصور اشتباهی رایج است که کودکانی 
که در مزارع خانوادگی سنتی به عنوان بخشی از جامعه سنتی و 
تقسیم کار حضور دارند، بعید است که با آسیب مواجه شوند. اکثر 
انجام می شود، به صورت  کارهای کشاورزی که توسط کودکان 
بالقوه خطرناک هستند و کودکان برای مدت طوالنی درمعرض 
 (Gamlin & Hesketh, 2006). مواد و تجهیزات خطرناک قرار دارند

نشان  گواتماال  در  مطالعه ای  در   )2004( استراوب5  و  روزاتی 
دادند انجام کار در کودکی احتمال وقوع بیماری در بزرگ سالی 
را به میزان 40درصد افزایش می دهد. همچنین برخی مطالعات 
باعث کوتاه شدن قد  نشان می دهد که کار کودک در درازمدت 
می شود. قد کوتاه گزارش شده در میان کودکان بیش از 8 سال 
که در مزارع قهوه در منطقه رشته کوه «نگر» در مکزیك کار 
 (Garcia & Cereceda, است  مطالعات  این  از  نمونه ای  می کردند، 
(Fentiman, Hall, & Bundy, 2001 ;2002. مواد شیمیایی کشاورزی 

به طور مداوم به عنوان یکی از خطرات جدی برای کودکان کارگر 
(Ashagrie, 1997; Edmonds & Pavc-  روستایی شناسایی شده است

 nik, 2005; O’Donnell, Rosati, & Van Doorslaer, 2003).

مطالعه ای مقطعی روی 500 کودک کارگر در سن 7 تا 14 سال 
در سه روستا در غرب بنگال نشان داد که کودکان دچار کم خونی، 
پوستی  بیماری های  و  چشم  عفونت  تنفسی،  دستگاه  عفونت 
هستند (Banerjee, 1993). همچنین مطالعه ای در هندوراس روی 

5. Rosati and Straub

فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت

تصویر 1. چرخه باطل فقر و کار کودکان )سازمان خواروبار کشاورزی، 2013(.

فقر و درآمد کم در 
مناطق روستای

عملکرد پایین اقتصاد استفاده از کودکان
روستایی

کاهش میزان نوآوری 
جامعه

کاهش میزان دستمزد 
بزرگسال بچه ها/ بزرگسال در 

نیروی کار غیر ماهر 
به دام می افتند

کاهش ثبت نام در 
مدارس و به خطر 

افتادن سالمتی

ورود کودکان به 
عنوان نیروی کار به 

چرخه اقتصادی
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کارگران کودک نشان داد باالترین میزان بروز بیماری ناشی از کار 
در میان کارگران کشاورزی شامل عفونت های تنفسی، عفونت های 

پوستی و لکه، اسهال و عفونت چشم و گوش است. 

صفا6 و همکاران )2011( در مطالعه ای که در کشور مصر انجام 
دادند، بیان کردند که اثرات منفی کار کشاورزی، عصبی بودن و 
گفتن کلمات توهین آمیز است. در این مطالعه دریافتند که کودکان 
درمعرض درجه حرارت باال، اشیای نوک تیز، گردوغبار، حیوانات 
وحشی، ماشین آالت سنگین، حشرات مضر و خزندگان، سروصدا 
کودکان  مشکالت جسمی  شایع ترین  دارند.  قرار  آفت کش ها  و 
پشت درد، ضعف و خستگی، سردرد و بریدن دست است.  باتوجه به 
این مطالعه، در فعالیت های کشاورزی آسیب های زیادی متوجه 
کودکان است که نیازمند توجه مسئوالن است.  باتوجه به ضرورت 
انجام این تحقیق، این مطالعه به شناسایی آسیب های پیش روی 

کودکان کار روستایی در فعالیت های کشاورزی پرداخته است.

3. روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر ازنظر رویکرد کلی، کّمی و ازلحاظ هدف، کاربردی 
و از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و ازلحاظ زمانی، تك مقطعی 
است. جامعه  آماری این پژوهش را سه گروه تشکیل دادند که شامل 
مرکز  پوشش  )تحت  ماهیدشت  دهستان  روستای   38 کودکان 
بهداشت قمشه سیدیعقوب( که در مزارع خانوادگی یا مزارع دیگران 
کار می کنند، والدین کودکانی که در مزارع کار می کنند، کارشناسان 
مرکز بهداشت قمشه سیدیعقوب دهستان ماهیدشت و کارکنان 
مرکز خدمات جهاد کشاورزی و کارکنان آموزش وپرورش شهرستان 
ماهیدشت می شد. تعداد کودکان 5 تا 18 سال، 461 نفر پسر و 
473 نفر دختر بود. همچنین تعداد کارشناسان مرکز بهداشت و 

کارکنان جهاد کشاورزی و آموزش وپرورش 30 نفر بود. 

فن  با  طبقه ای  به صورت  کودکان  بخش  در  نمونه گیری  روش 
انجام گرفت. در هر روستا پرسش نامه  با حجم  انتساب متناسب 
جامعه  حجم  تعداد  شد.  باتوجه به  توزیع  جامعه  تعداد  به تناسب 
مطالعه شده در بخش کودکان که 934 نفر بودند، حجم نمونه در این 
پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 272 نفر تعیین شد. 

برای تعیین تعداد والدین به دلیل نبود آمار دقیق در این زمینه، 
از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و والدینی بررسی شدند 
فعالیت های  از  یکی  در  به کار  مشغول  کودک  یك  حداقل  که 
کشاورزی داشتند. باتوجه به اینکه تعداد کارکنان مرکز بهداشت و 
جهاد کشاورزی و آموزش وپرورش 30 نفر بودند، بنابراین به صورت 
امداد  بهزیستی و کمیته  بررسی شدند )کارشناسان  تمام شماری 
شهرستان کرمانشاه هم مدنظر بودند، ولی در طرح همکاری نکردند(.

مطالعه  با  که  بود  محقق ساخته  پرسش نامه ای  تحقیق  ابزار 

6. Safaa

ادبیات تحقیق و مراجعه مکرر به کارشناسان و مسئوالن محلی 
گزینه های آن تدوین شد. به منظور تعیین روایی پرسش نامه، از 
روش بررسی روایی محتوا استفاده شد. برای این کار پرسش نامه 
مربوطه  کارشناسان  و  دانشگاه  اساتید  از  تعدادی  اختیار  در 
)کارکنان بهداشت و کمیته امداد و بهزیستی( قرار داده شد و با 
مصاحبه حضوری و دریافت دیدگاه ها و نظرات آن ها برای اصالح 
و رفع ابهام از سؤاالت و گویه های پرسش نامه، نسبت به روایی آن 
اقدام شد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای سنجش 
پایایی استفاده شد. بدین منظور 30 نفر از جامعه مطالعه شده 
که جزو نمونه نبودند، با آزمون مقدماتی پرسش نامه را تکمیل 
کردند، سپس پرسش نامه ها بررسی شدند. آلفای کرونباخ مربوط 
به آسیب های کار کودکان برابر 0/88 بود. به منظور تحلیل داده ها 

از نسخه 18 نرم افزار SPSS استفاده شد.

4. یافته ها

ویژگی های فردی و اجتماعی کودکان روستایی

براساس یافته ها متوسط سن کودکان مطالعه شده 14/33 سال 
کار  کودکان  61/2درصد  طرفی  از  است.  )انحراف معیار=2/92( 
روستایی پسر، و بقیه دختر بودند. نتایج نشان داد 73/3درصد 
کودکان کار در روستای محل سکونتشان فعالیت می کردند و 
تنها 8/7درصد از آن ها برای کار از روستای خود خارج می شدند. 
متوسط ساعت کاری کودکان حدود 33 ساعت در هفته است. 
احساس  کارکردن  از  کودکان  که 48/5درصد  داد  نشان  نتایج 
خوشحالی می کنند، 47/6درصد نیز از اینکه در بخش کشاورزی 
افراد  هستند.  3/9درصد  ناراحت  می کنند،  فعالیت  روستایی  و 
مطالعه شده عنوان کردند که در حین انجام فعالیت کشاورزی و 

روستایی احساس ترس و نگرانی دارند. 

اولویت بندی آسیب های بدنی پیش روی کودکان کار

نتایج تحقیق درخصوص آسیب های بدنی پیش روی کودکان کار 
نشان داد مشکالت بدنی ازقبیل مشکالت پوستی )میانگین=4/49(، 
گزیدگی  )میانگین=4/17(،  زانودرد  )میانگین=4/22(،  کمردرد 
حشرات )میانگین=4/1( و بریدگی دست وپا )3/69( به ترتیب در 

اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند )جدول شماره 1(.

توزیع فراوانی میزان آسیب بدنی پیش روی کودکان کار 

برای توزیع فراوانی میزان آسیب بدنی واردشده به کودکان کار 
پس از جمع جبری گویه ها براساس فاصله انحراف معیار، از میانگین 
یا معیار )ISDM( استفاد شد. نتایج نشان داد 63/1درصد کودکان 
کار مطالعه شده به طور متوسط دچار آسیب بدنی شده اند؛ به عبارتی 
به طور  روستایی  و  کشاورزی  فعالیت های  در  کار  کودکان  دیگر 

متوسط با آسیب های بدنی روبه رو هستند )جدول شماره 2(.
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D‹M-SD =در سطح کم

M-SD≤D≤M+SD=در سطح متوسط

D›M+SD=در سطح زیاد

اولویت بندی آسیب های اجتماعی و فرهنگی پیش روی کودکان کار

نتایج تحقیق درخصوص آسیب های اجتماعی و فرهنگی پیش 
روی کودکان کار در جدول شماره 3 نشان داده شده است. براساس 
نتایج، مشکالت اجتماعی و فرهنگی ازقبیل ادامه یافتن چرخه 
کار کودکان برای نسل های پی درپی )میانگین=3/97(، یادگیری 
کلمات توهین آمیز )میانگین=3/74(، عملکرد ضعیف تحصیلی 

در  آگاهی  و  یادگیری  فرصت  ازدست دادن  )میانگین=3/45(، 
تمام امور )میانگین=3/43( و شماتت، تعرض، تخریب شخصیت 

)3/08( به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم قرار گرفتند. 

روی  پیش  فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب  میزان  فراوانی  توزیع 
کودکان کار 

نتایج تحقیق درخصوص وضعیت کودکان کار ازنظر آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی نشان داد 60/2درصد کودکان مطالعه شده 
به طور متوسط با آسیب های اجتماعی و فرهنگی دست وپنجه 
نرم می کنند. همچنین 21/4درصد نیز با آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی کمتر مواجه هستند )جدول شماره 4(.

جدول 1. اولویت آسیب های بدنی پیش روی کودکان.

اولویتانحراف معیارمیانگینگویه ها

4/491/711مشکالت پوستی )لکه و...(

4/221/812کمردرد

4/171/793زانودرد

4/101/504گزیدگی حشرات

3/691/695بریدگی دست و پا

3/591/746رگ به رگ شدن

3/181/817مشکالت چشم و گوش

3/182/068ضعف جسمی و روانی

2/871/839تماس با مواد شیمیایی

2/831/6610دررفتگی اعضای بدن )مانند شانه و مچ پا و...(

2/691/9311مشکالت گوارشی

2/671/8112مشکالت تنفسی

2/211/4613حمله حیوانات

2/001/3414شکستگی استخوان ها

1/270/6815قطع عضو

جدول 2. توزیع فراوانی کودکان کار براساس میزان آسیب بدنی پیش روی آنان.

درصد فراوانی فراوانی طبقات

17 35 کم

63/1 130 متوسط

19/9 41 زیاد

100 206 کل

فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت
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اولویت بندی آسیب های روان شناختی پیش روی کودکان کار

براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، ازنظر کودکان کار آسیب های 
روان شناختی ازقبیل عصبی و خشن شدن کودک )میانگین=4/02(، 

ازبین رفتن خالقیت )میانگین=3/59(، احساس حقارت و بی ارزشی 
)میانگین=3/02(  اعتمادبه نفس  ازبین رفتن  و  )میانگین=3/58( 
به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند )جدول شماره 5(.

جدول 4. توزیع فراوانی کودکان کار براساس میزان آسیب اجتماعی و فرهنگی پیش روی آنان.

درصد فراوانی فراوانی طبقات

21/4 44 کم

60/2 124 متوسط

18/4 38 زیاد

100 206 کل

جدول 5. اولویت آسیب های روان شناختی پیش روی کودکان.

اولویتانحراف معیارمیانگینگویه ها

4/021/691عصبی و خشن شدن کودک

3/591/752ازبین رفتن خالقیت

3/581/853احساس حقارت و بی ارزشی

3/021/714نداشتن اعتمادبه نفس

2/901/745نداشتن عزت نفس

2/891/896آسیب در رشد عاطفی

2/801/827ضعف هوشی

2/711/708افزایش افسردگی

جدول 3. اولویت آسیب های اجتماعی و فرهنگی پیش روی کودکان.

اولویتانحراف معیارمیانگینگویه ها

3/971/651ادامه یافتن چرخه کار کودکان برای نسل های پی درپی

3/741/952یادگیری کلمات توهین آمیز

3/451/803عملکرد ضعیف تحصیلی

3/432/054ازدست دادن فرصت یادگیری و آگاهی در تمام امور

3/081/855شماتت و تعرض و تخریب شخصیت

3/012/026دورشدن از جامعه

2/961/707دیرحاضرشدن در کالس درس

2/922/048ترک تحصیل

2/811/909مهاجرت به شهر
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توزیع فراوانی میزان آسیب روان شناختی پیش روی کودکان کار 

برای طبقه بندی کودکان کار ازنظر میزان آسیب روان شناختی 
پیش رو، از شاخص )ISDM( استفاده شد. نتایج نشان داد که 
59/2درصد کودکان در فعالیت های کشاورزی و روستایی به طور 
با آسیب های روان شناختی دست وپنجه نرم می کنند.  متوسط 
همچنین 20/4درصد نیز کم وبیش با آسیب های روان شناختی 

مواجه هستند )جدول شماره 6(.

اولویت بندی آسیب های اقتصادی پیش روی کودکان کار

نتایج به دست آمده از آسیب های اقتصادی پیش روی کودکان کار 
در جدول شماره 7 آمده است. براساس نتایج، کودکان کار با انجام 
فعالیت های کشاورزی و روستایی، با آسیب های اقتصادی ازقبیل 
افزایش هزینه های تحصیل )میانگین=3/94(، افزایش هزینه های 

درمان خانوار )میانگین=3/68(، کسب نکردن مهارت های الزم برای 
دریافت دستمزد باالتر در آینده )میانگین=3/65( و کاهش دستمزد 

بزرگ ساالن )میانگین=3/19( به ترتیب اولویت مواجه هستند.

توزیع فراوانی میزان آسیب اقتصادی پیش روی کودکان کار 

آسیب  میزان  ازنظر  مطالعه شده  کار  کودکان  طبقه بندی  برای 
اقتصادی پیش رو، از شاخص )ISDM( استفاده شد. نتایج نشان داد که 
61/2درصد کودکان مطالعه شده در فعالیت های کشاورزی و روستایی 
همچنین  هستند.  مواجه  اقتصادی  آسیب های  با  متوسط  به طور 
20/4درصد نیز کمتر با این آسیب ها روبه رو هستند )جدول شماره 8(.

اولویت بندی معایب کار کودکان از دیدگاه والدین و کارشناسان

فعالیت های  در  کودکان  کار  معایب  درخصوص  تحقیق  نتایج 

جدول 6. توزیع فراوانی کودکان کار براساس میزان آسیب روان شناختی پیش روی آنان.

درصد فراوانی فراوانی طبقات

20/4 42 کم

59/2 122 متوسط

20/4 42 زیاد

100 206 کل

جدول 7. اولویت بندی آسیب های اقتصادی پیش روی کودکان.

اولویتانحراف معیارمیانگینگویه ها

3/941/591افزایش هزینه های تحصیل

3/681/552افزایش هزینه های درمان خانوار

3/651/643به دست نیاوردن مهارت های الزم برای دریافت دستمزد بیشتر در آینده

3/191/604کاهش دستمزد بزرگ ساالن

جدول 8. توزیع فراوانی کودکان کار براساس میزان آسیب اقتصادی پیش روی آنان.

درصد فراوانی فراوانی طبقات

20/4 42 کم

61/2 126 متوسط

18/4 38 زیاد

100 206 کل

فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت
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جدول 9. اولویت بندی معایب کار کودکان از دیدگاه والدین و کارشناسان.

کارشناسانوالدین

اولویتانحراف معیارمیانگیناولویتانحراف معیارمیانگینگویه ها

4/151/7913/931/636مشکالت پوستی )لکه و...(
3/931/7324/441/541کمردرد

3/781/7134/261/313گزیدگی حشرات
3/771/6444/361/562زانودرد

3/701/7553/411/4716عصبی و خشن شدن کودک
3/681/7964/101/374بریدگی دست و پا

3/531/7973/701/4110افزایش هزینه های تحصیل
3/511/7984/031/475مشکالت چشم و گوش

3/451/8493/731/619به دست نیاوردن مهار ت  های الزم برای دریافت دستمزد بیشتر در آینده
3/401/81103/801/347ادامه یافتن چرخه کار کودکان برای نسل های پی درپی

3/351/73113/361/2718افزایش هزینه های درمان خانوار
3/221/86123/731/558دیرحاضرشدن در کالس درس

3/21/89133/531/3814رگ به رگ شدن
3/161/94143/301/6222یادگیری کلمات توهین آمیز

3/031/80153/331/5621ازبین رفتن خالقیت
2/991/91163/271/7523ازدست دادن فرصت یادگیری و آگاهی در تمام امور

2/971/94173/631/5412عملکرد ضعیف تحصیلی
2/932/02183/661/6611ضعف جسمی و روانی

2/891/83192/961/6130احساس حقارت و بی ارزشی
2/871/91203/171/5328شماتت و تعرض و تخریب شخصیت

2/872/03213/361/8819ترک تحصیل
2/831/95223/251/6426مهاجرت به شهر

2/821/67233/261/3125کاهش دستمزد بزرگ ساالن
2/721/94243/261/7924دورشدن از جامعه
2/661/79252/701/3435نداشتن عزت نفس

2/661/72262/931/2831نداشتن اعتماد به نفس
2/641/80273/241/7027مشکالت تنفسی

2/581/81283/001/5029آسیب در رشد عاطفی
2/571/69293/341/4420دررفتگی اعضای بدن )مانند شانه و مچ پا و...(

2/551/84303/581/5413مشکالت گوارشی
2/501/84312/901/7032افزایش افسردگی

2/501/89322/761/6134ضعف هوشی
2/471/58333/461/5415مسمومیت در اثر تماس با مواد شیمیایی

2/021/36343/361/7117حمله حیوانات
1/831/27352/861/5933شکستگی استخوان ها

1/671/29362/101/4736قطع عضو
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 9 شماره  جدول  در  کارشناسان  و  سرپرستان  ازنظر  کشاورزی 
این مطالعه،  از  یافته های حاصل  براساس  نشان داده شده است. 
ازنظر سرپرستان کارکردن کودکان معایبی ازقبیل مشکالت پوستی 
)لکه و ...( )میانگین=4/15(، کمردرد )میانگین=3/93(، گزیدگی 
عصبی  و  )میانگین=3/77(  زانودرد  )میانگین=3/78(،  حشرات 
دارد.  اولویت  به ترتیب  را  )میانگین=3/7(  کودک  خشن شدن  و 
همچنین ازنظر کارشناسان کارکردن کودکان، معایبی ازقبیل کمرد 
درد )میانگین=4/44(، زانودرد )میانگین =4/36( و گزیدگی حشرات 

)میانگین=4/26( را به ترتیب اولویت دارد )جدول شماره 9(.

5. بحث و نتیجه گیری

در  فعالیت  از  کودکان  احساس  درخصوص  تحقیق  یافته های 
روستا و کشاورزی نشان داد که 48/5درصد افراد مطالعه شده تأیید 
کردند که از کارکردن احساس خوشحالی می کنند. این امر از چند 
جنبه قابل بررسی است؛ اول آنکه به دلیل زیادبودن سرمایه های 
اجتماعی در مناطق روستایی و وجود حس مشارکت و همدلی 
در بین روستاییان، این کودکان با کمك در انجام امور به آرامش و 
امنیت ذهنی رسیده اند؛ از طرف دیگر احساس استقالل کاری در 
سنین کودکی برای آن ها خوشحال کننده است، به عبارت دیگر آن ها 
از زودتر بزرگ شدن خوشحالند و از طرف دیگر به دلیل اینکه نقشی 
در افزایش درآمد سرانه خانواده دارند، نیز بسیار خوشحال هستند.

 از جنبه دیگر کودکان کار در بین هم سن و ساالن خود در محیط 
روستایی برای انجام کار حس رقابت دارند که سبب خوشحالی 
آنان از عقب نماندن از دیگر هم سن و ساالن خود در پذیرفتن 
مسئولیت و انجام صحیح امور مربوطه در کوتاه مدت می شود. اما 
در بلندمدت باعث ناراحتی کودکان به دلیل عقب ماندن از ادامه 
تحصیل می شود. همچنین 47/6درصد نیز احساس ناراحتی دارند 
و از اینکه در بخش کشاورزی و روستایی فعالیت می کنند، ناراحت 
هستند؛ به دلیل اینکه انجام این امور برای کودکان بسیارسخت 
و طاقت فرساست و سبب ناراحتی آنان می شود. از طرف دیگر 
این ناراحتی ناشی از تحمیل امور به کودکان می شود، نه انجام 

داوطلبانه و رضایت مندانه امور.

نتایج نشان داد که حتی نوع فعالیت کودکان دختر و پسر از هم 
متمایز است. به طوری که پسران روستایی به انجام امور کشاورزی 
و دختران روستایی به انجام امور داخل منزل مشغول هستند. این 
استدالل را می توان از شغل مادران آینده نیز به دست آورد. با این 
فرض که دختران دیروز همان مادران امروز هستند و طبق آمار 
این مادران شغل خانه داری  از  از 97درصد  به دست آمده، بیش 
دارند. نتایج مطالعه با یافته های صفا و همکاران )2011( همخوانی 
کارهای  در  دختران  از  بیشتر  پسران  دادند،  نشان  آنان  دارد. 
کشاورزی شرکت می کنند و علت کار آن ها کمك به پدران و 

ایفای نقش در تأمین هزینه های خانواده است.

یافته های به دست آمده حکایت از آن دارد که ازنظر کودکان، 

آن ها درحین فعالیت های کشاورزی و روستایی با آسیب های بدنی 
ازقبیل مشکالت پوستی، کمردرد، زانودرد، گزیدگی حشرات و 
ازقبیل  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکالت  پا؛  و  دست  بریدگی 
ادامه یافتن چرخه کار کودکان برای نسل های پی درپی، یادگیری 
ازدست دادن  تحصیلی،  ضعیف  عملکرد  توهین آمیز،  کلمات 
فرصت یادگیری و آگاهی در تمام امور، شماتت، تعرض و تخریب 
شخصیت؛ آسیب های روان شناختی ازقبیل عصبی و خشن شدن 
و  بی ارزشی  و  حقارت  احساس  خالقیت،  ازبین رفتن  کودک، 
ازبین رفتن اعتمادبه نفس و آسیب های اقتصادی ازقبیل افزایش 

هزینه های تحصیل و درمان خانوار مواجه هستند.

و...(،  )لکه  پوستی  مشکالت  سرپرستان،  ازنظر  همچنین   
خشن شدن  و  عصبی  و  زانودرد  حشرات،  گزیدگی  کمردرد، 
ازنظر  است.  کار  کودکان  روی  پیش  آسیب های  بیشترین 
کمردرد،  ازقبیل  مشکالتی  کودکان  کارکردن  کارشناسان، 
زانودرد، گزیدگی حشرات، بریدگی دست و پا و مشکالت چشم 
و گوش را به همراه خواهد داشت. نکته قابل تأمل این است که 
در هرسه گروه، نسبت به معایب کارکردن کودکان اتفاق نظر وجود 
دارد و همگی معایب تقریباً مشابهی را بیان کردند که عمدتاً به 

آسیب های بدنی کودکان مربوط می شود. 

نتایج یافت شده با یافته های کروز )2002(، بانرجی )1993( 
بررسی خطرات  به  همخوانی دارد. هرناندز کروز در مطالعه ای 
و  پرداخت  درآمدزا  مشاغل  در  سال   18 زیر  کودکان  در  کار 
به این نتیجه رسید که 87درصد از شکستگی ها، 78درصد از 
رگ به رگ شدن و 67درصد از زخم های کوچك را کودکان کار در 
بخش کشاورزی متحمل شده اند. به نظر می رسد این امر کشاورزی 
را جزو خطرناک ترین کارها قرار داده است. صفا و همکاران در 
مطالعه ای که در کشور مصر انجام دادند به این نتیجه رسیدند 
و ضعف  )34/6درصد(  پشت درد  مشکالت جسمی،  شایع ترین 
و خستگی )21/4درصد( و سردرد )18/7درصد( بود. بیشترین 

آسیب نیز برش دست )62درصد( بود.

نتایج نشان داد که مهم ترین آسیب اجتماعی و فرهنگی پیش 
روی کودکان ادامه یافتن چرخه کار برای نسل های پی درپی است. 
این نتیجه با یکی از نظریه های کار کودکان مبنی بر «کودکان 
زمینه جفری و الهیری  این  فقر» هم راستاست. در  تله  و  کار 
)2000( بیان کردند که شاخه ای از ادبیات بر فقر معلول از کار 
کودک تأکید دارد و کار کودک را علتی برای فقر خانواده می داند. 
این مطالعات در تصمیمات مربوط به کار کودکان برای نسل های 
کار  دارد. در هر نسل، کودکانی که  ادامه  پی درپی در خانواده 
می کنند، نمی توانند به مدرسه بروند، بنابراین مهارت های الزم 
برای کسب دستمزد باالتر در آینده را به دست نمی آورند. از طرف 
دیگر زمانی که این کودکان خانواده تشکیل دهند و نقش والدین 
بازار تشویق می کنند، لذا  را بپذیرند، کودکانشان را به کار در 
نسل های پی درپی به همین منوال ادامه می یابد. این چرخه باطل 

فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت
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به عنوان «تله فقر» شناخته شده است.

پیشنهادها 

 باتوجه به پایین بودن سن کودکان کار در جامعه مطالعه شده، 
پیشنهاد می شود که مسئوالن توسعه روستایی و حقوق کودکان 
جوامع  در  حضور  با  و  نباشند  بی تفاوت  مسئله  این  نسبت به 
روستایی کودکان و والدینش را درزمینه معایب کار در سنین 
پایین آگاه کنند. این آگاه سازی می تواند به نحوه صحیح انجام 
کار مربوط باشد که از آسیب بیشتر کودکان در بخش روستایی 
و کشاورزی جلوگیری می کند و محیط امن و سالمی را برای 
کودکان به ارمغان می آورد. همچنین پیشنهاد می شود که بخش 
درمان و بهداشت دهستان از نظر کّمی و کیفی تقویت شود تا 
درصورت بروز حوادث و آسیب های جسمی بتوان به سرعت با آن 

مقابله کرد و به درمان آن پرداخت.

 باتوجه به اینکه مهم ترین آسیب های بدنی ازنظر کودکان ناراحتی 
پوستی بیان شد، پیشنهاد می شود به منظور کنترل اشعه خورشید 
از کاله لبه دار و دستکش و سایبان برای استراحت و کرم های 
محافظ پوست استفاده شود. همچنین از کارکردن در ساعت 12 
تا 16 خودداری شود؛ زیرا بیشترین اشعه مضر در این ساعت به 
زمین می رسد. همچنین توصیه می شود برای کنترل اثرات گرما به 
رعایت نکاتی ازقبیل پوشش مناسب و استفاده از لباس های نخی و 
گشاد، نوشیدن مایعات خنك به مقدار زیاد، زمان استراحت و کار، 

بهداشت فردی و استحمام مرتب توجه شود.

و  سرپرستان  و  )کودکان  گروه  سه  هر  اینکه   باتوجه به 
کارشناسان( مهم ترین آسیب ها را آسیب های بدنی مانند کمردرد 
و زانودرد عنوان کردند، پیشنهاد می شود که اصول ارگونومی در 
محل کار رعایت شود. درواقع برای کاهش آسیب ها باید نکاتی 
همچون خودداری از حرکات یکنواخت و تکراری، رعایت فواصل 
کار و استراحت، کاهش ساعت کاری، خودداری از خم شدن و 

زانوزدن مکرر، رعایت اصول بلندکردن بار را رعایت کنند.

تشکر و قدردانی

 این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرانك کرمیان در 
گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی استخراج شده است. 
نویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را 
از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و هیئت 
داوران پایان نامه که ما را در انجام و ارتقای کیفی این پژوهش 
از زحمات و همکاری های  نمایند. همچنین  اعالم  دادند،  یاری 
آقای زارعی مسئول مرکز بهداشت روستای قمشه سید یعقوب 
دهستان ماهیدشت )استان کرمانشاه( به خاطر همراهی در انجام 

این تحقیق، نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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