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تاریخ پذیرش36/23/7 :

در ادبیات کار شایسته ،از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است .بر
اساس کنوانسیون  131سازمان بینالمللی کار ،هرگونه کاری که میتواند به سالمت جسم،
ذهن و اخالقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخالقی او را تهدید کند ،کار کودک محسوب شده
و نباید توسط کودکان زیر  11سال انجام شود .در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،فقر
شدید و شرایط نامناسب بازار کار ،تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت
کودکان در بازار کار میکند .در این مقاله اثر ویژگیهای خانوار بر احتمال و میزان کار کودک
مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور ویژگیهای کودک ،مادر ،سرپرست و خانوار به
عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شدهاند .در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده
شده است .مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی
روبرو میکند ،در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده
است .در این تحقیق از دادههای خام هزینه – درآمد خانوار در سال  1331استفاده شده
است .گروه مورد بررسی کودکان زیر  11سال و باالی  6سال هستند .در مجموع نزدیک به
 12هزار کودک مورد بررسی قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج ،پسر بودن تأثیر معنیدار و
مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد .عالوه بر آن فعال بودن و شاغل
بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیالت مادر باعث کاهش کار کودک میشود.
واژههای کلیدی :کار کودک ،دادههای سانسور شده ،متغیرهای ابزاری ،مدل توبیت.
طبقهبندی .I31 ،J83 ،C34 :JEL
 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه مازندران است.
 نویسندۀ مسئول مکاتبات
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درونزایی در برآورد مدل کار کودک با دادههای...

 -1مقدمه
کنوانسیون  131سازمان بینالمللی کار )1373( 1که به حداقل سنی مجاز برای انواع
مختلف کار میپردازد و معیاری برای تعریف اقسام کار کودک در مطالعات این حوزه به
شمار میرود ،در سال  1373به امضای  161کشور از جمله ایران رسید .هرچند ،شرایط
نابسامان اقتصادی و ناتوانی در تأمین حداقلهای معیشتی توسط اعضای بزرگسال خانواده،
باعث شده که کار کودک در بسیاری از کشورها مشاهده شود.
در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته ،کار کودک در مقابل تحصیل وی قرار میگیرد و بازۀ
سنی جامعۀ مورد بررسی افراد زیر  11سال را در بر میگیرد (کانا و همکاران1212 ،2؛
کروگر .)1227 ،3کودکان کار از سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی خود محروم هستند .در
نتیجه ،در آیندۀ نزدیک به عنوان نیروی کار غیر ماهر وارد بازار کار میشوند .عالوه بر آن،
مشاغلی که کودکان به آنها مشغول میشوند گاه در زمرۀ مشاغل غیرقانونی قرار میگیرند.
به عنوان مثال ،تعداد قابل توجهی از کودکان کار برای تکدیگری ،جابه جایی مواد مخدر
یا تنفروشی به کار گرفته میشوند .در نتیجه ،بسیاری از این کودکان با سرمایۀ اجتماعی
اندک رشد پیدا میکنند .در نتیجۀ پایین بودن سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی ،کودکان
کار امروز ،در آینده پیامدهای مختلفی برای جامعه به همراه خواهند داشت .به عنوان
مثال میتوان به کاهش بهرهوری نیروی کار ،گسترش بخش غیررسمی و غیرقانونی،
افزایش جرایم خشونتبار و آسیبرسانی به کاالهای عمومی اشاره کرد.
در حال حاضر در ایران طرح آماری مستقلی با محوریت کودکان کار اجرا نمیشود .هرچند،
با استفاده از طرح آمارگیری از نیروی کار و طرح هزینه – درآمد خانوار میتوان تصویری
کلی از وضعیت کودکان کار ترسیم کرد .با این حال ،سیاستگذاری مناسب برای از میان
برداشتن پدیدۀ کار کودک در کشور ،نیازمند آگاهی کامل از ابعاد مختلف این آسیب
اجتماعی است .جمعآوری این اطالعات نیز نیازمند طراحی یک طرح آمارگیری تخصصی
و کامل است .در حال حاضر ،به دلیل نبود چنین طرحی ،قابل اتکاترین منبع برای بررسی
وضعیت کودکان کار طرح هزینه – درآمد خانوار است.
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هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر احتمال و میزان کار کودک در ایران است .نظر به
محدودیتهای آماری ،در مقالۀ حاضر از دادههای طرح هزینه – درآمد خانوار در سال
 1331برای برآورد عوامل مؤثر بر کار کودک استفاده شده است .سوال اصلی در این
تحقیق شدت اثر ابعاد مختلف خانوار (کودک ،سرپرست ،مادر و خانوار) بر احتمال کار
کردن کودک و میزان کار کودک است .کنوانسیونهای  131و  111سازمان بینالمللی
کار حداقل سن کار را  11سال تعیین کرده و افراد زیر  11سال را کودک تعریف میکنند.
در پیماننامۀ حقوق کودکان یونسکو )1313( 1نیز کودک به کلیۀ افراد زیر  11سال اطالق
می شود .این پژوهش ،براساس اسناد بین المللی فوق الذکر افراد زیر  11سال را کودک
در نظر گرفته است (سازمان بینالمللی کار .)1333 ،هرچند در مادۀ  73قانون کار ،کودک
به افراد زیر  12سال اطالق میشود ،اما در مادۀ  12برای کار افراد بین  12تا  11سال
شرایط خاصی لحاظ کرده و آنها را کارگران نوجوان میخواند .از طرف دیگر این مقاله
مشابه با برخی مطالعات مشابه (رانجان1221 ،1؛ دوریا1223 ،3؛ چاکرابارتی و گروت،3
 )1223کار کودک را جانشین تحصیل در نظر میگیرد .شروع سن تحصیلی در ایران پایان
 6سالگی است .در نتیجه افراد زیر  6سال در این مطالعه لحاظ نشدهاند.
در این مقاله ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق مرور شده است .در پیشینۀ تحقیق نشان
داده میشود که حجم مطالعات انجام گرفته پیرامون کار کودک در ایران نسبت به
مطالعات خارجی بسیار کم است .سپس در بخش روششناسی مزیت الگوی توبیت 2نسبت
به الگوی الجیت – پرابیت (که در بیشتر مطالعات کار کودک به کار میرود) بحث شده
و جزئیات برآورد تشریح میشود .پس از آن دادههای مطالعه توصیف میشود .در بخش
بعدی نتایج برآورد الگوی توبیت و در نهایت نتیجهگیری ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری عوامل مؤثر بر کار کودک
در بیشتر مطالعات انجام گرفته دربارۀ مقولۀ کار کودک تصور غالب این است که والدین
به شرط وجود گزینۀ جایگزین  ،تمایلی به عرضۀ کار کودکان خود ندارند .به عنوان مثال
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میتوان به کار باندارا 1و همکاران ( )1213مراجعه کرد .این مطالعات سرپرست خانوار را
فردی خیرخواه1می انگارند .هرچند ،برخی مطالعات نیز نسبت به این مسئله ابراز شک
کردهاند (باهلورتا و هیدی1223 ،3؛ کامبامپاتی و رانجان1226 ،3؛ دوماس ،1227 ،2کروگر،
1227؛ لیما و همکاران.)1212 ،6
وان و باسو )1331( 7اولین کسانی بودند که با طراحی مدل تصمیمگیری خانوار نسبت به
کار کودک این مقوله را برجسته کردند .این مفهوم در ادبیات کار کودک به اصل رفاه1
معروف است .بر طبق اصل رفاه ،به شرط ثبات باقی شرایط ،والدین ترجیح میدهند که
کودکانشان در بازار کار مشارکتی نداشته باشند .در مقابل اصل رفاه ،تناقض ثروت3وجود
دارد .تناقض ثروت ،به طور معمول جوامع روستایی و خانوارهایی را در بر میگیرد که
فعالیت اصلی آنها کشاورزی است .خانوارهایی که تناقض ثروت را تجربه می کنند بر روی
زمینی زراعت می کنند که در مالکیت آنها است .براساس نظریۀ تناقض ثروت ،افزایش
اندوختۀ زمین ،زمانی که درجۀ نقدشوندگی زمین اندک باشد ،تمایل برای عرضۀ کار
کودک در خانوار را افزایش میدهد (لیما و همکاران .)1212 ،در این حالت دو عامل
متقابل بر تصمیمگیری خانوار اثر میگذارند .از یک سو افزایش اندوختۀ زمین ،ارزش
داراییهای خانوار را باال میبرد .افزایش ارزش دارایی به خانوار امکان واکنش بهتری نسبت
به شوکهای پیشبینی نشده را میدهد (بیگلی و همکاران1221 ،12؛ بینسوانگر و
مکاینتایر .)1317 ،11در نتیجه ،تمایل خانوار برای عرضۀ کار کودک کاهش پیدا میکند
(باندارا و همکاران .)1213 ،11در مقابل ،افزایش اندوختۀ زمین هزینۀ فرصت کار نکردن
کودکان بر روی زمین را افزایش میدهد .به بیان دیگر ،با گسترش زمین قابل کشت،
کودکان خانوار به عنوان کارگران بالقوۀ ارزان قیمت ارزش بیشتری پیدا میکنند (لیما و
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همکاران .)1212 ،اثر اول در ادبیات کار کودک به اثر درآمدی (وان و باسو )1331 ،و اثر
دوم به اثر جانشینی (باهلورتا و هیدی1223 ،؛ کامبامپاتی و رانجان1226 ،؛ دوماس،
1227؛ کروگر1227 ،؛ لیما و همکاران )1212 ،معروف است .البته ،درجۀ خیرخواهی
اعضای خانوار (فان )1211 ،1و میزان قدرت چانهزنی اعضای خانوار (کشاورز و همکاران،1
1333؛ کشاورز و برهانی )1331 ،3در میزان دو اثر جانشینی و درآمدی مؤثر است .تناقض
ثروت در خانوارهای غیرکشاورزی که کودک و والدین به یک کار مشغولاند نیز قابل
تعمیم است .در این حالت افزایش ساعات کار والدین به معنای گسترش فعالیت آنهاست
و کودک حکم کارگر بالقوۀ ارزان قیمت را داشته و اثر جانشینی قابل رویت است.
فارغ از اختالف نظر موجود در رابطه با عرضه یا عدم عرضۀ کار کودک در خانوارهای
روستایی که از دارایی زمین برخوردارند و البته در نبود نقدشوندگی زمین زراعی (لیما و
همکاران ،)1212 ،در رابطه با علل عرضۀ کار کودک اتفاق نظرهایی نیز وجود دارد.
مرسومترین عاملی که برای بروز پدیدۀ کار کودک در ادبیات مربوطه مشاهده میشود،
فقر است (وان و باسو1331 ،؛ باندارا و همکاران .)1213 ،خانوارهای فقیر نسبت به
شوکهای اقتصادی و طبیعی آسیبپذیری بیشتری دارند (لندمانا و فرولیک .)1212 ،3در
نتیجه ،تمایل بیشتری به عرضۀ کار کودک در میان خانوارهای فقیر مشاهده میشود.
البته شوک های اقتصادی نیز خود به عنوان عاملی اثرگذار در بروز کار کودک قابل تصور
هستند (دوریی و همکاران1227 ،2؛ دیلون1213 ،6؛ بیگلی و همکاران .)1226 ،در صورت
بروز شوک های اقتصادی ،خانوار به دنبال راهی برای کاهش آثار شوک میگردد .عرضۀ
کار کودک یکی از این راهها به شمار میرود (کین1311 ،7؛ پورتنر )1221 ،1که در نبود
گزینههای جایگزین همچون بیمههای اجتماعی (لندمان و فرولیک ،)1212 ،دسترسی به
منابع مالی برای وام گرفتن (باندارا و همکارن )1213 ،و انواع دارایی که امکان نقدشوندگی
دارند (بیگلی و همکاران1221 ،؛ بینسوانگر و مک اینتایر )1317 ،در میان خانوارهای
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فقیر احتمال بروز آن افزایش پیدا میکند .این مسئله بارها در ادبیات کار کودک مورد
آزمون قرار گرفته است (به عنوان مثال به چادهاری و راوالیون1337 ،1؛ تاونسند1333 ،1؛
زلدس 1313 ،3و مورداک 1333 ،3مراجعه شود)
در ادبیات اقتصاد کار ،برای عرضه کار کودک عالوه بر موارد مذکور ،دالیل دیگری نیز
بیان شده است .از جملۀ این دالیل میتوان به بازارهای ناقص اشاره کرد .به عنوان مثال
در حضور بازار اعتبارات ناقص (بیگلی و همکاران )1221 ،فرصتهای پیش روی خانوار
برای وام گرفتن کاهش پیدا کرده و در نتیجه احتمال استفاده از کار کودک به عنوان بیمه
در مقابل شوک افزایش مییابد .نقص در بازار زمین و کار (دوماس )1212 ،نیز میتواند
باعث افزایش احتمال عرضۀ کار کودک شود .در رابطه با زمین کاهش درجۀ نقدشوندگی
زمین آن را از دیگر اقسام دارایی متمایز میکند (لیما و همکاران .)1212 ،این تمایز باعث
افزایش هزینۀ فرصت کار نکردن کودکان در خانوارهای روستایی میشود .از طرف دیگر
در حضور بازار کار ناقص نیز احتمال عرضۀ کار کودک افزایش مییابد .در بازار کار ناقص
قدرت چانه زنی برابر نبوده و عموم ًا نیز این عدم توازن قدرت به نفع کارفرما است
(ابراهیمی .)1331 ،5در این شرایط از یک طرف با کاهش دستمزدها خانوار ناچار به عرضۀ
کار کودک برای پوشش نیازهای اولیه خود شده؛ و از طرف دیگر با توجه به ارزانتر بودن
کار کودک ،کارفرما نیز تقاضای خود برای کار کودک را افزایش میدهد (دوماس.)1213 ،
 -2-2تحقیقات انجامشده
 -1-2-2پژوهشهای خارجی
هدف اصلی این نویسنده نقد نظام سرمایهداری پس از انقالب صنعتی بود .هرچند در این
مسیر ،مارکس ( )1167صفحات زیادی را به بررسی کودکانی اختصاص میدهد که چندین
نوبت و در هر نوبت ساعتهای طوالنی را در کارخانهها مشغول به کار هستند.
بکر )1311( 6نیز در کتاب «رسالهای در باب خانواده» اشارات غیر مستقیمی به کار کودک
دارد .وی نشان میدهد که به خصوص در خانوادههای کمدرآمد و فقیر ،کودک به عنوان
یک کاالی سرمایهای قلمداد میشود .در نتیجه تصمیم به فرزندآوری با امید مشارکت
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کودک در معیشت خانوار همراه است .وان و باسو ( )1331اولین کسانی بودند که کار
کودک را به طور مستقل مورد توجه قرار دادند .آنها در مقالۀ خود با استفاده از یک الگوی
تعادل جزئی و سپس تعمیم آن به یک الگوی تعادل عمومی ،طالقی میان رفتار تولیدکننده
و خانوار در یک دورۀ زمانی را مورد بررسی قرار میدهند .برای این منظور و با هدف لحاظ
کار کودک در الگو ،هر خانوار از یک کودک و یک بزرگسال تشکیل شده است که طی
شرایطی تنها بزرگسال و طی شرایطی هر دو کار خود را در بازار کار عرضه میکنند.
براساس نتایج وان و باسو ( ،)1331در این الگو دو تعادل آشکار میشود که یکی در
دستمزدهای باال و بدون بروز کار کودک است و دیگری در دستمزدهای بسیار اندک و با
حضور کار کودک اتفاق میافتد.
سوامیناتان )1331( 1ویژگی های کار کودک در مناطقی که از رشد اقتصادی باالیی
برخوردار هستند را مورد بررسی قرار میدهد .او در منطقۀ غربی هند متوجه میشود که
رشد با افزایش در تعداد کودکان کار همراه بوده است .تحلیل سوامیناتان ( )1331نشان
میدهد که کودکان به فعالیتهای ساده و تکراری مشغولند که نیاز به سالهای طوالنی
آموزش و تجربه ندارد .کار آنها کمدرآمد بوده ،با مصرف مواد مخدر در ارتباط است و جزء
مشاغل زیانآور به شمار میرود .در نهایت به این نتیجه میرسد که رشد اقتصادی به
تنهایی برای از میان بردن کار کودک کفایت نمیکند .موهلینگ )1333( 1به بررسی نقش
قوانین ایالتی در کاهش  72درصدی نرخ فعالیت کودکان  12تا  12ساله بین سالهای
 1112و  1332میپردازد .او با استفاده از دادههای سرشماری ایالتی  1322 ،1112و
 1312نقش محدودیتهای حداقل سن برای اشتغال در بخش تولید در محدود کردن
کاربست این کودکان را بررسی می کند .ابزار پژوهشی به کار رفته در این تحقیق یک
الگوی «تفاضل در تفاضل در تفاضل »3است تا بتوان اثر قوانین را از دیگر عوامل جدا کرد.
نتایج نشانگر اثر بسیار ضعیف قوانین حداقل سن بر انتخابهای شغلی کودکان هستند.
رانجان ( )1333در مقالۀ خود نشان می دهد که فقر چگونه در کنار قیود اعتباری پدیدۀ
کار کودک را در کشورهای در حال توسعه تشدید مینماید .او نشان میدهد که ممنوعیت
کار کودک میتواند رفاه خانوار را کاهش دهد .وی برای این کار از یک الگوی تعادل جزئی
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استفاده میکند .مبتنی بر کار رانجان ( )1333ممنوعیت قانونی تنها بخش رسمی را تحت
تأثیر قرار میدهد .حال آنکه ،بسیاری از این کودکان در بخش غیر رسمی مشغول به کار
هستند .همچنین کودکان فعال در بخش غیررسمی با خطرات بیشتری روبرو هستند.
ری )1222( 1مشارکت نیروی کار کودک و مؤلفههای کلیدی آن را در پرو و پاکستان
بررسی میکند .نتایج شامل اصول «رفاه» و «جانشینی» میشوند که نقشی کلیدی در
مطالعات کار کودک ایفا می کنند .نتایج ،تفاوتی کیفی را میان برآوردهای پرو و پاکستان
نشان میدهند .در مورد پاکستان هر دو اصل رد میشوند و درآمد و متغیرهای مرتبط با
آن اثر منفی مورد انتظار بر کار کودک را ندارند .افزایش در مزد زنان در پاکستان و کاهش
مزد مردان در پرو مشارکت کودکان در بازار کار را افزایش داده است .در هر دو کشور
تحصیالت زنان و زیرساختهای بنیادین نقش کلیدی در تعدیل کار کودک ایفا میکنند.
مزد کودکان به ویژه در پاکستان به سمت پسرها تورش دارد .همچنین در پاکستان
مشاهده شده که کودکانی که هم کار کرده و هم تحصیل میکنند ،مزد کمتری نسبت به
کودکانی کسب میکنند که تحصیل را رها کردهاند.
باسو ( )1221در ادامه کاری که در سال  1331با وان انجام دادند ،الگوی تعادل عمومی
کاملتری طراحی می کند .وی در این الگو مفهوم نمودار دستمزدستانی را مطرح میکند
و در یک مدل تعادل عمومی نتایج تعادل چندگانه را بهدست میآورد .دسی و پاالگه
( )1221در کار خود نشان میدهند که شکست در هماهنگی مبتنی بر فناوری ،بروز
قوانین محدودکنندۀ کار کودک را توضیح میدهد .بر اساس کار آنها ،کار کودک میتواند
در اثر نبود یک مکانیزم هماهنگی میان تصمیمگیری والدین برای سرمایهگذاری در
سرمایۀ انسانی کودکانشان و تصمیمگیری بنگاه در سرمایهگذاری در فناوریهای نیازمند
مهارت حاصل شود .مداخلههای قانونی در بسیاری از موارد برای هدایت انتظارات به سمت
یک خروجی پَرِتو همراه با سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی و فناوری نیازمن ِد مهارت مفید
است .رانجان ( )1221با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی رابطهای مثبت میان نابرابری
در توزیع درآمد و پدیدۀ کار کودک پیدا میکند .در نهایت نشان میدهد که تحریمهای
تجاری بر علیه کشورهایی که از کار کودک استفاده میکنند قادر به کاهش بروز پدیدۀ
کار کودک نخواهد بود.

Ray

1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3پاییز 1336

3

سیانو و روزاتی )1221( 1نشان میدهند که شواهد تجربی مشخصی دال بر افزایش کار
کودک بر اثر گسترش تجارت تا پیش از کار آنها وجود نداشته است .بر اساس نظریۀ
تجارت و علم اقتصاد در سطح خانوار ،تجارت یا به کاهش کار کودک منجر شده یا بر آن
اثری نمیگذارد .در مقابل یک نیروی کار به نسبت آموزش دیده و سیاستهای اجتماعی
فعال در کاهش کار کودک سازنده خواهند بود .در کشورهایی که از نیروی کار غیرماهر
زیادی برخوردار هستند ،مسئله جهانی شدن نیست ،بلکه ناتوانی در مشارکت در آن است.
هزن و بردوگو ،)1221( 1تکامل کار کودک ،بارداری و سرمایۀ انسانی در طی فرآیند توسعه
را بررسی میکنند .در مراحل ابتدایی توسعه ،اقتصاد در یک تلۀ توسعه دچار شده که کار
کودک در آن بسیار زیاد است ،نرخ زایمان باال است و بهرهوری در سطح پایینی قرار دارد.
هرچند ،پیشرفت فناوری به مرور تفاوت دستمزد میان کارگر بزرگسال و کودک را افزایش
داده و در نتیجه والدین راقب به جایگزینی تحصیل با کار کودک و کاهش باروری میشوند.
در ادامۀ مسیر توسعه اقتصاد به سمت یک رشد پایدار تعادلی که در آن کار کودک
ریشهکن شده حرکت میکند.
دوریا و آرندز )1223( 3نشان میدهند که هرچند اثر درآمدی بر کار کودک به عنوان
عامل کلیدی انکار ناپذیر است ،اما ادبیات گستردهای به نقش بازار کار در بروز این پدیده
پرداخته است .آنها نشان میدهند که پس از کنترل اثر ویژگیهای خانوار ،نرخ اشتغال
برای کودکان  13تا  16ساله در نواحی شهری برزیل با بهبود فرصتهای شغلی افزایش
پیدا میکند .عالوه بر آن ،با بهبود شرایط بازار کار محلی ،احتمال ترک تحصیل کودکان
افزایش پیدا میکند .همچنین در سال های بحران رابطۀ میان بازار کار محلی و تحصیل
کودکان نسبت به دیگر سالها تغییر میکند .آنها برای کار خود از طرح نمونهگیری ملی
آمسترا 3استفاده میکنند .در این تحقیق  12ایالت طی  11سال مورد بررسی قرار گرفتند.
تاناکا )1223( 2رابطۀ میان پدیدۀ کار کودک و تحصیل عمومی تحت شرایط رأیگیری
اکثریت را بررسی میکند .او نشان میدهد که در هنگام توزیع نابرابر درآمد ،تحصیالت
عمومی توسط اکثریت مردم حمایت نشده و حجم کار کودک به شدت افزایش پیدا
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میکند .وی برای این کار از یک الگوی بهینهسازی رفتار خانوار در حضور کیفیت نظام
آموزشی استفاده میکند.
چاکرابارتی و داس )1223( 1دوام کار کودک را در زمانی بررسی میکنند که نرخ مرگ و
میر بزرگساالن درونزا است .کودکان مصرف دورۀ فعلی را از طریق کار کودک و مصرف
آتی را از طریق توافقی غیر رسمی برای تأمین اجتماعی فراهم میکنند .والدین فقیرتر که
قادر به سرمایهگذاری در سالمتشان نیستند ،با نرخ مرگ و میر باالتری روبرو هستند و
در نتیجه کودکان خود را راهی بازار کار میکنند .ارسادو )1223( 1به بررسی دالیل کار
کودک با دادههای بین کشوری میپردازد .براساس نتایج کار آنها هرچند فقر یکی از دالیل
اصلی کار کودک در نواحی روستایی به شمار میرود ،اما این ادعا در نواحی شهری از
شواهد کافی برخوردار نیست .همچنین ،بهبود دسترسی به اعتبارات از توان بالقوۀ باالیی
برای کاهش کار کودک و بهبود تحصیل در نواحی روستایی برخوردار است .در نهایت،
شواهد حاکی از آن است که تالش در بهبود سطح تحصیلی بزرگساالن و دستمزد ایشان
شدت و حجم کار کودک را تقلیل داده و احتمال تحصیل کودکان را افزایش میدهد.
بیگلی و همکاران ( )1222به بررسی رابطۀ میان شوکهای درآمدی گذرا در افزایش کار
کودک میپردازند .در ادامه به بررسی این مسئله میپردازند که آیا داراییهای خانوار توان
تعدیل اثر این شوکها را دارند .آنها برای این منظور از طرح نمونهگیری خانوار در تانزانیا
استفاده میکنند .هر دو رابطه در این کشور معنیدار بودهاند .در نهایت مکانیزمهایی را
بررسی میکنند که ممکن است باعث ایجاد و تقویت این روابط شده باشند .ادموندز و
پاوکنیک ) 1226( 3به بررسی رابطۀ میان درجۀ باز بودن تجاری و کار کودک در یک
فضای بین کشوری میپردازند .آنها به بررسی درونزا بودن جریان تجارت برای کار کودک
میپردازند .برای این منظور ادموندز و پاوکنیک ( )1226رابطۀ میان کار کودک و نوسان
در تجارت مبتنی بر منطقۀ جغرافیایی را آزمون میکنند .بر اساس نتایج کار آنها
کشورهایی که حجم تجارت بیشتری دارند ،کار کودک در آنها کمتر است .کشش کار
کودک نسبت به باز بودن تجاری در کل  -2/7و برای کشورهای کمدرآمد نسبت به
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پردرآمد  -2/3بوده است .هرچند تقسیم کشورها براساس سطح درآمد یا سطح تکنولوژی
تولید حاکی از آن است که تجارت به تنهایی عامل مهمی در رابطه با کار کودک نیست.
ادموندز ( )1226در کار خود رابطۀ میان دسترسی به منابع جدید درآمدی و شدت کار
کودک در آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار میدهد .او نشان میدهد که ساعات کار
کودکان زمانی که سرپرست خانوار با فرصت دستیابی به درآمد مستمری بازنشستگی
اجتماعی روبرو میشود ،کاهش قابل توجهی پیدا میکند .دادههای مورد استفاده در کار
او با قیود نقدشوندگی برای مردان سالمند سیاهپوست همخوانی بیشتری دارد .این قیود
خانوارهای روستایی را وادار به سرمایهگذاری کمتر در تحصیل پسرها میکند.
امرسون و سوزا )1227( 1به بررسی ترتیب تولد و توزیع منابع داخلی خانوار برای کار و
تحصیل کودک می پردازند .آنها در کارشان به بررسی خانوارهای برزیلی میپردازند .یکی
از آثار ترتیب تولد این است که فرزندان بزرگتر امکان تقاضای دستمزدهای باالتری نسبت
به فرزندان کوچکتر دارند .نتایج کار آنها نشان میدهد که احتمال تحصیل فرزندان اول
کمتر است .در مقابل احتمال تحصیل فرزندان کوچکتر بیشتر است .کروگر ( )1227با
بررسی نوسانات در تولید قهوه تغییرات در شرایط محلی اقتصاد را اندازه میگیرد .این
معیار به عنوان فیلتری برای ارزش زمان کودک عمل میکند .او سپس اثر این نوسان
کوتاهمدت بر کار و تحصیل کودک در نواحی قهوهخیز برزیل را با استفاده از هفت دورۀ
نمونهگیری در سطح خانوار بررسی میکند .مبتنی بر نتایج کار او ،افزایش در ارزش
کشوری تولید قهوه با افزایش کار در میان خانوارهای متوسط درآمد و خروج از تحصیل
در میان خانوارهای کمدرآمد همراه بوده است.
گوالرت و بدی )1221( 1به بررسی الگوهای کار کودک در کشور پرتغال میپردازند .آنها
پیامدهای کار بر روی موفقیت تحصیلی کودکان پرتغال را ارزیابی میکنند .تحلیل آنها
ویژگی های مشاهده نشده همچون تمایالت کودک نسبت به تحصیل را نیز در بر گرفته و
از نوسانات جغرافیایی در سیاست های طراحی شده برای رویارویی با کار کودک را به
عنوان ابزاری برای سنجش کار کودک استفاده میکند .نتایج حاکی از آن است که کار به
ازای مزد بر ای تحصیل نقش جانشینی دارد اما کار در منزل الزاماً به تحصیل کودک
آسیبی نمیرساند .یکی از مهمترین عوامل اثرگذار تمایالت کودک نسبت به تحصیل است.
Emerson and Souza.
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باسو و همکاران )1223( 1به بررسی رابطۀ میان کار کودک و دارایی زمین میپردازند .آنها
برای کار خود از دادههای استخراج شده از منطقهای در میانۀ هیمالیا استفاده میکنند.
دادهها با استفاده از یک الگوی نمونهگیری تصادفی دو مرحلهای از  13روستا در اتارانچال1
و  11روستا در هیماچال 3پرادش انتخاب شدند .باسو و همکاران ( )1223با استفاده از
یک الگوی رگرسیونی اثرات ثابت رابطۀ میان کار کودک و دارایی زمانی را آزمون میکنند.
نتایج نشانگر تغییر عالمت رابطه با افزایش در دارایی زمین هستند.
بوکمن )1223( 3به بررسی این مسئله میپردازد که آیا کنوانسیونهای سازمان بینالمللی
کار در رابطه با کار کودک اثری در کاهش آن داشتهاند .او ابتدا شواهد کشوری را بررسی
کرده و نشان میدهد که در کشورهای امضا کنندۀ کنوانسیون کاهش جدی در کار کودک
صورت نگرفته است .در ادامه ،بررسی در سطح فردی نیز نشانگر افزایش تحصیل در میان
کودکان تحت حمایت کنوانسیون  131سازمان بینالمللی کار ( )1373نیست.
دویبدی و چادهوری )1212( 2به بررسی دریچههای مختلفی میپردازند که اصالحات
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق آنها بر کار کودک اثر میگذارد .آنها برای
این کار از یک الگوی تعادل عمومی سه بخشی با لحاظ کار کودک استفاده میکنند .نتایج
حاکی از آن است که اصالحات اقتصادی همچون جریان ورودی سرمایۀ خارجی با افزایش
عایدی تحصیل و کاهش فرصتهای درآمدی کودکان کار ،میتواند به کاهش کار کودک
کمک کند .سوگاوارا )1212( 6با به کارگیری یک الگوی نسلهای همپوش و با لحاظ
باروری درونزا به بررسی گزار جمعیتشناختی و رابطۀ آن با گزار بین نسلی میپردازد .او
یک مدل رشد را در نظر میگیرد که در آن نسل جوان با بده – بستانی میان تحصیل
برای انباشت سرمایۀ انسانی و کار کودک روبرو است .نتایج نشان میدهد که در سطوح
پایین سرمایۀ انسانی ،نرخ باروری و انتقال درآمد از کودکان به بزرگساالن در سطح باالیی
قرار دارند .چرا که هزینۀ فرصت فرزندآوری کم و دستمزد کودکان برای درآمد خانوار با
دستمزدهای اندک بزرگسال حائز اهمیت است .افزایش در سرمایۀ انسانی نرخ باروری را

1

Basu et al.
Uttaranchal
3
Himachal Pradesh
4
Bookmann
5
Dwibedi and Chaudhuri
6
Sugawara
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کاهش داده و جهت انتقال درآمد را تغییر میدهد .بنابراین ،رابطهای معنیدار میان گزار
جمعیتشناختی و انتقال بین نسلی وجود دارد.
با استفاده از دادههای یک طرح نمونهگیری انجام شده پس از سیلهای سال  1331در
بنگالدش ،الوی و بندیر )1211( 1رابطۀ میان کار کودک و رویارویی با شوکها در خانوار
را آزمون میکنند .با استفاده از زیان دارایی حاصل از سیل به عنوان یک فیلتر برونزا برای
شوک ،آنها نشان میدهند که کار کودک با افزایش شدت شوک افزایش پیدا میکند .این
افزایش تنها در غیاب دسترسی به اعتبارات رخ میدهد .به بیان دیگر ،کار کودک به عنوان
پاسخی به نبود اعتبارات بروز پیدا میکند .چادهوری )1211( 1به بررسی پیامدهای اصالح
بازار کار در بروز پدیدۀ کار کودک در کشورهای در حال توسعه میپردازد .برای این منظور،
وی از یک الگوی تعادل عمومی اشتغال کامل دو بخشی با بازار کار ناقص برای نیروی کار
بزرگسال استفاده میکند .نتایج نشان میدهد که کاهش کار کودک میتواند به کاهش
سطح رفاه خانوار عرضهکنندۀ کار کودک منتهی شود.
هیلسون )1211( 3با بررسی جوامع معدنچی در صحرای آفریقا نشان میدهد که کار
کودک در بسیاری از مناطق نتیجۀ ترکیبی از مسائل فرهنگی ،فقر در سطح خانوار و تنوع
الگوی زیستی روستایی است .دوماس ( )1213رابطۀ میان نقصان بازار و کار کودک را
بررسی میکند .وی با یک مدل خانوار روستایی نشان میدهد که خانوارهای دارای زمین
با اندازۀ متوسط ممکن است با بهبود بازار کار ،کار کودک را افزایش دهند .وی رابطۀ میان
کار کودک و ابعاد مختلف نقصان بازار در ماداگاسکار را آزمون میکند .به طور میانگین،
نقصان در بازار باعث افزایش در کار کودک میشود اما آثار حاصل از آن بسته به نوع
دارایی زمین ناهمگن است .کومار )1213( 3با استفاده از یک مدل با لحاظ والدین خیرخواه
به بررسی اثرات ترجیح فرزند پسر و تورش تابع عایدی بر کار کودک و تحصیل کودکان
میپردازد .نتایج حاکی از آن است که ترجیح فرزند پسر باعث تورش جنسیتی در کار
کودک می شود .به نحوی که کودکان دختر زمان بیشتری را صرف کار کردن میکنند.
هرچند تورشی در تحصیل مشاهده نشده است .در مقابل تورش تابع عایدی در کار کودک
و تحصیل تورش جنسیتی ایجاد میکند .سطح جهیزیه و هزینۀ تحصیل میتواند منتهی
1

Alvi and Bandir
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به سطوح پ ایین و ناکارآمد تحصیلی و سطوح به نسبت باالی کار کودک شوند .در این
حالت اثر ترجیح فرزند پسر نیز قویتر خواهد بود.
باندارا و همکاران ( )1213اثر شوکهای درآمدی و غیردرآمدی بر کار کودک را بررسی
میکنند .الگوی آنها حداکثرسازی مطلوبیت مصرفی خانوار و همچنین توسعۀ سرمایۀ
انسانی کودک را در نظر میگیرد .آنها همچنین دسترسی به اعتبارات و دارایی را به عنوان
عامل تعدیل در مقابل شوکهای ناگهانی لحاظ میکنند .نتایج حاکی از آن است که
شوکهای کشاورزی اثری معنیدار بر کل ساعات کاری کودک دارند .اثرات برای فرزندان
پسر قویتر است .شوک محصول نیز اثری معنیدار و معکوس بر تحصیل دارد .دخترها با
احتمال  72درصد مدرسه را ترک خواهند کرد .بررسیها نشانگر قدرت تعدیلگری
دسترسی به منابع اعتباری برای کاهش کار کودک هستند .در اختیار داشتن حساب
بانکی ،کار کودک پسرها و کار در منزل کودکها را کاهش داده است.
ادموندز و شرستا )1213( 1دو سیاست آموزشی با هدف کاهش کار کودک را در صنایع
قالیبافی کاتماندو بررسی میکنند .سیاست اول ارائۀ بورسیۀ تحصیلی برای جبران
هزینه های آموزشی است .دومین سیاست ارائۀ بورسیۀ کاالیی به شرط مشارکت در
تحصیل است .پرداخت نقدی تنها در ابتدای سال که هزینههای تحصیلی موضوعیت دارند،
اثر مثبت دارد .هرچند ،همراه با بورسیۀ کاالیی مشروط نرخ مشارکت در تحصیل 11
درصد افزایش یافته و نرخ مردودی  36درصد کاهش یافته است .نکتۀ آخر اینکه اثر
حمایت مالی تنها در سالی که پرداخت صورت میگیرد برقرار است و استمرار ندارد.
فابره و پاالگه )1212( 1با استفاده از یک مدل پویا با عامالن ناهمگن ،کار کودک در یک
اقتصاد دارای شوکهای پیشبینینشده برای اشتغال را بررسی میکنند .آنها نشان
میدهند خانوار در مقابل شوکهای پیشبینی نشده از کار کودک به عنوان ابزاری برای
روانسازی مسیر مصرف استفاده میکند .حضور یک بیمۀ بیکاری یا یک نظام درآمد
همگانی میتواند در اینجا به کاهش و ریشهکن کردن کار کودک منتهی شود .آنها برای
الگوی خود از دادههای آفریقای جنوبی در دهۀ  1332استفاده میکنند.
لندمانا و فرولیک ( )1212بر این باورند که کار کودک نتیجۀ شوکهای اقتصادی در
کشورهای در حال توسعه است .آنها نشان میدهند که کاهش آسیبپذیری بر کار کودک
Edmonds and Sheresta
Fabre and Palage
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اثرگذار است .آنها تبعات یک طرح بیمۀ سالمت و حوادث توسط یک نهاد مالی پاکستانی
را بررسی میکنند .نتایج نشان میدهند که این طرح باعث کاهش کار کودک و مشاغل
سخت و زیانآور در میان خانوارهای تحت پوشش آن شده است .لیما و همکاران ()1212
با استفاده از دادههای کشور پاکستان رابطۀ میان ثروت خانوار و بهرهبرداری از کار کودک
را بررسی می کنند .آنها برای این کار از یک الگوی رگرسیون چهارکی استفاده میکنند.
دادهها از طرح نمونهگیری جامع خانوار پاکستان 1استخراج شده است .نتایج حاکی از آن
است که افزایش در دارایی زمین با افزایش در ساعات کاری کودک همراه بوده است.
دل کاپریو و همکاران ) 1216( 1اثر پرداخت نقدی مشروط بر نوع و میزان کار کودک در
خانوارهای فقیر را آزمون میکنند .آنها موضوع را ابتدا با طراحی یک مدل نظری و سپس
با انجام یک تحلیل تجربی از دادههای جمعآوری شده برای آزمون نتایج پرداخت نقدی
مشروط در نیکاراگوئه در سال  1226مورد بررسی قرار میدهند .نتایج حاکی از آن است
که برنامۀ پرداخت نقدی مشروط اثری گزینشی بر حجم و کیفیت کار کودک داشته است.
به طوریکه مقدار آن در کل کاهش پیدا کرده و ماهیتش به سمت فعالیتهای
مهارت آموزی سوق یافته است .همچنین برنامۀ مذکور حجم کارهای خانگی توسط
کودکان و همچنین مشارکت در مزارع فامیلی را کاهش داده است.
ننگرو و بات )1217( 3عوامل بروز پدیدۀ کار کود در یک صنعت قالیبافی خانگی در کشمیر
را مورد بررسی قرار میدهند .کار آنها از یک نمونۀ  362نفری تشکیل شده است .نتایج
حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی– اقتصادی پایین خانوار کودکان را وادار به ورود
به بازار کار میکند .عالوه بر آن ،معضل بیکاری فزآیندۀ افراد تحصیلکرده ترجیحات
والدین را به سمت خروج کودکانشان از تحصیل سوق میدهد .در حالتی که هزینۀ تحصیل
و درآمد حاصل از اشتغال کودکان جبران شود ،امکان کاهش کار کودک وجود دارد.
اریویی و همکاران )1217( 3با بررسی شواهدی از کشور زیمباوه رابطهای غیر خطی میان
کار کود ک و دارایی خانوار در مناطق روستایی پیدا کردند .آنها نشان دادند که در میان
خانوارهای روستایی با درآمد متوسط احتمال خروج از تحصیل باال است .عالوه بر آن،
جنسیت کودک و شرایط زیستمحیطی نیز باعث تغییر در احتمال کار کودک میشوند.
1
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 -2-2-2پژوهشهای داخلی
مطالعه در زمینۀ عوامل کار کودک در ایران از غنای کافی برخوردار نیستتت .شتتاید بتوان
دلیل اصتلی آن را کمبود اطالعات آماری و دشواری تهیه و جمع آوری اطالعات برشمرد.
تحقیق کشتتتاورز و همکتاران ( )1333یکی از معتدود پژوهشهتای مرتبط با کار کودک
استت .در این تحقیق با استفاده از مدل پروبیت دوگانه و دادههای هزینه  -درآمد خانوار
در ستتال  ،1317عوامل مؤثر بر تصتتمیمگیری خانوار نستتبت به اشتتتغال و یا تحصتتیل
کودکان مورد بررستی قرار میگیرد .پژوهشتگران نشان می دهند که کار کودک در ایران
میتواند ناشی از برخی ویژگیهای کودک ،والدین و یا خانوار باشد .از دیگر مطالعاتی که
بته مقولتۀ کتار کودک در ایران پرداختهاند میتوان به رئیس دانا ،)1311( 1حستتتینی1
( ،)1313غفاری ،)1317( 3زارع شتتتاه آبادی 3و همکاران ( )1311و مهدوی و مزینانی2
( )1332اشتتاره کرد .این مطالعات اغلب ستتاختاری کیفی داشتتته و تنها به بحث راجع به
شترایط کودکان کار میپردازند .به عنوان مثال رئیس دانا ( )1311طی تحقیقی ،شرایط
حاکم بر کودکان کار در ایران را بررستتتی میکند .وی معتقد استتتت که نبود نظارتهای
دولتی از عوامل استاسی به وجود آمدن کار کودک در ایران است .از طرف دیگر حسینی
( )1313با مطالعۀ پدیدۀ کار کودک در پنج مرکز استتانی تهران ،مشتتهد ،اهواز ،شیراز و
رشت ،نشان میدهد که عواملی همچون نارسایی نهادهایی همچون خانواده ،مدرسه ،فقر
اقتصادی و خانوادههای کودکان خیابانی باعث گسترش کار کودک شده است.
غفتاری ( )1317نگاه متفاوتی به این مفهوم دارد .وی در مقالۀ خود ماهیت کار کودک را
از نقطته نظر حقوقی مورد بررستتتی قرار میدهد .برای این منظور ،غفاری کنوانستتتیون
بدترین اشتکال کار کودک را مورد بررسی قرار میدهد که در سال  1333توسط سازمان
بینالمللی کار تنظیم شتده استت .زارع شاه آبادی و همکاران ( )1311نگاهی کمیتر به
مقولۀ کار کودک میاندازند .آنها با استتتفاده از روش تحقیق میدانی و تهیۀ پرستتشتتنامه،
 112نفر از کودکان خیابانی استتتان یزد را مورد بررستتی قرار میدهند .نتایج تحقیق آنها
نشان میدهد که عواملی همچون بیکاری سرپرست خانوار ،فقر اقتصادی خانوار ،خشونت
1
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خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی ستتالم در رفتار والدین با یکدیگر و کودک و همچنین
اعتیتاد والدین نقش معنیداری در بروز پدیدۀ کار کودک داشتتتتهاند .مهدوی و مزینانی
( )1332نیز همچون غفتاری ،مقولۀ کار کودک را از دید حقوقی بررستتتی میکنند .آنها
قوانین داخلی ایران را مورد بررستتی قرار داده و نقاط ضتتعف و کاستتتیهای این قوانین را
برای جلوگیری از بروز پدیدۀ کار کودک بررستتی میکنند .نتایج آنها نشتتان میدهد که
قوانین ایران در جلوگیری از کار کودک کاستیهایی دارند.

 -3تصریح مدل
در برخی از مطالعات ،پژوهشتتگر با مشتتاهداتی روبرو میشتتود که متغیر از یک حد باال یا
پتایین برخوردار بوده و همچنین به ازای تعداد قابل توجهی از مشتتتاهدات ،متغیر مقدار
حتدی را اختیتار میکنتد (توبین .)1321 ،1اگر تنهتا احتمتال اختیار مقدار در دو حالت
حدی و غیر حدی مد نظر باشد و مقدار مشاهداتی که در خارج از ناحیۀ حدی قرار دارند
فتاقد اهمیت باشتتتد ،در نتیجه تحلیل الجیت – پرابیت 1برای آزمون فرضتتتیات ،الگوی
ستتتازگتاری خواهتد بود .از طرف مقتابتل اگر تنها مقدار مشتتتاهدات مد نظر قرار گیرد،
محاستبات رگرسیون چندگانه3سازگار خواهد بود .هرچند ،در هنگام برخورد با دادههایی
که از ویژگیهای فوق برخوردارند ،هر دو روش اریبدار 3میشتتوند .چرا که هم این نکته
اهمیت دارد که مشاهدات با چه احتمالی باالی مقدار حدی قرار گرفته و یا در پایین این
مقتدار قرار دارند؛ و هم این نکته حائز اهمیت استتتت که مشتتتاهدات به طور مطلق چه
مقداری اتخاذ میکنند .در ادبیات اقتصتتادستتنجی به این شتتکل از اریب ،اریب دادههای
ناقص 2و یا اریب دادههای ستانستور شتده 6گفته میشتود .در این الگو ،متغیر وابسته در
واقع ساختار زیر را به خود اختصاص میدهد:
() 1

∝≥ ∗Yj∗ if Yj
{ = Yj
∝< ∗0 if Yj

1

Tobin
Logit-Probit
3
Multiple regressions
4
Biased
2
Truncation Bias
6
Censored Data Bias
2
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به بیان دیگر ،متغیر وابسته یا مقادیر نامنفی ∗ Yjرا اتخاذ میکند و یا برابر با صفر میشود.
در معادلۀ فوق ،مقدار ∗ Yjنیز از رابطۀ رگرسیونی زیر پیروی میکند:
Yj∗ = β′X j + Uj
() 1
موضتتتوع مورد بحث در این تحقیق عواملی استتتت که بر تصتتتمیمگیری خانوار مبنی بر
مشتتتارکت کودکان در بازار کار و یا تحصتتتیل مؤثرند و عالوه بر آن ،میزان ستتتاعتی که
کودکان به کار مشتغول هستند را نیز تحت تأثیر قرار میدهند .برای بررسی این مسئله،
از دادههای خام طرح هزینه – درآمد خانوار استتتفاده میشتتود .از آنجایی که تعداد قابل
توجهی از خانوارها اشتتتغال کودک خود را پنهان میکنند ،آمار مورد بررستتی با مشتتکل
داده های سانسور شده روبرو است .به دلیل دو جانبه بودن هدف تحقیق و به دلیل امکان
وجود دادههای سانسور شده ،انجام برآورد به روش توبیت میباشد.
معادلۀ برآورد شده در این تحقیق مبتنی بر الگوی توبیت به شرح زیر خواهد بود:
() 3

Yj∗ = β′X j + Uj if Yj∗ ≥ 0
{ = Yj
0
if Yj∗ < 0

که در آن  X jبرداری از متغیرهای ذکر شده در جدول  Yj ،1ساعات کار عرضه شده توسط
کودک Yj∗ ،متغیر پنهان الگو β ،بردار ضرایب تخمین و  Ujجزء اخالل با میانگین صفر و
انحراف معیار ثابت است .نکته آخر اینکه ،درآمد کل خانوار (پدر و مادر) از مشکل درونزایی
برخوردار است و میتواند تحت تأثیر مشارکت کودکان در درآمد غیرمزدی خانوار قرار
بگیرد .در نت یجه ،در این تحقیق از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری
استفاده میشود .درآمد خالص خانوار شامل کل درآمد سرپرست منهای هزینههای جانبی
همچون هزینۀ بیمه ،مالیات و درآمدهای غیرمزدی سرپرست میشود.

 -4دادههای آماری
در این قسمت تحلیلی از دادههای استفاده شده در مقاله ارائه میشود .در اینجا منبع،
دادههای خام طرح هزینه – درآمد خانوار در سال  1331است .از میان تمامی
پرسششوندگان این طرح ( 132323نفر) کودکان کمتر از  11و بیشتر از  6سال انتخاب
شدند ( 13323نفر که  11نفر به دلیل نبود دادههای کافی توسط نرمافزار حذف شدند.)1
هرچند در برخی از مطالعات مربوط به کار کودک جمعیت  12تا  13سال مورد بررسی

 1از نرم افزار  SQL Serverبرای پاالیش دادهها و از نرمافزار  STATAبرای برآورد استفاده شده است.
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قرار گرفته (الوی و دندیر)1211 ،1؛ اما در مطالعات بسیاری نیز سن مورد بررسی برای
کار کودک  2تا  17سال بوده است (ادموندز1226 ،1؛ امرسون و سوزا 1221 ،و کشاورز
حداد و همکاران .)1331 ،از طرف دیگر براساس کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار
(کنوانسیون  131در سال  1373و کنوانسیون  111در سال  )1333و پیماننامۀ حقوق
کودکان یونسکو ( )1313نیز کودک به افراد زیر  11سال اطالق میشود .از این رو برای
این پژوهش با تکیه بر استانداردهای جهانی افراد زیر  11سال و باالی  6سال به عنوان
کودک مورد مطالعه قرار گرفتند .در این مقاله کار کودک و تحصیل جانشین کامل در
نظر گرفته شده و در نتیجه کودکان کمتر از  6سال در نظر گرفته نشدهاند.
یکی از معیارهای بررسی کار کودک در مطالعات این حوزه بررسی تعداد کودکان محروم
از تحصیل است .در سال  ،1331از میان  13111کودک  7تا  11سالۀ موجود در طرح
هزینه – درآمد خانوار 1372 ،نفر (حدود  12درصد) خارج از مدرسه بودهاند .از میان
کودکان خارج از مدرسه در این سال 1333 ،نفر دختر و  1216نفر پسر بودهاند .پسران
خارج از تحصیل  1/21درصد جمعیت پسر و دخترهای خارج از مدرسه  11/31درصد از
جمعیت دختر را به خود اختصاص میدهند (جدول .)1
جدول ( :)1جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک جنسیت و وضعیت تحصیل
جنسیت
پسر
دختر
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
11722
1216
11673
11111
1333
12671
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
122
1/21
31/31
122
11/31
11/23
122
3/32
32/22

منبع :طرح هزینه – درآمد خانوار ( )1331و بررسیهای تحقیق

در نمونۀ مورد بررسی ،از میان کودکان  7تا  11سالۀ خارج از مدرسه در سال ،1331
 1111نفر دو سرپرست و  113نفر تکسرپرست بودند .از طرف دیگر 17 ،درصد کودکان
تکسرپرست و  3درصد کودکان دوسرپرست خارج از مدرسه بودهاند (جدول  .)1از میان
 13111کودک مورد بررسی 113 ،نفر در بازۀ سنی  7تا  12سال خارج از مدرسه بودهاند
( 1336درصد کودکان  7تا  12سال) .همچنین  1312نفر در بازۀ سنی  12تا  16ساله و
 136نفر در بازۀ سنی  16تا  11ساله (به ترتیب  12و  33درصد جمعیت این بازههای
Alvi and Dendir.
Edmonds

1
2
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سنی) خارج از مدرسه به سر میبرند .در مجموع  1/6درصد از کودکان خارج از مدرسه
 7تا  12ساله 27/21 ،درصد از آنها  12تا  16ساله و  32/17درصد  16تا  11ساله بودهاند
(جدول .)3
جدول ( :)2جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک وضعیت سرپرستی و وضعیت تحصیل
تعداد
سرپرست
تک سرپرست
 1سرپرست
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
1236
113
327
13716
1111
11332
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
مدرسه
تحصیل
17/13
11/76
3/61
32/33
3/32
32/22

جمع
122
122
122

منبع :طرح هزینه – درآمد خانوار ( )1331و بررسیهای تحقیق

جدول ( :)3جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک گروه سنی و وضعیت تحصیل
بازه سنی
 7تا  12سال
 12تا  16سال
 16تا  11سال
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
3222
113
1136
13331
1312
11331
1313
136
1271
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
مدرسه
تحصیل
1/36
37/63
12/26
13/33
33/32
62/12
3/32
32/22

جمع
122
122
122
122

منبع :طرح هزینه – درآمد خانوار ( )1331و بررسیهای تحقیق

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود 1261 ،نفر از کودکان خارج از مدرسه ،پدری
فعال دارند .در این میان پدر  16کودک بیکار بوده و باقی ( 1311نفر) شاغل هستند.
همچنین پدر  321نفر از کودکان مورد بررسی که خارج از مدرسه به سر میبرند ،جزء
جمعیت غیرفعال به شمار میروند 312 .نفر از کودکان خارج از مدرسه مادری فعال دارند
که  313نفر آنها مادرشان شاغل و  1نفر بیکار است .از طرف دیگر 1222 ،کودک خارج
از مدرسه در خانوادهای با مادر غیر فعال زندگی میکنند .در مجموع نزدیک به  11درصد
از کودکان با پدر فعال 13 ،درصد کودکان با پدر غیرفعال 12 ،درصد از کودکان با مادر
فعال و  12درصد کودکان با مادر غیرفعال در سال  1331خارج از مدرسه به سر میبردند.
در جدول  2مشاهده میشود که  2313درصد از کودکان  7تا  11سالۀ شهری ( 672نفر)
خارج از مدرسه بودند .این جمعیت  17درصد کودکان خارج از مدرسه را تشکیل میدهد.
عالوهبرآن 13323 ،درصد از کودکان  7تا  11سالۀ روستایی ( 1732نفر) خارج از مدرسه
بودند .این جمعیت  73درصد از جمعیت خارج از مدرسه را به خود اختصاص میدهد.
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جدول ( :)4جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک وضعیت فعالیت پدر و مار و تحصیل
پدر/مادر

وضعیت تحصیل (تعداد)
وضعیت فعالیت

وضعیت تحصیل (درصد)

در حین
تحصیل

خارج از
مدرسه

جمع

در حین
تحصیل

خارج از
مدرسه

جمع

شاغل

13136

1311

11171

32/63

3/36

122

بیکار

237

16

613

17/31

11/23

122

غیر فعال

1223

321

1361

16/31

13/21

122

جمع

11321

1372

13111

32/22

3/32

122

شاغل

1133

313

3311

17/23

11/37

122

بیکار

72

1

71

37/11

1/71

122

غیر فعال

13313

1222

11331

32/31

3/23

122

جمع

11321

1372

13111

32/22

3/32

122

فعال

پدر

فعال

مادر

منبع :طرح هزینه – درآمد خانوار ( )1331و بررسیهای تحقیق

جدول ( :)5جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک محل زندگی و وضعیت تحصیل
وضعیت تحصیل (درصد)

وضعیت تحصیل (تعداد)
شهری/روستایی

در حین
تحصیل

خارج از
مدرسه

جمع

در حین
تحصیل

خارج از
مدرسه

جمع

شهری

12311

672

11263

33/16

2/13

122

روستایی

11363

1732

13121

16/36

13/23

122

جمع

11321

1372

13111

32/22

3/32

122

منبع :طرح هزینه – درآمد خانوار ( )1331و بررسیهای تحقیق

در میان  1372کودک خارج از مدرسه در سال  361 ،1331نفر شاغل 332 ،نفر بیکار و
 1261نفر غیرفعال بودند 17 .درصد جمعیت شاغل و  3/3درصد از جمعیت بیکار در حال
تحصیل هستند .در مقابل  6/21درصد از جمعیت غیرفعال خارج از مدرسه به سر میبرند
(جدول  .)6در ادبیات بازار کار به این جمعیت که نه شاغل هستند ،نه در تحصیل بوده و
نه تحت آموزش هستند جمعیت  NEET1گفته میشود .هرچند ،در معرفی مفهوم NEET
موضوع بررسی جمعیت  12تا  13سال یا به قولی نسل جوان است ،اما در مورد کودکان
نیز این مسئله مصداق پیدا میکند 1261 .کودکی که نه به تحصیل مشغولاند و نه در
بازار کار مشارکت میکنند شامل این گروه میشوند .در سازمان بینالمللی کار ()ILO
)Not in Employment, Education or Training (NEET

1
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حضور این جمعیت نشان از ناکارآمدی بازار کار دارد .هرچند در مورد کودکان کار ،تعاریف
کمی متفاوت است .جمعیت  NEETدر میان کودکان دو گروه میشوند .یک گروه به انجام
کارهای منزل همچون طبخ غذا و نگهداری از فرزندان صغیر خانواده مجبور میشوند.
گروه دیگری نیز به کارهای غیرقانونی و به دور از شأن انسانی ،همچون تنفروشی و جابه
جا کردن مواد مخدر ،مشغول هستند .از این رو در هنگام پاسخ به پرسشگر طرح هزینه
– درآمد خانوار کودک خود را غیر فعال معرفی میکنند.
جدول ( :)6جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک وضعیت فعالیت و وضعیت تحصیل
وضعیت فعالیت کودک
شاغل
فعال
بیکار
غیر فعال
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
633
361
172
322
332
12
13713
1261
11161
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
122
71/71
17/11
122
36/72
3/32
122
6/21
33/31
122
3/32
32/22
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مبتنی بر جدول  7در میان کودکان مورد بررسی  13376نفر مرد – سرپرست و 1336
نفر زن – سرپرست بودند .از میان کودکان عضو خانوادۀ مرد – سرپرست  1121نفر
( 3/23درصد) خارج از مدرسه بودند .این سهم در میان خانوادههای زن – سرپرست 111
نفر ( 16/1درصد) است .کودکان خارج از مدرسه در خانوارهای مرد – سرپرست31 ،
درصد کودکان خارج از مدرسه را تشکیل میدهند .در مقابل  3درصد کودکان خارج از
مدرسه در خانوارهای زن – سرپرست زندگی میکنند .سهم کودکان خارج از مدرسه در
میان خانوارهای زن – سرپرست به مراتب بیشتر از خانوارهای مرد – سرپرست است
( 16/1درصد در مقابل  3/23درصد) .بر اساس جدول  ،1در میان  11171سوژهای که
سرپرست خانوادهاشان شاغل است 3/36 ،درصد یعنی  1311نفر خارج از مدرسه بودند.
عالوهبر آن  11/23درصد خانوارها با سرپرست بیکار نیز کودکی خارج از مدرسه داشتهاند.
 1361کودک در خانواری با سرپرست غیرفعال زندگی میکردند 13/21 .درصد این
کودکان خارج از مدرسه بودند .در مجموع  16درصد از کودکان خارج از مدرسه سرپرستی
غیرفعال داشته و  13درصد سرپرستی فعال داشتند.
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جدول ( :)7جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک تحصیالت و جنسیت سرپرست خانوار
جنسیت
سرپرست
مرد
زن
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
13376
1121
11113
1336
111
1111
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
مدرسه
تحصیل
3/23
32/31
16/12
13/12
3/32
32/22

جمع
122
122
122
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جدول ( :)1جمعیت  7تا  11ساله به تفکیک وضعیت تحصیل و وضعیت فعالیت
سرپرست خانوار
وضعیت فعالیت سرپرست

فعال

شاغل
بیکار
غیر فعال
جمع

وضعیت تحصیل (تعداد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
11171
1311
13136
613
16
237
1361
321
1223
13111
1372
11321

وضعیت تحصیل (درصد)
خارج از
در حین
جمع
مدرسه
تحصیل
122
3/36
32/63
122 11/23
17/31
122 13/21
16/31
122
3/32
32/22
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 -5نتایج برآورد مدل
متغیر وابسته در الگوی توبیت برآورد شده ساعاتی است که کودکان  7تا  11سال به کار
مشغول هستند .متغیرهای توضیحی به چهار گروه ویژگیهای کودک ،ویژگیهای
سرپرست خانوار ،ویژگیهای مادر (سرپرست درجۀ دو) و ویژگیهای خانوار تقسیم شدهاند
(جدول  .)3ویژگیهای کودک شامل جنسیت ،سن ،وضعیت تحصیلی ،محل اقامت
(شهری یا روستایی) ،درآمد حاصل از کار ،نوع شغل (مزد بگیر یا غیر مزد بگیر) و ماهیت
شغل (کشاورزی یا غیرکشاورزی) میشوند.
ویژگیهای سرپرست خانوار شامل جنسیت ،سن ،سواد ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل،
وضعیت فعالیت ،وضعیت اشتغال و ساعات کار در روز میشوند .ویژگیهای مادر شامل
سن ،سواد ،سطح تحصیالت ،وضعیت فعالیت ،وضعیت اشتغال و ساعات کار در روز
میشوند .ویژگیهای خانوار نیز شامل درآمد کل خانوار ،جمعیت خانوار و سهم کودکان
از جمعیت خانوار می شوند .توضیحات تکمیلی دربارۀ متغیرهای به کار رفته در مدل ،در
جدول  3قابل مشاهده است.

13

درونزایی در برآورد مدل کار کودک با دادههای...
جدول ( :)9معرفی متغیرهای استفاده شده در برآورد

کودک
سرپرست
مادر
خانوار

توضیحات
متغیر توضیحی
متغیر کمی گسسته (پسر ،1:دختر)2:
جنسیت
متغیر کمی پیوسته (سال)
سن
متغیر کمی گسسته (در حال تحصیل ،1:خارج از تحصیل)2:
تحصیل
متغیر کمی گسسته (شهری ،1:روستایی)2:
شهری/روستایی
متغیرکمی پیوسته (میلیون ریال)
درآمد
متغیر کمی گسسته (مزدبگیر ،1:غیر مزدبگیر)2:
دستمزد/غیر دستمزد
متغیر کمی گسسته (کشاورزی ،1:غیرکشاورزی)2:
کشاورزی/غیرکشاورزی
متغیر کمی گسسته (مرد ،1:زن)2:
جنسیت
متغیر کمی پیوسته (سال)
سن
متغیر کمی گسسته (باسواد ،1:بیسواد)2:
سواد
متغیرکمی پیوسته (درجه تحصیالت)
سطح تحصیالت
متغیر کمی گسسته (متأهل ،1:مجرد)2:
وضعیت تأهل
متغیر کمی گسسته (فعال ،1:غیرفعال)2:
وضعیت فعالیت
متغیر کمی گسسته (شاغل ،1:بیکار)2:
وضعیت اشتغال
متغیرکمی پیوسته (ساعت)
ساعت کار در روز
متغیر کمی پیوسته (سال)
سن
متغیر کمی گسسته (باسواد ،1:بیسواد)2:
سواد
متغیرکمی پیوسته (درجه تحصیالت)
سطح تحصیالت
متغیر کمی گسسته (فعال ،1:غیرفعال)2:
وضعیت فعالیت
متغیر کمی گسسته (شاغل ،1:بیکار)2:
وضعیت اشتغال
متغیرکمی پیوسته (ساعت)
ساعت کار در روز
متغیرکمی پیوسته (میلیون ریال)
درآمد
متغیرکمی گسسته (نفر)
جمعیت
متغیرکمی گسسته (درصد)
سهم کودکان
منبع :بررسیهای پژوهش

در جدول  12نتایج تخمین الگو ارائه شده است .بازار کار ایران ماهیتی مردانه دارد .نرخ
مشارکت مردان نسبت به زنان به مراتب بیشتر است .نتایج برآورد نشان میدهد که این
امر در میان کودکان کار نیز صادق است .به طوری که پسر بودن با کار کردن کودک و
میزان کار او رابطه مستقیم و معنیداری دارد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،کار کودک
و تحصیل در بسیاری از مطالعات به عنوان جانشین کامل در نظر گرفته میشوند .به بیان
دیگر ،زمانی که کودک صرف کار کردن میکند ،زمانی است که از تحصیل صرف نظر
میکند .نتایج این مدل نیز تأییدی بر این دیدگاه است .به طوری که رابطۀ میان مشارکت
در تحصیل و اشتغال کودک معکوس و معنیدار است .شهری بودن با میزان کار کودک
به شرط کار کردن رابطۀ منفی و معنیداری دارد .یکی از دالیل این امر ماهیت کار
کشاورزی در مناطق روستایی است .در کشاورزی سنتی ایران ،کودکان بخش قابل توجهی
از نیروی کار را تشکیل می دهند .از طرف دیگر دربارۀ ضریب مثبت و معنیدار کار کودکان

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3پاییز 1336

12

ساکن در مناطق روستایی ناشی از دشواری دسترسی به امکانات آموزشی در برخی از
روستاهای دور افتاده است .مشابه این رابطه در بسیاری از مطالعات بین المللی کار کودک
نیز مشاهده شده است (گروتارت و پاترینوس.)1333 ،1
براساس ادبیات کار کودک رابطۀ میان درآمد کودک و ساعات کاری او میتواند مثبت یا
منفی باشد (برای توضیحات بیشتر به دوماس 1227 ،مراجعه شود) .دلیل اصلی کار
کودک ،که در ادبیات نسبت به آن اجماع نظر وجود دارد ،فقر خانوار است .کودک در بازار
کار مشارکت میکند تا کاستی درآمد سرپرست خانوار را جبران کند .بر مبنای این دیدگاه،
نرخ دستمزد بیشتر به ازای کار مشخص ساعت کار عرضه شده توسط کودک را کاهش
میدهد .چرا که کودک با کار کمتر میتواند درآمد الزم برای تأمین نیاز خانوار را کسب
کند .در مقابل ،در برخی جوامع کودکان پس از ورود به بازار کار در آن باقی مانده و
احتمال بازگشتشان به تحصیل کاهش مییابد .در این حالت رابطۀ میان ساعت کار و
سطح درآ مد برای کودکان شاغل مشابه با کارگران بزرگسال خواهد بود .رابطۀ مثبت و
معنی دار میان عرضه نیروی کار و درآمد کودک نشانگر آن است که در ایران حالت دوم
برقرار است .بدین معنی که کودکان با کسب مهارت و افزایش درآمد ساعات طوالنی تری
را به کار اختصاص می دهند .کلیۀ ضرایب در این بخش با  33درصد اطمینان معنیدار
هستند.
مرد بودن سرپرست خانوار ،به شرط کار کردن کودک ،ساعت کار کودک را افزایش
میدهد .همچنین با باال رفتن سن سرپرست خانوار ،به شرط کار کردن کودک ،ساعت کار
کودک  2/221واحد کاهش مییابد .چرا که با افزایش سن سرپرست خانوار عموما توان
وی در تأمین نیازهای خانوار افزایش مییابد .افزایش سن مادر نیز ،به شرط کار کردن
کودک ،ساعت کاری کودک را  2/216واحد کاهش میدهد.
سطح تحصیالت سرپرست ،به شرط کار کردن کودک ،ساعت کار کودک را  2/221کاهش
میدهد .باال رفتن سطح تحصیالت مادر نیز ،به شرط کار کردن کودک ،با ساعات کار
کودک رابطۀ معکوس دارد .به سخنی دیگر خانوارهایی که سطح تحصیالت باالتری دارند،
برای تحصیالت ارزش بیشتری قائل میشوند و گرایش بیشتری به حمایت از تحصیالت
کودک نشان می دهند .در نتیجه ،مطلوبیت نهایی تحصیالت کودک در تابع مطلوبیت
خانوار از مطلوبیت نهایی درآمد حاصل از اشتغال وی بیشتر میشود .شاغل بودن سرپرست
Grotaert and Patrinos.
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خانوار ،به شرط کارکردن کودک  ،ساعت کار کودک را  1/332واحد کاهش میدهد .دلیل
اصلی عرضۀ کار کودک ناتوانی بزرگساالن در تأمین نیازهای خانوار است .در نتیجه اشتغال
سرپرست ،با افزایش درآمد خانوار ،میتواند به کاهش کار کودک منجر شود .در مقابل
شاغل بودن مادر ،به شرط کار کردن کودک ،ساعت کار کودک را  3/113واحد افزایش
میدهد .در خانواده هایی که والدین و کودکان همگی مجبور به کار هستند ،کار کردن
کودک میتواند مکمل کار کردن والدین باشد .از این رو ،با بیشتر شدن حجم کاری
والدین ،حجم مشارکت کودک در این کار نیز افزایش پیدا میکند.
در نهایت ،ساعات کار مادر با ساعات کار کودک رابطۀ مستقیم و معنیداری دارد (.)2/336
شواهد تجربی نشان می دهد که در بسیاری از حرفهها ،ازجمله کشاورزی ،آجرپزی و
فعالیتهای ساختمانی ،کودکان در کنار والدینشان کار میکنند .به همین دلیل افزایش
ساعات کاری سرپرست ،به شرط کار کردن کودک ،ساعت کار کودک را  2/172واحد
افزایش میدهد.
درآمد خانوار ،باعث کاهش ساعت کار و احتمال کار کردن کودک میشود (.)-2/223
بیشتر شدن جمعیت خانوار  2/137واحد احتمال کار کردن و ساعات کاری کودک را
کاهش میدهد .در نهایت نسبت کودکان  7تا  11سال به کل جمعیت خانوار  1/326واحد
احتمال کار کردن و ساعات کاری کودک را کاهش میدهد .کلیۀ ضرایب در این بخش در
سطح  33درصد معنیدار هستند .از آنجاییکه اشتغال کودک باعث افزایش درآمد خانوار
می شود ،درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری برای درآمد خانوار استفاده
شده است .آمارۀ احتمال آزمون درونزایی ،فرضیۀ  H0دال بر برونزا بودن درآمد خانوار را
رد میکند .در نتیجه ،با  33درصد اطمینان میتوان درونزا بودن این متغیر را پذیرفت.
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جدول ( :)11نتیجۀ برآورد الگوی توبیت با متغیر ابزاری
متغیر توضیحی
***

جنسیت
سن
***
تحصیل
شهری/روستایی
***

کودک

***

***

سرپرست

درآمد
دستمزد/غیر
***
دستمزد
کشاورزی/غیر
***
کشاورزی
***
جنسیت
**
سن
سواد
سطح
***
تحصیالت
وضعیت
***
تأهل
وضعیت
***
فعالیت
وضعیت
***
اشتغال
ساعت کار در
***
روز
***
سن
*
سواد
سطح
***
تحصیالت
وضعیت فعالیت
وضعیت
***
اشتغال
ساعت کار در
***
روز
***
درآمد
***
جمعیت
سهم
***
کودکان
***
عرض از مبدأ

مادر
خانوار

***  33درصد اطمینان

1/771
2/332
-1/722

انحراف
معیار
2/263
2/217
2/266

12/322
12/262
-31/162

-1/236

2/267

-16/172

ضریب

آمارۀ Z

Prob.
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

2/211

2/221

-11/313

2/213

16/122
132/132
-

-6/216

2/211

-73/332

2/233
-2/221
2/277

2/167
2/223
2/212

3/232
-1/272
2/362

-2/221

2/222

-1/322

1/263

2/116

2/762

-1/211

2/117

-6/362

-1/332

2/117

-6/332

2/172

2/211

13/212

-2/216
2/131

2/223
2/213

-3/372
1/722

2/222
2/232

-2/221

2/222

-1/122

2/222

2/117

2/261

1/212

-3/113

2/273

-2/732

2/113
2/222

2/336

2/212

16/322

-2/223
-2/137

2/222
2/233

-6/312
-3/122

-1/326

2/332

-3/322

2/222
2/222
2/222

13/173

2/373

32/122

23222

2/222
2/222
2/233
2/337
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

2/222

**  32درصد اطمینان * 32درصد اطمینان
منبع :یافتههای تحقیق

آزمون درونزایی
کای دو 312/332
2/222
Prob.
نیکویی برازش
کای دو
Prob.

111/372
2/222
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 -6نتیجهگیری
سازمان بینالمللی کار ( )ILOهرگونه کاری که سالمت جسم ،روان یا اخالقی کودک را
به خطر بیندازد ،را کار کودک برشمرده و معتقد است که کودکان باید از این کارها منع
شوند .حال آنکه بسیاری از خانوارها ،به دلیل ناتوانی در تأمین حداقلهای معیشتی ،راضی
به مشارکت کودکان خود در بازار کار میشوند .هدف از این تحقیق بررسی ویژگیهای
مختلف خانوار و نقش آنها در احتمال کار کودک و میزان کار کودک با استفاده از الگوی
توبیت با متغیر ابزاری است.
بر اساس مبانی نظری تحلیل شده در مقاله ،به شرط آزادی انتخاب ،والدین کار نکردن
کودک را به کار کردنش ترجیح میدهند .این مفهوم در ادبیات کار کودک به اصل رفاه
ال مشاغل
شهرت دارد .هرچند در مورد مشاغلی که کودک و والدین با هم کار میکنند (مث ً
کشاورزی) ،کار نکردن کودک برای خانوار هزینۀ فرصت به همراه دارد .در نتیجه ،گسترش
ال بزرگتر شدن زمین زیر کشت خانوار ،منجر به افزایش کار
فعالیت خانوار از طریق مث ً
کودک می شود .این مفهوم در ادبیات کار کودک به تناقض ثروت معروف است .از طرف
دیگر در شرایطی که خانوار امکان تأمین مالی از دریچههای دیگر را ندارد ،کار کودک
نقش بیمه در برابر شوکهای اقتصادی را ایفا میکند .در شرایط بازار کار ناقص نیز به
دلیل کمتر بودن دستمزد کودک و کاهش فرصتهای شغلی برای والدین ،احتمال کار
کودک افزایش پیدا میکند.
دادههای مورد استفاده در این تحقیق از طرح هزینه – درآمد خانوار در سال 1331
استخراج شدهاند .از آنجا که تعدادی از خانوادهها ساعت کار کودک خود را به دروغ صفر
اعالم میکنند ،دادهها با مشکل دادههای سانسور شده روبرو هستند و در نتیجه استفاده
از الگوهای رگرسیون معمولی نتایج تورشداری را به همراه دارد .از طرف دیگر ،ساعات
کار کودک در درآمد کل خانوار دخیل است .در نتیجه مشکل درونزایی در مدل ایجاد
می شود ،به همین دلیل از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری در الگو
استفاده شده است.
نتایج برآورد حاکی از آن است که پسر بودن ،سن و درآمد کودک باعث افزایش ساعت
کار کودک به شرط کار کردن میشوند .تحصیل ،اقامت در شهر ،اشتغال به مشاغل مزد و
حقوق بگیری و مشاغل کشاورزی به شرط کار کردن ،ساعت کار کودک را کاهش میدهد.
مرد بودن سرپرست ،متأهل بودن و افزایش ساعات کاری سرپرست باعث افزایش ساعات
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کاری کودک شاغل میشوند .افزایش سن ،سطح تحصیالت ،فعال بودن و شاغل بودن
سرپرست احتمال کار کردن و ساعت کاری کودک را به شکل معنیداری کاهش میدهند.
افزایش سن ،سطح تحصیالت و شاغل بودن مادر باعث کاهش احتمال و ساعت کار کودک
میشوند .با سواد بودن و افزایش ساعت کار مادر به شرط کار کردن باعث افزایش ساعت
کار کودک میشوند .درآمد خانوار ،جمعیت خانوار و سهم کودکان از جمعیت خانوار نیز
به شکل معنیداری باعث کاهش احتمال و ساعت کار کودک میشوند.
رابطۀ معکوس میان درآمد خانوار و ساعت کار کودک تأییدی بر اصل رفاه است .در مقابل
رابطۀ مستقیم و معنیدار میان ساعت کار والدین و ساعت کار کودکان شاغل حاکی از
حضور تناقض ثروت در جامعۀ مورد بررسی است .ساعت کار مادر (سرپرست درجۀ دو)
در مقایسه با ساعت کار سرپرست خانوار ،تاثیر بسیار شدیدتری بر ساعات کار کودک
شاغل دارد .به نظر می رسد که در بیشتر مشاغلی که کودک با سایر اعضای خانوار به یک
حرفه مشغول هستند ،کودک همراه با مادر (سرپرست درجۀ دو) کار میکند.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،افزایش فرصت های شغلی برای بزرگساالن میتواند
به کاهش کار کودک در کشور منجر شود .به بیان دیگر ،اجرای سیاستهای اشتغال ،با
تمرکز بر مؤلفههای کار شایسته ،و افزایش مشاغل مولد و پایدار با درآمد مکفی برای
بزرگساالن ،تاثیر چشم گیری در کاهش کار کودکان را به همراه خواهد داشت .به دنبال
ایجاد این مشاغل ضرورت کار کودک برای جبران کاستی درآمد بزرگساالن کمرنگ
میشود .از طرف دیگر اعمال سیاستهای رشد فراگیر و حامی فقرا ،با کاهش وابستگی
خانوارهای کمدرآمد به کار کودک ،میتواند نقش به سزایی در کاهش این آسیب اجتماعی
ایفا کند .از آن جا که فعالیتهای کشاورزی سهم بزرگی از کار کودک را به خود اختصاص
میدهد ،بهبود زیرساختهای آموزشی و تسهیل دسترسی به مدرسه در مناطق دورافتاده،
همراه با ارتقاء سطح رفاه خانوارهای روستایی تاثیر قابل توجهی در کاهش کار کودک
خواهد داشت.
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